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МУЗИЧНО-РИТМІЧНИЙ РОЗВИТОК СТУДЕНТІВ У ВЗАЄМОДІЇ 
ФІЗИЧНОГО І ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

У сучасних умовах реформування системи освіти і виховання студентів набуває ще 
далі більшого значення людський чинник, що виявляється у вихованні цілісної всебічно- 
розвиненої, духовно-багатої та фізично-досконалої особистості. Гармонізація фізичного і 
духовного пов'язана з втіленням фізичної культури у соціокультурні процеси як життєвої 
цінності, зі спрямуванням національної свідомості на необхідність духовного та фізичного 
розвитку кожного члена суспільства. У зв'язку  з цим все більше уваги приділяється 
проблемі взаємозв'язку всіх структур духовної та фізичної сутності людини як цілісної 
особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано рішення даної 
проблеми наводить нас на думку що музично-ритмічна діяльність подобається студентам 
своєю емоційністю та можливістю творчого мислення. У процесі  музично-спортивної 
діяльності проходить найбільш ефективно взаємозв'язок фізичного виховання з 
естетичним. Важлива ідея для визначення сутності естетичного виховання в фізичному  та 
фізичного виховання в естетичному полягає в теорії естетичного виховання Б. Лихачова, 
згідно з якою естетичне виховання в процесі фізичного виявляє наявність у ньому 
естетичних елементів та перетворює їх в засоби естетичного розвитку і формування 
людини. Фізичне виховання в процесі естетичного грунтується на соціально-природній 
цілісності особистості, тому розглядати морально-естетичну сутність людини тільки з 
позицій духовності було б неправильно. Ніякої  духовності  поза зовнішніми формами 
виразності і поведінки особистості  просто не існує. 

Результати дослідження та їх обговорення. Головна концептуальна ідея полягає в 
тому, що з багатьох взаємозв'язків фізичного та естетичного виховання ми виділяємо 
домінантний компонент – це ритм, через формування якого можна простежити розвиток 
особистості студента як фізичний, так і естетичний. Ця концептуальна ідея засновується на 
тому, що ритм виступає  складовою частиною як фізичного, так і естетичного виховання. У 
фізичному вихованні ритм – це засіб впливу на тіло студента через розвиток ритмічної 
здібності чергувати м'язову напругу з відпочинком, виявляти взаємозв'язок та часову 
послідовність рухів, встановлювати співвідношення окремих моментів руху, варіювати 
темп, форму, швидкість і при цьому заощаджувати фізичні та вольові сили. Висновки. 
Найбільш ефективно музично-ритмічний розвиток студентів у взаємодії фізичного і 
естетичного виховання здійснюється під час комплексних ритмічних занять засобами 
ритміки, ритмічної гімнастики, аеробіки в різних співвідношеннях. Всі ці напрямки мають 
одні історичні корені, становлячи єдиний засіб ритмічного виховання, що є частиною 
художнього виховання студентів заснованого на єдності музики і рухів. Музика як галузь 
мистецтва належить до естетичного виховання, а рухи, фізичні вправи є складовою 
частиною фізичного виховання. Отже, у предметі ритмічного розвитку наявні як естетичні, 
так і фізичні корені, які знаходяться в тісній єдності і взаємодії.  Музика – це емоції, ритм, 
а ритм – це такий компонент музики, що найбільш природно відбивається в русі. Тому 
музично-ритмічна діяльність подобається студентам, привертає їх своєю емоційністю і 
можливістю активно висловлювати свої почуття. 
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