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Харківська державна академія фізичної культури 
 

Анотація. Проблема збереження та зміцнення здоров’я дорослого населення в нашій країні зали-
шається актуальною. Важлива роль у вирішенні цієї проблеми відводиться різноманітним заняттям фізич-
ною культурою у вільний час. У статті подано результати досліджень, метою яких було визначити ступінь 
впливу вправ бодіфітнесу на фізичне здоров'я чоловіків віком 20–35 років. Фізичне здоров’я визначалося 
за показниками антропометричних вимірювань,  частоти серцевих скорочень у спокої та після певного фі-
зичного навантаження, артеріального тиску, життєвої ємності легенів тощо. Визначено позитивний вплив 
вправ бодіфітнесу на фізичне здоров’я чоловіків. 
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Постановка проблеми. Погіршення стану здоров’я чоловіків різного віку викликає зна-
чну стурбованість у суспільстві та державі, оскільки від здоров'я чоловіків залежить праце-
здатність та обороноздатність нашої країни. Відомо, що велике значення для поліпшення ста-
ну здоров’я має фізичне виховання. Тому пошук нових засобів та форм фізичного виховання 
чоловіків є своєчасним та актуальним. 

Зв'язок роботи із науковими програмами, планами, темами. Роботу виконано згідно 
з Тематичним планом науково-дослідної роботи Харківської державної академії фізичної куль-
тури на 2013–2015 рр. за темою 3.5.29. «Теоретичні та прикладні основи побудови моніторин-
гу фізичного розвитку, фізичної підготовленості та фізичного стану різних груп населення».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Необхідність щоденних занять фізичними 
вправами спричинено недостатнім обсягом інтенсивної рухової активності сучасного чоловіка, 
який зайнятий упродовж усього дня повсякденними справами. Прискоренню процесів старін-
ня також сприяють куріння, вживання алкоголю, різноманітні хвороби тощо. Одним із засобів 
збереження здоров’я та високого рівня працездатності є фізичні вправи, але, на жаль, в умовах 
сьогодення в нашій країні дуже малий відсоток чоловіків займаються фізичними вправами в 
колективах, де вони працюють або навчаються, групах здоров’я, фізкультурно-оздоровчих клу 
бах і тому в Україні з кожним днем знижується рівень здоров’я чоловіків молодого та серед-
нього віку. Відсутність фізичного навантаження, необхідного для нормального функціонуван-
ня різних органів та систем призводить до зниження рівня фізичної підготовленості, працезда-
тності і, як наслідок, стає головною причиною більшості захворювань чоловіків [2, 3]. 

Питання підвищення рівня фізичного здоров’я, фізичного розвитку, фізичного стану чо-
ловіків різного віку досліджували автори [1, 4, 6, 7]. У своїх працях вони вказують на зміни 
досліджуваних показників за рахунок застосування різноманітних вправ і форм фізичного ви-
ховання. При цьому праць, присвячених впливу вправ бодіфітнесу на фізичне здоров’я чоло-
віків віком 20−35 років, у доступному нам інформаційному полі не виявлено.  

Мета дослідження – визначити ступінь впливу вправ бодіфітнесу на фізичне здоров'я 
чоловіків віком 20–35 років. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, педагогічний експеримент, методи 
математичної статистики. 

Для визначення рівня фізичного здоров'я чоловіків використовувалася методика запро-
понована В.А. Романенком з посиланнямнаГ.Л. Опанасенко та Н.А. Науменко [5], відповідно 
до якої ми досліджували антропометричні показники, частоту серцевих скорочень у спокої та 
після дозованого фізичного навантаження (20 присідань за 30 с), артеріальний тиск, життєву 
ємність легенів і кистьову динамометрію.  

Організація дослідження. Дослідження проводилися на базі фітнес-клубу «Зоряний» 
м. Харкова. У них брали участь 26 чоловіків віком 20–35 років, зяких були сформовані дві 
експериментальні групи: перша група – чоловіки віком 20–30 років, друга група – чоловіки 
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віком 31–35 років. Всі чоловіки, що взяли участь у дослідженні, були практично здорові 
й  під наглядом лікаря фітнес-клубу.  

Дослідження проводилися впродовж 8 місяців у два етапи. На першому етапі проводили 
попереднє тестування фізичного здоров’я чоловіків віком 20–35 років, а також розробляли си-
стеми вправ бодіфітнесу. На другому етапі було проведено підсумкове тестування для визна-
чення ступенязміни досліджуваних показників. 

У процесі експерименту в програму тренувальних занять чоловіків віком 20–35 років 
були включені спеціально підібрані такі вправи бодіфітнесу: «Гіперекстензія», «Кросовер», 
«Шраги»,V–образні піднімання тощо, з яких були складені комплекси вправ силового харак-
теру на тренажерах, з предметами, без предметів, у різних вихідних положеннях. Заняття про-
водилися регулярно 3 рази на тиждень, у чітко встановлений час. 

У ході занять удосліджуваних експериментальних груп, за мірою оволодіння вправами 
поступово підвищували навантаження: збільшувалася вага обтяжувань та дозування. Кіль-
кість підходів варіювала від 2 до 6 разів, кількість повторень – від 5 до 20 разів, інтервали від-
починку між вправами і підходами варіювали від 40 сдо 1,5 – 2 хв, вага обтяжувань – ганте-
лей та млинів від 2 до 30 кг, обтяжувань на штанзі, блоках та тренажерах від 10 до 110 кг. На-
вантаження підбиралося і змінювалося відповідно до віку, фізичної підготовленості та з ура-
хуванням індивідуальних особливостей чоловіків. 

Результати дослідження. Аналіз результатів, отриманих у ході проведення констату-
вального експерименту засвідчив, що при порівнянні первинних показників з даними, запро-
понованими В.А. Романенком з посиланням на Г.Л. Опанасенко і Н.А. Науменко [5] для екс-
прес-оцінювання стану фізичного здоров'я (табл. 1), встановлено низький рівень фізичного 
здоров'я як у чоловіків першої і другої досліджуваних груп.  

Таблиця 1 
Показники фізичного здоров'я чоловіків віком 20–35 років 

до та після експерименту 
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До експерименту 

X  43,0 51,9 54,5 102,7 3,1  
1 група 

бали -2 0 -1 -2 -2 -7 
низький 

X  43,2 53,2 53,2 108,8 4,0  
2 група 

бали -2 0 -1 -2 -2 -7 
низький 

Після експерименту 

X  46,4 68,3 70,6 93,6 1.58  
1 група 

бали -2 3 2 0 3 6 
нижчий  

за середній 

X  44,1 67,4 68,7 100,0 1.45  
2 група 

бали -2 3 1 -1 3 4 
нижчий  

за середній 
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Аналізуючи отримані результати у віковому аспекті (табл. 2), встановлено відсутність 
статистично достовірних різниць в показниках (р>0,05). При цьому результати вимірювання 
маси тіла та частоти серцевих скорочень досліджуваних другої групи вищі за показники чо-
ловіків першої групи, а показники окружності талії, кистьової динамометрії, артеріального 
тиску та часу відновлення частоти ЧСС після дозованого фізичного навантаження досліджу-
ваних першої групи кращі за результати досліджуваних другої групи. В показниках довжини 
тіла, життєвої ємності легенів та окружності стегон суттєвих відмінностей за віком взагалі не 
спостерігається. 

Таблиця 2 
Показники фізичного здоров'я чоловіків віком 20-35 років  

до та після експерименту 
 

1 група  
до експери-

менту 

1 група 
після екс-
перименту 

2 група 
до екс-
периме-

нту 

2 група 
після екс-
перименту Показники 

X  ± m 

t р 

X  ± m 

t р 

Маса тіла, кг 77,1±4,6 79±3,9 1,9 <0,05 77,6±4,3 78,6±3,2 1,38 >0,05 
Довжина 
тіла, см 

179,3±2,0 179,3±2 - - 178,5±1,8 178,5±1,8 - - 

Окружність 
талії, см 

86,3±2,8 83,2±2,5 4,5 <0,001 83,0±2,7 83,8±2,0 0,7 >0,05 

Окружність 
стегон, см 

99,0±2,1 96,6±1,6 2,9 <0,01 99,0±2,5 98,5±1,9 0,4 >0,05 

ЧСС, уд.·хв-1 75,1±3,4 70,7±2,2 3,3 <0,01 80,0±4,9 75,7±3,3 2,5 <0,01 

АТсист’ мм 
рт.ст. 

137,0±1,8 132,5±1,4 4,5 <0,001 136,0±7,3 132,2±4,5 1,2 >0,05 

ЖЄЛ, л 4,1±0,2 5,4±0,3 4,6 <0,001 4,1±0,3 5,3±0,2 5,3 <0,001 

Динамоме-
трія правої 
кисті, кг 

42,5±1,6 55,8±1,8 3,3 <0,01 41,1±3,6 54,0±3,1 4,3 <0,001 

Динамоме-
трія лівої 
кисті, кг 

37,2±2,1 49,8±1,7 4,6 <0,001 36,7±2,8 48,1±2,5 3,27 <0,01 

Час віднов-
лення ЧСС 
після наван-
таження 
хв, с 

3,12 ± 0,2 1,58 ± 0,1 2,1 <0,05 4.05 ± 0,2 1.45 ± 0,2 3,18 <0,01 

 

Розглядаючи результати, отримані після експерименту (табл. 2), виявлено, що всі показ-
ники рівня фізичного здоров’я поліпшилися, за винятком результатів вимірювання довжини 
тіла, які залишилися незмінними. Слід відзначити, що поліпшення результатів має переважно 
достовірний характер (р<0,05–0,001). Виняток становлять показники маси тіла, систолічного 
артеріального тиску, окружності талії та стегон досліджуваних другої групи, де відмінності не 
достовірні (р>0,05).  

Розглядаючи результати, отримані після проведення експерименту в віковому аспекті 
(табл. 2), встановлено, що характер відмінностей суттєво не змінився порівняно з вихідними 
даними. Винятком є показники маси тіла та окружності стегон. Так, до експерименту резуль-
тати маси тіла були кращі у досліджуваних другої групи, а після проведення експерименту 
спостерігається протилежна тенденція – показники чоловіків першої групи кращі за дані до-
сліджуваних другої групи; первинні показники окружності стегон були приблизно однакові, а 



Вплив вправ бодіфітнесу на фізичне здоров’я чоловіків… 135 

після закінченню часу експерименту кращі стали у досліджуваних першої групи. При цьому 
слід відзначити, що всі вікові розрізнення, як і до експерименту, статистично не вірогідні 
(р>0,05). 

Порівнюючи результати, отримані після проведення експерименту, з даними, поданими 
В. А. Романенком [5] (див. табл. 1), встановлено, що рівень фізичного здоров’я чоловіків обох 
досліджуваних груп підвищився з «низького» до «нижчого за середній». 

Таким чином, застосовані нами спеціально підібрані вправи бодіфітнесу позитивно 
вплинули на показники фізичного здоров’я чоловіків віком 20–35 років. Вірогідно поліпши-
лися практично всі результати (р<0,05 – 0,001), окрім показників довжини тіла обох дослі-
джуваних груп, а також маси тіла, систолічного артеріального тиску, розмірів та часу віднов-
лення ЧСС після фізичного навантаження чоловіки віком 31–35 років, де зміни не достовірні 
(р>0,05). 

На наш погляд, не достовірний характер змін деяких показників пояснюється недостат-
ньою тривалістю експерименту та віковим особливостями перебігу адаптаційних процесів 
організму чоловіків.  

На підставі проведених нами досліджень можна зробити такі висновки: 
1. Дані первинних досліджень окремих параметрів фізичного здоров'я дозволили вста-

новити «низький» рівень фізичного здоров'я чоловіків віком 20–35 років, які у віковому аспе-
кті достовірно не розрізняються (р>0,05).  

2. Застосування в тренувальних заняттях спеціально підібраних нами вправ бодіфітне-
су позитивно вплинуло на показники фізичного здоров'я чоловіків віком 20–35 років, які при 
порівнянні з нормами стали відповідати «нижчому за середній» рівневі фізичного здоров’я.  

Подальші дослідження в цьому напрямі можуть здійснюватися шляхом визначення 
ступеня впливу розроблених нами програм бодіфітнесу на рівень рухової підготовленості чо-
ловіків віком 20–35 років. 
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ВЛИЯНИЕ УПРАЖНЕНИЙ БОДИФИТНЕССА  
НА ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ МУЖЧИН 20-35 ЛЕТ 

 

Александр АЖИППО, Ирина МАСЛЯК 
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. Проблема сохранения и укрепления здоровья взрослого населения нашей страны остаётся ак-
туальной. Важная роль в решении данной проблемы отводится занятиям физической культурой в свободное вре-
мя. В статье отражены результаты исследования, целью которых было определить степень влияния упражнений 
бодифитнесса на физическое здоровье мужчин 20–35 лет. Физическое здоровье определялось по показателям 
антропометрических измерений, частоты сердечных сокращений в покое и после физической нагрузки, артери-
ального давления, жизненной ёмкости лёгких и др. В результате определено положительное влияние упражнений 
бодифитнесса на физическое здоровье мужчин. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание, физическое здоровье, мужчины 20–35 лет, бодифитнесс. 
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ON PHYSICAL HEALTH OF MEN AGED 25-35 

 

Oleksandr AZhYPPO, Irуna MASLYAK 
 

Kharkiv State Academy of Physical Culture 
 

Abstract. The issue of maintaining and strengthening of health in adult residents of our country is actual. The im-
portant role in solving this problem belongs to taking up sport in free time. The article presents the results of the research 
the objective of which was to reveal the degree of influence of the bodyfitness exercises on physical health of men aged 
20–35. Physical health was determined by the anthropometric measurement indices, rate of heart beats in rest and after 
physical load, blood pressure, life volume of lungs and the like. As a result the positive impact of bodyfitness exercises on 
physical state of men was determined. 
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