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КІНЕЗІОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ЯК НАУКОВА ОСНОВА  
СПОРТИВНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ 

Мета роботи – схарактеризувати кінезіологічний підхід у спортивно-педагогічній 
діяльності майбутніх учителів фізичної культури.  

Методологічною основою є концептуальні ідеї теорії пізнання, методологічні 
принципи науковості, доступності, цілісності, інтегративності, які пояснюють важливі 
педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та 
спорту.  

Методи дослідження. Для отримання найбільш значущих результатів дослідження 
та їх інтерпретації застосовувались такі методи: теоретичний аналіз і синтез, 
систематизація, узагальнення інформації, викладеної у наукових джерелах інформації.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що теоретично 
обґрунтовано кінезіологічний підхід і особливості формування кінезіологічної 
компетентності у процесі спортивно-педагогічного удосконалення студентів закладів 
вищої освіти. 

Практичне значення отриманих результатів: теоретичні результати та наукові 
положення можуть бути використані для вирішення наукових, теоретико-методичних і 
практичних завдань реформування спеціалізованої, фахової передвищої і вищої освіти, 
модернізацію національної освітньої політики.  

Висновки. Обґрунтовано, що упровадження компетентнісного кінезіологічного 
підходу в систему вищої освіти зумовлено підвищенням вимог стосовно фізичної 
готовності майбутніх учителів фізичної культури до професійної діяльності, що має 
забезпечуватися високим рівнем здоров’я, необхідним рівнем теоретичної, методичної та 
морфофункціональної підготовленості, детермінованої високим рівнем розвитку 
кінезіологічної компетентності, що формується в інтегрованому міжнауковому напрямі 
про моторну активність людини – кінезіології.  

Відповідно до специфіки кінезіологічної компетентності, сутність якої полягає в 
інтегративному впливі спортивно-педагогічної діяльності на інтелектуальну й рухову 
сфери особистості, уважаємо за необхідне виокремити в значенні об’єкта формування 
ціннісних установок функціональні можливості людини.  

 

Ключові слова: спортивно-педагоічне удосконалення, кінезіологія, фізичне виховання. 
 

Постановка проблеми. Аналіз основних досліджень і публікацій. Основою фізичної і спортивної 
освіченості людини, базовим засобом розуміння цінностей фізичної і спортивної культури визначаємо 
рух як організовану м’язову діяльність, яка регулюється психофізіологічними механізмами й 
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забезпечується морфологічними й функціональними системами організму [2, 18; 3, 3; 6, 177; 8, 2; 9, 45; 
28, 34].  

Кінезіологія як наукова й навчальна дисципліна, лікувальна профілактична практика (англ. 
Applied kinesiology) виникла порівняно нещодавно, інтегруючи спортивну медицину, фізіологію, 
морфологію, біомеханіку, біоергономіку, теорію спортивної підготовки і оздоровлювальну фізичну 
активність людини. Вона швидко отримала визнання серед фахівців, насамперед, завдяки здійсненню 
інтегративної функції у сфері наукового пізнання про рухи й рухові дії людини, прикладне значення яких 
охоплює сфери медицини, біології і педагогіки [4, 23; 9, 47].  

Мета роботи – схарактеризувати кінезіологічний підхід у спортивно-педагогічній діяльності 
майбутніх учителів фізичної культури. Методологічною основою є концептуальні ідеї теорії пізнання, 
методологічні принципи науковості, доступності, цілісності, інтегративності, які пояснюють важливі 
педагогічні аспекти професійної підготовки майбутнього фахівця з фізичного виховання та спорту. 
Методи дослідження. Для отримання найбільш значущих результатів дослідження та їх інтерпретації 
застосовувались такі методи: теоретичний аналіз і синтез, систематизація, узагальнення інформації, 
викладеної у наукових джерелах інформації. 

Основні результати дослідження. На теренах Радянського Союзу ідеї кінезіологічного підходу 
поширились у 80-х рр. ХХ століття завдяки діяльності американського психолога Керол Енн Хонц [29, 
12]. Наприкінці 1980-х рр. В. Коренберг сформулював спортивно-кінезіологічну концепцію формування і 
реалізації рухових і «нерухових» завдань [11, 33]. На жаль, на той час кінезіологічні ідеї в педагогічній 
теорії і практиці не знайшли належного застосування [9, 48].  

На сучасному етапі існують різні підходу до визначення кінезіології як науки. Р. Граніт під цим 
поняттям розуміє науку про рух, яка містить знання з біомеханіки, анатомічних та фізіологічних основ 
руху, особливостей нервово-м’язової передачі, принципів основних видів м’язової діяльності [5, 33]. 
Дещо інше тлумачення дає В. Коренберг, який уважає, що кінезіологія – це наука, яка органічно інтегрує 
в єдине ціле біомеханіку, педагогіку, психологію і розділи інших наук, які зумовлюють формування й 
розв’язання, аналіз, пізнання, конструювання та планування рухових завдань [9, 48; 11, 65]. В. Бальсевич 
визначає кінезіологію як інтегративну галузь наукового пізнання про рухову активність людини, 
морфологічні, функціональні, біомеханічні системи, які її забезпечують, методи їх розвитку й 
удосконалення [2, 211].  

Достатньо повне тлумачення, на наше переконання, надає А. Лапутін, який уважає, що 
кінезіологія – це наука, яка вивчає в комплексній, системній єдності різні складові прояву цілісної 
інформаційної та біофізичної структури рухової функції [2, 18; 3, 3; 13, 4]. А. Лапутін зазначає, що 
рухова функція – це одна з найважливіших функцій організму, яка є відкритою в процесі еволюції 
організму людини, але відносно відокремленою біологічною системою, що набула здатності до активних 
рухів завдяки наявності ефективних механізмів обміну енергією, речовинами та інформацією з 
навколишнім середовищем [13, 4; 14, 2]. Характер і закономірності організації моторних актів 
визначають ті прояви життєдіяльності організму, які прийнято об’єднувати під загальним поняттям 
«рухова функція людини» [13, 3; 34; 35, 182; 36, 1195; 37, 195]. Стан рухової функції відображає 
здатність окремої біологічної системи отримувати, накопичувати і перетворювати різні види енергії, 
речовини та ентропії, яка може бути визначена й проаналізована через об’єктивне дослідження 
механічних дій та інших фізичних проявів біологічної системи організму [13, 3; 15, 66; 17, 94; 20, 200; 22, 
115; 23, 68; 25, 34; 26, 135; 27, 178;].  

Оскільки матерія і рух як філософські категорії найбільш повно відображають цілісні сучасні 
наукові уявлення про Всесвіт, то з упевненістю можна стверджувати, що матерія і рух організму людини 
є єдиним та невід’ємним цілим [13, 3; 28, 34]. Це пояснює тезу, що кожному рівню побудови й 
організації матерії організму відповідає цілком певний рівень побудови його рухів. Кожному рівню 
відповідає і свій рівень взаємодій, що визначає закономірності прояву рухової функції [8, 2; 13, 4]. 
Завдяки синтетичному й інтегральному підходу до вивчення рухової функції людини перспективним 
уважаємо успішне розв’язання завдань дидактичного формування координаційно складних рухових 
актів. Закономірності цього процесу доцільно вивчати з відповідним залученням дидактичних основ 
самоорганізації складних систем [13, 4]. Процеси самоорганізації, викладені з позиції синергетики, 
можуть стати теоретичною основою нового наукового напряму в педагогіці руху [2, 18; 13, 4; 18, 13; 19, 
66; 21, 151; 24, 83]. У межах сучасної кінезіології може успішно розвиватись і новий науковий напрям – 
дидактика рухових дій, до складу якої можна вводити спеціалізовані технічні засоби кінезіотерапії та 
тренажерні системи [3, 3; 13, 4].  

А. Лапутін зазначає, що кінезіологія є синтетичною наукою, що об’єднує в системній єдності 
морфологію, фізіологію, біомеханіку, біохімію, соматомоторику й дидактику, основним предметом яких 
є рухова функція організму людини, а отже, її потрібно ввести до програми підготовки магістрів [13, 5].  

Продовжуючи ідеї А. Лапутіна, М. Носко пропонує інтегрувати процеси фізичного й духовного 
виховання (кінезіологічний підхід) з самовизначенням здорового способу життя в процесі професійної 
підготовки й обґрунтовує формування в майбутнього учителя фізичної культури таких знань, умінь і 
компетентностей у сфері культури здоров’я [16, 220]. 
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Т. Круцевич, розкриваючи кінезіологічний підхід в освітній діяльності, розглядає фізичну 
культуру індивіда з точки зору оволодіння знаннями, уміннями і навичками виховної, освітньої, 
оздоровлювальної, рекреаційної діяльності для подальшого застосування в процесі самовдосконалення, і 
як результат – певний рівень фізичного і духовного здоров’я, який людина змогла зберегти або 
поліпшити завдяки своєму бажанню, знанням, здоровому способу життя та руховій активності [12, 73].  

Концептуальні підходи до системи фізичного виховання в Україні Т. Круцевич пропонує 
розкривати в завданнях та принципах її функціонування, які містять окремі прогресивні компоненти 
європейських концепцій і трансформувались з урахуванням соціокультурних чинників і фактичного 
стану здоров’я молодого покоління українців [12, 74]. Запропонована концепція ґрунтується на 
діяльнісному потребо-мотиваційному підході до фізичного і духовного самовдосконалення.  

Виходячи з наведених визначень кінезіології, зазначаємо, що кінезіологія є інтегрованою наукою 
про рухи, яка реалізує значну кількість завдань, пов’язаних з відновленням, розвитком і удосконаленням 
рухової функції людини залежно від напрямів її вивчення [9, 49].  

М. Бернштейн одним з перших звернув увагу на актуальність досліджень вікових перетворень 
моторних актів людини й еволюції рухової функції у філогенезі тварин, він указав на те, що «рухи 
живуть і розвиваються» [4, 23]. В. Бальсевич, спираючись на методологічну наукову спадщину 
М. Бернштейна, запропонував інтегровану науково-технологічну галузь знань – онтокінезіологію 
людини, що вивчає фундаментальні закономірності вікового розвитку рухової діяльності людини, на 
основі якої є можливість розробляти цілеспрямовані природо- та соціально детерміновані технології її 
вдосконалення на окремих етапах онтогенезу людини, у різноманітних формах його моторної активності 
[1, 18; 9, 49].  

Ґрунтуючись на працях І. Сеченова про взаємозв’язок фізіологічних процесів і психічних явищ, 
теорії М. Бернштейна про рівні побудови руху і кінезіологічній концепції Р. Енока «Тігель» і «Три в 
одному», В. Ірхін із співавторами виокремлюють три основні напрями наукового пізнання в кінезіології: 
прикладний, спортивний й освітній [10, 19; 31, 33]. На думку авторів, прикладна кінезіологія, вивчаючи 
вплив рухових дій на фізіологічні системи організму людини, дає змогу усунути наслідки впливу на 
організм стресу і психосоматичного захворювання [9, 49; 10, 19].  

Прикладна кінезіологія широко застосовується у світовій практиці роботи мануальних терапевтів, 
фізіотерапевтів, дієтологів, народних цілителів, біоенерготерапевтів, бізнесменів, освітян [9, 47; 32, 34]. 
Прикладна кінезіологія розглядається і як новий мультидисциплінарний підхід до здоров’я, що 
ґрунтується на функціональному дослідженні пацієнта і передбачає аналіз пози, ходьби, об’єму моторної 
активності, статичну й динамічну пальпацію із застосуванням стандартизованих методик діагностики й 
оцінювання стану пацієнта [2, 18; 9, 50; 30, 16; 33, 13].  

Кінезіологічні методи ґрунтуються на розумінні здатності м’язів реагувати на мінімальну зміну 
психічного стану людини і дозволяють визначити взаємозв’язок трьох рівнів: сприйняття світу (уявлень 
людини про себе, систему переконань); позитивних і негативних емоцій; соматичних проявів, зокрема 
пам’яті й інформації про події власного життя [2, 18; 7, 12; 9, 50].  

Предметом вивчення прикладної кінезіології є дисбаланс у будь-якій системі організму, який 
може бути наслідком функціональних розладів, та відображати структурні органічні порушення й 
захворювання, що проявляється у своєрідній адинамії, або м’язовій слабкості, у зв’язку з чим мануальне 
м’язове тестування є основним діагностичним методом [2, 18; 9, 50]. Адинамія відображає 
дезорганізацію нервово-м’язового забезпечення та регуляції системи руху. Відповідно, прикладна 
кінезіологія розглядається і як функціональна неврологія. Наслідком нейрорегуляторного дисбалансу, 
насамперед, є біомеханічний дисбаланс у проявах дуральної торзії, порушеннях акту ходьби, зміні 
взаємного розташування елементів хребетного рухового сегмента ділянки міжхребцевого отвору тощо 
[2, 18; 9, 50; 33, 12]. 

І. Шмідт зазначає, що прикладну кінезіологію не варто плутати з загальною кінезіологію й 
кінезітерапією, оскільки її загальний напрям розглядає рух, зумовлений біомеханічними, анатомічними 
та фізіологічними особливостями, детермінованими нервово-м’язовою передачею, принципами основних 
видів м’язової діяльності. Кінезітерапія – метод лікування за допомогою моторних актів із застосуванням 
механізмів регуляції рухів, активної і свідомої участі пацієнта й інших способів забезпечення моторної 
активності [2, 19; 9, 50; 30, 5]. На відміну від кінезіотерапії, прикладну кінезіологію автор [9, 50; 30, 5] 
виокремлює за такими критеріями: цілісним підходом до людини і складових її здоров’я; адинамією і 
м’язовою гіпотонією як універсальною реакцією на патологію або дисбаланс в організмі; наявністю 
закономірних специфічних асоціацій кожного м’яза зі структурами, хімічними речовинами і процесами, 
нейромедіаторами і видами психічної діяльності; феноменом раптової адинамії всіх сильних м’язів; 
специфічними методами й алгоритмами діагностики; синдромом дисбалансу, дезорганізації, дисфункції; 
специфічними методами й алгоритмами корекції, які ґрунтуються на результатах специфічної 
діагностики, з обов’язковим контролем на кожному етапі лікування у вигляді повторення діагностичних 
прийомів.  
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Прикладна кінезіологія має практичне застосовування в медичній практиці, оскільки встановлює і 
прогнозує функціональні синдроми з відповідним аналізом, оцінюванням фізіологічних функцій 
пацієнта. У період терапії і реабілітації вона дає змогу неінвазивними методами здійснювати моніторинг 
процесу одужання [9, 52; 30, 5].  

Наразі успішно розвивається окремий напрям кінезіології, пов’язаний з процесом навчання, – 
освітня кінезіологія, яка, на думку В. Ірхіна зі співавторами, ґрунтується на освітній моторній активності 
людини [9, 52; 10, 20]. Засоби освітньої кінезіології, у більшості випадків, добираються відповідно до 
педагогічної мети та завдань для оптимізації процесу набуття навичок читання, письма, розв’язання 
математичних задач тощо [9, 52; 10, 20]. Аналіз педагогічної теорії і практики дав змогу авторам виявити 
наявність значної кількості дидактичних засобів, які сприяють стимулюванню моторної активності учнів 
як учасників освітнього процесу: прийоми ігрового моделювання, завдання, які базуються на виконанні 
різнопланових рухових дій, прийоми навчання жестикуляції, застосування засобів невербальної взаємодії 
для підвищення якості освітнього процесу [9, 52; 10, 20]. Зазначено, що засоби кінезіології набули 
застосовування в системах освіти різних країн світу. Зокрема, системи освіти США і Великобританії 
широко впроваджують прийоми боді-ленгвіджу (мова жестів, міміки і рухів тіла як засіб невербальної 
комунікації) і фейсбілдінгу (методика й техніка усвідомленого використання виразності особистості в 
міжособистісному спілкуванні). Існує широкий спектр кінезіологічних вправ, які застосовуються в 
освітній практиці з метою посилення мотивації студентів до вивчення іноземної мови, корекції  
навчання й розвитку школярів, корекції взаємодії півкуль кори головного мозку в молодших школярів 
тощо [9, 52].  

Висновки. Упровадження компетентнісного кінезіологічного підходу в систему вищої освіти 
зумовлено підвищенням вимог стосовно фізичної готовності майбутніх учителів фізичної культури до 
професійної діяльності, що має забезпечуватися високим рівнем здоров’я, необхідним рівнем 
теоретичної, методичної та морфофункціональної підготовленості, детермінованої високим рівнем 
розвитку кінезіологічної компетентності, що формується в інтегрованому міжнауковому напрямі про 
моторну активність людини – кінезіології. Відповідно до специфіки кінезіологічної компетентності, 
сутність якої полягає в інтегративному впливі спортивно-педагогічної діяльності на інтелектуальну й 
рухову сфери особистості, уважаємо за необхідне виокремити в значенні об’єкта формування ціннісних 
установок функціональні можливості людини. Перспективи подальших наукових розвідок. Розглянуті 
аспекти окреслюють необхідність подальшого пошуку й розроблення науково обґрунтованих методів 
удосконалення професійної підготовки майбутнього учителя фізичної культури. 
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KINESIOLOGICAL APPROACH AS A SCIENTIFIC BASIS  
OF SPORTS AND PEDAGOGICAL ACTIVITY  

OF STUDENTS 

The purpose of the work is to characterize the kinesiological approach in sports and 
pedagogical activity of future teachers of physical culture.  

The methodological basis is the conceptual ideas of the theory of cognition, 
methodological principles of scientificity, accessibility, integrity, integrativity, which explain the 
important pedagogical aspects of professional training of future specialists in physical education 
and sports.  

Research methods. To obtain the most significant results of the study and their 
interpretation, the following methods were used: theoretical analysis and synthesis, 
systematization, generalization of information presented in scientific sources of information.  

The scientific novelty of the obtained results is that the kinesiological approach and 
features of formation of kinesiological competence in the process of sports and pedagogical 
improvement of students of higher education institutions are theoretically substantiated. 

Practical significance of the obtained results: theoretical results and scientific provisions 
can be used to solve scientific, theoretical and methodological and practical problems of 
reforming specialized, professional higher and higher education, modernization of national 
educational policy.  

Conclusions. It is substantiated that the introduction of competency kinesiological 
approach in the higher education system is due to increased requirements for physical fitness of 
future physical education teachers for professional activities, which should be provided by a high 
level of health, the required level of theoretical, methodological and morphofunctional training. 
which is formed in the integrated interdisciplinary direction of human motor activity – kinesiology. 

According to the specifics of kinesiological competence, the essence of which is the 
integrative influence of sports and pedagogical activities on the intellectual and motor spheres of 
the individual, we consider it necessary to distinguish in the value of the object of formation of 
values human functionality. 

 
Key words: sports and pedagogical improvement, kinesiology, physical education. 
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