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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. В умовах сучасних суспільно-

економічних і політичних трансформацій, входження України в європейський 

простір вищої освіти нагальним є розв’язання проблеми підвищення якості 

навчальних занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти. Особливого 

значення набули фітнес-технології, як один із найоптимальніших засобів 

формування культури рухів, оздоровлення, корекції фігури, нормалізації діяльності 

всіх органів і систем організму для застосування під час навчальних і фізкультурно-

оздоровчих занять із фізичного виховання. Посилює актуальність досліджуваної 

проблеми залучення студентської молоді до регулярних занять руховою активністю, 

психологічного розвантаження, компенсування позитивних емоцій, оптимізації 

спілкування з оточуючими й організації змістовного дозвілля. 

Проблема застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

студентів неодноразово привертала увагу науковців. Зокрема, в дослідженнях 

зарубіжних науковців (J. S. Baker, C. Bouchard, S. Gaskill, C. J. Caspersen, 

J. S. Coffman, S. M. Cooper, L. C. Dalleck, G. V. Dintiman, B. Don Franks, J. Greenberg, 

V. H. Heyward, E. T. Howley, G. B. Jan, L. Kravitz, W. E. Prentice, B. J. Sharkey, 

M. H. Williams та ін.) фітнес-технології вивчали в методологічному 

й організаційному аспектах. Учені одностайні відносно того, що фітнес-технології 

підвищують якість проведення навчальних занять з фізичного виховання у закладах 

вищої освіти, задовольняють потреби студентів у зміцненні здоров’я, сприяють 

виробленню позитивного й активного ставлення до здорового способу життя, 

формуванню рухових умінь і навичок. 

Фітнес-технології досліджували в контексті вивчення їхньої ефективності, 

тобто покращання рівня фізичного, психічного та соціального здоров’я студентів 

(С. І. Атаманюк, М. Р. Батіщева, Ю. І. Беляк, В. В. Білецька, М. М. Булатова, 

Т. В. Василістова, Н. І. Воловик, С. В. Гаркуша, І. Б. Грибовська, В. І. Григор’єв, 

С. С. Єрмаков, В. Б. Зінченко, В. В. Іваночко, Т. В. Івчатова, Ж. Л. Козіна, 

О. Т. Кузнєцова, Ф. В. Музика, К. В. Мулик, С. В. Синиця, Ю. О. Усачов, 

С. М. Футорний, Н. О. Хлус, М. П. Шестакова, О. М. Школа та ін.). Вчені вивчають 

фітнес-технології через структурні компоненти особистості: планування життєвої 

кар’єри, стан здоров’я, фізична підготовленість, раціональне харчування, 

психоемоційна регуляція, особиста гігієна, сексуальна активність, профілактика 

захворювань, зокрема боротьба зі стресами та шкідливими звичками, й інші 

чинники здорового способу життя. 

Дослідники вивчають різні аспекти застосування фітнес-технологій у закладах 

вищої освіти (Ж. Г. Анікієнко, Є. П. Баліцька, М. В. Верховська, О. М. Воєділова, 

С. В. Гаркуша, А. В. Гурвіч, В. М. Завійська, В. Б. Зінченко, В. В. Іваночко, 

О. Я. Кібальник, Н. В. Костогриз-Куликова, О. Т. Кузнєцова, О. Е. Меньших, 

С. І. Присяжнюк, О. Г. Сайкіна, І. А. Усатова, Н. О. Хлус, Л. Я. Чеховська, 

О. М. Школа, Л. М. Ясінська та ін.), використання інноваційних засобів і форм 

організації занять (С. Г. Адирхаєв, О. А. Архипов, В. Б. Базильчук, В. В. Білецька, 

Г. П. Грибан, І. М. Дичківська, Н. Н. Завидівська, С. В. Ільницький, Р. Н. Іспулова, 
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О. О. Приймаков, С. І. Присяжнюк, М. Ф. Хорошуха, О. А. Качан, І. В. Кривенцова, 

І. М. Медведєва, О. В. Мудрієвська, К. В. Мулик, І. В. Новікова, М. О. Носко, 

В. П. Радзієвський, Л. П. Сущенко, С. М. Футорний та ін.), формування рекреаційної 

культури студентів (В. Г. Ареф’єв, В. Б. Базильчук, О. Л. Благій, В. І. Григор’єв, 

Н. Ю. Довгань, Є. О. Котов, Т. Ю. Круцевич, О. Т. Кузнєцова, Л. І. Лубишева, 

І. І. Маріонда, К. В. Мулик, Т. С. Плачинда, Є. Н. Приступа, В. Я. Сусла, В. А. Товт, 

О. М. Школа та ін.), підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної 

рекреації та фітнесу (О. А. Атамась, М. Р. Батіщева, Н. О. Бєлікова, В. В. Білецька, 

А. А. Боляк, Н. Л. Боляк, І. Б. Бондаренко, М. М. Василенко, П. М. Кизім, 

О. К. Корносенко, О. В. Корх-Черба, Т. Ю. Круцевич, В. В. Левицький, 

О. І. Міхеєнко, Є. Н. Приступа, Л. П. Сущенко, А. О. Твеліна, О. В. Тимошенко, 

Л. Я. Чеховська та ін.), здійснення контролю фізичної підготовленості, фізичного 

здоров’я студентів (С. Г. Адирхаєв, В. Г. Ареф’єв, В. Є. Білогур, О. З. Блавт, 

Ю. Д. Бойчук, Г. П. Грибан, А. В. Домашенко, А. І. Драчук, О. Д. Дубогай, 

М. В. Дутчак, Н. Н. Завидівська, М. Д. Зубалій, В. Д. Єднак, С. С. Єрмаков, 

Т. Ю. Круцевич, Т. Б. Кутек, Л. І. Лубишева, А. В. Магльований, І. М. Медведєва, 

М. О. Носко, Т. Т. Ротерс, С. А. Савчук, О. М. Худолій, Б. М. Шиян та ін.). 

Науковці розглядають фітнес-технології як важливий чинник особистісного 

розвитку, оздоровлення студентської молоді шляхом раціонального використання 

рухової активності у поєднанні з іншими чинниками здорового способу життя. 

Провідна роль фітнес-технологій полягає у вирішенні розвиваючих, оздоровчих, 

рекреаційних, лікувальних, профілактичних, відновлювальних і тренувальних 

завдань із використанням різноманітних видів рухової активності. Фітнес-технології 

є новим соціальним явищем, що полягає у регулярному використанні студентами 

доступних видів організованої оздоровчо-рекреаційної рухової активності та 

поміркованого обсягу навантаження під час занять з фізичного виховання або 

самостійно з метою відновлення фізичної та розумової працездатності, збереження 

здоров’я і покращання якості життя. 

Узагальнення різних наукових поглядів і визнаних у сучасній науці 

класифікацій фітнес-технологій (Ю. І. Беляк, М. М. Булатова, І. Б. Грибовська, 

В. І. Григор’єв, А. В. Гурвіч, В. Б. Зінченко, О. А. Качан, О. Я. Кібальник, 

Т. Ю. Круцевич, О. Т. Кузнєцова, В. В. Левицький, Т. С. Лісіцкая, О. Г. Сайкіна, 

С. В. Синиця, Ю. О. Усачов, Е. Т. Хоулі, Л. Є. Шестерова та ін.), результатів 

досліджень розвитку фітнес-технологій і перенесення досвіду організації та 

методики їхнього застосування (Є. П. Баліцька, О. Л. Благій, Н. І. Воловик, 

В. В. Іваночко, І. Ф. Калініна, Н. В. Костогриз-Куликова, О. Т. Кузнєцова, 

О. Е. Меньших, Ф. В. Музика, М. В. Осиченко, О. В. Отравенко, О. Г. Сайкіна, 

С. В. Синиця, Г. В. Толчева, В. В. Усиченко, О. В. Фоменко, С. М. Футорний, 

С. А. Холодов, С. В. Цаподой та ін.), а також наукових праць (О. В. Булейченко, 

Л. В. Дмитренко, М. В. Євтушок, Г. Ф. Жован, Л. В. Коник, Н. П. Мартинова, 

Є. О. Мухін, Ю. О. Петренко, Г. Ф. Пономарьова, Д. В. Пятницька, В. Б. Спузяк, 

С. О. Філіпова, О. Є. Черненко, Г. А. Шандригось, С. І. Шинкарьов та ін.) 

підтверджують, що застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання дозволить значно покращити його ефективність завдяки 
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чіткому диференціюванню навантажень, великому вибору методів і засобів 

проведення занять. Це надасть можливість викладачам фізичного виховання 

оптимізувати фізичний розвиток студентів, використовувати розглянуті           

фітнес-технології з оздоровчою метою. Результати аналізу наукових праць 

із проблеми застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

студентів дозволили встановити, що на сьогодні детально розглянуто окремі аспекти 

впровадження технологій оздоровчого фітнесу. Однак, за всієї різновекторності 

проблематики, комплексного дослідження проблеми застосування                    

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів у закладах вищої 

освіти вітчизняними дослідниками здійснено ще не було. 

Розв’язання проблеми підвищення ефективності освітнього процесу 

з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти відбувається через пошук 

найбільш ефективних підходів і використання новітніх технологій навчання, що 

відображено у працях (Н. Я. Бондарчук, Г. П. Грибан, Н. В. Деобальд, 

Є. З. Добродуб, Г. Є. Іванова, С. М. Канішевський, С. П. Козіброцький, 

Л. І. Лубишева, Н. П. Мартинова, Ю. В. Менхін, О. К. Панчішна, В. В. Пильненький, 

П. Д. Плахтій, А. О. Скиба, А. Д. Скрипко, І. Ю. Соверда, О. А. Череповська та ін.). 

Назріла необхідність виявлення тенденцій, закономірностей і психолого-

педагогічних чинників застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного 

виховання студентів. На особливу увагу заслуговує питання проєктування та 

впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій в освітній 

процес з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. 

Аналіз нормативних документів, наукових джерел, сучасного стану розвитку 

фітнес-технологій свідчить, що теоретико-методичні засади застосування         

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої 

освіти ще не були предметом цілісного наукового дослідження. Крім того, 

доцільність дослідження обраної проблеми посилюється необхідністю розв’язання 

суперечностей між: 

– зростаючими вимогами суспільства до фізичного самовдосконалення 

студентів і сучасним рівнем застосування фітнес-технологій у закладах вищої 

освіти; 

– теоретичним потенціалом сучасного знання щодо розвитку                    

фітнес-технологій і недостатньо розробленими методико-організаційними 

питаннями його реалізації у закладах вищої освіти; 

– недостатнім рівнем досліджуваної проблеми застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів; 

– потребою оволодіння студентами сучасними фітнес-технологіями та 

науковою невизначеністю шляхів розв’язання цієї проблеми в умовах обмеженості 

часу, відведеного на фізичне виховання у закладах вищої освіти. 

Необхідність розв’язання виявлених суперечностей, актуальність,     

соціально-педагогічне значення, недостатній рівень теоретичної та практичної 

розробленості проблеми застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного 

виховання студентів зумовили вибір теми дослідження: «Теоретико-методичні 
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засади застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

студентів закладів вищої освіти». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна 

робота виконана відповідно до теми плану науково-дослідної роботи кафедри 

педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка: «Саморегуляція 

успішної навчально-виховної діяльності студентської та учнівської молоді»      

(номер державної реєстрації 0118U004309). Дослідження є складовою частиною 

теми кафедри теорії й методики фізичного виховання, адаптивної та масової 

фізичної культури Полтавського національного педагогічного університету 

імені В. Г. Короленка: «Методична система застосування інноваційних технологій 

у процесі фізичного виховання студентів» (номер державної реєстрації 

0117U001044). Тему дисертації затверджено вченою радою Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка                  

(протокол № 4 від 26 листопада 2015 р.), узгоджено в Міжвідомчій раді 

з координації наукових досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології НАПН 

України (протокол № 1 від 26 січня 2016 р.). 

Мета дослідження – розробити, обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність впровадження методичної системи застосування               

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. 

Відповідно до мети було визначено основні завдання дослідження: 

1. Проаналізувати стан розробленості проблеми застосування                  

фітнес-технологій у процесі фізичного виховання студентів. 

2. Виявити, узагальнити сучасні підходи до застосування фітнес-технологій на 

заняттях з фізичного виховання; уточнити понятійно-категоріальний апарат 

дослідження. 

3. Розробити та обґрунтувати методичну систему застосування                      

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів у закладах вищої 

освіти. 

4. Розкрити педагогічні умови застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти. 

5. Визначити критерії та рівні готовності майбутніх фахівців фізичного 

виховання до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання. 

6. Експериментально перевірити ефективність розробленої методичної 

системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного 

виховання студентів закладів вищої освіти. 

Об’єкт дослідження – освітній процес з фізичного виховання студентів 

закладів вищої освіти. 

Предмет дослідження – методична система застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. 

Методи дослідження. Для вирішення поставлених завдань і досягнення мети 

використовувалися такі методи дослідження: 

– теоретичні: метод концептуально-порівняльного аналізу, за допомогою 

якого зіставлялися наявні теоретичні підходи до вирішення питань сучасного стану 



5 

 

функціонування системи фізичного виховання студентів закладів вищої освіти 

на основі узагальнення філософсько-методологічної, психолого-педагогічної та 

навчально-методичної літератури, новаторського досвіду, а також узагальнення 

власного багаторічного викладацького досвіду; метод структурно-системного 

аналізу та моделювання, що дав змогу систематизувати та узагальнити інформацію 

про досліджувані об’єкт і предмет та створити модель методичної системи 

застосування фітнес-технологій у процесі фізичного виховання студентів і виявити 

закономірності й особливості її функціонування на основі кількісного та якісного 

аналізу результатів формувального педагогічного експерименту; 

– емпіричні: анкетування, педагогічні спостереження, бесіди, тестування, 

медико-біологічні методи, педагогічний експеримент. Емпіричні методи 

застосовувалися для оцінювання рівня фізичної і функціональної підготовленості, 

фізичного розвитку, здоров’я та фізичної працездатності. Експеримент проводився 

з метою визначення ефективності методичної системи застосування                 

фітнес-технологій на формування знань, мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів до фітнес-технологій, рівня фізичної підготовленості, 

морфофункціонального розвитку і здоров’я; 

– методи математичної статистики застосовувалися для виявлення 

достовірності різниці між досліджуваними показниками, коректного опрацювання 

отриманих результатів, відображення їх у графічних і табличних формах, 

проведення експериментальної перевірки представлених на захист положень та 

доведення ефективності авторської методичної системи застосування                

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання. 

Наукова новизна отриманих результатів полягає у тому, що: 

Уперше: 

– розроблено, теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів, яка включає структурні блоки 

(цільовий, змістово-організаційний, технологічний, контрольно-діагностичний), 

етапи, форми, методи й засоби, що забезпечують зазначену систему; 

– здійснено цілісний теоретичний аналіз стану розробленості проблеми 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів; 

– розкрито сутність і зміст застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів; 

– досліджено специфіку застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти; 

– розкрито педагогічні умови застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти. 

Удосконалено: теоретичні та методичні засади застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів, форми організації та навчально-

методичне забезпечення занять з фізичного виховання у закладах вищої освіти. 

Набули подальшого розвитку положення щодо оптимізації освітнього процесу 

з фізичного виховання, закономірності цього процесу, зміст, форми та методи 
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організації і проведення навчальних занять з фізичного виховання у закладах вищої 

освіти. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає 

у впровадженні в освітній процес закладів вищої освіти навчально-методичних 

посібників: «Історія розвитку та становлення фітнес-технологій від стародавніх 

часів до сьогодення» (2017), «Фітнес як засіб розвитку фізичних якостей 

студентської молоді» (2017), «Методика викладання фітнес-технологій у фізичному 

вихованні студентів вищих педагогічних навчальних закладів» (2018); «Оздоровчий 

фітнес» (2019); методичних рекомендаціях: «Словник фітнес-термінів» (2018),           

«Фітнес-щоденник фізичного самовдосконалення студентів» (2018); авторській 

навчальній програмі «Фітнес-технології» (2017). 

Основні положення, результати і висновки дисертаційного дослідження 

можуть бути використані в освітньому процесі з фізичного виховання студентів 

закладів вищої освіти для створення навчальних програм, курсів, спецкурсів, 

навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, а також можуть 

застосовуватися у системі підвищення кваліфікації викладачів фізичного виховання. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Житомирського 

державного університету імені Івана Франка (довідка № 1/414 від 08.05.2018 р.); 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 374 від 

17.05.2018 р.); Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (довідка № 1231 від 24.05.2018 р.); Криворізького державного 

педагогічного університету (довідка № 09/1-266/3 від 18.06.2018 р.); Національного 

педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (довідка № 07-10/1060 від 

27.06.2018 р.); Харківського національного педагогічного університету 

імені Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-409 від 27.06.2018 р.); Полтавського 

національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка 

№ 2655/01-60/33 від 14.08.2018 р.); комунального закладу «Харківська гуманітарно-

педагогічна академія» Харківської обласної ради (довідка № 01-12/518 від 

16.08.2018 р.); Державного вищого навчального закладу «Переяслав-Хмельницький 

державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» (довідка № 733 від 

08.10.2018 р.). 

Особистий внесок здобувача. Наукові результати, викладені в дисертаційній 

роботі, одержано автором самостійно. Особистий унесок здобувача полягає 

у визначенні актуальності теми, обґрунтуванні проблеми, постановці мети та 

завдань дослідження, організації та проведенні досліджень, розробці 

й експериментальній перевірці методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. У наукових працях, 

опублікованих у співавторстві, здобувачеві належать пріоритети в організації 

досліджень, опрацюванні фактичного матеріалу, теоретичному узагальненні 

й аналізі результатів. 

У спільних наукових публікаціях авторський внесок полягає:                        

у [2] – розробленні положень, що стосуються різних підходів науковців щодо 

використання засобів фітнесу в рекреаційно-оздоровчих заняттях серед студенток; 

у [5] – обґрунтуванні наукових підходів проєктування методичної системи 
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застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів; в [9] – розробці фітнес-програм, які дозволяють покращити ефективність 

навчальних занять з фізичного виховання студентів; у [10] – визначенні етапів 

професійного становлення викладача фізичного виховання із застосуванням    

фітнес-технологій; у [11] – вивченні динаміки фізичного розвитку студентів 

із застосуванням фітнес-технологій; у [12] – визначенні ціннісних орієнтацій молоді 

під час фізичної підготовки; у [13] – вивченні впливу фітнес-технологій на розвиток 

фізичних якостей студентської молоді; у [14] – розкритті особливостей застосування 

сучасних фітнес-технологій у фізичному вихованні студентів; у [15] – вивченні 

сучасних фітнес-технологій у системі розвитку фізичних якостей студентської 

молоді; в [16] – розкритті здоров’язбережувальних компетентностей із фізичного 

виховання студентів; у [17] – експериментальній перевірці ефективності методичної 

системи застосування фітнес-технологій у фізичному вихованні студентів;         

у [18] – розробці методичної системи застосування фітнес-технологій у фізичному 

вихованні студентів; у [53] – проєктуванні фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання студентів; у [61] – вивченні проблем формування здорового 

способу життя молоді; у [95] – вивченні особливостей навчання 

здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі закладу вищої освіти; 

у [96] – формуванні мотивації та зацікавленості студентів до навчальних занять 

з фізичного виховання; у [97] – вивченні професійного іміджу майбутніх фахівців 

із фітнесу за допомогою проєктних технологій. Розробки та ідеї, що належать 

співавторам, у дисертації не використовувалися. 

Апробація результатів дослідження. Матеріали дослідження 

обговорювалися на наукових і науково-практичних конференціях різного рівня, а 

саме: міжнародних: «Педагогічна особистість А. С. Макаренка на перетині освітніх 

парадигм» (Полтава, 2016), «Макаренкознавчий вимір актуальних питань соціальної 

адаптації особистості» (Полтава, 2016, 2017), «Сучасні проблеми та перспективи 

розвитку фізичного виховання, здоров’я і професійної підготовки майбутніх 

фахівців із фізичного виховання та спорту» (Київ, 2016, 2019), «Актуальні проблеми 

сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (Чернігів, 2016, 2017), 

«Сучасні проблеми та перспективи розвитку фізичного виховання, здоров’я 

і професійної підготовки майбутніх фахівців із фізичного виховання та спорту» 

(Київ, 2017), «Освіта і здоров’я» (Суми, 2017), «Научно-методическое обеспечение 

университетского образования: история и перспективы развития» (Мінськ, 2017), 

«Освіта і формування конкурентоспроможності фахівців в умовах євроінтеграції» 

(Мукачево, 2017), «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики 

навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми»         

(Вінниця, 2018), «Підготовка фахівців у сфері освіти та менеджменту: європейський 

вимір» (Черкаси, 2018), «Сучасні технології формування особистості фахівця 

з фізичного виховання, спорту та здоров’я людини» (Чернігів, 2018),               

«Освіта і здоров’я» (Суми, 2018), «Макаренківська концепція підготовки вчителів 

у контексті вітчизняних та світових тенденцій розвитку педагогічної освіти» 

(Полтава, 2018), «Современные проблемы формирования здорового образа жизни 

студенческой молодежи» (Мінськ, 2018, 2019), «Імперативи розвитку 
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громадянського суспільства у забезпеченні національної конкурентоспроможності» 

(Батумі, 2018); всеукраїнських: «Біологічні дослідження – 2016» (Житомир, 2016, 

2018, 2019), «Україна в гуманітарних і соціально-економічних вимірах»         

(Дніпро, 2016), «Сучасні тенденції психолого-педагогічної освіти у сфері фізичного 

виховання» (Умань, 2016), «Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики» 

(Дніпро, 2016), «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні аспекти» 

(Полтава, 2016), «Фізична реабілітація та здоров’язбережувальні технології: реалії 

і перспективи» (Полтава, 2016–2019), «Актуальні проблеми розвитку освіти і науки 

в умовах глобалізації» (Дніпро, 2016), «Медична наука в практику охорони 

здоров’я» (Полтава, 2016, 2017, 2019), «Загальна теорія здоров’я та 

здоров’язбереження» (Харків, 2017), «Освіта і формування конкурентоспроможності 

фахівців в умовах євроінтеграції» (Мукачево, 2017), «Управління та інновації 

в освіті: досвід, проблеми та перспективи» (Одеса, 2017), «Тенденції розвитку 

психології та педагогіки» (Київ, 2017), «Освіта і наука в умовах глобальних 

трансформацій» (Дніпро, 2017, 2018), «Ресурсно-орієнтоване навчання в «3 D»: 

доступність, діалог, динаміка» (Полтава, 2018–2020), «Актуальні питання сучасної 

педагогіки: творчість, майстерність, професіоналізм» (Кременчук, 2018), 

«Підготовка фахівців у сфері освіти та менеджменту: європейський вимір» 

(Черкаси, 2018), «Інноваційні технології в системі підвищення кваліфікації фахівців 

фізичного виховання і спорту» (Суми, 2018, 2020), «Педагогіка здоров’я»               

(Харків, 2018), «Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури 

і спорту» (Полтава, 2018), «Сучасний стан проблеми фізичної культури і спорту та 

здоров’я нації» (Харків, 2018), «Медична наука – 2018» (Полтава, 2018), 

«Полтавські дні громадського здоров’я» (Полтава, 2019), «Актуальні питання 

охорони праці та здоров’язбереження у галузі освіти» (Суми, 2019),                 

«Фітнес & Здоров’я» (Харків, 2020), «Проблеми та перспективи розвитку фізичного 

виховання, спорту і здоров’я людини» (Полтава, 2020). 

Результати дослідження відображено в публікаціях автора й обговорено 

на засіданнях кафедри педагогічної майстерності та менеджменту імені І. А. Зязюна 

ПНПУ імені В. Г. Короленка (2015–2020); кафедри теорії й методики фізичного 

виховання, адаптивної та масової фізичної культури ПНПУ імені В. Г. Короленка 

(2015–2020); кафедри фізичного виховання та здоров’я, фізичної терапії, ерготерапії 

з спортивною медициною та фізичною реабілітацією Української медичної 

стоматологічної академії (2016–2020). 

Матеріали кандидатської дисертації на тему «Формування спеціальних умінь 

і навичок студентів вищих навчальних закладів у процесі занять з пауерліфтингу» 

(спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я), 2014 р., Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна) 

у тексті докторської дисертації не використовувалися. 

Публікації. Основні положення й результати дисертації відображено           

в 97 наукових і навчально-методичних працях, із яких: 5 – монографій 

(1 одноосібна); 4 – навчально-методичні посібники (1 у співавторстві); 33 – статті 

у наукових фахових виданнях України з педагогічних наук та 9 статей 

у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз Scopus і Web of 
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Science; 43 – статті й тези у збірниках наукових праць та інших виданнях, 

1 навчальна програма, 2 методичні рекомендації. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 

розділів, висновків до розділів, висновків, списку використаних джерел 

(699 найменувань, із них 34 – іноземною мовою) та 16 додатків. Робота містить 

32 рисунки та 48 таблиць. Загальний обсяг дисертаційної роботи становить 

630 сторінок, із яких 380 сторінок – основного тексту. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, сформульовано мету, завдання, 

об’єкт і предмет дослідження, схарактеризовано методи дослідження, висвітлено 

наукову новизну одержаних результатів та їх практичне значення, подано відомості 

щодо апробації упровадження результатів наукового пошуку структури 

дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Теоретичні засади застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів» – висвітлено культурно-історичну 

ретроспективу становлення та розвитку фітнес-технологій в Україні та за кордоном, 

здійснено теоретико-науковий аналіз понятійно-категоріального апарату 

дослідження, розглянуто класифікаційну характеристику змісту та структури 

сучасних фітнес-технологій, проаналізовано процес застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. 

У розділі підкреслюється, що культурно-історична ретроспектива становлення 

та розвитку фітнес-технологій в Україні та за кордоном, представлена 

у хронологічному контексті, виокремлює три періоди розвитку історичної наукової 

думки в даному напрямі дослідження. Перший період – зародження початкових 

елементів рухів і виникнення гімнастичних програм. Зосереджено увагу на тому, що 

зміст і форми зародження початкових елементів рухів і виникнення гімнастичних 

програм обумовлювалися географічними умовами, особливостями економічного, 

культурного розвитку, традиціями та побутом. Другий період – формування 

гімнастичних систем (німецька, шведська, французька, снарядна гімнастика Шпісса, 

дихальна гімнастика Мюллера, атлетична Сандова, сокільська та ритмічна 

гімнастика тощо), які стають важливим засобом фізичного виховання різних груп 

населення. Третій період – удосконалення існуючих гімнастичних систем 

і виникнення фітнес-технологій, що стало результатом систематизації наукових 

знань, їхнього розповсюдження та прикладного застосуванням у теорії та методиці 

фізичного виховання (зміна структури та спрямованості занять, використання різних 

засобів і методів для їх проведення). Зосереджено увагу на тому, що цей період 

сучасної історії можна вважати початком відліку та новим часом розвитку       

фітнес-індустрії в Україні. 

У роботі дотримуємося таких інтерпретацій: «фітнес» – це напрям масової, 

спортивної й оздоровчої фізичної культури, що має на меті покращання загального 

стану організму, його тренованість і здатність протидіяти негативним чинникам 

зовнішнього середовища шляхом виконання простих і комплексних вправ, сприяє 
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корекції маси та форми тіла, дозволяє закріплювати отримані результати; 

«оздоровчий фітнес» – це ступінь збалансованості фізичного, психічного та 

соціального станів, що мають у своєму розпорядженні необхідні резерви для 

забезпечення поточної життєдіяльності організму без надмірного фізичного та 

психічного напруження в гармонії з навколишнім середовищем;                                

«фітнес-технологія» – це раціональний спосіб цілеспрямованої взаємодії учасників 

педагогічного процесу, в основу якого покладено види рухової діяльності, що 

передбачають отримання максимально можливого оздоровчого ефекту, реалізацію 

потреби у здоров’ї та дбайливому ставленні до нього через свідоме регулювання 

фізичної активності; «фітнес-програма» – це форма рухової активності, організована 

в межах групових або індивідуальних занять, спрямована на зниження розвитку 

захворювань, досягнення та підтримання оптимального рівня фізичного стану. 

«застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів» – це 

сукупність методик навчання різним видам рухової активності та їх поєднанням, які 

спрямовані на зміцнення здоров’я, забезпечення високого рівня фізичної 

підготовленості та працездатності учасників педагогічного процесу. 

Поняття, які висвітлено в дослідженні мають дієвий, практично-орієнтований 

характер. Саме тому вони разом із системою теоретичних і прикладних знань 

містять діяльнісну складову, тобто можуть розглядатися як знання в дії. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, системний аналіз базових понять 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання до яких 

віднесено «фітнес», «оздоровчий фітнес», «фітнес-технологія», «фітнес-програма», 

«застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів» 

засвідчили, що базовий понятійний апарат визначає термінологічне поле 

досліджуваного процесу й дає змогу максимально точно визначити сутнісний аспект 

наукового знання ключової проблеми. 

Установлено, що необхідною умовою підвищення ефективності підготовки 

студентів закладів вищої освіти на заняттях з фізичного виховання є формування 

готовності до професійної діяльності взагалі та застосування фітнес-технологій 

зокрема. Особливу увагу приділено тому, що в сучасній педагогічній науці склалися 

певні напрями дослідження окресленої проблеми. Методологічні засади фізичного 

виховання досліджували: В. Г. Ареф’єв, С. В. Гаркуша, Г. П. Грибан, Н. Ю. Довгань, 

С. С. Єрмаков, Н. Н. Завидівська, Т. Ю. Круцевич, О. Т. Кузнєцова, І. М. Медведєва, 

К. В. Мулик, М. О. Носко, Є. Н. Приступа, С. І. Присяжнюк, О. М. Школа та ін.; 

розглядають фітнес-технології як важливий чинник особистісного розвитку, 

оздоровлення студентської молоді шляхом раціонального використання рухової 

активності у поєднанні з іншими оздоровчими факторами. Провідна роль             

фітнес-технологій полягає у вирішенні оздоровчих, рекреаційних, лікувальних, 

профілактичних, відновлювальних і тренувальних завдань із використанням 

різноманітних видів рухової активності. Узагальнення різних наукових поглядів 

(Ю. І. Беляк, Н. І. Воловик, І. Б. Грибовська, В. Б. Зінченко, В. В. Іваночко, 

О. Я. Кібальник, Ф. В. Музика, О. Г. Сайкіна, С. В. Синиця, Ю. О. Усачов, 

Е. Т. Хоулі, Л. Я. Чеховська, Л. Є. Шестерова та ін.) дає можливість стверджувати, 

що застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 
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студентів дозволить значно покращити його ефективність за рахунок чіткого 

диференціювання навантажень, великого вибору засобів і методів проведення 

занять. Це надасть можливість викладачам фізичного виховання оптимізувати 

фізичний стан студентів, використовувати фітнес-технології з оздоровчою метою. 

Акцент зроблено на висвітленні сучасних підходів до застосування          

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої 

освіти, що має ознаки системного утворення та тісно пов’язується з освітнім 

процесом. Фітнес-технології дають змогу комплексно використовувати сучасні 

фітнес-програми у процесі занять з фізичного виховання залежно від вікових 

особливостей, стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості студентів, формувати 

мотиваційні пріоритети, які сприяють розвитку позитивної мотивації до занять 

з фізичного виховання та самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

На підставі аналізу вітчизняної та зарубіжної педагогічної й психологічної 

літератури встановлено, що проблема застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти вивчається в декількох 

наукових напрямах – педагогічному, психологічному, акмеологічному. У сучасній 

науці процес застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

досліджується на різних рівнях: концептуальному (осмислення суттєвості                 

фітнес-технологій, їх структури та функцій); категоріальному (оволодіння 

понятійним апаратом і визначеннями основних категорій) і гносеологічному 

(освоєння принципів і методів пізнання). 

З’ясування структури поняття «застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів» дало змогу констатувати, що найчастіше воно 

розглядається в теоретичному, методичному та організаційному аспектах. 

Отже, застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

студентів закладів вищої освіти є складним багатокомпонентним поняттям, 

структура і зміст якого детермінується науковими підходами до трактування 

сутності понять: «фітнес», «оздоровчий фітнес», «фітнес-технологія»,            

«фітнес-програма, «застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного 

виховання». 

Проведений аналіз літературних наукових джерел і останніх наукових праць 

дозволив стверджувати, що, незважаючи на велику кількість досліджень проблема 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів 

потребує подальшого вивчення, тому що у вітчизняних і зарубіжних концепціях не 

має однозначної відповіді на питання про зміст поняття «застосування             

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів», а також про 

механізм його формування в процесі професійної підготовки в закладах вищої 

освіти. 

У другому розділі «Дидактичні основи застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів» – виявлено та узагальнено сучасні 

наукові підходи до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного 

виховання студентів, схарактеризовано програмно-нормативне забезпечення 

системи фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти, вивчено  

психолого-педагогічні та вікові особливості студентів під час застосування      
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фітнес-технологій, висвітлено психолого-педагогічні аспекти діяльності викладача 

фізичного виховання під час оволодіння фітнес-технологіями. 

На сучасному етапі реформаційних перетворень в Україні, розвиток фізичного 

виховання взагалі та застосування фітнес-технологій зокрема, є одним із завдань 

соціальної програми нашої держави у зв’язку з визначенням провідної ролі фізичної 

культури і спорту як важливого фактора здорового способу життя, профілактики 

захворювань, формування гуманістичних цінностей, створення умов для всебічного 

гармонійного розвитку, сприяння досягненню фізичної та духовної досконалості 

людини, виявлення резервних можливостей організму, формування патріотичних 

почуттів у громадян та позитивного іміджу держави у світовому співтоваристві. 

Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів 

реалізується у контексті міждисциплінарних досліджень, окреслення яких потребує 

визначення сучасних наукових підходів. Для розробки методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів необхідно враховувати способи, механізми, формування всіх складових 

методичної системи на основі системного, комплексного, діяльнісного, особистісно-

зорієнтованого підходів. У роботі здійснено аналіз стратегічного напряму 

методичної системи застосування фітнес-технологій особистісно-зорієнтованого 

навчання. 

У дисертаційному дослідженні здійснено аналіз сучасних наукових джерел та 

узагальнено результати власних досліджень з проблеми організації та застосування 

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів закладів вищої 

освіти. 

Проаналізовано програмно-нормативне забезпечення системи фізичного 

виховання студентів у закладах вищої освіти, що дозволяє здійснювати освітній 

процес відповідно до чинних законодавчих і нормативно-правових актів, 

навчальних планів і програм. Основу дослідження становлять концептуальні 

положення нормативних документів: Закон України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 № 1556-II (зі змінами і доповненнями); «Стратегія реформування вищої 

освіти в Україні до 2020 року» (проєкт); Національна стратегія з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб 

життя – здорова нація»; Постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту 

на період до 2020 року»; Закон України «Про освіту» від 05.09.2017, № 2145-VIII; 

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» (зі змінами) від 24.12.1993,     

№ 3808-XII; Державна програма «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012–2020 

роки. Виявлено, що нормативно-правові документи є правовою базою модернізації 

освітнього процесу з фізичного виховання. 

Аналіз наукових джерел та власних досліджень підтвердив, що навчання 

студентів у закладах вищої освіти суттєво залежить від психолого-педагогічних та 

вікових особливостей студентського віку, становлення гармонійної особистості 

студента й ефективного входження в соціальну систему суспільних взаємовідносин. 

Вітчизняні науковці стверджують, що студентський період є визначальним 

у житті особистості, оскільки на цьому етапі відбувається становлення цілісної, 
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здорової, свідомої людини, громадянина своєї держави. Таким, на думку багатьох 

учених, є дослідження вікових, статевих й індивідуальних особливостей студентів 

закладів вищої освіти та врахувати їх під час розроблення методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання. 

Учені зазначають, що стан розвитку вищої освіти обумовлює нові вимоги до 

викладачів кафедр фізичного виховання. Особливе занепокоєння викликає, на їхню 

думку, відсутність науково обґрунтованих засобів, методів і форм організації 

освітнього процесу з фізичного виховання, методична непідготовленість 

і недостатня поінформованість викладачів кафедр фізичного виховання щодо 

застосування фітнес-технологій у фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів. 

Узагальнення поглядів дослідників на сутність і зміст застосування        

фітнес-технологій у фізичному вихованні закладів вищої освіти дозволяє 

конкретизувати особливу роль у цьому процесі психолого-педагогічних чинників та 

професійну компетентність викладачів кафедр фізичного виховання, які повинні 

створювати такі умови освітньої діяльності, де студенти зможуть застосовувати 

набуті спеціальні знання щодо збереження, зміцнення та відновлення власного 

здоров’я й досягнення високого рівня фізичної підготовленості та працездатності. 

З цією метою під час дослідно-експериментальної роботи було проведено 

анкетування викладачів кафедр фізичного виховання. Аналітичний огляд анкет під 

час констатувального етапу педагогічного експерименту дає підстави стверджувати, 

що у викладачів кафедр фізичного виховання наявні загальні і професійні 

компетентності. Було з’ясовано, що, незважаючи на різнорівневу розвиненість 

у викладачів кафедр фізичного виховання загальних і професійних 

компетентностей, виявлено потребу в удосконаленні теоретико-методичної, 

здоров’язбережувальної, техніко-технологічної, фітнес-технологічної та 

громадянської компетентностей. Констатовано, що компетентності викладача 

фізичного виховання тісно взаємопов’язані, взаємообумовлені та є складовою 

методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання студентів. Методично правильно організовані навчальні 

заняття з фізичного виховання сприяють виробленню мотиваційної основи, 

покращують стан здоров’я, підвищують розумову та фізичну працездатність, 

сприяють швидшому засвоєнню навчального матеріалу. 

Наголошується на тому, що виокремлені в науковій літературі: сучасні наукові 

підходи до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

студентів; програмно-нормативне забезпечення системи фізичного виховання 

студентів у закладах вищої освіти; урахування психолого-педагогічних і вікових 

особливостей студентів під час застосування фітнес-технологій; психолого-

педагогічні аспекти діяльності викладача фізичного виховання під час опанування 

фітнес-технологій є дидактичними основами застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів. 

У третьому розділі «Розробка та обґрунтування методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів» – розкрито особливості організації та методику проведення 

експериментальної роботи, а саме: висвітлено програму та етапи дослідження, 
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схарактеризовано основні методи, що використовувались при виконанні 

дисертаційного дослідження. 

Відповідно до розробленої програми дослідження з урахуванням його об’єкту 

та предмету розроблена етапна структура, що дало змогу отримувати проміжні 

висновки, на основі яких здійснювалась корекція завдань та вибір подальшого 

напряму дослідження. 

Дослідження проводилося у п’ять етапів упродовж 2015–2020 рр. 

Перший етап (січень 2015 р. – серпень 2015 р.), у якому теоретично 

обґрунтовано проблему дослідження. Цей етап передбачав розроблення методики 

дослідження, визначення його мети, завдань, об’єкту, предмету; вивчалися та 

аналізувалися історична, філософська, педагогічна, психологічна та фахова 

література, інформаційні джерела, вітчизняний та зарубіжний досвід діяльності 

кафедр фізичного виховання; аналізувалися закони, постанови, положення та інші 

нормативно-правові документи; вивчалася навчально-методична документація 

закладів вищої освіти щодо освітнього процесу з фізичного виховання; 

аналізувалися базові понятійно-категоріальні поняття і науковий апарат 

дослідження; здійснювалися систематизація та узагальнення матеріалу 

з досліджуваної проблеми. 

Другий етап (вересень 2015 р. – серпень 2016 р.) включав проведення 

констатувального етапу педагогічного експерименту дослідження: визначення 

сучасного стану фізичної підготовленості, стану здоров’я, морфофункціонального 

розвитку, професійно важливих психологічних якостей, емоційного стану та 

розумової працездатності студентів закладів вищої освіти; з’ясування ефективності 

занять фітнес-технологіями, як засобу фізичного виховання студентів; 

обґрунтування інформативно значущих для навчання фітнес-технологіям студентів 

(компоненти фізичної, функціональної і технічної підготовленості); апробацію 

контрольних вправ (виконання яких дозволило з’ясувати стан фізичного розвитку та 

фізичної підготовленості студентів); застосування методів статистичного аналізу 

(оцінювання попередніх результатів досліджень); встановлення основних чинників 

якості і стану фізичного виховання у закладах вищої освіти. 

Третій етап (вересень 2016 р. – серпень 2017 р.) дослідження, пов’язаний 

з проведенням формувального етапу педагогічного експерименту. Під час цього 

етапу здійснювалася експериментальна перевірка моделі методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів; здійснювалася кількісна і якісна обробка результатів експерименту та 

їхній аналіз; розроблялися та впроваджувалися в освітній процес методична система 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів; 

здійснювалася апробація результатів дослідження. 

Четвертий етап (вересень 2017 р. – червень 2019 р.) – включав узагальнення та 

систематизацію отриманих результатів педагогічного експерименту; продовження 

впровадження результатів дослідження в практику роботи закладів вищої освіти 

щодо застосування фітнес-технологій в освітній процес; уточнення загальних 

висновків і практичних рекомендацій. 
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П’ятий етап (липень 2019 р. – лютий 2020 р.) включав остаточну обробку, 

аналіз та узагальнення результатів дослідження, визначення достовірності різниці 

між результатами студентів експериментальних груп, формулювання висновків, 

оформлення тексту монографії та рукопису докторської дисертації. 

У розділі представлено модель методичної системи застосування            

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів, що має 

мету, завдання, зміст, принципи, методи, форми та засоби фізкультурно-оздоровчої 

діяльності, включає взаємопов’язані структурні блоки – цільовий, змістово-

організаційний, технологічний, контрольно-діагностичний, що під час створення 

педагогічних умов застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного 

виховання студентів закладів вищої освіти забезпечують досягнення головної мети 

дослідження (рис. 1). 

Цільовий блок складається з мети, завдань, функцій фітнес-технологій: 

освітньої, виховної, організаційної, оздоровчої, профілактичної, рекреаційної, 

реабілітаційної. У цьому блоці особлива увага звертається на формування мотивації 

до занять фітнес-технологіями, де вирішуються як зовнішні цілі, так і внутрішні 

потреби студентів. 

Змістово-організаційний блок відображає зміст освітнього процесу 

з фізичного виховання: теоретичний розділ, методична підготовка, фізична 

підготовка, практичний розділ; теорію та методику навчання фітнес-технологій; 

організаційно-методичне забезпечення застосування фітнес-технологій:     

програмно-нормативне, методичне, наукове; направленість освітнього процесу 

з фізичного виховання: теоретична, методична, тренувальна, оздоровча, 

відновлювальна. 

Технологічний блок моделі включає в себе застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання: фітнес-технології, засновані 

на використанні видів рухової активності аеробної спрямованості                      

(аеробіка К. Купера, кардіоаеробіка, кросробіка, аеробіка зі скакалкою,                    

спінбайк-аеробіка (сайклінг і спінінг, RPM), слайд-аеробіка, собкор (кор-аеробіка, 

кор-борд), степер, босу, кенгуру-аеробіка (кенгуробіка, кенгу-джампс), кросфіт, 

степ-аеробіка, скіпінг (роуп-скіпінг); фітнес-технології, засновані на руховій 

активності силової спрямованості (атлетична гімнастика, скульптура тіла (шейпінг,  

бодишейпінг), бодипамп (памп-аеробіка), каллонетика, суперстронг, флексі-бар, 

терра-аеробіка (терраробіка), петлі ТРХ); фітнес-технології танцювальної 

спрямованості (бейлі-денс, латина, стрип-пластика, зумба, хіп-хоп);                   

фітнес-технології з елементами бойових мистецтв (бодикомбат, кікс-аеробіка,      

тай-бо); фітнес-технології у водному середовищі (аквааеробіка (гідроаеробіка); 

фітнес-технології психічно-регулювальної спрямованості (пілатес, стретчинг, 

фітбол-аеробіка, фітнес-йога); принципи: безперервності занять, чергування 

навантаження і відпочинку, поступового збільшення фізичних навантажень, 

адаптивного збалансування динаміки навантажень, прогресування фізичних 

навантажень, циклічності занять, вікової, статевої та загальноосвітньої адекватності 

напрямів фітнес-технологій; методи: оволодіння знаннями (розповідь, бесіда, опис, 

характеристика, пояснення (супроводжувальне, інструктаж), оволодіння руховими 
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вміннями та навичками (розчленованого і цілісного навчання фітнес-технологій), 

розвиток фізичних якостей (рівномірний, поперемінний, повторний, інтервальний, 

ігровий, змагальний, коловий); форми: навчальні заняття з фізичного виховання: 

теоретичні (лекції, консультації), практичні (за спрямованістю, загальної фізичної 

підготовки, тренувальні, оздоровчі, лікувальної та реабілітаційної спрямованості, 

методичні, колективні, індивідуальні), позанавчальні заняття (в секціях за обраними         

фітнес-технологіями, самостійне фізкультурно-оздоровче тренування, ранкова 

гігієнічна гімнастика, профілактична та відновлювальна гімнастика);                    

засоби: (традиційні та нетрадиційні засоби фітнес-технологій із урахуванням 

фізкультурно-оздоровчих інтересів, уподобань студентів, стану здоров’я, 

індивідуальних особливостей, рівня фізичної підготовленості та матеріально-

технічних, екологічних і метеорологічних умов). 

Контрольно-діагностичний блок моделі містить компоненти готовності до 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання: 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, рефлексивний і рівні фізкультурно-

оздоровчих компетентностей: високий, достатній, середній, низький. 

Результатом є сформована готовність студентів до застосування              

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання закладів вищої 

освіти. 

Визначено й обгрунтовано педагогічні умови застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання студентів. 

Перша педагогічна умова – створення здоров’язбережувального освітнього 

середовища, спрямованого на забезпечення самореалізації життєвого та творчого 

потенціалу студентів, яка – сприяла перетворенню освітнього процесу з фізичного 

виховання у простір осмисленого та самостійного вибору студентами доступних 

видів фізкультурно-оздоровчої активності, розвитку потреби у постійному 

оновленні й збагаченні власного досвіду та формуванні здорового способу життя. 

Реалізація цієї педагогічної умови полягала в створенні у закладах вищої освіти 

мікросередовища, яке розвивало в студентів інтереси та мотиви до активних занять                

фітнес-технологіями, спонукало до ведення здорового способу життя, викликало 

позитивне ставлення до освітнього процесу з фізичного виховання. 

Друга педагогічна умова – формування мотивації студентів до застосування            

фітнес-технологій у навчальній і фізкультурно-оздоровчій діяльності, яка – 

спрямовувала студентів до збереження та зміцнення здоров’я, покращання фізичної 

підготовленості, рухової активності, вивченню нових видів і напрямів                 

фітнес-технологій, а також отриманню заліку з фізичного виховання. Реалізація цієї 

педагогічної умови полягала у сформованості мотивів та інтересів до обраних 

фітнес-технологій, розвитку потреби в руховій активності, визначенні цінностей 

фітнес-технологій в життєдіяльності студентів, залученні до особистісно-

орієнтованого вибору фітнес-технологій, які відповідають їхнім нахилам, інтересам 

та уподобанням. 



17 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Модель методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів 
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Третя педагогічна умова – вдосконалення навчальних занять з фізичного 

виховання засобами здоров’язбережувальних фітнес-технологій, яка – сприяла 

оптимізації змісту навчальних занять з фізичного виховання, спонукала студентів до 

самостійного опанування системою спеціальних знань, умінь і навичок щодо 

здійснення майбутньої фізкультурно-оздоровчої діяльності. Реалізація цієї 

педагогічної умови полягала в застосуванні на заняттях з фізичного виховання 

сучасних фітнес-технологій (кардіотренажерів, звичайних тренажерів і блокових 

пристроїв, різноманітного спортивного обладнання, фітнес-програм різнобічної 

спрямованості), мультимедійних фітнес-технологій (фітнес-браслетів і трекерів 

рухової активності, розумних годинників, динамічно керованих моделей, 

безконтактно-сенсорних систем, пульсометрів, крокомірів тощо). 

Четверта педагогічна умова – урахування психолого-педагогічних і вікових 

особливостей студентів та персоніфікація освітнього процесу з фізичного 

виховання, яка – дала можливість визначити напрями застосування                   

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання на основі особистісно-

зорієнтованого підходу до кожного студента з дотриманням принципів 

диференціації та індивідуалізації педагогічного супроводу зазначеного процесу, а 

також визначити необхідний зміст і методичну систему цього супроводу, специфіку 

надання студентам допомоги та підтримки. Реалізація цієї педагогічної умови 

полягала у вивченні студентського віку, що дало змогу розкрити якості та 

можливості студентів, дослідити вікові, статеві й індивідуальні особливості та 

врахувати їх під час розроблення методичної системи застосування                  

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання. 

П’ята педагогічна умова – розвиток фітнес-технологічної компетентності 

викладачів кафедр фізичного виховання, яка – дала можливість ознайомити 

викладачів з теорією та методикою викладання фітнес-технологій, сформувати 

спеціальні знання, уміння та навички, які є необхідними для роботи в інноваційному 

освітньому середовищі. Реалізація цієї педагогічної умови полягала в умінні 

викладачів кафедр фізичного виховання здійснювати діагностування, моделювання, 

прогнозування, вдосконалення, контроль і корекцію освітнього процесу з фізичного 

виховання, поєднувати теоретичну та практичну підготовку, застосовувати знання 

з організації навчання та планування фізкультурно-оздоровчої діяльності, володіти 

спеціальними знаннями щодо можливостей застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання, створювати та забезпечувати методичний 

супровід навчальних занять з фізичного виховання, враховувати вікові 

й індивідуальні особливості студентів на заняттях з фізичного виховання, 

використовувати методи активізації фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів, 

передбачати результати власної професійної діяльності в сучасних умовах 

інноваційного розвитку, раціонально організовувати фізкультурно-оздоровчу 

діяльність студентів. 

У розділі акцентовано увагу на тому, що створення методичної системи 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання пов’язане 

з педагогічним конструюванням: цільовий, змістово-організаційний, технологічний, 

контрольно-діагностичний блоки моделі методичної системи та проектуванням: 
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визначення предметно-методичних цілей і завдань фітнес-технологій, розробка 

методики навчання фітнес-технологій різної спрямованості, упровадження       

фітнес-технологій в освітній процес з фізичного виховання, експериментальна 

перевірка ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій. 

У висновках до розділу зазначається, що створення методичної системи 

застосування фітнес-технологій у фізичному вихованні дозволило розв’язати 

проблему теоретичного та практичного значення у системі фізкультурно-оздоровчої 

діяльності закладів вищої освіти. Виділені структурні блоки моделі методичної 

системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного 

виховання студентів взаємопов’язані і складають єдиний процес навчання, розвитку 

й виховання. 

У четвертому розділі «Впровадження методичної системи застосування 

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів» – 

окреслено технологію формування цільового блоку методичної системи 

застосування фітнес-технологій, обґрунтовано та структуровано                    

змістово-організаційний блок методичної системи застосування фітнес-технологій, 

упроваджено технологічний блок методичної системи застосування                  

фітнес-технологій, здійснено аналіз та оцінку показників контрольно-

діагностичного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. 

У розділі акцентовано увагу на тому, що технологію формування цільового 

блоку методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання студентів складають: усвідомлення і потреба в руховій 

активності, наявність інтересів і мотивів до активних занять фізичними вправами, 

зокрема фітнес-технологіями; система знань і переконань щодо оволодіння 

цінностями фізичної культури; потреба у здоровому способі життя і залученні до 

нього свого оточення; спрямованість на створення умов для подальшого 

особистісного фізичного вдосконалення, збереження здоров’я, вдосконалення 

фізичного розвитку та підтримання високої фізичної працездатності; усвідомлення 

практичної значущості фітнес-технологій в фізкультурно-оздоровчій діяльності та 

оволодіння вміннями і навичками щодо створення умов для їх реалізації; 

спрямованість на опанування фітнес-технологій з метою їх застосування 

в життєздатності. 

У розділі визначено, обґрунтовано та структуровано технологію впровадження 

змістово-організаційного блоку методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. Змістово-організаційний 

блок відображає зміст освітнього процесу з фізичного виховання: теоретичний 

розділ, методична підготовка, фізична підготовка, практичний розділ. Теоретичний 

розділ становить система спеціальних знань, основи організації і методики 

проведення занять, вивчення їх впливу на якість рухової активності, формування 

основ здорового способу життя, вивчення методик оздоровлення та фізичного 

вдосконалення традиційними і нетрадиційними засобами фізичної культури, вміння 

застосовувати їх на практиці, формування навичок щоденних самостійних занять 
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з оздоровчою спрямованістю, поінформованість про інноваційні засоби та методики 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. Методична підготовка реалізовувалася під час 

практичних та індивідуальних самостійних занять. Основним завданням методичної 

підготовки було оволодіння методикою визначення індивідуального рівня фізичних 

навантажень і набуття досвіду використання фізкультурно-оздоровчої діяльності 

для досягнення життєвих цілей. Методична підготовка залежала від рівня 

теоретичних знань, практичних умінь і навичок та фізкультурно-оздоровчої 

активності студентів. У процесі застосування фітнес-технологій фізична підготовка 

реалізовувалася шляхом диференційованого, індивідуального, особистісно-

зорієнтованого та системного підходів згідно з теорією та методикою навчання 

фітнес-технологій і навчально-методичним комплексом застосування               

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання. Навчально-

методичне забезпечення застосування фітнес-технологій представлене у вигляді 

комплексу теоретико-методичних і наукових матеріалів, які упроваджені в процесі 

дисертаційного дослідження. Практичний розділ передбачав урахування інтересів, 

уподобань, мотивів, мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до                     

фітнес-технологій і застосування в освітньому процесі з фізичного виховання. 

Узагальнено шляхи реалізації і впровадження технологічного блоку 

методичної системи застосування фітнес-технологій, який охоплює                  

фітнес-технології різнобічної спрямованості, принципи, методи, форми та засоби 

навчання фітнес-технологіям, що застосовуються в освітньому процесі з фізичного 

виховання і передбачає оволодіння студентами спеціальними знаннями, вміннями та 

навичками. Технологічний блок методичної системи застосування фітнес-технологій 

був спрямований на особистісно-орієнтований вибір фітнес-технологій у навчальній 

і позанавчальній фізкультурно-оздоровчій діяльності, формування фізкультурно 

орієнтованих потреб, інтересів, цілей, ціннісних орієнтацій і переконань 

особистісного, групового та суспільного характеру, діагностику стану здоров’я, 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентів під час занять          

фітнес-технологіями, активізацію естетичного виховання (формування постави, 

статури, краси свого фізичного вигляду) завдяки заняттям фітнес-технологіями. 

Аналіз та оцінювання показників контрольно-діагностичного блоку 

методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання студентів засвідчило, що контрольно-діагностичний блок 

реалізовувався під час теоретичних і практичних занять, контрольного оцінювання, 

складання залікових нормативів, оцінювання самостійних та індивідуальних занять. 

Головною метою контрольно-діагностичного блоку було визначення послідовності 

та якості впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. 

У розділі акцентовано увагу на тому, що оцінювання методів, форм, засобів 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів дозволило контролювати всі етапи проєктування і впровадження 

методичної системи. У розділі визначено й обґрунтовано етапи реалізації 
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контрольно-діагностичного блоку методичної системи застосування                  

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. 

Цільовий етап: вичення технології застосування фітнес-технологій 

за організаційною та змістовою структурою методичної системи, складання 

технологічних варіантів навчання фітнес-технологіям, аналіз ефективності 

впровадження фітнес-технологій в освітній процес з фізичного виховання; 

виявлення протиріч та визначення шляхів їх ліквідації під час модернізації 

методичної системи застосування фітнес-технологій. 

Етап прогнозування: визначення педагогічних умов застосування           

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання, оцінювання стану здоров’я, 

рівня фізичного розвитку, фізичної підготовленості студентів та їх готовності до 

навчального процесу із застосуванням фітнес-технологій, висунення гіпотез 

досягнення мети методичної системи. 

Етап проєктування: побудова моделі методичної системи застосування   

фітнес-технологій, визначення змісту, методів і форм застосування                    

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання. 

Етап конструювання: обґрунтування реалізації моделі методичної системи, 

визначення критеріїв оцінювання ефективності методичної системи, формувальний 

педагогічний експеримент з реалізації методичної системи застосування           

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. 

Етап реалізації: контроль за впровадженням методичної системи, оцінювання 

результатів застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного 

виховання, коректування й удосконалення методичної системи, впровадження 

в систему фізичного виховання закладів вищої освіти. 

Констатовано, що на основі визначених етапів розроблено контрольно-

діагностичний блок методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання. 

У п’ятому розділі «Дослідно-експериментальна перевірка ефективності 

методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання студентів» – розкрито критерії та рівні застосування 

фітнес-технологій у фізкультурно-оздоровчій діяльності студентів; 

експериментальної перевірено ефективностиь традиційної системи застосування 

фітнес-технологій та експериментальної методичної системи. 

У розділі проаналізовано результативність розробленої методичної cистеми 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів у закладах вищої освіти. Результативність розробленої методичної 

cистеми застосування фітнес-технологій було оцінено за такими критеріями: 

ціннісно-мотиваційний – за обсягом фізичної активності; за динамікою мотивації до 

занять фізичними вправами та спортом, зокрема до фітнес-технологій; за рівнем 

зацікавленості та ставлення студентів до методичної системи застосування     

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання; за динамікою 

формування інтересів і мотиваційно-ціннісного ставлення до самостійних занять 

фізичними вправами й участі у спортивно-масових заходах; когнітивний – 

за загальним рівнем теоретичної підготовки згідно з навчальною програмою 
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з фізичного виховання та наявністю спеціальних знань, умінь і навичок 

застосування фітнес-технологій під час проведення самостійних занять; 

за ставленням студентів до освітнього процесу з фізичного виховання за період 

педагогічного експерименту; за наявністю сформованих компетентностей 

застосування фітнес-технологій під час впровадження експериментальної 

методичної системи; реалізаційний – за динамікою фізичної підготовленості; 

за рівнем загальної фізичної підготовленості та розвитком окремих фізичних 

якостей; за динамікою фізичного розвитку; за динамікою функціонального стану 

організму; за динамікою індексів та проб фізичного розвитку студентів; 

за динамікою показників психоемоційного стану; за динамікою фізичного здоров’я; 

за динамікою успішності студентів із фізичної підготовки; оцінювально-

коректувальний – за динамікою розвитку фізичних якостей (швидкість, сила, 

витривалість, гнучкість, спритність); за порівняльним аналізом «профілів» фізичної 

підготовленості; за оцінкою загальної фізичної підготовленості; за загальною 

оцінкою успішності з фізичного виховання. Ці критерії лягли в основу оцінювання 

показників ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів експериментальних груп. 

Схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній і низький) готовності 

студентів до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

у закладах вищої освіти. Високий рівень готовності студентів до застосування 

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання передбачає наявність 

сформованої системи вмінь і навичок адекватно підбирати методи, прийоми, форми 

та засоби рухової активності. При цьому студенти активно використовують набуті 

знання, вміння та навички у повсякденному житті, мають стійкий інтерес до 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, систематично займаються 

фізичними вправами, беруть активну участь в організації та проведенні різних 

фізкультурно-оздоровчих і спортивно-масових заходів, уміло підбирають нові 

форми проведення занять із застосуванням фітнес-технологій. Достатній рівень 

готовності студентів до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного 

виховання характеризується переважно позитивним ставленням до фізкультурно-

оздоровчої діяльності, наявністю мотивації до застосування фітнес-технологій 

в освітній і фізкультурно-оздоровчій діяльності, володінням методичними знаннями, 

вміннями та прагненнями використовувати їх в організації індивідуального 

самовдосконалення. Студенти з достатнім рівнем використовують знання, вміння та 

навички у повсякденному житті, мають стійкий інтерес до фітнес-технологій, 

систематично займаються фізичними вправами, усвідомлюють необхідність 

збереження достнього рівня фізичної підготовленості та працездатності, не 

потребують зовнішнього стимулювання, готові до застосування набутих знань, 

умінь і навичок у подальшій діяльності. Середній рівень готовності студентів до 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання характеризується 

розумінням цінності власного здоров’я, але невираженою направленістю 

на здоров’язбережувальну діяльність і фізичне вдосконалення. Такі студенти 

потребують періодичних настанов і переконань у потребі постійного 

самовдосконалення. У студентів із середнім рівнем виявлені сформовані певні 
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вміння та навички застосування фітнес-технологій у фізкультурно-оздоровчій 

діяльності, проте відсутня система їх використання. Студенти з низьким рівнем 

готовності до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

характеризуються наявністю фрагментарних уявлень, потребують постійного 

зовнішнього стимулювання діяльності в самоосвіті, саморозвитку та 

самовдосконаленні, не систематично займаються фізичними вправами, рухова 

активність не відіграє важливої ролі в їх життєдіяльності. Такі студенти мають 

слабке уявлення про основи збереження та зміцнення власного здоров’я недостатньо 

володіють знаннями щодо створення індивідуальної оздоровчої програми, мають 

низьку мотивацію до здорового способу життя. 

Важливою умовою впровадження методичної системи застосування                

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання є підвищення рівня 

загальної фізичної підготовленості та розвиток у студентів фізичних якостей, що має 

важливе значення для життєдіяльності та підвищення продуктивності праці 

у майбутній професійній діяльності. Впровадження методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі студентів експериментальних 

груп передбачало подання в практичному розділі теоретико-методичних відомостей, 

забезпечення студентів теоретичними знаннями щодо оволодіння                     

фітнес-технологіями, методами та способами їх застосування під час навчальних 

і самостійних занять. 

Дослідження за темою дисертаційної роботи проводилися у Полтавському 

національному педагогічному університеті імені В.Г. Короленка. Для проведення 

педагогічного формувального експерименту з упровадження методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

створено експериментальну (ЕГ) та контрольну (КГ) групи студентів, які 

за загальними характеристиками та показниками успішності не відрізнялись. Було 

визначено репрезентативну вибірку студентів, де до констатувального етапу 

експерименту було залучено 573 студенти (257 – чоловіки, 316 – жінки). 

В експериментальну групу входило 114, а в контрольну – 118 студентів. Аналіз 

показників фізичної підготовленості студентів, отриманих у процесі формувального 

педагогічного експерименту, переконливо показав високу ефективність 

упровадження методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому 

процесі з фізичного виховання студентів. У всіх дев’яти тестах, які були застосовані 

для оцінювання рівня фізичної підготовленості, студенти експериментальних груп 

достовірно покращили свої показники (табл. 1.1). 

Найкращі показники з фізичної підготовленості студенти-чоловіки показали 

наприкінці експерименту з бігу на 3000 м, де приріст становив 1.32,6 хв (t=3,62; 

р0,001), у підтягуванні на перекладині (приріст – 5,93 раза, t=3,83; р0,001), 

згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи (приріст – 12,93 раза, t=3,793; р0,001), 

підніманні тулуба в сід за 1 хв (приріст – 14,5 раза, t=3,67; р0,001), нахилах тулуба 

вперед із положення сидячи (приріст – 7,37 раза, t=3,75; р0,001), плавання (приріст 

– 24,30 м, t=3,61; р0,001). Суттєве покращання показників відбулося також із бігу 

на 100 м, у стрибках у довжину з місця, човниковому бігу 4х9 м (р0,05–0,01). 

Натомість, у контрольних групах, де не було впроваджено методичну систему 
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застосування фітнес-технологій, результати достовірно були покращені лише 

в підтягуванні на перекладині, підніманні тулуба в сід за 1 хв, човниковому бігу 

4х9 м, нахилах тулуба вперед із положення сидячи (р0,05–0,01). Такі важливі 

тести, як біг на 100 м і 3000 м, згинання та розгинання рук в упорі лежачи, стрибок 

у довжину з місця, плавання не мали достовірного покращення. Це свідчить про те, 

що традиційна система фізичного виховання не забезпечує необхідного рівня 

фізичної підготовленості студентів протягом двох навчальних років. 

Таблиця 1.1 

Динаміка фізичної підготовленості студентів після 

впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій 

(чоловіки, експериментальна група – n=47, контрольна група – n=41) 
 

Тести 

з фізичної 

підготовки 

Групи 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

Зміни 

за 2 роки 

Достовірність 

різниці 

       t р 
 

Біг на 100 м (с) 
ЕГ 14,52  0,71 13,68  0,83 0,84 2,71  0,01 

КГ 14,48  0,64 14,24  0,69 0,24 1,37  0,05 

Біг на 3000 м 

(хв, с) 

ЕГ 14.38,4  2,19 13.05,8  1,92 1.32,6 3,62  0,001 

КГ 14.40,6  2,25 14.07,1  2,18 33,5 1,84  0,05 

Підтягування 

на перекладині 

(разів) 

ЕГ 7,11  0,47 13,04  0,57 5,93 3,83  0,001 

КГ 6,98  0,52 9,13  0,62 2,15 2,27  0,05 

Згинання 

і розгинання 

рук в упорі 

лежачи (разів) 

ЕГ 27,31  1,31 40,24  1,07 12,93 3,79  0,001 

КГ 28,14  1,28 32,67  1,53 4,53 1,91  0,05 

Стрибок 

у довжину 

з місця (см) 

ЕГ 211,47  2,42 237,86  2,38 26,39 2,32  0,05 

КГ 210,04  2,56 216,43  2,61 6,39 1,46  0,05 

Піднімання 

тулуба в сід 

за 1 хв, (разів) 

ЕГ 28,14  1,34 42,64  1,47 14,50 3,67  0,001 

КГ 28,02  1,38 35,89  1,43 7,87 2,12  0,05 

Човниковий біг 

4х9 м (с) 

ЕГ 10,43  0,58 8,73  0,67 1,70 2,74  0,01 

КГ 10,74  0,63 9,81  0,72 0,93 2,14  0,05 

Нахили тулуба 

вперед із пол. 

сидячи (см) 

ЕГ 8,85  0,67 16,22  0,46 7,37 3,75  0,001 

КГ 9,18  0,64 13,57  0,57 4,39 2,71  0,01 

 

Плавання, м 
ЕГ 72,41,97 96,72,01 24,30 3,61  0,001 

КГ 73,71,88 77,11,93 3,40 1,28  0,05 
 

Жінки експериментальних груп також достовірно покращили показники всіх 

тестів з оцінювання фізичної підготовленості. Найкращі результати досягнуті у висі 

на зігнутих руках (приріст – 7,49 с, t=3,52; р0,001), згинанні та розгинанні рук 

в упорі лежачи (приріст – 7,8 раза, t=3,96; р0,001), підніманні тулуба в сід за 1 хв 
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(приріст – 12,79 раза, t=3,78; р0,001), нахилах тулуба вперед із положення сидячи 

(приріст – 6,62 см, t=4,13; р0,001) і плаванні (приріст – 17,20 м, t=3,62; р0,001). 

Достовірне покращання результатів відбулося також у виконанні інших тестів 

із фізичної підготовки, а саме: з бігу на 100 м і 2000 м, стрибках у довжину з місця 

та човниковому бігу 4х9 м (р0,05–0,01). У контрольних групах студентки показали 

суттєве покращання результатів із фізичної підготовки лише в чотирьох тестах, а 

саме: у висі на зігнутих руках, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи, підніманні 

тулуба в сід за 1 хв і плаванні 12 хв (р0,05–0,01). В інших тестах покращання 

результатів немає, достовірна різниця (р0,05), що у цілому характеризує показники 

студенток контрольних груп як низькі (табл. 1.2). 

Таблиця 1.2 

Динаміка фізичної підготовленості студентів після 

впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій 

(жінки, експериментальна група – n=71, контрольна група – n=73) 
 

Тести 

з фізичної 

підготовки 

Групи 

До 

експерименту 

Після 

експерименту 

Зміни 

за 2 роки 

Достовірність 

різниці 

       t р 
 

Біг на 100 м (с) 
ЕГ 18,22  0,49 17,11  0,43 1,11 2,03  0,05 

КГ 18,16  0,38 17,96  0,41 0,2 1,34  0,05 

Біг на 

2000 м (хв, с) 

ЕГ 11.58,4  1,28 10.37,2  1,29 1.21,2 2,95  0,01 

КГ 11.37,6  1,14 11.22,4  1,38 17,2 1,67  0,05 

Вис на зігнутих 

руках (с) 

ЕГ 5,73  1,67 13,22  1,54 7,49 3,52  0,001 

КГ 5,21  1,51 8,14  1,46 2,93 1,98  0,05 

Згинання 

і розгинання рук 

в упорі лежачи 

(разів) 

ЕГ 8,49  0,84 16,29  1,27 7,8 3,96  0,001 

КГ 8,75  0,81 12,64  1,03 3,89 2,78  0,01 

Стрибок 

у довжину 

з місця (см) 

ЕГ 163,57  2,56 176,82  2,78 13,25 2,13  0,05 

КГ 164,11  2,62 169,58  2,73 5,47 1,64  0,05 

Піднімання 

тулуба в сід 

за 1 хв, (разів) 

ЕГ 26,78  0,77 39,57  1,19 12,79 3,78  0,001 

КГ 27,24  0,86 32,41  1,23 5,17 2,36  0,05 

Човниковий біг 

4х9 м (с) 

ЕГ 11,06  0,64 10,23  0,61 0,83 2,07  0,05 

КГ 10,98  0,61 10,83  0,68 0,15 1,36  0,05 

Нахили тулуба 

вперед 

із положення 

сидячи (см) 

 

ЕГ 
 

11,94  0,53 

 

18,56  1,34 

 

6,62 
 

4,13 
 

 0,001 

КГ 11,81  0,49 13,73  0,94 1,92 1,54  0,05 

 

Плавання, м 
ЕГ 64,3  1,75 81,5  2,43 17,20 3,62  0,001 

КГ 63,7  1,69 67,2  1,76 3,50 1,28  0,05 
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Порівняння результатів тестування з фізичної підготовки 

в експериментальних і контрольних групах як у чоловіків, так і жінок до 

експерименту показало, що не існувало достовірної різниці (р0,05) між групами. 

Після проведення експерименту між контрольними й експериментальними групами 

у чоловіків і жінок отримані суттєві розбіжності, які знаходяться у межах               

(р0,05–0,001). Показники динаміки фізичної підготовленості студентів протягом 

педагогічного формувального експерименту демонструють досить чіткі критерії 

оцінювання стану освітнього процесу з фізичного виховання, рівня розвитку 

фізичних якостей, адекватність засобів і методик, які використовувалися під час 

упровадження методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому 

процесі з фізичного виховання та фізкультурно-оздоровчій роботі закладів вищої 

освіти. 

Аналіз даних, отриманих за період формувального педагогічного 

експерименту, розкрив загальні закономірності функціонування методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання, 

провідною ознакою яких є те, що студенти експериментальних груп, які навчалися 

за інноваційною методичною системою організації освітнього процесу, краще 

адаптувалися до освітньої діяльності, ніж студенти контрольних груп, що 

отримували знання, вміння та навички за традиційними технологіями навчання. 

Ефективність освітньої діяльності підтверджується покращенням загальної 

успішності з дисципліни «Фізичне виховання». Експериментальна перевірка 

ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому 

процесі з фізичного виховання достовірно покращила всі досліджувані параметри, 

що дає підстави рекомендувати її до впровадження в освітній процес з фізичного 

виховання студентів закладів вищої освіти України. 

 

ВИСНОВКИ 

 

У дисертації здійснено теоретичне узагальнення та представлено новий 

концептуальний підхід до розв’язання наукової проблеми застосування            

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів у закладах вищої 

освіти. Він виявляється в науковому обґрунтуванні теоретичних і методичних засад 

досліджуваного процесу, розробці, обґрунтуванні та експериментальній перевірці 

ефективності впровадження методичної системи застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів. Здобуті результати 

підтвердили правомірність вихідних положень, а реалізація мети та завдань 

дослідження дали підстави для формулювання висновків і практичних 

рекомендацій. 

1. Проаналізовано стан розробленості проблеми застосування                  

фітнес-технологій у процесі фізичного виховання студентів. Встановлено, що 

у сучасних умовах розвитку суспільства перед вищою освітою постало завдання 

формування нового фізкультурно-оздоровчого середовища у закладах вищої освіти 

в аспекті розвитку та впровадження вітчизняних і зарубіжних фітнес-технологій. 

Розв’язання цієї проблеми полягає у повноцінному використанні змістовно-
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методичного та технологічного потенціалу, який передбачає якісні зміни освітнього 

процесу з фізичного виховання у закладах вищої освіти України відповідно до вимог 

сьогодення. Проблема застосування фітнес-технологій у процесі фізичного 

виховання студентів дозволяє констатувати відсутність цілісного системного 

дослідження у цій сфері. 

У вітчизняній педагогічній науці здійснюються наукові розвідки проблем 

впровадження фітнес-технологій у закладах вищої освіти, використання 

інноваційних засобів і форм організації занять фітнес-технологіями, формування 

рекреаційної культури студентів, здійснення контролю фізичної підготовленості та 

здоров’я студентів, що потребує розробки методичної системи їх застосування. 

Зарубіжний досвід застосування фітнес-технологій у процесі фізичного виховання 

студентів сприяє: зростанню ролі фітнес-технологій у сфері фізкультурної освіти; 

міждисциплінарному підходу до розроблення змісту національних освітніх програм 

із застосуванням фітнес-технологій; забезпеченню академічної мобільності, яка є 

своєрідною платформою для створення єдиного європейського освітнього простору; 

компетентнісному підходу до педагогічної підготовки високопрофесійних кадрів; 

удосконаленню фізкультурно-оздоровчих компетентностей студентів шляхом 

застосування фітнес-технологій у процесі фізичного виховання для покращення 

стану здоров’я, рівня фізичної підготовленості та працездатності студентів. 

2. Виявлено та узагальнено сучасні підходи до застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання й уточнено понятійно-категоріальний апарат 

дослідження. Застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

студентів реалізується у контексті міждисциплінарних досліджень, окреслення яких 

потребує визначення сучасних наукових підходів. Для розробки методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів необхідно враховувати способи, механізми, формування всіх складових 

методичної системи на основі системного, комплексного, діяльнісного, особистісно-

зорієнтованого підходів. Під час розроблення методичної системи застосування 

фітнес-технологій постала необхідність визначення місця кожного підходу 

в контексті загальної структури освітнього процесу з фізичного виховання, 

з’ясування, на формування яких підсистем вони впливатимуть і як взаємодіятимуть 

з іншими компонентами освітнього процесу. 

Аналіз понятійно-категоріального апарату сприяв уточненню сутності 

ключових понять дослідження, які характеризують основні напрями та види     

фітнес-технологій, формулюють систему термінів і призначені для розроблення 

методичної системи застосування фітнес-технологій, окреслюють процес 

конструювання змісту фітнес-технологій у фізичному вихованні студентів. В основу 

ключових понять дослідження вкладено: «фітнес» – це напрям масової, спортивної 

й оздоровчої фізичної культури, що має на меті покращання загального стану 

організму, його тренованість і здатність протидіяти негативним чинникам 

зовнішнього середовища шляхом виконання простих і комплексних вправ, сприяє 

корекції маси та форми тіла, дозволяє закріплювати отримані результати; 

«оздоровчий фітнес» – це ступінь збалансованості фізичного, психічного та 

соціального станів, що мають у своєму розпорядженні необхідні резерви для 
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забезпечення поточної життєдіяльності організму без надмірного фізичного та 

психічного напруження в гармонії з навколишнім середовищем;                      

«фітнес-технологія» – це раціональний спосіб цілеспрямованої взаємодії учасників 

педагогічного процесу, в основу якого покладено види рухової діяльності, що 

передбачають отримання максимально можливого оздоровчого ефекту, реалізацію 

потреби у здоров’ї та дбайливому ставленні до нього через свідоме регулювання 

фізичної активності; «фітнес-програма» – це форма рухової активності, організована 

в межах групових або індивідуальних занять, спрямована на зниження розвитку 

захворювань, досягнення та підтримання оптимального рівня фізичного стану. 

«застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів» – це 

сукупність методик навчання різним видам рухової активності та їх поєднанням, які 

спрямовані на зміцнення здоров’я, забезпечення високого рівня фізичної 

підготовленості та працездатності учасників педагогічного процесу. 

3. Розроблено та обґрунтовано методичну систему застосування                      

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів у закладах вищої 

освіти. Науково-методичний аналіз літературних джерел та власні експериментальні 

дослідження дозволили розкрити поняття «методична система застосування    

фітнес-технологій» та розробити її модель, яка відповідає вимогам цілісності, 

відкритості і мобільності. Модель методичної системи застосування                   

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів 

розглядається як описова модель освіти в системі фізичного виховання та 

фізкультурно-оздоровчій діяльності. Вона має мету, завдання, зміст, принципи, 

методи, форми та засоби фізкультурно-оздоровчої діяльності, включає 

взаємопов’язані структурні блоки – цільовий, змістово-організаційний, 

технологічний, контрольно-діагностичний. Цільовий блок складається з мети, 

завдань, функцій фітнес-технологій. Змістово-організаційний блок відображає зміст 

освітнього процесу з фізичного виховання, теорію та методику навчання          

фітнес-технологій, організаційно-методичне забезпечення застосування                 

фітнес-технологій, направленість освітнього процесу з фізичного виховання. 

Технологічний блок моделі включає в себе застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання (фітнес-технології, засновані 

на використанні видів рухової активності аеробної спрямованості, фітнес-технології, 

засновані на руховій активності силової спрямованості, фітнес-технології 

танцювальної спрямованості, фітнес-технології у водному середовищі,               

фітнес-технології психічно-регулювальної спрямованості), принципи, методи, 

форми та засоби навчання фітнес-технологіям. Контрольно-діагностичний блок 

моделі містить компоненти готовності до застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання: мотиваційний, когнітивний, 

діяльнісний, рефлексивний і рівні фізкультурно-оздоровчих компетентностей: 

високий, достатній, середній, низький. Результатом є сформована готовність 

студентів до застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного 

виховання закладів вищої освіти. 

4. Розкрито педагогічні умови застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти. Перша педагогічна умова 
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– створення здоров’язбережувального освітнього середовища, спрямованого на 

забезпечення самореалізації життєвого та творчого потенціалу студентів, яка – 

сприяла перетворенню освітнього процесу з фізичного виховання у простір 

осмисленого та самостійного вибору студентами доступних видів фізкультурно-

оздоровчої активності, розвитку потреби у постійному оновленні й збагаченні 

власного досвіду та формуванні здорового способу життя. Друга педагогічна умова 

– формування мотивації студентів до застосування фітнес-технологій у навчальній і 

фізкультурно-оздоровчій діяльності, яка – спрямовувала студентів до збереження та 

зміцнення здоров’я, покращання фізичної підготовленості, рухової активності, 

вивченню нових видів і напрямів фітнес-технологій, а також отриманню заліку 

з фізичного виховання. Третя педагогічна умова – вдосконалення навчальних занять 

з фізичного виховання засобами здоров’язбережувальних фітнес-технологій, яка – 

сприяла оптимізації змісту навчальних занять з фізичного виховання, спонукала 

студентів до самостійного опанування системою спеціальних знань, умінь і навичок 

щодо здійснення майбутньої фізкультурно-оздоровчої діяльності. Четверта 

педагогічна умова – урахування психолого-педагогічних і вікових особливостей 

студентів та персоніфікація освітнього процесу з фізичного виховання, яка – дала 

можливість визначити напрями застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання на основі особистісно-зорієнтованого підходу до кожного 

студента з дотриманням принципів диференціації та індивідуалізації педагогічного 

супроводу зазначеного процесу, а також визначити необхідний зміст і методичну 

систему цього супроводу, специфіку надання студентам допомоги та підтримки.  

П’ята педагогічна умова – розвиток фітнес-технологічної компетентності викладачів 

кафедр фізичного виховання, яка – дала можливість ознайомити викладачів 

з теорією та методикою викладання фітнес-технологій, сформувати спеціальні 

знання, уміння та навички, які є необхідними для роботи в інноваційному 

освітньому середовищі. 

5. Визначено критерії (ціннісно-мотиваційний, когнітивний, реалізаційний, 

оцінювально-коректувальний) готовності майбутніх фахівців фізичного виховання 

до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання. 

Результативність розробленої методичної cистеми застосування фітнес-технологій 

в освітньому процесі з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти було 

оцінено за такими критеріями: ціннісно-мотиваційний – за обсягом фізичної 

активності; за динамікою мотивації до занять фізичними вправами та спортом, 

зокрема до фітнес-технологій; за рівнем зацікавленості та ставлення студентів до 

методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання; за динамікою формування інтересів і мотиваційно-

ціннісного ставлення до самостійних занять фізичними вправами й участі 

у спортивно-масових заходах; когнітивний – за загальним рівнем теоретичної 

підготовки згідно з навчальною програмою з фізичного виховання та наявністю 

спеціальних знань, умінь і навичок застосування фітнес-технологій під час 

проведення самостійних занять; за ставленням студентів до освітнього процесу 

з фізичного виховання за період педагогічного експерименту; за наявністю 

сформованих компетентностей застосування фітнес-технологій під час 
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впровадження експериментальної методичної системи; реалізаційний – 

за динамікою фізичної підготовленості; за рівнем загальної фізичної підготовленості 

та розвитком окремих фізичних якостей; за динамікою фізичного розвитку; 

за динамікою функціонального стану організму; за динамікою індексів та проб 

фізичного розвитку студентів; за динамікою показників психоемоційного стану; 

за динамікою фізичного здоров’я; за динамікою успішності студентів із фізичної 

підготовки; оцінювально-коректувальний – за динамікою розвитку фізичних якостей 

(швидкість, сила, витривалість, гнучкість, спритність); за порівняльним аналізом 

«профілів» фізичної підготовленості; за оцінкою загальної фізичної підготовленості; 

за загальною оцінкою успішності з фізичного виховання. Ці критерії лягли в основу 

оцінювання показників ефективності методичної системи застосування              

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів 

експериментальних груп.  

Схарактеризовано рівні (високий, достатній, середній і низький) готовності 

студентів до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

у закладах вищої освіти. Високий рівень готовності студентів до застосування 

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання передбачає наявність 

сформованої системи вмінь і навичок адекватно підбирати методи, прийоми, форми 

та засоби рухової активності. Достатній рівень готовності студентів до застосування 

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання характеризується переважно 

позитивним ставленням до фізкультурно-оздоровчої діяльності, наявністю мотивації 

до застосування фітнес-технологій в освітній і фізкультурно-оздоровчій діяльності, 

володінням методичними знаннями, вміннями та прагненнями використовувати їх 

в організації індивідуального самовдосконалення. Середній рівень готовності 

студентів до застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання 

характеризується розумінням цінності власного здоров’я, але невираженою 

направленістю на здоров’язбережувальну діяльність і фізичне вдосконалення. Такі 

студенти потребують періодичних настанов і переконань у потребі постійного 

самовдосконалення. Студенти з низьким рівнем готовності до застосування    

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання характеризуються наявністю 

фрагментарних уявлень, потребують постійного зовнішнього стимулювання 

діяльності в самоосвіті, саморозвитку та самовдосконаленні, не систематично 

займаються фізичними вправами, рухова активність не відіграє важливої ролі в їх 

життєдіяльності. Такі студенти мають слабке уявлення про основи збереження та 

зміцнення власного здоров’я недостатньо володіють знаннями щодо створення 

індивідуальної оздоровчої програми, мають низьку мотивацію до здорового способу 

життя. 

6. Експериментально перевірено ефективність розробленої методичної 

системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного 

виховання студентів закладів вищої освіти. Аналіз показників фізичної 

підготовленості студентів, отриманих у процесі формувального педагогічного 

експерименту показав високу ефективність впровадження методичної системи 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання 

студентів. У всіх дев’яти тестах, які були застосовані для оцінювання рівня фізичної 
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підготовленості, студенти експериментальних у порівнянні з контрольними групами 

достовірно покращили свої показники. Найкращі показники з фізичної 

підготовленості студенти-чоловіки показали наприкінці експерименту з бігу на 

3000 м, де приріст становив 1.32,6 хв (t=3,62; р0,001), у підтягуванні на 

перекладині (приріст – 5,93 раза, t=3,83; р0,001), згинанні та розгинанні рук в упорі 

лежачи (приріст – 12,93 раза, t=3,793; р0,001), підніманні тулуба в сід за 1 хв 

(приріст – 14,5 раза, t=3,67; р0,001), нахилах тулуба вперед із положення сидячи 

(приріст – 7,37 раза, t=3,75; р0,001), плавання (приріст – 24,30 м, t=3,61; р0,001). 

Суттєве покращання показників відбулося також із бігу на 100 м, у стрибках 

у довжину з місця, човниковому бігу 4х9 м (р0,05–0,01). Жінки 

експериментальних груп також достовірно покращили показники всіх тестів 

з оцінювання фізичної підготовленості. Найкращі результати досягнуті у висі на 

зігнутих руках (приріст – 7,49 с, t=3,52; р0,001), згинанні та розгинанні рук в упорі 

лежачи (приріст – 7,8 раза, t=3,96; р0,001), підніманні тулуба в сід за 1 хв (приріст 

– 12,79 раза, t=3,78; р0,001), нахилах тулуба вперед із положення сидячи (приріст – 

6,62 см, t=4,13; р0,001) і плаванні (приріст – 17,20 м, t=3,62; р0,001). Достовірне 

покращання результатів відбулося також у виконанні інших тестів із фізичної 

підготовки, а саме: з бігу на 100 м і 2000 м, стрибках у довжину з місця та 

човниковому бігу 4х9 м (р0,05–0,01). 

Результати проведеного педагогічного формувального експерименту 

дозволяють стверджувати, що впровадження методичної системи застосування 

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів сприяє 

активізації освітньої діяльності, підвищенню рухової активності, фізичної 

підготовленості, фізичного розвитку, формуванню мотивації до систематичних 

занять фітнес-технологіями, покращує стан здоров’я та функціональні можливості 

організму, забезпечує всебічний гармонійний розвиток. Методична система 

застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання сприяє 

активному залученню студентів до самостійних занять фізичними вправами, участі 

у спортивно-масових і фізкультурно-оздоровчих заходах, самовихованню та 

самовдосконаленню. Експериментальна перевірка ефективності розробленої 

методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі 

з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти достовірно покращила всі 

досліджувані показники фізичної підготовленості студентів, що дає підстави 

рекомендувати її до впровадження в освітній процес з фізичного виховання 

студентів закладів вищої освіти України. 

Результати педагогічного експерименту, упровадження їх в освітній процес 

закладів вищої освіти дають підстави стверджувати, що поставлені в роботі 

завдання розв’язано. Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої 

проблеми. Подальшого наукового пошуку потребує вдосконалення та розроблення    

теоретико-методичного супроводу застосування фітнес-технологій на заняттях 

з фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти, дослідження теоретико-

методичних засад професійної підготовки викладачів кафедр фізичного виховання 

до фізкультурно-оздоровчої діяльності. 
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Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.02 – «Теорія та методика навчання (фізична культура, основи 

здоров’я)». – Національний університет «Чернігівський колегіум» 

імені Т. Г. Шевченка, Чернігів, 2021. 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню теоретичних та методичних засад 

застосування фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів 

закладів вищої освіти. 

Розроблено та обґрунтовано методичну систему застосування                   

фітнес-технологій у процесі фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти. 

Виявлено та узагальнено сучасні підходи до застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання та уточнено понятійно-категоріальний апарат 

дослідження. Розкрито та схарактеризовано педагогічні умови застосування    

фітнес-технологій на заняттях з фізичного виховання студентів у закладах вищої 

освіти (створення здоров’язбережувального освітнього середовища, спрямованого 

на забезпечення самореалізації потенціалу студентів; формування мотивації 

студентів до застосування фітнес-технологій у навчальній і фізкультурно-оздоровчій 

діяльності; вдосконалення навчальних занять з фізичного виховання засобами 

здоров’язбережувальних фітнес-технологій; урахування психолого-педагогічних 

і вікових особливостей студентів та персоніфікація освітнього процесу з фізичного 

виховання; розвиток фітнес-технологічної компетентності викладачів кафедр 

фізичного виховання). Розроблено модель методичної системи застосування                   

фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів, що 

включає взаємопов’язані структурні блоки – цільовий, змістово-організаційний, 

технологічний, контрольно-діагностичний. Визначено критерії та рівні готовності 

майбутніх фахівців фізичного виховання до застосування фітнес-технологій 

на заняттях з фізичного виховання. Експериментально перевірено ефективність 

розробленої методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому 

процесі з фізичного виховання студентів закладів вищої освіти. 

Ключові слова: заклад вищої освіти, здоров’я, методична система, освітній 

процес, оздоровчий фітнес, фізична підготовленість, фізичне виховання,          

фітнес-технології. 

 

Жамардий В. А. Теоретико-методические основы применения                

фитнес-технологий на занятиях по физическому воспитанию студентов высших 

учебных заведений. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени доктора педагогических наук 

по специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (физическая культура, 

основы здоровья). – Национальный университет «Черниговский коллегиум» 

имени Т. Г. Шевченко, Чернигов, 2021. 

Диссертация посвящена обоснованию теоретических и методических основ 

применения фитнес-технологий на занятиях по физическому воспитанию студентов 

высших учебных заведений. 

Разработано и обосновано методическую систему применения                 

фитнес-технологий в процессе физического воспитания студентов в высших 
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учебных заведениях. Выявлено и обобщено современные подходы к применению 

фитнес-технологий на занятиях по физическому воспитанию и уточнено понятийно-

категориальный аппарат исследования. Раскрыто и охарактеризовано 

педагогические условия применения фитнес-технологий на занятиях 

по физическому воспитанию студентов в высших учебных заведениях (создание 

здоровьесберегающей образовательной среды, направленной на обеспечение 

самореализации потенциала студентов, формирование мотивации студентов к 

применению фитнес-технологий в учебной и физкультурно-оздоровительной 

деятельности; совершенствование учебных занятий по физическому воспитанию 

средствами здоровьесберегающих фитнес-технологий; учета психолого-

педагогических и возрастных особенностей студентов и персонификация 

образовательного процесса по физическому воспитанию; развитие                        

фитнес-технологической компетентности преподавателей кафедр физического 

воспитания). Разработано модель методической системы применения               

фитнес-технологий в образовательном процессе по физическому воспитанию 

студентов, которая включает взаимосвязанные структурные блоки – целевой, 

содержательно-организационный, технологический, контрольно-диагностический. 

Определено критерии (ценностно-мотивационный, когнитивный, реализационный, 

оценочно-коррекционный) и уровни (высокий, достаточный, средний и низкий) 

готовности будущих специалистов физического воспитания к применению     

фитнес-технологий на занятиях по физическому воспитанию. Экспериментально 

проверено эффективность разработанной методической системы применения 

фитнес-технологий в образовательном процессе по физическому воспитанию 

студентов высших учебных заведений. 

Ключевые слова: высшее учебное заведение, здоровье, методическая 

система, образовательный процесс, оздоровительный фитнес, физическая 

подготовленность, физическое воспитание, фитнес-технологии. 

 

Zhamardii V. О. Theoretical and Methodological Principles Application of 

Fitness Technologies During Physical Education Classes of Students of Higher 

Educational Institutions. – Manuscript. 

The dissertation on competition of a scientific degree of the Doctor of Pedagogical 

Sciences specialty 13.00.02 – Theory and Methods of Teaching (Physical Culture, Basics 

of Health). – T. H. Shevchenko National University «Chernihiv Collehium», Chernihiv, 

2021. 

The dissertation is devoted to substantiation of theoretical and methodical bases of 

fitness technologies application during physical education lessons for students of higher 

educational establishments. 

The methodical system of fitness technologies application in the process of physical 

education of students in higher education institutions was developed and substantiated. 

The modern approaches to fitness technologies application during physical education 

classes were revealed and generalized and the conceptual and categorical apparatus of 

research was specified. The pedagogical conditions of fitness technologies application 

during physical education classes for students in higher education institutions were 
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revealed and characterized (creating a health-preserving educational environment aimed at 

ensuring the self-realization of students’ potential; formation of students’ motivation for 

fitness technologies usage during educational and physical culture and health-improving 

activity; improvement of physical education classes by means of health-preserving fitness 

technologies; taking into account the psychological, pedagogical and age-related 

characteristics of students and the personification of physical education process; 

development of fitness-technological competence of teachers of physical education 

departments). The model of methodical system of fitness technologies application in 

physical education process of students was developed, which includes following structural 

blocks: target, content-organizational, technological, control-diagnostic. The target block 

consists of goals, objectives and functions of fitness technology. The content-

organizational block reflects the content of physical education process, theory and 

methods of teaching fitness technologies, organizational and methodological support for 

fitness technologies usage, orientation of the educational process in physical education. 

The technological block of the model includes the application of fitness technologies in 

physical education process, principles, methods, forms and means of teaching fitness 

technologies. The control-diagnostic block of the model contains components of readiness 

for fitness technologies usage during physical education process, such as: motivational, 

cognitive, activity, reflexive, as well as levels of physical culture and health competencies, 

namely: high, sufficient, medium and low. The result was the formation of readiness of 

students for fitness technologies usage during physical education process in higher 

educational institutions. 

Criteria: (value-motivational, cognitive, implementation, evaluation-corrective) and 

levels: (high, sufficient, medium and low) of readiness of future physical education 

specialists for fitness technologies usage during physical education classes were 

determined. 

The effectiveness of the developed methodical system of fitness technologies 

application during physical education process of students of higher educational institutions 

was experimentally tested. 

Keywords: institution of higher education, health, methodical system, educational 

process, sanative fitness, physical fitness, physical education, fitness technologies. 
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