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Анотація: в роботі припускається, що заняття аеробікою є одним з 

ефективних засобів розвитку уваги, надані рекомендації з формування уваги у 

спортсменів, які спеціалізуються в аеробіці.   
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Annotation: It’s allowed in the work, that doing aerobics is one of the effective 

ways to develop attention, given recommendations of forming attention of sportsman, 

who are specialized in aerobics.  
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Систематичні заняття аеробікою впливають на організм тих, хто 

займається, різнобічно: підвищують загальний рівень рухової активності, 

удосконалюють функціональну діяльність організму та ефективно сприяють 

підвищенню фізичного розвитку. Заняття цим видом спорту можна розглядати 

як засіб не тільки фізичної підготовки, але як формування морально-вольових, 

психофізіологічних якостей. 

Спортивна діяльність спортсменів, які спеціалізуються в аеробіці, висуває 

високі вимоги до розвитку психофізіологічних якостей спортсменів, таких як: 

увага, пам’ять та стресостійкість. Однією з найважливіших сторін 



підготовленості, яку забезпечує ефективність змагальної діяльності, є рівень 

розвитку уваги [1,2,3]. 

Головна особливість уваги в тому, що вона не існує без будь-якого дійства. 

Тільки виконуючи розумові чи рухові (комбіновані) дійства, людина вмикає 

механізми уваги. Зазвичай увага характеризується як процес, який забезпечує 

«робочий стан свідомості».  

Успішність спортивної діяльності спортсменів у значній мірі залежить від 

рівня розвитку в них властивостей уваги. Підготовчий, а особливо змагальний 

періоди потребують від спортсменів не тільки великої інтенсивності уваги, яка 

дозволяє у будь-який момент ясно та чітко оцінювати хід виступу, але й 

зберегти інтенсивність на високому рівні на протязі усього виступу. Відсутність 

уваги, падіння її інтенсивності, завжди супроводжується низьким рівнем 

виступу, що у свою чергу негативно впливає на результат [4,5]. 

У процесі навчання та тренування велика увага приділяється вихованню 

вміння швидко переключати увагу від одного руху на інший, від елемента до 

елемента, від однієї акробатичної зв’язки до іншої, від однієї танцювальної 

зв’язки до наступної. Процес підготовки в аеробіці – це прояв творчої думки 

тренера разом зі спортсменами, тому слід не тільки приділяти увагу технічній 

стороні підготовки, але й творчому прояву.  

Для підвищення рівня уваги спортсменів слід розширювати їх знання у 

теоретичному змісті елементів, рухів, зв’язок. Дієвим засобом в оволодінні 

техніки елементів є аналіз помилок при їх виконанні. Головне – це пошук 

шляхів, методів, засобів усунення помилок та недоліків. Практичні тренування, 

які проводяться після таких «розборів», беруть за мету закріплення позитивних 

дій, внесення нового для розвитку та удосконалення вже відомого [5]. 

У процесі навчання новим елементам, зв’язкам, переміщенням по 

майданчику, взаємодіям у спортсменів виробляється увага, яка носить вільний 

характер, спортсмени усвідомлено зосереджуються на поставлених задачах, 

відволікаючись від усіх сторонніх подразників. Особливість уваги спортсменів, 



які спеціалізуються в аеробіці – це висока інтенсивність, яка під час виступів 

доходить до граничної напруженості [1,2,]. 

Спортсмени випробують різні переживання, тому важливо вміти з ними 

справлятися. Необхідно навчити їх долати негативний стан, тоді в них з’явиться 

можливість контролювати процеси уваги та керування, що дозволить більш 

усвідомлено та відповідально відноситись до навчання. 

Специфіка засобів аеробіки обумовлює особливості, які впливають на 

розвиток уваги, серед яких є наступні: 

1. Вільне переміщення по майданчику, яке доповнюється елементами 

балету, танців, міміки, пластики, акробатики. 

2. Аеробіка пов’язана з мистецтвом володіння своїм тілом у природних 

умовах. 

3. Аеробіка має особливість – музичний супровід. Сполучення 

відповідності динаміки рухів із характером музичного супроводу робить рухи 

більш емоційними. Таке поєднання виховує у спортсменів вміння розуміти 

музику, виконувати рухи у відповідності з її змістом та формою. Музика 

доповнює уявлення та характер рухів [1,2,3]. 

Для успішного виконання складних елементів спортсменам необхідно 

мати високий рівень уваги. Складність структур рухових дій спортсменів-

аеробістів обумовлює необхідність запам’ятовувати великий обсяг відносно 

незалежних між собою рухів. Успішність навчання складним елементам та 

подальшого удосконалення залежить від уваги спортсменів до рухів та їх 

деталей, чіткої уваги. Увага спортсменів-аеробістів характеризується 

наступними признаками: широким розподілом на об’єкти, що рухаються 

(партнери), швидке переключення з одного епізоду на інший, великим обсягом 

(бачити майданчик), інтенсивністю, особливо в напружених ситуаціях, 

зосередженістю [1,2]. 

Для виховання уваги спортсменів, які займаються аеробікою, необхідно:  

- привчити спортсмена працювати в різноманітних умовах, не 

піддаваючись впливу факторів, які відволікають;  



- зацікавлювати важкою, але посильною працею, мотивувати до занять; 

-  пов’язувати увагу з вимогами дисципліни та спортивної етики;  

- забезпечувати підвищення стійкості уваги шляхом розвитку вольових 

якостей;  

- формувати вміння розподіляти увагу, надаючи запас спеціальних знань;  

- формувати переключення уваги такими засобами, як: виконання вправ по 

переключенню уваги на різні дії (рухи ніг, рук, тулуба);  

- тренувати швидкість переключення з об’єкта на об’єкт;  

- виділяти найбільш суттєві рухи та помилки в діяльності спортсмена [2,3].  

Основуючись на специфіці та особливостях змагальних програм, для 

розвитку уваги можна застосовувати наступні блоки вправ: 

- вправи та завдання когнітивного розвитку, які виконуються у рамках 

теоретичної підготовки спортсменів; 

- вправи, які сприяють розвитку та удосконаленню концентрації уваги, які 

виконуються в індивідуальній формі; 

- вправи, які виконуються у груповій формі, вимагають швидку зміну 

ситуації та направлені на розвиток і удосконалення здібності своєчасно 

переключати та розподіляти увагу;  

- вправи змішаного характеру, в яких у сукупності проявляються усі 

властивості уваги (обсяг, концентрація, переключення, розподіл, 

інтенсивність), виконуються у груповій формі. 

Вправи та рухові ігри для розвитку уваги необхідно давати у сполученні з 

іншими вправами, так як спортсменам не цікаво виконувати тривалий час одну 

й ту ж вправу, що приводить до зниження зацікавленості у виконання. 

Практичне використання наданих рекомендацій для розвитку уваги 

об’єктивно доводять обґрунтованість формування уваги для ефективної 

реалізації фізичного, технічного потенціалу і успішності становлення 

спортивної майстерності аеробістів [1,2,3].  
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