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Анотація. У статті аналізується проблема збільшення захворюваності серед молодого покоління. 
Діти не здатні адаптуватися до фізичних навантажень, що свідчить про існування проблеми в організації 
системи фізичного виховання та низький рівень здоров’я дітей. Сьогодні велике значення мають різні види 
оздоровчих занять у воді, одним з яких є аквафітнес. У результаті педагогічного дослідження застосована 
програма занять аквафітнесом, яка сприяла підвищенню здоров’я молодших школярів, які мали низький та 
нижчий за середній рівні здоров’я. 
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Постановка проблеми. Одним із головних завдань фізичного виховання у школі є змі-
цнення здоров’я, що відзначено у Державній програмі розвитку фізичної культури та спорту 
на 2007 – 2011 рр. [3]. 

Здоров’я дітей катастрофічно знижується із року в рік. Все це призвело до трагічних 
смертей на уроках фізичної культури, діти не здатні адаптуватися до фізичних навантажень, 
що також свідчить про існування проблеми в організації системи фізичного виховання та ни-
зький рівень здоров’я дітей. 

Несприятливі демографічні процеси в нашому суспільстві супроводжуються значним 
погіршенням стану здоров’я дітей та підлітків. За даними офіційної статистики захворюва-
ність дітей різних вікових груп значно зросла за останні 10 років. 

За даними статистичних звітів захворюваність у дітей 0 – 17 років 2009 року становила 
1393,9 на 1000 дітей; 2003 р. – 1175,46. Зростання показника захворюваності відбулося за ра-
хунок його росту в таких нозологіях: новоутворення, хвороби ендокринної системи, хвороби 
ока та придаткового апарату, хвороби вуха, хвороби системи кровообігу, хвороби органів ди-
хання, хвороби органів травлення. 

Структура захворюваності дітей 0 – 17 років останніми роками (2003-2009 рр.) залиша-
ється незмінною: І місце займають хвороби органів дихання 63,9 % (65,6 %), ІІ – хвороби шкі-
ри та підшкірної клітковини – 5,6 % (5,3 %), ІІІ – інфекційні та паразитарні хвороби – 4,2 % 
(3,8 %) та інші. 

Аналізуючи причини негативної динаміки показників стану здоров'я, смертності дітей 
та молоді в Україні не можна ігнорувати спосіб життя, який у структурі чинників впливу на 
формування стану здоров'я становить 50 % [10]. 

Треба підкреслити такі особливості негативних змін здоров’я школярів у сучасних умо-
вах як і стрімке зростання кількості хронічних соціально значущих хвороб; зниження показ-
ників фізичного розвитку; зростання межових відхилень та пограничних станів; збільшення 
порушень у репродуктивній системі; збільшення кількості дітей, які можуть бути зараховані 
до груп високого медико-соціального ризику. 

В основі погіршення здоров’я – цілий комплекс соціально-економічних причин: погір-
шення якості харчування, забруднення навколишнього середовища, збільшення стресових 
ситуацій у житті школярів та інше [9].  

Вибір саме цієї вікової категорії базується на тому, що початковий період навчання в 
школі, коли соціальні зміни в житті дитини збігаються з фізіологічними, висуває підвищені 
вимоги до адаптаційних механізмів, які найчастіше не витримують перевантаження, що сво-
єю чергою, призводить до патології [11].  

тому зростає необхідність у розробці фізкультурно-оздоровчих занять, які спрямовува-
тимуться на зміцнення та підвищення здоров’я молодого покоління.  
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. На сьогодні дехто з авторів зазначають не-
обхідність перегляду критеріїв оцінювання ефективності системи фізичного виховання [1], 
фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, впровадження в практику фізично-
го виховання нових програм із фізичної культури для учнів молодших класів [7, 9]. 

Вивчення стану здоров’я дітей в Україні вивчається вже багато років, однак проблема за-
лишається ще недостатньо розкритою. Не викликає сумнівів твердження про наявність тісної 
залежності між здоров’ям дітей та організацією й методикою фізичного виховання [7, 8, 9].  

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу необхідно шукати нові 
шляхи удосконалення системи фізичного виховання, враховуючи специфіку навчального за-
кладу [5]. 

Спеціалісти з фізичного виховання зазначають позитивний вплив від занять у водному 
середовищі. Заняття, які проводяться у воді займають особливе місце у фізичному вихованні 
школярів, фізичному розвитку та зміцненні здоров’я [2, 4, 9]. 

За даними літератури, [2, 9] такі регулярні заняття позитивно впливають на загартова-
ність дитячого організму, удосконалення механізмів його терморегуляції, поліпшення адап-
тації дітей до водного середовища. У медико-біологічном аспекті заняття у воді впливають на 
зміцнення функціональних систем дитячого організму: серцево-судинної, дихальної, опорно-
рухової та нервової. 

Тому актуальною є розробка та впровадження фізкультурно-оздоровчих занять у воді в 
процес фізичного виховання школярів. 

Дослідження виконано відповідно до Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2006 – 2010 рр. за темою 3.2.2. «Теоретично-методичні засади 
формування системи оздоровчого фітнесу». 

Мета дослідження – визначити оздоровчий вплив занять аквафітнесом на рівень здо-
ров’я в процесі фізичного виховання молодших школярів. 

Організація дослідження. Щоб перевірити ефективність оздоровчої програми занять 
аквафітнесом, було проведено педагогічне дослідження. Було сформовано контрольну та ос-
новну групи, в яких заняття проводилося 3 рази на тиждень по 45 хвилин. Контрольна група 
займалася за загальноприйнятою програмою з плавання, а основна – за розробленою нами 
програмою занять аквафітнесом. У педагогічному дослідження взяло участь 78 дітей молод-
шого шкільного віку м. Києва. 

Результати досліджень та їх обговорення. На початку дослідження 55,12 % дітей ма-
ли низький рівень здоров’я, нижче середнього – 35,89 %, середній – 6,4 %. Після проведеного 
експерименту значно підвищилися показники в учнів основної групи (як у хлопчиків, так і у 
дівчаток) порівняно з контрольною групою. Також значно знизилась кількість дітей із низь-
ким рівнем здоров’я в порівнянні з контрольною групою (табл. 1). 

Таблиця 1 
Розподіл школярів за рівнями здоров’я до та після експерименту, % (n=78) 

 

Контрольна група (n=38) Основна група (n=40) 
хлопчики (n=20) дівчатка (n=18) хлопчики (n=21) дівчатка (n=19) Рівень здоров’я 
до після до після до після до після 

низький 55 30 55,55 27,77 66,66 19,04 42,10 21,05 
нижчий за сере-
дній 25 40 44,44 50 23,80 38,09 52,63 42,10 

середній 10 25 - 16,66 9,52 28,57 5,26 26,31 
вищий за серед-
ній - 5 - 5,55 - 9,52 - 10,52 
 

За час проведення дослідження відбулися позитивні зміни у показниках здоров’я дітей 
як основної, так і контрольної груп. У хлопчиків із контрольної групи на початку дослідження 
були такі дані: 55 % дітей мали низький рівень здоров’я, 25 % – нижчий за середній та 10 % 
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середній рівень здоров’я. Після дослідження 30% мали низький рівень, 40 % – нижчий за се-
редній, 25 % – середній та 5 % – вищий за середній рівень здоров’я. 

У контрольній групі вихідний рівень здоров’я у дівчаток був таким: 55,55 % мали низь-
кий та 44,44 % – нижчий за середній рівні здоров’я. Після проведеного дослідження ми отри-
мали такі дані: 27,77 % дівчаток мали низький, 50 % – нижчий за середній, 16,66 % – середній 
та 5,55 % – вищий за середній рівні здоров’я. 

У дівчаток та хлопчиків контрольної групи спостерігаємо, що 10,52 % дітей мають ни-
жчий за середній рівень здоров’я, 15,78 % – на середній рівень та 5,26 % – на вищий за серед-
ній рівень здоров’я. 

На початку дослідження в основній групі хлопчиків були 66,66 % дітей з низьким рів-
нем здоров’я, 23,80 % – нижчим за середній та 9,52 % – з середнім рівнем здоров’я. Після 
проведеного дослідження хлопчики основної групи розподілилися за рівнем здоров’я таким 
чином: з низьким рівнем було виявлено 19,04 %; дітей, які мали нижчий за середній рівень – 
38,09%; середній рівень здоров’я – 28,57 %; вищий за середній рівень здоров’я – 9,52 % дітей. 

На початку дослідження в основній групі дівчаток було з: 42,10 % дітей з низьким рів-
нем здоров’я, 52,63 % – нижчий за середній та 5,26 % – з середнім рівнем здоров’я. Наприкін-
ці педагогічного дослідження у дівчаток основної групи спостерігалася така картина розподі-
лу за рівнем здоров’я: 21,05 % мали низький рівень здоров’я, 42,10 % дітей – нижчий за сере-
дній рівень, 26,31 % – середній рівень та 10,52 % – вищий за середній рівень здоров’я. 

За результатами дослідження ми спостерігаємо як розподілилися діти з одним рівнем 
здоров’я після занять аквафітнесом. 

На початку педагогічного дослідження 55 % дітей основної групи мали низький рівень 
здоров’я. Під впливом занять відбулися позитивні зміни: 12,5 % мають рівень нижчий за се-
редній, 20 % – середній, 10 % – вищий за середній рівень здоров’я. 

Висновки. Розроблена програма занять з аквафітнесу, в якій важливе місце відігравав 
ігровий метод навчання, мала позитивний ефект на рівень здоров’я школярів. Вона сприяла 
підвищенню здоров’я молодших школярів, які мали низький та нижчий за середній рівні здо-
ров’я. Під впливом занять з аквафітнесу 42,5 % дітей поліпшили здоров’я, що на 10,94 % бі-
льше ніж у контрольні групі.  

Застосування аквафітнесу та емоційне насичене заняття є значно ефективнішим ніж ви-
користання традиційних методик. 

Перспективи подальших досліджень полягають у вивченні впливу фізкультурно-оздо-
ровчих занять у воді на функціональний стан молодших школярів. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема увеличения заболеваемости среди подра-
стающего населения. Дети не способны адаптироваться к физическим нагрузкам, что свиде-
тельствует о существовании проблемы в организации системы физического воспитания и ни-
зком уровне здоровья детей. Сегодня большую значимость представляют разные виды оздо-
ровительных занятий в воде, одним из которых является аквафитнес. В результате педагоги-
ческого исследования, применена программа занятий аквафитнесом, которая способствовала 
повышению здоровья младших школьников, которые имели низкий и ниже среднего уровни 
здоровья. 
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Annotation. The article deals with the problem of increased morbidity among a the growing 
up generation. Сhildren are not able to adjust themselves to the physical loadings, which proves the 
existence of organizati at problem in the physical education system and the low level of children 
health. Today, different types of health-related activities in water, in particular aquafitness are of 
great importance. Aquafitnes was applied in the pedagogical research to promote the health im-
provement of junior pupils with low and worse than average level of health. 
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