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Аннотация. Шинкарев С. B., Толчева А. В. Оздоровительные 

технологии в системе физического воспитания во внеаудиторной работе со 

студентами высших учебных заведений. В статье проанализированы разные 

виды оздоровительных технологий, их влияние на организм занимающихся 

и специфика занять. Даются рекомендации относительно применения 

некоторых видов оздоровительного фитнеса в повседневной жизни. 
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Актуальність. Принцип оздоровчої спрямованості фізичного виховання 

конкретизується в фізкультурно-оздоровчих технологіях, які наразі інтенсивно 

розвиваються. Це поняття об’єднує процес використання засобів і методів 

фізичного виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, розробляються 

та удосконалюються основи методики фізкультурно-оздоровчих занять. 

Практичним виявом сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій у 

фізичному вихованні є різноманітні фітнес-програми, створені, як правило, на 

основі різних за характером видів рухової активності. 

Особливий пріоритет і перспективу фітнес-програм нового типу 

забезпечує їх відповідність таким принциповим положенням: наявність 



оздоровчого ефекту, обумовленого участю в роботі великих м’язових груп, 

можливістю тривалого виконання рухів, в основному ритмічного характеру, з 

переважно аеробним механізмом енергозабезпечення; відсутність 

максимальних фізичних навантажень на тлі переважного використання вправ 

середньої та низької інтенсивності; широкий спектр мотиваційних орієнтирів з 

урахуванням індивідуальних потреб та інтересів потенційних користувачів 

фітнес-програм; активне впровадження інноваційних засобів і методів 

досягнення оздоровчого ефекту, забезпечення максимальної комфортності умов 

проведення занять, готовність до своєчасної модернізації арсеналу технічних 

засобів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Відомий ряд зарубіжних 

авторів [9, 10] наукові праці яких присвячені вивченню різних аспектів 

оздоровчих технологій. Деякими проблемами вивчення оздоровчих видів 

фітнесу висвітлені російськими та українськими авторами [1, 2, 5, 6]. 

Ефективним програмуванням занять оздоровчим фітнесом займалися такі 

вітчизняні дослідники [3]. В попередніх публікаціях [4, 7, 8, 11] нами 

розглядалась проблема оздоровлення студентів на позааудиторних заняттях. 

В даній роботі робиться спроба висвітлити основні види оздоровчих технологій 

в системі фізичного виховання в позааудиторної роботи зі студентами.  

Робота виконана за Зведеним планом науково-дослідної роботи 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2010 – 2014 рр.; тема 

„Теоретико-методичні основи навчання фізичної культури та культурі здоров’я 

учнівської молоді (суб’єкти освіти в нормі та з особливими потребами)” 

(номер державної реєстрації 0110U000394). 

Мета дослідження. Проаналізувати особливості застосування оздоровчих 

технологій в системі фізичного виховання в позааудиторній роботі зі 

студентами вищих навчальних закладів 

Виклад основного матеріалу. Важливим компонентом фітнесу є 

спортивно-орієнтовані види рухової активності, що значно розширюють 



діапазон мотивів та інтересів користувачів фітнес послуг, особливо 

студентської молоді. Наразі, видів оздоровчих технологій налічується значна 

кількість, але найбільш популярними з них є наступні. 

Аеробіка. Спортивно-орієнтована аеробіка – це вид спорту, який має свою 

програму змагань, призначену для фізично підготовлених осіб молодого, тобто 

студентського, і середнього віку. Загалом під терміном „аеробіка”, як правило, 

мається на увазі її танцювальна та гімнастична форми, що представляють 

собою тривалі рухи циклічного характеру за участю великих м’язових груп, що 

виконуються під музику потоковим методом. Будучи обов’язковим 

компонентом більшості приватних оздоровчих комплексів, аеробні вправи, в 

свою чергу, оформлені як самостійний вид рухової активності, що має близько 

100 напрямків.  

Стретчінг – система спеціально фіксованих положень певних частин тіла 

з метою поліпшення гнучкості та розвитку рухливості в суглобах. 

Фізіологічною основою стретчінга є міотонічний рефлекс, викликає активне 

скорочення волокон в примусово розтягнутому м’язі і посилення в ній 

обмінних процесів. Раціональний варіант стретчінга припускає використання 

двох типів тренувальних комплексів. Перший, виборчої спрямованості, 

характеризується застосуванням групи вправ за участю одних і тих же м’язових 

груп, що викликає локальний, але значний за величиною впливу, ефект. Другий 

тип комплексу формується з вправ, кожна з яких направлена на певну м’язову 

групу.  

Каланетика – створена американською балериною Каллан Пінкні. Мета 

калланетики – поліпшення фігури за допомогою спеціально підібраних і 

організованих статодинамічних вправ і стретчінга різних м’язових груп. Рухи 

виконуються з невеликою амплітудою, часто в незручному становищі у 

повному або на пів повному статичному положенні. Акцент робиться на так 

звані „проблемні” зони (шию, живіт, сідниці, стегна, спину), задіяні також 

важкодоступні внутрішні м’язи. Регулярні заняття каланетикою сприяють 



швидкому ефекту в зміні зовнішнього вигляду (зміцнення м’язів, позбавлення 

від надлишків жирової тканини, формування фігури з видовженими 

пропорціями) і практично не мають вікових обмежень. 

Шейпінгом називається розроблена фахівцями школи аеробіки та 

бодібілдингу система фізкультурно-оздоровчих занять для жінок і дівчат, 

спрямована на досягнення гармонійно розвинених форм тіла у поєднанні з 

високим рівнем рухової підготовленості. В основі тренувальних занять 

студентської молоді з шейпінгу покладено принцип раціонального 

використання потенціалу ритмопластичних і силових напрямків гімнастики, 

синтез вправ яких сприяє позитивній динаміці цілого комплексу 

найважливіших морфофункціональних показників організму. Основними 

засобами шейпінгу служать загальнофізичні вправи, які, в залежності від 

методичної доцільності, виконуються без предметів, з предметами, на снарядах. 

Найважливішою умовою визначення оптимальних параметрів обсягу, 

інтенсивності, а також переважної спрямованості фізичних вправ є аналіз ваго-

ростових показників студентів та рівня їх фізичної підготовленості.  

Фітбол-аеробіка складається з комплексу різноманітних рухів і 

статичних поз з опорою про спеціальний м’яч зі спеціального матеріалу. 

Унікальна можливість проведення зі студентами аеробної частини заняття в 

положенні сидячи на поверхні м’яча робить позитивний вплив на м’язи спини, 

тазового дна, нижніх і верхніх кінцівок, хребет, основні м’язові групи і 

вестибулярний апарат, дозволяючи значно розширити контингент студентів, які 

займаються аеробними вправами. У число основних вихідних позицій 

тренувальних занять студентської молоді фітболу входять: основне (базове) 

положення сидячи; положення лежачи на м’ячі обличчям вниз. На заняттях 

фітболом застосовується спеціальний музичний супровід, темп в якому 

визначається характером рухів і ступенем амортизації м’яча з урахуванням 

індивідуального рівня фізичної підготовленості. 

Аквафітнес – система фізичних вправ виборчої спрямованості в умовах 



водного середовища, що здійснює, завдяки своїм унікальним властивостям, 

роль природного, багатофункціонального тренажера. Оздоровчий вплив засобів 

аквафітнеса обумовлено активізацією найважливіших функціональних систем 

організму студентів, високою енергетичної вартістю виконуваної роботи, 

феноменом гравітаційного розвантаження опорно-рухового апарату, наявністю 

стійкого загартовуючого ефекту.  

Пілатес – це система фізичних вправ, розроблена Джозефом Пілатесом. 

На заняттях зі студентською молоддю за цією системою укріплюються м’язи 

тіла, підвищується гнучкість і покращується загальний фізичний стан 

організму. Вправи виконуються на килимках і на спеціальному обладнанні. 

Виконання студентами вправ супроводжується концентрацією на дихальному 

ритмі і усвідомленням дії кожної вправи на ту чи іншу групу м’язів, тому 

пілатесом можна займатися як у фітнес-клубі, так і самостійно, вдома. 

Висновки. Оздоровчі технології відіграють значну роль у житті сучасної 

людини, зокрема студентської молоді. Навантаження на заняттях з фізичного 

вихованнях в навчальному закладі іноді буває недостатнім, і тоді в якості 

додаткових, або позааудиторних занять можна використовувати будь-які види 

оздоровчих технологій, що були розкриті. Оскільки, видів оздоровчих 

технологій дуже багато, вибрати потрібно те, що підходить згідно уподобань, 

або згідно фізичних можливостей та потреб студента. 

Перспективи подальших досліджень. Планується проведення 

детального дослідження східних видів оздоровчих технологій. 
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