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Динаміка саморефлексії тілесного потенціалу  підлітків  
під впливом занять по запропонованій фітнес-технології
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Анотації:
Сутність наведеної концепції 
фітнес-технології полягає в ор-
ганічному поєднанні сучасних 
напрямків і засобів оздоровчого 
фітнесу та теоретичних знань з 
його застосування. Метою роботи 
є перевірка ефективності розро-
бленої технології. Нами вивчався 
вплив розробленої технології на 
рівень самоусвідомлення підліт-
ками власного тілесного досвіду 
та особливості проектування їх 
життєвих перспектив. Доведе-
но, що під впливом експеримен-
тального фактору збільшилась 
кількість підлітків, які більш пози-
тивно сприймають власне Я, ви-
являють упевненість у досягнен-
ні мети, готовність до подолання 
невдач за рахунок своїх можли-
востей та самоактивності. 

Кибальник О.Я. Динамика самой рефлек-
сии телесного потенциала подростков 
под воздействием занятий по предло-
женной технологии фитнесса. Сущность 
приведенной концепции фитнесс-технологии 
состоит в органическом соединении совре-
менных направлений и средств оздорови-
тельного фитнесса и теоритических знаний 
по его использованию. Целью работы яв-
ляется проверка эффективности разрабон-
ной технологии. Нами изучалось влияние 
технологии на уровень самосознания под-
ростками собственного телесного опыта и 
особенности проектирования их жизненных 
перспектив. Доказано, что под воздействием 
экспериментального фактора увеличилось 
количество подростков, которые положитель-
но воспринимают собственное Я, проявляют 
уверенность в достижении целей, готовность 
в преодолении неудач за счет собственных 
возможностей и самоактивности.

Kibal’nik O.Y. Dynamics of reflection of 
corporal potential of teenagers under 
act of employments on the offered 
technology of fitness. The main point of 
presented fitness-technologies conception 
is in natural combination of modern trends 
and means of health-improving fitness 
and theoretical knowledge of its use.  The 
aim of the work is efficiency assessment 
of developed technologies. The effect 
of these technologies on the level of 
teenagers self-realisation of their own 
physical experience and peculiarities of 
their life prospects design was studied. 
It was proved that under the effect of 
experiment factor the quantity of teenagers, 
who more positively conceive No. 1, show 
confidence in goals achievement, are 
ready to overcome misfortune due to their 
possibilities and self-activity, is increased. 
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Вступ. 1

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що останнім часом простежується тенденція до зни-
ження рухової активності школярів. Проблема гіпо-
кінезії у середовищі школярів пов’язана з істотною 
інтенсифікацією навчальної діяльності з загальноос-
вітніх предметів, розвитком видів проведення дозвіл-
ля, не пов’язаних з руховою активністю (комп’ютерні 
ігри, прослуховування музики, перегляд телепередач, 
тощо), істотно слабшає природна потреба у рухах. У 
зв’язку з цим у дітей виникає дефіцит м’язової діяль-
ності, збільшується статичне навантаження при по-
стійно зростаючій роботі. 

В той же час провідними науковцями Т.Ю. Кру-
цевич (2003), Г.В. Безверхньої (2004), Х.Р. Салмана 
(2006), Л.В. Мосійчука (2004), Б. Ведмеденко (2005) 
встановлено, що в підлітковому віці спостерігається 
значне зниження рухової активності на фоні падіння 
зацікавленості до уроків фізичної культури в школі та 
негативного відношення до фізичної культури взагалі. 

Насьогодні основне навантаження і відповідаль-
ність за фізичне здоров’я дітей покладено на шкільну 
фізичну культуру. Відомо, що урочна форма не забез-
печує повністю ні необхідного об’єму рухової актив-
ності, ні бажаного тренувального ефекту. 

Відповідно до цього необхідно більш повно вико-
ристовувати можливості, які має система фізкультур-
ної освіти для вирішення завдань зміцнення здоров’я, 
поліпшення фізичної  підготовленості і виховання 
здорового способу життя у школярів. 

Особливе місце в системі шкільного навчання за-
ймає середній шкільний вік, оскільки у цьому віці 
відбувається значні зміни у фізичному та психічному 
розвитку дитини, закладається основи здоров’я, май-
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бутніх звичок, формуються погляди на життя, інтер-
еси, риси характеру і свідомість [1, 2, 5].

Особливого значення на сучасному етапі удоско-
налення системи фізичного виховання набуває пошук 
ефективних шляхів підвищення рухової активності 
підлітків за рахунок нових підходів та сучасних висо-
коефективних фізкультурно-оздоровчих технологій у 
системі фізичного виховання, зміни змісту фізкультурно-
оздоровчих занять, форм і методів роботи. 

За даними літературних джерел одним із основних 
завдань у оздоровчій фізичній культурі є розвиток ае-
робного потенціалу [4, 5, 6]. Зокрема, Г.В. Глоба (2006) 
з метою вдосконалення системи фізичного вихован-
ня школярів розробила технологію аеробного спря-
мування для учнів 11-12 років на основі лише степ-
аеробіки та фітбол-аеробіки, що є незначною часткою 
спектру засобів оздоровчого фітнесу, але у її роботі 
не зазначено жодних відмінностей у побудові занять 
для дівчат та хлопців, не чітко сформульовано прин-
ципи підбору засобів оздоровчого тренування школя-
рів, не досліджено питання динаміки обсягів рухової 
активності в результаті застосування відповідної тех-
нології аеробного спрямування. У дослідженнях О. 
Андрєєвої (2002) висвітлені питання програмування 
фізкультурно-оздоровчих занять з дівчатами 12-13 
років з різним рівнем фізичного стану, але не було 
запропоновано відповідних програм для хлопців, що 
обмежує можливості використання фітнесу в процесі 
фізичного виховання.

Аналіз науково-методичної літератури свідчить, 
що існуючих підходів до програмування фізкультурно-
оздоровчих занять недостатньо. На сьогодні практично 
відсутні науково-методичні підходи, які б дозволяли 
комплексно використовувати різноманітні види рухо-
вої активності в процесі фізкультурно-оздоровчих за-
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нять з підлітками в залежності від вікових особливос-
тей, фізичної підготовленості, статевих відмінностей 
у формуванні мотиваційних пріоритетів.

Незважаючи на численні дослідження вітчизняних 
і зарубіжних авторів (Круцевич Т.Ю., 2000; Мельни-
чук М., 2001; Андрєєва О.В., 2002; Лукьяненко А.Г., 
2002; Белоножка Г., 2003; Петрина Л., 2006; Шев-
ців У., 2006; Глоба Г., 2007), актуальною є проблема 
пошуку ефективних шляхів підвищення рухової ак-
тивності підлітків та поліпшення їхньої фізичної 
підготовленості за рахунок впровадження сучасних 
фізкультурно-оздоровчих технологій, які б сприяли 
розвитку позитивної мотивації до занять фізичною 
культурою, формували основи самостійної оздоровчої 
діяльності як у системі шкільної освіти так і у вільний 
від навчання час.

Роботу  виконано відповідно до зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури 
і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.2 „Теоретико-
методичні засади формування системи оздоровчого 
фітнесу” (номер державної реєстрації 0106U010787).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою досліджень є перевірка ефективності роз-

робленої фітнес-технології для підвищення рухової 
активності. 

Результати досліджень. 
На основі аналізу науково-методичної літерату-

ри та особистого досвіду роботи в сфері оздоровчої 
фізичної культури нами було розроблено фітнес-
технологію для підвищення рухової активності та фі-
зичної підготовленості підлітків 13–15 років на осно-
ві комплексного застосування сучасних напрямків і 
засобів оздоровчого фітнесу з урахуванням статевих 
особливостей, мотиваційних пріоритетів, фізичної 
підготовленості учнів. Особливістю даної технології 
є можливість її застосування в урочній (у формі 3-го 
уроку  фізичної культури в школі), позакласній (сек-
ційні заняття на базі школи) та позашкільній формах 
проведення занять. Технологія передбачає принцип 
елективності при виборі засобів фізичного виховання 
підлітків, а також дає можливість ефективно варіюва-
ти засоби і організовувати заняття фітнесом не тільки 
з дівчатами, а й з хлопцями-підлітками. 

Сучасні дослідження пов’язують ефективність 
удосконалення оздоровчої спрямованості фізкультур-
ної діяльності з формуванням мотиваційної сфери, 
соціальною, в тому числі фізкультурно-оздоровчою 
активністю. Виходячи з цієї концепції, нами була 
розроблена фітнес-технологія, яка була продуктом 
інтеграції інформаційного (теоретичного) компонен-
ту фізкультурної освіти, мотиваційного та рухового 
(практичного) компоненту, що включає процес гар-
монійного розвитку фізичних якостей, використання 
напрямків та засобів оздоровчого фітнесу, контроль 
та самоконтроль за фізичними навантаженням. Вклю-
чення теоретичного блоку у розроблену технологію 
нами було здійснене з метою засвоєння підлітками 
цінностей фізичної культури, формування  прагнення 
до здорового способу життя, отримання необхідних 
знань для самостійних занять фізичною культурою. 
Адже саме в підлітковому віці, за дослідженнями 
Л.В.Волкова [2], активно розвивається мислення, що 

носить абстрактний характер. Підлітки легко засвою-
ють наукові поняття, оперують ними, можуть узагаль-
нювати знання з практичною діяльністю.

Структура занять у запропонованих фітнес-
програмах складалася із трьох загальноприйнятих час-
тин: підготовчої, основної та заключної. Кожна з частин 
поділялась на блоки: підготовча – на інформаційний та 
розминочний, основна – на аеробний та варіативний; 
заключна містила відновлювальний. Така структури-
зація фітнес-програм нами була обумовлена необхід-
ністю диференціації дозування фізичних навантажень. 
Крім того, це забезпечило можливість комплексного 
використання в технології різноманітних напрямків та 
засобів оздоровчого фітнесу в процесі фізкультурно-
оздоровчих занять. Підбір засобів та напрямків оздо-
ровчого фітнесу здійснювався в залежності від цільової 
спрямованості занять, статевих особливостей, фізичної 
підготовленості та мотиваційних пріоритетів підлітків. 

При розробці технології передбачалося дотриман-
ня повного переліку методичних принципів та мето-
дів оздоровчого тренування та фізичного виховання, 
перерахованих у попередніх розділах та диференці-
ація в дозуванні обсягу фізичного навантаження для 
даного контингенту. 

Слід зазначити, що важливе місце в побудові 
фітнес-технології має урахування специфічного впли-
ву фізичних вправ на організм, який полягає в тому, що 
найбільш виражені адаптаційні зміни під впливом фі-
зичних навантажень відбуваються в органах і функці-
ональних системах, які навантажуються найбільше. У 
зв’язку з цим при плануванні оздоровчих тренувань слід 
враховувати чергування спрямованості тренувального 
впливу навантажень. Саме тому в  наших досліджен-
нях фітнес-технологія передбачала не тільки розвиток 
аеробних можливостей, а й паралельно здійснювався 
комплексний вплив на розвиток всіх рухових якостей. 
Отже, незважаючи на значну кількість робіт, присвяче-
них дослідженню методичних особливостей проведен-
ня занять окремими напрямками  фітнесу, у літературі 
нами не було знайдено даних про цілісну універсальну 
технологію із комплексним використанням більшості 
напрямків фітнесу в процесі урочних, позаурочних та 
позашкільних занять з метою підвищення рухової ак-
тивності та фізичної підготовленості хлопців і дівчат-
підлітків 13–15 років, тому представлені нами резуль-
тати можна вважати отриманими уперше.

Розроблені нами фітнес-програми передбачали три 
етапи реалізації, які визначалися залежно від періодів 
(підготовчий, основний та підтримуючий), рекомен-
дованих Круцевич Т.Ю. (2003). Завдання підготов-
чого періоду полягали у підвищенні рівня загальної 
фізичної підготовленості, збільшенні можливостей 
основних функціональних систем, навчання техніці 
виконання вправ, ознайомлення з правилам самокон-
тролю, страхування та самострахування. 

Перехід до нового етапу супроводжується зміною 
тривалості та кількості занять на тиждень, обсягом на-
вантаження, інтенсивністю, послідовністю виконання 
вправ, спрямованістю їх взаємодії. 

Разом з тим, з метою найбільш ефективного 
використання фітнес-технології у фізичному ви-
хованні підлітків, нами здійснювався контроль за 
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фізичною підготовленістю, що дозволило  диферен-
ціювати підходи, розробляти індивідуальні програми 
фізкультурно-оздоровчих занять, а також відповідно 
до величини і спрямованості зрушень  коригувати 
увесь педагогічний процес.

Для перевірки ефективності фітнес-технології 
для підвищення рухової активності та фізичної під-
готовленості в рамках вирішення задач роботи по-
ряд з іншими методами, за методикою Г.В. Ложкіна 
та А.Ю. Рождественського [7], нами було проведене 
дослідження, яке дозволило визначити динаміку та 
простір уявлень відносно власного тіла та його місця 
в Я-структурі з одного боку та спосіб життєвого само-
визначення підлітків з іншого. 

Для цього нами були сформовані дві експеримен-
тальні групи (група дівчат – Е1, n = 43; хлопців – Е2, n 
= 41) на базі СК «Флеш» міста Суми, де фізкультурно-
оздоровчі заняття проводилися у позашкільній формі 
організації занять тричі на тиждень. Ще дві експери-
ментальні групи (група дівчат – Е3, n = 42; хлопців – Е4, 
n =  40) були сформовані на базі ЗОШ № 25 міста Суми, 
де заняття по запропонованій технології проводилися 
у вигляді третього уроку фізичної культури та додатко-
во три рази на тиждень у позаурочний час. Натомість 
контрольні групи (група дівчат – К1, n = 40; хлопців – 
К2, n = 43)  займалися за традиційною шкільною про-
грамою (три уроки з фізичної культури на тиждень) та 
під контролем вчителів фізичного виховання відвідува-
ли секційні заняття на базі школи з волейболу, легко ї 
атлетики або гімнастики тричі на тиждень.

Опитувальник саморефлексії тілесного потенціалу 
містив 23 пункти, аналіз відповідей на які дозволив 
розділити підлітків за трьома типами репрезентації 
тілесного потенціалу: вітальним, конформним, осо-
бистісним.

Експериментальні дослідження проводились в два 
етапи. На початковому етапі досліджень у групі дівчат 
статично-вірогідної різниці між контрольною та екс-
периментальними групами не виявлено. Загалом за-
фіксовано 24,8% дівчат з вітальним типом. Цей тип 
характеризує підлітків як самовпевнених та задоволе-
них наявним соціальним статусом, які не схильні до 
самоконтролю та самоаналізу. Прогноз майбутнього 
для таких респондентів обмежується найближчими 
перспективами – оволодінням професією як засобом 
задоволення матеріальних потреб. Способом самоза-
хисту актуального стану становляться проекти май-
бутнього, що позбавлені реальності та будь-якої аргу-
ментованості (рефлексивності).

Найбільша група респондентів-дівчат склала кон-
формний тип (n = 76, або 60,8%). Характерною ри-
сою цього типу є підвищена ситуативна тривожність, 
стримана критичність відносно своїх можливостей, 
виразна орієнтація на соціальну уяву та сучасні сте-
реотипи, низька самоактивність та схильність при-
писувати власні невдачі соціальним обставинам, що 
робить представників цього типу залежними від зо-
внішніх ситуацій.

В результаті аналізу найменшу групу склали дівчата-
підлітки з особистісним типом саморефлексії тілесного 
потенціалу (n = 15, або 12,0%). Якістю, що відрізняє цих 
учнів, є висока інтенсивність та інтегрованість зв’язків 

між більшістю перемінних: вони позитивно сприймають 
власне Я, проявляють впевненість в досяжності життє-
вої мети та готовність до подолання невдач за рахунок 
своїх можливостей та самоактивності.

На відміну від дівчат, показники хлопців контр-
ольної та експериментальної груп (n = 124) розподі-
лились таким чином: 29,8% респондентів склали ві-
тальний тип, 56,5% – конформний тип саморефлексії 
тілесного потенціалу, 13,7%  хлопців зафіксовано з 
особистісним типом.

Після експерименту, пов’язаного з перевіркою 
ефективності фітнес-технології нами було відзначено 
варіативну динаміку у кількості підлітків із різними 
типами саморефлексії тілесного потенціалу, що зна-
ходила вираз у позитивних змінах під впливом запро-
понованого експериментального фактору.

Як видно з табл. 1, серед дівчат експериментальної 
групи (Е1, n = 43) під впливом занять по запропонова-
ній технології на 16,3% збільшилась кількість пред-
ставників особистісного типу за рахунок зменшення 
кількості підлітків, які відносяться до вітального типу 
на 7% та зменшення кількості дівчат, які відносяться 
до конформного типу на 9,3%.

В експериментальній групі дівчат (Е3, n = 42) при-
ріст представниць особистісного типу склав 19,1%, 
кількість представниць конформного типу зменшила-
ся на 9,6%, а кількість з вітальним типом зменшилась 
на 9,5%. Тоді, як у контрольній групі дівчат (К1, n = 
40), які навчались на засадах традиційного підходу, 
який складався з уроків фізичної культури та трьох 
секційних занять на тиждень,  дана тенденція не спо-
стерігалась.

В результаті запропонованого експериментального 
фактору, спостерігалася тенденція до змін у кількості 
хлопчиків з різними типами репрезентації тілесного 
потенціалу. Серед хлопців експериментальної групи 
(Е2, n = 41) зафіксована тенденція до збільшення кіль-
кості представників особистісного типу на 14,7%, а 
також зменшення кількості представників вітального 
типу на 9,8% і конформного типу на 4,9%. В іншій 
експериментальній групі (Е4, n = 40) кількість під-
літків особистісного типу зросла на 17,5% за рахунок 
зменшення кількості хлопців, які відносяться до ві-
тального та конформного типу на 12,5% і 5% відпо-
відно. Натомість, у контрольній групі (К2, n = 43), цей 
приріст склав лише 2,3%.

Висновки.
Узагальнюючи отриманні дані, можна зробити ви-

сновок, що під впливом занять розробленою фітнес-
технологією відбулися значні позитивні зміни у став-
ленні підлітків до власного тілесного потенціалу. 
Збільшилась кількість підлітків, які більш сприйма-
ють власне Я, проявляють впевненість в досягненні 
мети, готовність до подолання невдач, за рахунок своїх 
можливостей та самоактивності. Наведені  результати 
експерименту свідчать про доцільність впровадження 
фітнес-технології у фізичного виховання підлітків як 
у урочну, позаурочну так і в позашкільну форму. 

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем саморефлексії 
тілесного потенціалу  підлітків під впливом занять з 
фітнес-технології.
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Таблиця 1
Результати впливу розробленої фітнес-технології на рівень    самоусвідомлення власного тілесного 

потенціалу підлітками (n = 249)

Групи
Вітальний Конформний Особистісний

Кількість % Кількість % Кількість %

Д
ів

ча
та

К-1
До 13 32,5 22 55 5 12,5

Після 12 30 22 55 6 15

Е-1
До 11 25,6 26 60,5 6 13,9

Після 8 18,6 22 51,2 13 30,2

Е-3
До 10 23,8 28 66,7 4 9,5

Після 6 14,3 24 57,1 12 28,6

Х
ло

пц
і

К-2
До 13 30,2 24 55,8 6 14

Після 12 27,9 24 55,8 7 16,3

Е-2
До 12 29,3 23 56,1 6 14,6

Після 8 19,5 21 51,2 12 29,3

Е-4
До 12 30 23 57,5 5 12,5

Після 7 17,5 21 52,5 12 30
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