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Анотація У статті запропоновано впровадження засобів дитячого фітнесу в різні форми фізкульту-
рно-оздоровчої роботи дітей старшого дошкільного віку для підвищення рівня фізичної підготовленості. 
Рекомендовано використовувати засоби дитячої хореографії, step-by-step, дитячої йоги, лого-аеробіки, ba-
by-games, «зооаеробіки» при проведені фізкультурних занять, рухливих ігор на прогулянці, ранкової гім-
настики, фізкультурних хвилинок і пауз, гігієнічної гімнастики після денного сну. Виявлено, що запропо-
нована методика довела свою ефективність завдяки поліпшенню показників у тестах на силу, спритність, 
гнучкість, швидкісно-силові якості.  
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Постановка проблеми. Нині увагу багатьох учених у галузі педагогіки, психології, фі-
зіології, фізичної культури спрямовано на дітей дошкільного віку. Практичний досвід і ре-
зультат численних досліджень свідчать про існування в цьому періоді онтогенезу людини ве-
ликих, часто не використаних, психофізіологічних резервів розвитку дитини. Зазначається, 
що старший дошкільний вік має величезне значення для всебічного гармонійного розвитку 
дитини. Зокрема, він є сприятливим для розвитку фізичних якостей [1, 7, 8]. 

За даними НДІ, гігієни й охорони здоров’я дітей і підлітків України, кількість здорових 
дітей за останнє десятиріччя скоротилася в п’ять разів. Разом з тим дані багатьох досліджень 
свідчать про те, що нині майже 80% дітей мають одне або декілька захворювань, у 56% до-
шкільників відзначається незадовільний стан фізичної підготовленості [10]. 

Аналіз програмних матеріалів із фізичного виховання в дошкільних навчальних закла-
дах свідчить про те, що головну увагу у фізкультурно-оздоровчій діяльності приділено оволо-
дінню основними видами рухів. У результаті в дітей не сформовано інтересу до занять фізич-
ною культурою, вони не отримують необхідного фізичного навантаження, яке б суттєво впли-
вало на розвиток фізичних якостей. 

Така постановка питання вимагає нових нетрадиційних підходів до занять із фізичного 
виховання. Одним з таких підходів може бути розвиток дитячого фітнесу і впровадження йо-
го технологій у систему фізкультурної освіти дітей дошкільного віку. Показано, що заняття 
дитячим фітнесом задовольняють потреби молодого покоління з фізичної активності, підви-
щують інтерес до занять фізичними вправами, залучають до здорового способу життя. Це до-
сягається за рахунок використання інноваційних оздоровчих технологій, сучасного інвентарю 
й устаткування, музичного супроводу, різноманітності напрямків фітнесу, загальнодоступно-
сті й емоційності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Як зазначає Е.С. Вільчковський [2], основна 
мета виховання дітей 6-го року життя зводиться до того, щоб підготувати дитину до майбут-
нього навчання у школі [2, 3]. Тому часто навчальний процес у дошкільних закладах будуєть-
ся на прикладі шкільного начання і перевантажується додатковими заняттями. Це призводить 
до збільшення навчального навантаження, що своєю чергою, погано впливає на особистий 
розвиток, стан здоров’я, відбувається збільшення кількості соматичних і психічних захворю-
вань у дітей [5, 8, 9]. Науковці [4, 6] відмічають, що сучасна освіта при декларуванні всебіч-
ного гармонійного розвитку своїх вихованців віддає перевагу їх інтелектуальному розвиткові 
у збиток розвитку фізичному. На думку Пангелової Н.Є. [8], більшість дітей розпочинають 
навчання у школі, фізично не готовими до нього. Як результат, у дітей першого класу спосте-
рігається не лише погіршення постави, зору, часті гості респіраторні інфекції, але й психічна 
неврівноваженість і відхилення від норми розвитку. 
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Крім того, упродовж останнього десятиріччя спостерігається невдоволеність традицій-

ними заняттями фізичною культурою в загальноосвітніх навчальних закладах значної части-
ни дітей. Це відбивається на зниженні інтересу до них, а також на зниженні рівня фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості і стану здоров’я дітей [2]. Тому актуальним є пошук нових 
шляхів удосконалення навчально-виховного процесу, які б допомогли підвищити інтерес ді-
тей до занять, активізувати їхню діяльність, поліпшити фізичну підготовленість. 

Одним із шляхів вирішення цієї проблеми є розвиток дитячого фітнесу і впровадження 
його технологій у систему фізкультурної освіти дітей дошкільного віку. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати використання засобів дитячого фітнесу в рі-
зних формах фізкультурно-оздоровчої роботи дошкільного навчального закладу для поліп-
шення фізичної підготовленості дітей. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової літератури, педагогічне 
спостереження, педагогічний експеримент, педагогічне тестування, методи математичної ста-
тистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилися на базі дошкільного відділення 
навчально-виховного об`єднання № 28 м. Дніпропетровська. У дослідженні взяли участь діти 
старшого дошкільного віку (28 хлопчиків). До експериментальну групу (ЕГ) увійшли 14 хлоп-
чиків, які займалися за програмою дитячого фітнесу, що передбачала використання засобів 
дитячої йоги, «зооаеробіки», лого-аеробіки, step-by-step, baby-games в усіх формах фізкультур-
но-оздоровчої роботи. Контрольна група (КГ) налічувала 14 хлопчиків, які займалися за Базо-
вою державною програмою розвитку дошкільників «Я у Світі». Педагогічний експеримент 
тривав з вересня 2012 року по червень 2013 року.  

Виклад основного матеріалу. Експериментальна методика становить собою комплекс-
не використання засобів дитячого фітнесу та впровадження його напрямків у фізкультурно-
оздоровчу діяльність дошкільного навчального закладу. Так, наприклад, фізкультурне заняття 
проводилося з використанням засобів дитячої хореографії, до програми якої належали елеме-
нти бальних, класичних, сучасних, естрадних і народних танців. Такі заняття проводилися у 
формі сюжетних. Ранкова гімнастика проводилася у формі step-by-step, яка передбачає вико-
нання ходьби та її різновидів, а також комплексів вправ, які супроводжують ходьбу. До змісту 
гігієнічної гімнастики після денного сну належали елементи дитячої йоги, до якої увійшли 
вправи для профілактики постави та плоскостопості. Фізкультхвилинки проводились у вигля-
ді лого-аеробіки, яка складалася з комплексу фізичних вправ з одночасним проговорюванням 
звуків і віршів. До змісту фізкультурної паузи входило виконання фізичних вправ з імітацією 
рухів тварин, птахів і комах у формі «зооаеробіки». Рухливі ігри на прогулянці передбачали 
використання baby-games, тобто рухливих ігор, естафет, конкурсів в основних рухах. 

Аналіз середньогрупових показників фізичної підготовленості хлопчиків до експериме-
нту показав, що результати виконання тестів були однорідними у обох групах (р>0,05).  

З табл. 1 видно, що до експерименту в тесті на силу за показником «динамометрії кисті» 
результати дітей ЕГ та КГ знаходилися на середньому рівні при виконанні як правою, так і 
лівою рукою. При виконанні вправи «біг 30 м», яка характеризує прояв швидкісних здібно-
стей, було зареєстровано низький рівень показників в обох групах. Показники гнучкості хлоп-
чиків у вправі «нахил тулуба вперед з положення сидячи» знаходилися на низькому рівні роз-
витку. Рівень прояву спритності у вправі «метання м’яча у ціль» був середній. При дослідже-
нні швидкісно-силових здібностей у вправі «стрибок у довжину з місця» діти продемонстру-
вали низький рівень розвитку. У вправі «метання тенісного м’яча на дальність» у хлопчиків 
шостого року життя показники сильнішої руки знаходилися на середньому рівні. При вико-
нанні цього тесту було виявлено диспропорційність у показниках метання правою та лівою 
рукою. Слабша рука у всіх хлопчиків ліва, її відставання від правої становило 27,5%. Під час 
виконання вправи «вис на перекладині» хлопчики показали середній рівень прояву статичної 
витривалості.  

Аналіз показників (табл. 1) фізичної підготовленості хлопчиків ЕГ після експерименту 
свідчив, що у всіх тестах спостерігаються достовірні зміни. Так, достовірно (р<0,05) полі-
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пшилися результати виконання тестів на силу, спритність, швидкісно-силові здібності, стати-
чну витривалість у показнику «динамометрія правої кисті», у вправах «метання м’яча у ціль», 
«стрибок у довжину з місця», «метання тенісного м’яча правою рукою», «вис на перекладині» 
відповідно. При р<0,01 спостерігаються достовірні зміни у тестах на силу та гнучкість у по-
казнику «динамометрія лівої кисті» та вправі «нахил тулуба вперед із положення сидячи» від-
повідно. Також відбулося значне (р<0,001) підвищення результатів тестів на силу та сприт-
ність у вправах «біг 30 м» та «метання тенісного м’яча на дальність лівою рукою». Слід за-
значити, що права рука в дітей є провідною, але за результатами зростання показників після 
експерименту у вправах «динамометрія лівої кисті» та «метання тенісного м’яча на дальність 
лівою рукою» відбулися більш значні зміни, ніж у аналогічних тестах для правої руки. Це 
можна пояснити обернено-пропорційною залежністю ефекту занять від рівня тренованості 
тієї чи іншої руки: він вище в дітей із нижчим рівнем тренованості лівої руки, ніж правої. 

Після впровадження експериментальної методики занять дитячим фітнесом у вправах 
«нахил тулуба вперед із положення сидячи», «метання в ціль», «стрибок у довжину з місця» 
відбувся перехід з низького до середнього рівня фізичної підготовленості, у вправах «метання 
на дальність» та «вис на перекладині» спостерігається перехід від середнього до високого рівня. 

 

Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості хлопчиків 

до та після експерименту, х ±σ (n = 28) 
 

КГ ЕГ Показники  
фізичної  

підготовленості до експерименту після  
експерименту до експерименту після  

експерименту 
Динамометрія правої кисті, кг 8,59±1,43 8,65±1,23 8,43±1,52 9,50±1,03* 
Динамометрія лівої кисті, кг 7,35±1,34 7,43±1,36 7,45±1,23 8,94± 1,38** 
Біг 30 м, с 9,07±0,33 9,05±0,65 9,11±0,46 8,09±0,60*** 
Нахил тулуба вперед  
із положення сидячи, см 

2,64±4,67 3,43±6,23 3,06±3,89 6,34±2,54** 

Метання м’яча у ціль, бали 7,43±3,18 7,45±3,16 6,53±3,08 9,03±3,01* 
Стрибок у довжину з місця, 
см 

60,18±16,11 61, 45±18,16 62,17±15,19 72,32±9,15* 

Метання тенісного м’яча  
правою рукою на дальність, 
см 

8,36±1,45 8,42±2,05 8,06±1,76 9,23±0,85* 

Метання тенісного м’яча  
лівою рукою на дальність, см 

6,06±0,89 6,32±1,23 6,25±0,97 7,34±0,51*** 

Вис на перекладині, с 30,25±7,08 33,34±5,32 31,43±6,57 36,08±5,45* 
 

Примітки:  
* – статистично достовірні відмінності між показниками до та після експерименту (р<0,05); 
** – статистично достовірні відмінності між показниками до та після експерименту 
(р<0,01); 
*** – статистично достовірні відмінності між показниками до та після експерименту 
(р<0,001). 

 

У показниках фізичної підготовленості хлопчиків контрольної групи після експериме-
нту спостерігається поліпшення результатів педагогічного тестування, але достовірних змін 
не відбулося. 

Висновки. Упровадження експериментальної методики, яка передбачала використання 
різних напрямів дитячого фітнесу в фізкультурно-оздоровчу роботу дошкільних навчальних 
закладів, позитивно вплинуло на показники фізичної підготовленості хлопчиків експериме-
нтальної групи, порівняно з контрольною. Експериментальна методика є ефективною, оскіль-
ки за всіма показниками в експериментальній групі у хлопчиків спостерігалися достовірні 
зміни, а в контрольній групі таких змін не відбулося. Отже, використання дитячого фітнесу в 
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різних формах фізкультурно-оздоровчої роботи дітей старшого дошкільного віку може бути 
рекомендовано для включення у процес дошкільного фізичного виховання. 
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ВЛИЯНИЕ ЗАНЯТИЙ ДЕТСКИМ ФИТНЕСОМ  
НА ФИЗИЧЕСКУЮ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

 

Дарья ЧАЙКА 
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. В статье предложено внедрение средств детского фитнеса в разные формы физкультурно-
оздоровительной работы детей старшего дошкольного возраста для повышения уровня физической подготовлен-
ности. Рекомендовано использовать средства детской хореографии, step-by-step, детской йоги, лого-аэробики, ba-
by-games, «зооаэробики» при проведении физкультурных занятий, подвижных игр на прогулке, утренней гимна-
стики, физкультурных минуток и пауз, гигиенической гимнастики после дневного сна. Определено, что предло-
женная методика доказала свою эффективность благодаря улучшению показателей в тестах на силу, быстроту, 
гибкость, скоростно-силовые качества. 

 

Ключевые слова: дети дошкольного возраста, детский фитнес, физическая подготовленость, физические 
качества. 
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THE INFLUENCE OF CHILDREN'S FITNESS CLOSSES  
ON PHYSICAL PREPAREDNESS OF THE PRESCHOOL AGED CHILDREN 

 

Daria CHAIKA 
 

Dnipropetrovsk State Institute of Physical Culture and Sports 
 

Abstract. The article offers the implementation of children`s fitness classes in various forms of sport and recrea-
tional activities for preschool aged children to improve the tevel of their physical preparedness. The author recommends 
using the means of children choreography, step-by-step, child yoga, logo aerobics, baby-games, zoo aerobics during phy-
sical education lessons, outdoor games, morning gymnastics, physical exercise breaks, hygienic gymnastics after a day 
dream. It hes been determined that these methods proved their efficiency due to the improved performance in the tests on 
strength, speed, flexibility and speed-power qualities. 

 

Keywords: children of preschool age, children`s fitness, physical preparedness, physical qualities. 


