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КОНЦЕПЦІЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ 

СТУДЕНТІВ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ 
 
У роботі представлена інформація про  концепцію профілактики та корекції функціональних порушень опорно-

рухового апарату студентів в процесі фізичного виховання, а саме її практична реалізація. Для реалізації теоретичних 
положень концепції розроблено технології профілактики й корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату 
студентів в процесі фізичного виховання. 

Технологія корекції порушень постави студентів з урахуванням виявленого стану її біогеометричного профілю, 
показників гоніометрії тіла та фізичної підготовленості включає три етапи – підготовчий, коригуючий, 
підтримувальний, кожен з яких вирішував відповідні завдання й передбачав застосування п’ятнадцяти комплексів 
фізичних вправ різної цільової спрямованості.  

Технологія корекції тілобудови студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану 
біогеометричного профілю постави базується на структурних компонентах: організаційному, діагностичному, 
методичному, контрольно-корекційному, інформаційному та результативному. Технологія складається з підготовчого, 
корекційного, підтримуючого етапів, включає 5 блоків фізичних вправ та інформаційно-методичну систему «Рerfectum 
Corpus». Результати формуючих експериментів підтвердили доцільність розробленої концепції та дозволили відкрити 
нові перспективи профілактики фіксованих порушень опорно-рухового апарату студентів у процесі фізичного виховання. 
Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою науково обґрунтованої програми корекції тілобудови 
студенток з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави. 

Ключові слова:студенти,функціональні, порушення, опорно-рухового апарату, тілобудова, профілактика, 
корекція, порушення, фізичневиховання. 

 
Выпасняк И.П. Концепция профилактики и коррекции функциональных нарушений опорно-

двигательного аппарата студентов в процессе физического воспитания: практический аспект. В работе 
представлена информация о концепции профилактики и коррекции функциональных нарушений опорно-двигательного 
аппарата студентов в процессе физического воспитания, ее практический аспект. Для реализации теоретических 
положений концепции разработаны технологии профилактики и коррекции функциональных нарушений опорно-
двигательного аппарата студентов в процессе физического воспитания.Технология коррекции нарушений осанки 
студентов с учетом выявленного состояния ее биогеометрического профиля, показателей гониометрии тела и 
физической подготовленности включает три этапа - подготовительный, корректирующий, поддерживающий, каждый 
из которых решал соответствующие задачи и предусматривал применение пятнадцати комплексов физических 
упражнений различной целевой направленности.  

Технология коррекции телосложения студентов в процессе физического воспитания с учетом уровня состояния 
биогеометрического профиля осанки базируется на структурных компонентах: организационном, диагностическом, 
методическом, контрольно-коррекционной, информационном и результативном. Технология состоит из 
подготовительного, коррекционного, поддерживающего этапов, включает 5 блоков физических упражнений и 
информационно-методическую систему «Рerfectum Corpus». Перспективы дальнейших исследований связаны с 
разработкой научно обоснованной программы коррекции телосложения студенток с учетом уровня состояния 
биогеометричного профиля осанки. 

Ключевые слова: студенты, функциональные, нарушения, опорно-двигательного аппарата, телосложение, 
профилактика, коррекция, нарушения, физическое воспитание. 

 
Vypasniak Igor. The Conception of Prevention and Correction of Functional Disorders of the Musculoskeletal 

System of Students in the Process of Physical Education: рractical aspect. The paper presents information on the conception 
of the prevention and correction of functional disorders of the musculoskeletal system of students in the process of physical 
education, namely its practical implementation. To implement the theoretical concepts of the conceptionthe author developed 
technologies of the prevention and correction of functional disorders of the musculoskeletal system of students in the process of 
physical education. 
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The technology of the correction of students’ abnormalities, taking into account the state of the biogeometric profile, the 
indicators of goniometry of the body and physical fitness, includes three stages – preparatory, corrective, and supporting, each 
solving the corresponding tasks and ensuring the use of fifteen complexes of physical exercises of different target orientation. 

The technology of the correction of the body structure of students in the process of physical education, taking into account 
the state of the biogeometric profile of posture, is based on several structural components: organizational, diagnostic, methodical, 
control-correctional, informational and effective. The technology consists of the preparatory, correctional, and supportive stages, as 
well as includes 5 physical exercise units and the information-methodical system “Perfectum Corpus”. 

The results of the forming experiments confirmed the feasibility of the developed conception and allowed to open up new 
perspectives of the prevention of fixed disorders of the musculoskeletal system of students in the process of physical education. 

The prospects for further research are related to the development of the scientifically grounded correction of the body 
structure of students, taking into account the state of the biogeometric posture profile. 

Key words: students, functionalviolations, locomotor apparatus, body structure, prevention, correction, violation, physical 
education. 

 
Постановка проблеми.Дослідження, які стосуються вивчення стану здоров’я студентської молоді, свідчать про 

тенденцію зниження фізичної і функціональної підготовленості [3, с. 51; 4, с. 38;  5, с. 54;  6, с. 73;  9, с. 90]. За останні 
десятиліття збільшилася кількість студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи [1, с. 41;  7, с. 44;  
13, с. 28;  14, с. 46]. Одним із чинників, який негативно впливає на функціональні можливості організму, а також сприяє 
виникненню деяких хронічних захворювань, виступає дисбаланс розвитку опорно-рухового апарату (ОРА), який може 
проявлятися порушенням постави [2, с. 84; 11, с. 1387;  12 , с. 1095]. 

Аналіз публікацій по темі дослідження. На думку науковців, основною причиною розповсюдженості порушень 
постави серед студентської молоді є низька ефективність процесу фізичного виховання та зниження рухової активності [15, 
с. 52;  16, с. 24;  17, с. 30]. 

Упродовж останніх років науковим співтовариством накопичено значний досвід із питань профілактики та корекції 
функціональних порушень опорно-рухового апарату студентів в процесі фізичного виховання [18, с. 2472;  19, с. 57]. 

Аналіз оприлюднених результатів емпіричних досліджень засвідчує, що незважаючи на наявність численних наукових 
здобутків, присвячених розробці технологій, підходів і методик профілактики та корекції порушень постави студентської 
молоді у процесі фізичного виховання, залишаються невирішеними питання щодо визначення та теоретичного 
обґрунтування технології корекції порушень постави студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану їх 
біогеометричного профілю, який характеризує просторове розміщення ланок тіла людини щодо соматичної системи 
координат [8, с. 400]. 

Зв’язок із науковими планами, темами. Робота виконана згідно з планом науково-дослідних робіт ДВНЗ 
«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» і є фрагментом дослідження на тему: «Фізичне 
виховання різних груп населення в системі засобів підвищення якості життя та рівня рекреаційної активності» (номер 
державної реєстрації 0113U002430).  

Мета – експериментально підтвердити ефективність концепції профілактики та корекції функціональних порушень 
опорно-рухового апарату студентів в процесі фізичного виховання. 

Методи. Теоретичний рівень досліджень (аналіз і синтез, узагальнення, індукція та дедукція).Соціологічні методи 
дослідження (бесіда та анкетне опитування). Емпіричний рівень досліджень (педагогічне спостереження, педагогічне 
тестування фізичної підготовленості - визначення рівня загальної витривалості, силової витривалості м’язів тулуба, силової 
витривалості м’язів верхніх кінцівок і спини, гнучкості хребетного стовпа, рухливості тазостегнових суглобів й еластичності 
підколінних сухожиль, педагогічний експеримент). Медико-біологічні методи (антрoпoметрія, за допомогою індексу Піньє 
визначали тип тілобудови студентів; фотозйомка та аналіз постави відбувался з використанням відеокомп’ютерної програми 
«Torso»; візуальний скринінг стану біoгеoметричного профілю постави - відбувався на основі 11 показників біогеометричного 
профілю постави у фронтальній – 5, та у сагітальній – 6 показників.). Методи математичної статистики. 

Результати власних досліджень.Розроблена нами концепція являє собою сукупність поглядів, об’єднаних 
фундаментальним задумом, провідною ідеєю і метою. Розробку концепції профілактики та корекції функціональних 
порушень опорно-рухового апарату студентівв процесі фізичного вихованняздійснено з урахуванням низки передумов: 
соціально-педагогічних, особистісних та біологічних. 

Для реалізації теоретичних положень концепції нами розроблено технології профілактики й корекції функціональних 
порушень ОРА студентів в процесі фізичного виховання. 

Технологія корекції порушень постави студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням рівня її 
біогеометричного профілю ґрунтувалась на фундаментальних положеннях теорії і методики фізичного виховання відповідно 
до значних наукових напрацювань у напрямку розробки та впровадження корегувальних заходів серед студентської молоді з 
різними функціональними порушеннями постави.Даний напрямок роботи здійснювалося автором при керівництві наукової 
роботи С.В. Лопацького [10, с. 3]. 

Характеристика суб’єктивних і об’єктивних передумов, відокремлення специфічних особливостей їх формування і 
змісту під час здійснення констатувального експерименту також стало підґрунтям для визначення основних положень 
технології корекції порушень постави студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням рівня її біогеометричного 
профілю. Узагальнення наукових данихдозволило сформулювати умови практичної реалізації технології корекції порушень 
постави студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням рівня її біогеометричного профілю: 

організаційні – відбір, розробка та впровадження корекційних засобів; змістове наповнення практичних занять із 
фізичного виховання в напрямку корекції порушень постави; розподіл студентів з урахуванням типу порушення постави й 
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рівня біогеометричного профілю; підготовка та використання матеріально-технічної бази ЗВО для проведення практичних 
занять з корекції порушень постави студентів; 

методичні – використання диференційованого та індивідуального підходів до підбору корекційних засобів, дозуванні 
навантаження та відпочинку під час виконання розроблених комплексів фізичних вправ; відбір та розробка вправ силової 
спрямованості з метою покращення стану ОРА, зміцнення м’язового й кісткового компонентів, підвищення рівня 
біогеометричного профілю постави; підвищення еластичності та рухливості м’язового і сухожилкового компонентів ОРА; 
ознайомлення студентів з особливостями відбору й комплектування засобів корекції порушень постави [10, с. 5].  

Змістовими складовими алгоритму практичної реалізації технології корекції порушень постави студентів у процесі 
фізичного виховання з урахуванням рівня її біогеометричного профілю стали: 

 три етапи практичної реалізації, під час яких вирішувались відповідні завдання авторської технології; 
 засоби і методи практичної реалізації, відбір і застосування котрих здійснювалось згідно з їх науковим 

обґрунтуванням ефективності застосування в напрямку корекції порушень постави; 
 система організації проведення практичних занять та їх структура, на яких виконувалось практичне 

впровадження та експериментальне апробування розроблених корекційних заходів; 
 критерії ефективності практичної реалізації, що включили перелік показників, згідно з якими здійснювався 

як поточний контроль, так і загальна оцінка апробації технології у процесі фізичного виховання студентів [10, с. 5]. 
Згідно з визначеними нами організаційними та методичними умовами впровадження авторської технології, що були 

обґрунтовані на основі особливостей організації та проведення занять з дисципліни «Фізичне виховання» для студентів 2 
курсу ПВНЗ «Галицька академія», а також з урахуванням особливостей матеріально-технічної бази цього ЗВО, нами були 
відібрані та згруповані наступні засоби й методи технології корекції порушень постави студентів у процесі фізичного 
виховання з урахуванням стану її біогеометричного профілю: 

основні – фізичні вправи системи «атлетична гімнастика», (з вільним обтяженням; на тренажерах; з еспандерами; з 
подоланням опору; з вагою власного тіла), яка використовується для студентів ПВНЗ «Галицька академія» як вид рухової 
активності за вибором під час формування змісту практичних занять спеціального розділу з дисципліни «Фізичне 
виховання»; 

додаткові – блоки фізичних вправ різної цільової спрямованості: «аеробне тренування»; «пластична гімнастика; 
«стретчінг»; «статична рівновага»; «дихальна гімнастика» [10, с. 6]. 

У процесі проведення констатувального експерименту нами було встановлено, що найпоширенішими серед 
обстежених студентів були такі типи порушень постави:«сколіотична постава» і «кругла спина». Саме ці дані стали 
підґрунтям для формування контрольної (КГ) та експериментальної груп (ЕГ): КГ – 33 студенти – 9 студентів з круглою 
спиною і 24 студенти зі сколіотичною поставою; ЕГ – 35 студентів – 10 студентів з круглою спиною і 25 студентів зі 
сколіотичною поставою. Обстежені були розподілені за методом випадкової вибірки, групи не мали статистично значущих 
розходжень за досліджуваними показниками (p > 0,05). 

Студенти КГ займалися за програмою фізичного виховання, затвердженою навчальною частиною ЗВО. Водночас 
студенти ЕГ займалися за розробленою нами технологією, яка була інтегрована в програму з фізичного виховання ЗВО.  

Після впровадження експериментальної технології корекції порушень постави студентів з урахуванням рівня стануїх 
біогеометричного профілю у ЕГ нами були зареєстровані суттєві позитивні зміни рівня стану біогеометричного профілю 
постави як серед обстежених з круглою спиною, так і серед студентів зі сколіотичною поставою (рис. 1). 
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Рис. 1.Стан біогеометричного профілю постави студентів 
Примітки: 
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– низький рівень біогеометричного профілю постави 
– середній рівень біогеометричного профілю постави 
* зміни ознаки статистично достовірні під час порівняння даних КГ та ЕГ до та після експерименту за критерієм 

Уілкоксона (p<0,05) 
Після закінчення експерименту встановлено статистично достовірне (p<0,05)зменшення(поліпшення) значень 

показників гоніометрії тіла: кута нахилу тулуба ( 2) та кута асиметрії лопаток ( 6) серед студентів ЕГ. Водночас у КГ 
статистично достовірно (p<0,05)збільшились (погіршилися)середні значення кута нахилу тулуба ( 2) та кута асиметрії 
лопаток ( 6). 

Підтвердженням ефективності нашої технологіїє позитивні зміни в рівні прояву фізичних якостей студентів ЕГ 
(статистично достовірно (p<0,05)покращився рівень прояву: силової витривалості м’язів тулуба; силової витривалості м’язів 
верхніх кінцівок і спини; гнучкості хребетного стовпа, рухливості тазостегнових суглобів та еластичності підколінних 
сухожиль; статичної рівноваги тіла порівняно з даними студентів КГ) (р > 0,05)[10, с. 5].  

Достовірним обґрунтуванням ефективності розробленої нами технології стало покращення рівня прояву силової 
витривалості м’язів тулуба й статичної рівноваги тіла студентів ЕГ незалежно від встановленого типу порушення постави, що 
було зафіксовано завдяки включенню нами в поточний контроль рівня фізичної підготовленості спеціальних 
тестів«Канадський тест» і «Фламінго» [10, с. 6]. 

Розробка технології корекції тіло будови студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану 
біогеометричного профілю постави спирається на фундаментальні положення теорії фізичного виховання.Даний напрямок 
роботи здійснювалося автором при керівництві наукової роботи А.З. Шанковського. 

Технологія передбачала дотримання низки організаційно-педагогічних та соціально-педагогічних умов. 
До організаційно-педагогічних віднесено:створення умов залучення студентів до регулярних занять атлетичною 

гімнастикою;оптимальне співвідношення занятьоздоровчим фітнесом, що сприяють розвитку оволодіння основам здорового 
способу життя (ЗСЖ), що задовольняють духовні потреби та інтереси студентів;формування у студентів позитивного 
ставлення до занять фізичною культурою;набуття студентами необхідного досвіду корекції тілобудови і підвищення рівня 
стану біогеометричного профілю постави;впровадження сучасних інформаційно-методичних систем в процес фізичного 
виховання студентів;урахування об’єктивних можливостей ЗВО для забезпечення занять атлетичною гімнастикою. 

До соціально-педагогічних включено:ознайомлення з можливістю інформаційно-методичної системи» Рerfectum 
Corpus» в напрямку підвищення рівня теоретичних знань з основ ЗСЖ; формування і розвиток у студентів стійкої мотивації 
(потреби) до занять атлетичною гімнастикою;використання багатоваріантних засобів і методів в процесі занять атлетичною 
гімнастикою; забезпечення постійного належного педагогічного контролюза станом біогеометричного профілю постави 
студентів. 

Організаційний компонент технології передбачає оцінку доцільності застосування технології корекції тілобудови 
студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави,умов впровадження. 

Діагностичний компонент технології передбачає скринінг соматометричних та соматоскопічніх показників, рівня 
стану біогеометричного профілю постави, показників скелетно-м’язової системи. 

Методичний компонент технології передбачає планування корекційних заходів, розробку програм занять 
атлетичною гімнастикою. 

Контрольно-корекційний компонент технології орієнтування на оцінку проміжних результатів, корекція виявлених 
недоліків технологіїкорекціїтіло будови студентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного 
профілю постави. 

Результативний передбачає діагностику соматометричних та соматоскопічніх показників, рівня стану 
біогеометричного профілю постави, показників скелетно-м’язової системи, оцінку ефективності запропонованої технології. 

Структуру технології також склали три етапи практичної реалізації, кожен з яких вирішував відповідні завдання: 
 підготовчий – визначення типу тілобудови, соматометричних, соматоскопічніх показниківта фізичної 

підготовлено стістудентів, рівня стану біогеометричного профілю постави; інформування студентів про результати 
проведеного дослідження; адаптація їх організму до фізичних навантажень; підбір та розробка комплексів фізичних вправ; 

 корекційний – корекція тілобудови; покращення морфологічного стану; підвищення рівня фізичної 
підготовленості студентів та стану біогеометричного профілю постави; 

 підтримуючий –вивчення змін морфологічного стану студентів та рівня прояву їх фізичних якостей; підтримка 
студентами досягнутого рівня морфологічного стану й рівня стану біогеометричного профілю постави, а також фізичної 
підготовленості. 

Організаційно-методичні вказівки при виконанні представлених нами комплексів фізичних вправ включали окреме 
дозування обсягу та інтенсивності навантаження для студентів з урахуванням типу їх тілобудови: для студентів з 
ектоморфним соматотипом тілобудови дозування навантаження було спрямоване на збільшення маси тіла, обхватних 
розмірів тіла, покращення рівня стану біогеометричного профілю постави; для студентів з ендоморфним соматотипом – 
зниження маси тіла, зменшення обхватних розмірів тіла, покращення рівня стану біогеометричного профілю постави; для 
студентів з мезоморфним соматотипом – зниження темпів приросту маси тіла, зменшення обхватних розмірів тазу, 
покращення рівня стану біогеометричного профілю постави. 

Складовою частиною технології є розроблена ІМС «Рerfectum corpus», яка спрямована на підвищення теоретичних 
знань та практичних навичок у процесі фізичного виховання студентів. 

З метою визначення ефективності запропонованої нами технoлoгіі, був проведений педагогічний експеримент 
тривалістю 9 місяців. Для проведення педагогічного експерименту випадковим відбором було сформовано дві групи: 
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експериментальна (ЕГ) і контрольна (КГ). До складу КГ увійшло 45 студентів, серед яких 17,78% (n=8) були віднесеними до 
ектоморфного, 55,56% (n=25) – до мезоморфного, а 26,67% (n=12) – до ендоморфного типу. В той же час до складу ЕГ 
увійшло 47 студентів: 19,15% (n=9) – ектоморфного, 55,32% (n=26) – до мезоморфного, 25,53% (n=12) – до ендоморфного 
типу,всі групи не мали статистично значущих розходжень за досліджуваними показниками (p> 0,05). 

Студенти ЕГ займалася за розробленою нами технологією корекції тіло будови студентів в процесі фізичного 
виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави, інтегрованою в програму з фізичного виховання 
ПВНЗ «Галицька академія». 

Ефективність технології вивчалася відповідно до розроблених критеріїв ефективності. На завершальній стадії 
формувального експерименту нами був проведений порівняльний аналіз показників ефективності за допомогою 
математичної обробки даних. 

У студентів мезоморфного типу відбулися наступні зміни у масі тіла: у студентів КГ досліджуваний показник 
збільшилася з (68,04; 4,24 кг) до (69,36; 4,14 кг), а студентів ЕГ навпаки, зменшилася з (70,38; 3,97 кг) до (69,27; 3,21 
кг).Звертає на себе той факт, що у студентів КГ ендоморфного типу маса тіла зросла з (79,33; 2,93 кг) до (79,67; 3,31 кг), а у 
студентів ЕГ зменшилася з (78,42; 2,71 кг) до (76,0; 2,45 кг). Отримані дані свідчать про те, що маса тіла у студентів КГ 
екдоморфного типу збільшилася з (60,88; 1,73 кг) до (61,63; 1,6 кг). В той же час у студентів ЕГ спостерігалося збільшення з 
(61,44; 1,74 кг) до (63,44; 1,42 кг). 

У процесі дослідження нами було вивчено зміни, які відбувалися у стані біогеометричного профілю постави 
студентів з різним типом тілобудови. Встановлено, що серед студентів КГ ектоморфного соматотипу після проведення 
експерименту частка студентів із високим рівнем біогеометричного профілю постави знизилася на 12,5%. В той же серед 
студентів ЕГ ектоморфного соматотипу відбулися позитивні зміни: зросла частка студентів з високим рівнем стану 
біогеометричного профілю постави на 44,44%, а також не було зафіксовано студентів із низьким рівнем стану 
біогеометричного профілю постави. Слід також відзначити, що серед студентів КГ мезоморфного соматотипу на 12% 
збільшилася частка із низьким рівнем стану біогеометричного профілю постави наряду із зменшенням частки студентів із 
високим рівнем стану біогеометричного профілю постави на 4%. Вартовідмітити, що у студентів ЕГ мезоморфного 
соматотипу на 23,08% зросла частка із високим та на 3,85% та середнім рівнем стану біогеометричного профілю постави. 
Дослідження дозволило встановити, що у студентів КГ ендоморфного соматотипу на 8,33% збільшилася частка студентів із 
низьким рівнем, тоді як серед студентів ЕГ на 25% збільшилася частка із високим та на 8,33% із середнім рівнем стану 
біогеометричного профілю постави (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл студентів з різною тілобудовою за рівнем стану біогеометричного профілю постави до та після експерименту (n= 

92), % 

Група 
Рівень стану біогеометричного профілю постави 

до експерименту після експерименту 
Низький Середній Високий Низький Середній Високий 

Єктоморфний самото тип 
КГ 50 37,5 12,5 62,5 37,5 - 
ЕГ 44,44 55,56 - - 55,56 44,44 

Мезоморфний самото тип 
КГ 28 60 12 40 52 8 
ЕГ 38,46 53,85 7,69 11,54 57,69 30,77 

Ендоморфний самото тип 
КГ 41,67 41,67 16,67 50 41,67 8,33 
ЕГ 50 33,33 16,67 33,33 41,67 25 
Висновки. Отримані дані дозволили обґрунтувати та розробити технологію корекції порушень постави студентів з 

урахуванням виявленого стану її біогеометричного профілю, показників гоніометрії тіла та фізичної підготовленості, а також з 
урахуванням фундаментальних розробок з теорії та методики фізичного виховання й біомеханіки постави. Технологія 
включає три етапи – підготовчий, коригуючий, підтримувальний, кожен з яких вирішував відповідні завдання й передбачав 
застосування п’ятнадцяти комплексів фізичних вправ різної цільової спрямованості. Критерії ефективності технології містять 
аналіз рівня біогеометричного профілю постави, показників гоніометрії тіла й фізичної підготовленості студентів. Складовою 
частиною розробленої технології є педагогічний контроль, що дозволяє спостерігати, вимірювати та оцінювати показники 
біогеометричного профілю постави, гоніометрії тіла, а також фізичної підготовленості студентів у процесі фізичного 
виховання. Проведений педагогічний експеримент підтвердив ефективність технології корекції порушень постави студентів з 
урахуванням стану її біогеометричного профілю, що дає нам усі підстави рекомендувати розроблену технологію для 
використання в процесі фізичного виховання у ЗВО. 

Оцінка результатів реалізації запропонованої технології проводилася відповідно до критеріїв ефективності. 
Сумарна оцінка рівня стану біогеометричного профілю постави студентів ЕГ набула наступних змін: у студентів з круглою 
спиною та низьким рівнем біогеометричного профілю постави сумарна оцінка підвищилась на 0,7 бала, із середнім рівнем – 
на 1,3 бала, засвідчивши перехід 2 обстежених студентів з низького на середній рівень біогеометричного профілю постави. У 
студентів зі сколіотичною поставою позитивні зрушення відбулися у бік збільшення сумарної оцінки рівня біогеометричного 
профілю постави досліджуваних з низьким рівнем на 1,0 бала, з середнім рівнем – на 1,6 бала, засвідчивши перехід 9 
студентів із низького на середній рівень біогеометричного профілю постави.У КГ сумарна оцінка засвідчила погіршення стану 
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біогеометричного профілю постави. Так, у студентів із круглою спиною та низьким рівнем біогеометричного профілю постави 
сумарна оцінка знизилась на 0,8 бала, з середнім рівнем – на 0,6 бала, зафіксувавши переміщення 3 студентів із середнього 
на низький рівень біогеометричного профілю постави. Серед студентів зі сколіотичною поставою і низьким рівнем 
біогеометричного профілю постави сумарна оцінка в середньому знизилась на 0,7 бала, із середнім рівнем – на 1,8 бала, 
встановивши зниження рівня біогеометричного профілю постави з середнього до низького в 5 студентів. 

Апробація технології корекції порушень постави студентів    свідчить про те, що вона є ефективною і 
підтверджується результатами дослідження гоніометрії тіла. В ЕГ статистично достовірно зменшились (покращилися) 
середні значення кута нахилу тулуба ( 2): у студентів із низьким рівнем біогеометричного профілю постави – на 0,53±0,3500, 
у студентів із середнім рівнем на 0,52±0,280 0 (p<0,05); водночас у досліджуваних КГ статистично достовірно збільшились 
(погіршилися) середні значення цього кута: у студентів із низьким рівнем біогеометричного профілю постави – на 
0,42±0,2600, у досліджуванихіз середнім рівнем – на 0,40±0,2500(p<0,05). У студентів ЕГ відбулось статистично достовірне 
зменшення (поліпшення) середніх значень кута асиметрії лопаток ( 6): у досліджуванихіз низьким рівнем біогеометричного 
профілю постави – на 0,58±0,3100, у студентів із середнім рівнем –на 0,60±0,4500 (p<0,05). Водночас у студентів КГ із 
низьким рівнем стану біогеометричного профілю постави середні значення цього кута збільшились (погіршилися) на 
0,46±0,2200, а у досліджуванихіз середнім рівнем– на 0,57±0,3600 (p<0,05). 

На підставі даних констатувального експерименту обґрунтована і розроблена технологія корекції тіло 
будовистудентів в процесі фізичного виховання з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави яка базується 
на структурних компонентах: організаційному, діагностичному, методичному, контрольно-корекційному, інформаційному та 
результативному.Технологія складається з підготовчого, корекційного,   підтримуючого етапів, включає 5 блоків фізичних 
вправ та інформаційно-методичну систему «Рerfectum Corpus». 

Про ефективність запропонованої технологія свідчать достовірні зміни показників соматометрії: у студентів 
ектоморфного соматотипу:встановлена статистично значуще розходження між ОГК студентів КГ і ЕГ ( 188 крUU  
для n1=23, n2=25, p<0,05); устудентівмезоморфного соматотипу:наявність статистично значущих розходжень між ОГК 
студентіами КГ і ЕГ ( 2015,180 крUU  для n1=25, n2=26, p<0,05);виявлено, наявність статистично значущих 

розходжень між обхватом плеча студентів ЕГ і КГ ( 237234 крUU  для n1=25, n2=26, p<0,05); у студентів 
ендоморфного соматотипу:обхват бедер студентів ЕГ став статистично значуще меншим порівняно із студентами КГ 
( 4239 крUU  для n1=12, n2=12, p<0,05). 

Встановлено, що після проведення формувального експерименту серед студентів КГ ектоморфного соматотипу з 
низилася на 12,5% частка студентів із високим рівнем біогеометричного профілю, в той же чассеред студентів ЕГ відбулися 
наступні позитивні зміни: зросла частка студентів з високим рівнем стану біогеометричного профілю постави на 44,44%, а 
також не було зафіксовано студентів із низьким рівнем( 1816 крUU  для n1=8, n2=9, p<0,05).Слід також відзначити, 
щосеред студентів КГ мезоморфного соматотипуна 12% збільшилася частка із низьким рівнем стану біогеометричного 
профілю постави наряду із зменшенням частки студентів із високим рівнем на 4%, в той же час у студентів ЕГ на 23,08% 
зросла частка із високим рівнем стану біогеометричного профілю постави ( 237220 крUU  для n1=25, n2=26, 
p<0,05).У студентів КГ ендоморфного соматотипу на 8,33% збільшилася частка студентів із низьким рівнем, тоді як серед 
студентів ЕГ на 25% збільшилася частка із високим та на 8,33% із середнім рівнем стану біогеометричного профілю 
постави( 425,41 крUU  для n1=12, n2=12, p<0,05). 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з розробкою науково обґрунтованої програми корекції тілобудови 
студенток з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОГО КЛІМАТУ УЧНІВСЬКОГО КОЛЕКТИВУ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 
 
У статті на основі аналізу науково-методичної літератури розглянуто питання особливостей функціонування 

колективу учнів першого класу, що навчання в школі та психологічного клімату який формує даний колектив. Метою 
роботи було визначення особливостей психологічного клімату в колективі учнів першого класу та рівень їх шкільної 
мотивації. Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, ресурсів мережі Internet, 
контент-аналіз, понятійно-термінологічний аналіз, теоретико-методологічний аналіз, педагогічні методи дослідження, 
опитування, методика емоційно-кольорової аналогії за А. М. Лутошкиним, методика визначення шкільної мотивації за 
Н. Г. Лускановою, методи математичної статистики. У дослідженні брали участь учні першого класу 6-8 років. 
Проаналізовано динаміку психологічного клімату у колективі учнів під впливом навчального процесу у загальноосвітній 
школі, в різних умовах оточення. Виявлено важливу роль мотиваційних пріоритетів у самопочутті дитини в складі 
колективу учнів. Розглянуто шляхи формуванню сприятливої психологічної атмосфери у учнівському колективі за 
рахунок системного застосування засобів та методів фізичного виховання. 

Ключові слова: школярі, психологічний клімат, мотивація, початкові класи, атмосфера.  
 

Гончарова Н.Н. Особенности психологического климата коллектива младших школьников. В статье на 
основе анализа научно-методической литературы рассмотрены вопросы особенностей функционирования коллектива 
учеников первого класса и психологического климата который формирует данный коллектив. Целью работы было 
определение особенностей психологического климата в коллективе учеников первого класса и уровень их школьной 
мотивации. Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы, ресурсов сети Internet, 
контент-анализ, понятийно-терминологический анализ, теоретико-методологический анализ, педагогические методы 
исследования, опрос, методика эмоционально-цветной аналогии по А. М. Лутошкину, методика определения школьной 
мотивации по Н.Г. Лускановой, методы математической статистики. В исследовании принимали участие учащиеся 
первого класса 6-8 лет. Проанализирована динамика психологического климата в коллективе учащихся под влиянием 
учебного процесса в общеобразовательной школе, в различных условиях окружения. Выявлено важную роль 
мотивационных приоритетов в самочувствии ребенка в составе коллектива учащихся. Рассмотрены пути 
формирования благоприятной психологической атмосферы в коллективе за счет системного применения средств и 
методов физического воспитания. 
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Goncharova Nataliia. Peculiarities of psychological atmosphere in the group of primary school-aged children. The 

publication, relying on the analysis of scientific and methodological resources, covers the peculiarities of functioning of a group of 
first grade schoolchildren and psychological atmosphere within this group. The factors that influence the functioning of the 


