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Анотація. Проведено анкетування жінок І (21 – 35років), ІІ (36-55років) зрілого віку для визначен-
ня мотивів відвідування оздоровчих фітнес-занять; установлено рейтинг найпопулярніших оздоровчих фі-
тнес-занять та регулярність їх відвідування; визначено стан фізичного розвитку жінок І, ІІ зрілого віку; ви-
явлено деякі відхилення показників фізичного та функціонального стану розвитку від норми, що супрово-
джується напруженням функціонування серцево – судинної та дихальної систем як у стані спокою, так і 
під час виконання фізичних навантажень.  
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Постановка проблеми та її зв'язок з важливими науковими чи практичними зав-
даннями. Головна мета кожної людини – збереження здоров’я для запобігання захворюван-
ням і продовження життя. Важливим чинником для досягнення високого рівня здоров’я є здо-
ровий спосіб життя населення України. Це поняття охоплює використання систематичних фі-
зичних навантажень, збалансоване харчування, здоровий та достатній сон, релаксацію й подо-
лання стресу, відмову від паління та алкоголю тощо. 

Спосіб життя населення України та стан сфери фізичної культури і спорту створюють 
загрозу здоров’ю людини та є суттєвим викликом для української держави на сучасному етапі 
її розвитку, що характеризується певними чинниками, основними серед яких є несформова-
ність сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання як важливого чинника фізич-
ного та соціального благополуччя, поліпшення стану здоров'я, дотримання здорового способу 
життя і продовження його тривалості; через це спостерігається погіршення стану здоров'я на-
селення з різко прогресуючими хронічними хворобами серця, гіпертонією, неврозом, артри-
том, ожирінням тощо. [5]. 

Особливу увагу заслуговує стан здоров’я, рівень фізичної підготовленості жінок І, ІІ зрі-
лого віку, що визначає не тільки теперішнє, а й майбутнє здоров’я нації, його резервні, функ-
ціональні можливості та стійкість імунної системи до захворювань.[3] 

Таким чином, проблема стану здоров’я й рівня фізичної підготовленості населення Укра-
їни, особливо жінок зрілого віку дуже актуальна на сьогодні день. Збереження, зміцнення здо-
ров’я та профілактика захворювань, шляхом залучення до систематичних оздоровчих занять є 
одним із головних напрямків державної політики більшості європейських країн (R.W.Early, 
T.R. Baechle, 2004; М.М. Булатова, 2007; Дутчак, 2007; Н.В.Богдановська, 2008 та ін.) 

Згідно з концепцією Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної 
культури і спорту на 2012 – 2016 роки, важливу роль у підтримці здоров'я нації, а саме здоро-
в'я людей, приділяють клубній формі організації занять – оздоровчому фітнесу.  

Терміном «оздоровчий фітнес» за останні роки в зарубіжній і вітчизняній практиці фі-
зичного виховання позначається сукупність різних видів рухової активності, які сприяють 
підвищенню фізичного стану тих, хто займається, і визначається рівнем функціональних по-
казників серцево-судинної і дихальних систем, кількістю жирової тканини в організмі, показ-
никами м'язової сили й витривалості, а також гнучкості.  

Сучасні оздоровчі фітнес- заняття відіграють велику роль у житті жінок І, ІІ зрілого ві-
ку. Вони сприяють збереженню здоров’я, поліпшенню фізичної підготовленості, підвищенню 
рівня працездатності, поліпшенню психоемоційного стану, зростанню соціальної активності 
та заповненню дозвілля. 

До сучасних видів оздоровчої активності належать танці, аеробіка, степ-аеробіка, стріп-
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денс, шейпінг, фітнес, пілатес, каланетика, аква-фітнес, бодібілдинг та інші[1]. Вони мають 
оздоровчий ефект завдяки активізації найважливіших функціональних систем організму, та 
сприяють високій енергетичній вартості роботи [9]. 

Нині спостерігається бурхливий розвиток фітнес-індустрії, особливо це стосується 
впровадження новітніх напрямків фітнесу, розроблення та удосконалення фітнес-технологій. 
Це викликане насамперед збільшенням попиту на групові й індивідуальні заняття, а також 
для вирішення індивідуальних потреб кожної окремої жінки в різних напрямках фітнесу. Але, 
на жаль, моніторинг стану здоров’я та визначення рівня фізичної підготовленості в більшості 
фітнес клубів не відбувається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї 
проблеми. Головним завданням фізичного виховання є формування у населення стійкої мо-
тивації і потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, фізичного розвитку та фізичної 
підготовленості, використання засобів фізичного виховання в організації здорового способу 
життя (B.M. Платонов, 2006; Г.Л. Апанасенко, 2007; І.І. Земцова, 2008; В.О. Кашуба, Т.В. Ів-
чатова, Т.О. Хабінець; 2009 та ін.)[4]. Це завдання ефективно вирішується шляхом залучення 
людей до фізкультурно-оздоровчих занять (ФОЗ) (В.Ю. Давидов, О.І. Шамардін, Г.О. Крас-
нова, 2005; С.В. Сологубова, 2012 та ін.). 

Багато авторів займалися вивченням цих питань з таких напрямів фітнесу: аеробіки 
(Ю.І. Таран, Т.В. Івчатова 2008; Н.О. Опришко, 2011; О.О. Мороз, 2012), пілатесу (О.В. Бур-
кова, І.В. Бєлов, 2008; Ф.І. Загура, 2010). У деяких дослідженнях обґрунтовується викорис-
тання засобів оздоровчого фітнесу, спрямованих на корекцію маси тіла жінок під час фізкуль-
турно-оздоровчих занять (О.О. Мороз, 2011; I.М. Григус, Н.Є. Михайлова, 2012 та ін.). 

Аналіз наукових досліджень, результатів упровадження у практику роботи сучасних фі-
тнес-клубів упродовж останніх десятиліть (Е.Г. Буліч, І.В. Муравов, 2011; О.В. Мартинюк, 
2011; О.О. Мороз, 2012 та iн.) свідчить про те, що здебільшого випадків, ефективність вико-
ристання оздоровчих фітнес-програм не завжди досягає максимально індивідуального резу-
льтату. Кожна з методик застосування сучасних форм рухової активності має низку переваг і 
недоліків.  

Удосконалення наявних і розробка нових педагогічних методик, спрямованих на під-
вищення фізичної активності людей, призводить до потреби ретельного контролю за станом 
їхнього здоров’я, функціональної фізичної й розумової працездатності.  

Особливо гостро постає питання проблеми здоров’я, покращенню рівня фізичної підго-
товки та проблема збільшення маси тіла серед жінок зрілого віку, оскільки кожний віковий 
період характеризується визначеними змінами в організмі. 

Першому періоду зрілого віку (21–35років) притаманні найвищі значення фізичної пра-
цездатності й підготовленості, оптимальна адаптація до несприятливих факторів зовнішнього 
середовища, найменші показники захворюваності. Однак, уже починаючи із 30 років, відбу-
вається зниження рівня фізичної працездатності. Так, ергометричні й метаболічні показники 
фізичної працездатності в 30–39 років становлять 85–90 %, у 40–49 років – 75–80 %, у 50–59 
років – 65–70 %, у 60–69 років – 55–60 % рівня 20–29-річних [8].  

Нині в галузі оздоровчої фізичної культури відбувається активне впровадження у прак-
тику інноваційних технологій для досягнення й підтримання оптимального фізичного стану 
людини відповідно до її мотивації та індивідуальних особливостей. 

У зв'язку з вказаним вище, моніторинг рівня фізичного розвитку й стану здоров’я жінок 
зрілого віку та пошуки ефективних методів і критеріїв програмування процесу оздоровчих 
фітнес-занять жінок зрілого віку, є актуальним.  

Сучасний спосіб життя сучасних жінок зрілого віку досить перевантажений. Особливо це 
стосується нервової та сенсорних систем, що зумовлене комп’ютеризацією праці в поєднанні з 
недостатньою фізичною рухливістю, а це своєю чергою порушує роботу інших важливих сис-
тем організму, а саме обміну речовин, що призводить до збільшення маси тіла, а це в свою чергу 
призводить до порушення роботи серцево-судинної, дихальної, травної систем тощо[4].  
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На сьогодні не визначеними залишаються питання про те, які з фізичних навантажень є 
найбільш ефективними, при різних варіантах порушення маси та складу тіла жінок. Не розро-
блено чітких рекомендацій стосовно методики їх використання та дозування, залежно від 
спрямованості та ступеня цих порушень. Такі питання зумовили напрямок і предметну сферу 
наукових досліджень. 

Завдання дослідження:  
- визначити мотивацію, особливості способу життя та встановити попит на популярні 

види оздоровчих фітнес-занять, які відвідують жінки сучасних фітнес-клубів; 
- визначити стан здоров’я та рівень фізичної підготовленості жінок І та ІІ зрілого. 
Методи та організація дослідження. Дослідження проводилося в оздоровчому фітнес-

клубі «Малібу» міста Харкова, в якому взяли участь 140 практично здорових жінок віком 21–
52 років.  

Для визначення стану здоров’я, рівня фізичного підготовленості, вивчення режиму хар-
чування, а також для визначення мотивації та виявлення популярних оздоровчих фітнес-за-
нять серед жінок І, ІІ зрілого віку використовувалися методи опитування та анкетування. 

Визначення оцінювання рівня здоров’я, способу життя жінок здійснювалося за методи-
кою Г.Л. Апанасенка. Оцінювання інтегрального рівня здоров’я, функціонального стану ор-
ганізму жінок, а також особливостей впливу різних за спрямуванням фітнес-занять здійсню-
валася з визначенням таких показників: ЖЄЛ, АТсист., АТдіаст.,ЧСС, проби Штанге та Ген-
ча, індекс Руф’є, Гарвардський степ-тест. Стан серцево-судинної системи при виконанні фі-
зичних навантажень визначався за допомогою тестування на тредмілі. 

Для дослідження впливу оздоровчих фітнес-занять різної спрямованості на організм жі-
нок зрілого віку використовувалися педагогічні методи дослідження: педагогічне спостере-
ження, педагогічне тестування рівня фізичної підготовленості, педагогічний експеримент. 
Отримані результати дослідження оброблялися за допомогою методів математичної статис-
тики (метод середніх величин, вибірковий метод). 

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. Аналіз літе-
ратурних джерел свідчить про те, що рівень і характер змін у функціональних системах організ-
му жінок залежить від стану здоров’я та рівня фізичного розвитку; виду та тривалості занять 
оздоровчими фізичними вправами; віку тих, хто займається, низки спадкових чинників, мотивів.  

Нині в галузі оздоровчої фізичної культури відбувається активне впровадження у прак-
тику інноваційних технологій для досягнення й підтримання оптимального фізичного стану 
людини відповідно до її мотивації, вікових та індивідуальних особливостей [7]. 

Відповідно до вікової класифікації, дорослих людей виділяють 4 періоди – зрілий, по-
хилий, старший вік і довгожителі. Своєю чергою зрілий вік у жінок поділяється на два пері-
оди: І зрілий вік – від 21 до 35 років; ІІ зрілий вік – від 36 до 55 років[6].  

Кожний віковий період характеризується визначеними змінами в організмі. Першому 
періоду зрілого віку притаманні найвищі значення фізичної працездатності й підготовленості, 
оптимальна адаптація до несприятливих факторів зовнішнього середовища, найменші показ-
ники захворюваності. Однак, уже починаючи з 30 років відбувається зниження ряду показни-
ків фізичної працездатності, що позначається на погіршенні стану здоров’я жінок. Тому акту-
альним є питання поліпшення стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості жінок І, ІІ зрі-
лого віку, які відвідують фітнес-клуби. 

Для визначення мотивів відвідування оздоровчих фітнес-занять було проведено анкету-
вання серед жінок зрілого віку. За результатами анкетування (табл. 1), найбільше жінок зрі-
лого віку бажають поліпшити будову тіла за рахунок відвідування фітнес-занять (зменшити 
масу, удосконалити пропорції тощо) – 48,5 % та поліпшити стан здоров’я – 22,1 %; майже 
10,7 % жінок бажають підвищити фізичну підготовленість (розвинути силу, витривалість, 
спритність, гнучкість, швидкість); займаються фітнес-заняттями для задоволення – 7,8 % жі-
нок, а для зняття напруження та стрес – 5 %. Найменше виявилося жінок, хто прагне розши-
рити коло спілкування – 2,1 % та провести вільний час – 3,5 %. 
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Таблиця 1 
Мотиви відвідування оздоровчих фітнес-занять жінками І, ІІ зрілого віку  

фітнес-клубу «Малібу»(n=140) 
 

№ Мотиви відвідування Показник, % 
1 Прагнення поліпшити будову тіла (зменшити масу тіла) 48,5 % 
2 Бажання поліпшити стан здоров’я 22,1 % 
3 Бажання підвищити фізичну підготовленість 10,7 % 
4 Займатися фітнес - тренування для задоволення 7,8 % 
5 Зняти напруження,стрес 5, 0% 
6 Проведення вільного часу 3,5 % 
7 Розширити коло спілкування 2,1 % 

 

Результати анкетування показали також, що найбільше жінок турбуються про масу, про-
порції тіла та розвиток мускулатури – від 32,4% до 16,4%, а найменше їх цікавить розвиток 
швидкості, гнучкості й сили – від 1,4 % до 7,8 % (табл. 2). 

Таблиця 2 
Показники фізичного стану, які бажають поліпшити жінки І, ІІ зрілого віку,  

під час відвідування занять фітнес-клубу «Малібу» (n=140) 
 

Фізичний стан Показник, % 
Маса тіла 32,1 % 
Розвиток мускулатури 16,4 % 
Пропорції будови тіла 31,4 % 
Розвиток швидкості 1,4 % 
Розвиток гнучкості 7,8 % 
Розвиток сили 4,2 % 
Розвиток витривалості 6,4 % 

 

Сприятливий вплив оздоровчих занять можливий за умови відповідності засобів і мето-
дів біологічним особливостям жіночого організму та рівню їхньої підготовленості. Різні фор-
ми й напрями організації занять оздоровчими фізичними вправами дають змогу використову-
вати різні варіанти дозування тренувального навантаження [2]. 

Інтерес є формою виявлення потреб і своєрідною орієнтацією людини в її зв’язках із 
дійсністю. Від спрямованості інтересів залежить спосіб життя людини, її поведінка й діяль-
ність. Поява інтересу викликає бажання діяти, формує мотив поведінки.  

У нашому дослідженні було проаналізовано, чи мали жінки руховий досвід до того ча-
су, як вони прийшли займатись у фітнес-клуби. За результатами анкетування визначено, що 
65,13 % жінок, які відвідують оздоровчі фітнес-заняття, раніше займалися в інших спортив-
них клубах, а 29,87 % взагалі нічим не займалися.  

Серед найбільш популярних оздоровчих фітнес-занять жінок І, ІІ зрілого віку виявлені 
такі: аеробіка, степ-аеробіка, програми фітнес-мікс та пілатес. Меншою популярністю корис-
туються – каланетика, йога, східні танці (табл. 3) 

У ході анкетування виявлено, що 54,2 % жінок зрілого віку регулярно (3−4 рази на тиж-
день) займаються фізичними вправами; 1−2 рази на тиждень відвідують 29,2 % жінок, інколи 
займаються 12,8 %жінок; і лише 3,5 % жінок прагнуть відвідувати заняття 5 – 6 разів на тиж-
день (табл. 4). 

Моніторинг рівня фізичного стану жінок І, ІІ зрілого віку дозволив виявити деякі відхи-
лення від норми функціональних показників стану здоров’я та фізичного розвитку жінок І, ІІ 
зрілого віку, які потребують безпосередньої корекції оздоровчих тренувальних фітнес – за-
нять для поліпшення цих показників і стану здоров’я жінок в цілому (табл. 5).  
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Таблиця 3 
Рейтинг найпопулярніших оздоровчих фітнес-занять  

серед жінок І, ІІ зрілого віку, які відвідують фітнес - клуб «Малібу» (n=140) 
 

№ Різновид фітнес - заняття Показник, % 
1 Аеробіка 19,2 % 
2 Степ-аеробіка 14,2 % 
3 Фітнес-мікс 20,0 % 
4 Функціональні тренування 5,7 % 
5 Інтервальні тренування Табата (протокол Табата) 7,8 % 
6 Кросфіт 5,7 % 
7 Тай-бо 5,0 % 
8 Фітбол 6,4 % 
9 Пілатес 8,5 % 
10 Каланетика 2,1 % 
11 Йога 0,7 % 
12 Східні танці 0,7 % 
13 Стріп-денс 2,8 % 
14 Танцювальні напрямки (House, Jazz Funk, Break Dance, Hipp-Hop) 0,7 % 

 
Таблиця 4 

Регулярність відвідування фізкультурно-оздоровчих занять  
жінками І, ІІ зрілого віку фітнес-клубу «Малібу» (n=140) 

 

№ Регулярність відвідування Показник, % 
1 1−2 рази на тиждень 29,2 % 
2 3−4 рази на тиждень 54,2 % 
3 5–6 разів на тиждень 3,5 % 
4 Інколи 12,8 % 

 
Таблиця 5 

Моніторинг рівня фізичного стану жінок І,ІІ зрілого віку,  
який відвідують фітнес-клуб «Малібу» (n=140) 

 

№ Назва Показники % 
1 ЧД, к-сть дихань 20,9±1,1 
2 ЧСС уд./хв 78,8±0,9 
3 АТ(сист.), мм рт.ст 115,3±1,9 
4 АТ(діаст.), мм рт.ст 78,1±11,8 
5 ЖЄЛ, мл 2,9±0,7 
6 Проба Штанге, с 30,1±1,2 
7 Проба Генча, с 12,8±0,4 
8 Проба Руф’є, бали 12,8±0,4 
9 Гарвардський степ-тест, ум.од. 24,6±1,2 

 

Висновок. Таким чином, проведені наші дослідження свідчать про те, що для вдоско-
налення системи оздоровлення населення засобами сучасних фітнес-занять, зокрема жінок І, 
ІІ зрілого віку, потрібно визначити особливості мотивів та інтересів жінок до різних видів ру-
хової активності; виявити фізичну підготовленість до певних оздоровчих фітнес-занять; роз-
робити й обґрунтувати оптимальну систему педагогічного контролю за фізичним станом жі-
нок і форму організації оздоровчого впливу на основі фітнес-занять різного спрямування.  

Перспективи подальшого дослідження полягають у розробці й упровадженні фітнес-
програм для жінок І, ІІ зрілого віку з урахуванням їх інтересів для поліпшення здоров’я та фі-
зичного стану. 
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МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ И УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ ЖЕНЩИН ПЕРВОГО, ВТОРОГО ЗРЕЛОГО ВОЗРАСТА,  

ЧТО ПОСЕЩАЮТ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ФИТНЕС-ЗАНЯТИЯ  
 

Екатерина МАКСИМОВА, Вячеслав МУЛИК 
 

Харьковская государственная академия физической культуры 
 

Аннотация. Проведено анкетирование женщин І, ІІ зрелого возраста с целью определения мотивов посе-
щения оздоровительных фитнес-занятий; установлен рейтинг самых популярних оздоровительных фитнес-про-
грамм и регулярность их посещения; определено состояние физического развития женщин І, ІІ зрелого возраста; 
выявлены некоторые отклонения показателей физического и функционального состояния развития от нормы, 
которые сопровождаются напряжением функционирования сердечно-сосудистой и дыхательной систем как в 
состоянии покоя, так и при выполнении физических загрузок. 
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Abstract. The questionnairing of women at I, II mature age has been carried out to define the attendance motiva-
tion for health – related fitness classes. Rating of the most popular fitness classes and regularity of their attendance have 
been determined. The physical development state of women at I, II mature age has been defined. Some indices deviations 
of the normal physical and functional development state accompanied by functional exertion of cardio-vascular and respi-
ratory systems in a resting state and while physical loading have been identified. 
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