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ЗНАЧЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ВИДІВ ГІМНАСТИКИ У КОНТЕКСТІ 

ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ МОЛОДІ 
 

У статті розкрито основні переваги використання оздоровчих видів гімнастики та запропоновано рекомендації 

щодо правильної побудови тренувальних занять. Наведена сутність оздоровчих видів гімнастики, що  передбачає 

виконання певного комплексу вправ у формі вранішньої гімнастики, вечірнього тренування, фізкультпаузи, 

фізкультхвилинок (у навчальних закладах), а також окремі напрями оздоровчої гімнастики, до яких можна 

віднести: шейпінг, каланетку, фітнес, аеробіку, ізотон, стретчинг, дихальну, водну гімнастику. Подані процеси, які 

відбуваються під час фізичного тренування, серед яких: нормалізуються процеси управління і регуляції в 

центральній нервовій системі нервовій системі, гормональній системі та імунній системі; поліпшується регуляція 

трофічних та обмін процесів в клітинах завдяки усуненню пошкоджень в ДНК і, відповідно, в органелах. 
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Постановка проблеми. Актуальною 

проблемою сучасної освіти є пошук нових 

шляхів педагогічного впливу, організаційних 

форм, змісту занять з оздоровчого фізичного 

виховання студентів, використання творчого 

потенціалу і багаторічного досвіду викладачів 

з урахуванням реалій сьогоднішнього дня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Питанням оздоровчих видів гімнастики у 

контексті психофізичного розвитку молоді 

займалися такі науковці, як Абрамова В., 

Борецька Н., Васьков Ю., Воронін Д., 

Данильченко В., Малорошвило Л., Худолій О. 

тра інші, проте дане питання є завжди 

актуальним та потребує постійного вивчення, 

що зумовило вибір теми даної статті. 

Мета дослідження полягає у розкритті 

основних переваг використання оздоровчих 

видів гімнастики та розкритті загальних 

рекомендацій для правильної побудови 

тренувальних занять. 

Основні результати дослідження. В 

сучасних умовах швидкоплинного життя 

головне завдання науковців, держави та 

соціально-молодіжних інституцій – це 

пропаганда здорового способу життя, тобто 

комплексна, системна та цілеспрямована 

діяльність, яка полягає у формуванні, 

збереженні, зміцненні, відновленні здоров’я-

збережувальних цінностей у житті молоді. 

Сьогоднішній стан здоров'я молодого 

покоління, особливо в період навчання, 

вимагає постійної уваги як з боку самих 

студентів до підтримки належного рівня свого 

здоров'я, так і з боку фахівців здатних мотиву-

вати молодь до занять фізичними вправами за 

рахунок таких стимулів як - формування 

фігури, стійкості до стресів, впевненості у собі 

і в цілому сприяти підвищенню якості життя і 

навчання. На мою думку, від стану здоров'я 

молоді залежить становлення і розвиток 

соціально-економічної сфери держави. Стан 

здоров'я як підростаючого покоління, так і 

населення в цілому - не тільки важливий 

індикатор суспільного розвитку, відображення 

соціально-економічного та гігієнічного 

благополуччя країни, але потужний 

економічний, трудовий, оборонний і 

культурний потенціал суспільства, фактор і 

компонент добробуту. 

Підвищення психофізичної підготовленості 

учнів та студентів вбачається у знаходженні 

оптимального варіанту побудови навчального 

процесу з одного боку, а з іншого - необхідністю 

формування стійкого інтересу до фізичної 

культури створення у молодих людей установок 

на ведення здорового про  рази життя.  

У даному контексті найбільш влучним 

видом спорту вбачається оздоровча 

гімнастика, під якою слід розуміти комплекс 

певним чином підібраних вправ, виконуючи 

який людина здійснює оздоровлюючий та 

профілактичний вплив на фізичний стан свого 

організму, розвиває власний потенціал та 

відкриває можливості для поступового 

розвитку спортивних здібностей. 

Сучасний етап у розвитку оздоровчої 

гімнастики характеризується переглядом 
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ставлення до неї як до засобу лише 

спортивного вдосконалення, орієнтованого 

лише на прагнення до вищих досягнень на 

міжнародній арені. Із кожним роком усе 

гостріше, особливо в сучасних умовах 

несприятливої екологічної обстановки, постає 

проблема оздоровлення населення, а не його 

спортивного вдосконалення [3].  

Сутність оздоровчих видів гімнастики 

передбачає виконання певного комплексу 

вправ у формі вранішньої гімнастики, вечір-

нього тренування, фізкультпаузи, фізкультхви-

линок (у навчальних закладах), а також окремі 

напрями оздоровчої гімнастики, до яких 

можна віднести: шейпінг, каланетку, фітнес, 

аеробіку, ізотон, стретчинг, дихальну, водну 

гімнастику. Серед тих, що активно розвивають 

у нашій країні, можна виділити ритмічну, 

атлетичну, жіночу, статичну оздоровлюючу 

гімнастику. 

Процес фізичної підготовки за допомогою 

оздоровчої гімнастики має базуватися на 

чіткому уявленні про фізичний стан людини і 

його змінах, пов'язаних з фізичними 

навантаженнями. Одне з найголовніших 

завдань оздоровчої фізичної культури - 

правильно підібрати засоби, методи розвитку 

основних рухових якостей, завдяки яким 

покращується фізичний стан [6]. 

Худолій О.М. підкреслює, що підібрані 

вправи необхідно розташовувати в комплексі в 

наступному порядку [7]:  

а) першими й останніми доцільно виконувати 

вправи на відчуття правильної постави;  

б) далі в комплексі мають бути вправи (одна 

чи дві), що впливають на поліпшення діяльності 

всіх органів і систем людини. Це, як правило, 

прості, мало інтенсивні вправи, які включають у 

роботу великі групи м'язів усього тіла, що дуже 

важливо для підготовки організму до 

майбутньої роботи;  

в) комплексом мають бути передбачені серії 

вправ для різних груп м'язів (рук, плечового 

поясу, спини, черевного пресу, ніг). В разі цього 

в роботу повинні включатися послідовно різні 

частини тіла. Друга і третя серії цих вправ 

виконуються з підвищеною інтенсивністю. Під 

час такого чергуванні вправ поступово 

збільшується навантаження й у роботу 

включаються різні групи м'язів, що підвищує 

ефективність м'язових зусиль і створює належні 

умови для активного відпочинку;  

г) далі рекомендуються 2–3 складні вправи 

для всіх частин тіла. Як правило, вправи 

силового характеру повинні передувати вправам 

на гнучкість, тому що попереднє розігрівання 

м'язів має передувати їхньому розтягуванню. 

Після активних м'язових зусиль доцільно 

виконати 1–2 вправи на розслаблення м'язів; 

д) після складних вправ доречні спеціальні 

вправи (одна чи дві) на подих, за допомогою яких 

можна навчитися правильно дихати і засвоїти 

черевний, грудний і змішаний типи дихання;   

е) наприкінці комплексу повинні бути вправи 

помірної інтенсивності. Завершується комплекс 

вправою на відчуття правильної постави. 

Наприклад, у фітнес-програмах, які засновані 

на оздоровчих видах гімнастики розрізняють 8 

цільових компонентів або блоків [5]: підвідний 

(підготовка організму того, хто займається, до 

заняття); аеробний (розвиток серцево-судинної і 

дихальної систем організму); танцювально-хорео-

графічний (реалізація естетичних мотивів й уста-

новлень, розвиток координаційних здібностей); 

коректуючий (корекція фігури тіла та вправи 

силового характеру); профілактичний (профілак-

тика різних захворювань); додатковий (розвиток 

спритності, гнучкості, вестибулярної стійкості); 

довільний (розвиток музично-ритмічних 

здібностей); релаксаційний (відновлення після 

занять, зняття напруження й розслаблення). 

Оздоровчий ефект гімнастики базується на 

тісному взаємозв'язку працюючих м'язів з нер-

вовою системою, обміном речовин, внутріш-

німи органами. При здійсненні рухової актив-

ності через закладені в товщі м'язів нервові 

закінчення рефлекторним шляхом вдоскона-

люється регулювання діяльності організму, 

поліпшується обмін речовин, доставка і 

використання кисню органам і тканинам, 

кровопостачання життєво важливих органів, 

знижується вміст холестерину і атерогенних 

ліпідів (сприяють розвитку атеросклерозу), 

повніше виводяться з організму продукти 

обміну - «шлаки». Дуже важливо мати на увазі 

і психологічне розвантаження, з якою пов'язані 

заняття оздоровчими фізичними вправами. 

Таким чином, в процесі фізичного 

тренування відбуваються такі процеси: 

нормалізуються процеси управління і 

регуляції в центральній нервовій системі, 
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гормональній системі та імунній системі; 

поліпшується регуляція трофічних та обмін 

процесів в клітинах завдяки усуненню 

пошкоджень в ДНК і, відповідно, в органелах; 

активізується синтез процесів в тканинах, що 

призводить до гіпертрофії клітин завдяки 

зростанню деяких клітинних органел, 

збільшенню кількості клітин (гіперплазії). 

Саме ж оздоровлення, як зауважує В. 

Абрамова, полягає в наступному [1]:  

1. Під час тренування активізуються 

руйнівні (катаболічні) і синтезують 

(анаболічні) процеси, керовані гормональною 

системою. Завдяки першому мобілізуються 

основні енергетичні ресурси організму 

(вуглеводи, внутрішньом'язові і підшкірні 

запаси жирів) і розщеплюються амінокислоти і 

білкові структури тканин. Завдяки другому 

запускаються процеси синтезу, які є основою 

оновлення ДНК, тому відбувається 

омолодження і оздоровлення організму. 

2. Більшість систем організму обслуговують 

м'язову діяльність. Тому, якщо людина має 

треновані м'язи, як правило, можна говорити про 

те, що вона володіє більш високим рівнем 

працездатності всіх систем, в тому числі 

гормональної, серцево-судинної, нервової, 

опорної і ін. Отже, раціональне тренування 

оздоровчої спрямованості повинно ефективно 

вирішувати завдання підвищення сили і 

витривалості практично всіх м'язових груп. 

3. Серед систем, порушення в яких 

безпосередньо призводять до втрати здоров'я, 

на першому місці стоїть травна, включаючи 

обслуговуючі її залози (печінка, підшлункова і 

ін.). Отже, система фізичних вправ повинна 

сприяти оздоровленню цього найважливішого 

відділу організму. 

4. Багато хвороб пов'язані із захворюваннями 

хребта. Раціонально побудоване тренування 

включає досить велику кількість повільних рухів з 

обмеженою амплітудою в усіх відділах хребта для 

поліпшення стану міжхребцевих дисків; задіює 

зв'язки, скорочує і розтягує глибокі м'язи 

хребетного стовпа для ліквідації спазмів; зміцнює 

всі м'язові групи спини і черевного преса для 

створення м'язового корсету для хребта. 

5. Тренування може називатися оздоровчим, 

якщо проходить на позитивному 

психоемоційному фоні, сприяє зняттю стресів і 

розслабляє психіку, викликаючи стан 

умиротворення і комфорту. Організовувати 

заняття оздоровчої спрямованості можна з 

використанням багатьох вправ, при цьому 

необхідно враховувати принципові відмінності їх 

впливу на морфо-функціональний стан організму.  

Висновки та пропозиції. Отже, можемо 

зробити висновок, що гімнастика має 

найбільш оздоровче спрямування у порівнянні 

з іншими видами спорту, вона є універсальною 

системою гармонійного розвитку, маючи 

особливий вплив на духовний та фізичний 

стан людини, коригування тіла та 

вдосконалення рухової координації. З огляду 

на низьку зацікавленість молоді, низький 

рівень матеріального забезпечення навчальних 

закладів, недостатню державну підтримку 

розвитку мережі спортивно-оздоровлюючих 

закладів виникає необхідність розвитку нових, 

низькозатратних видів фізичної активності, 

зокрема: ритмічної гімнастики, аеробіки, 

атлетичної гімнастики, шейпінгу, стретчингу, 

ізотону, гімнастики для очей, дихальної 

гімнастики тощо. Без сумніву, використання 

оздоровчих видів гімнастики у навчальних 

закладах створить особливу атмосферу 

життєдайності та енергійного настрою у 

підростаючого покоління, допоможе 

підвищити зацікавленість молоді до активного 

способу життя. 
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Акимова-Терновская М.П. 

ЗНАЧЕНИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ВИДОВ ГИМНАСТИКИ В КОНТЕКСТЕ ПСИХОФИЗИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

В статье раскрыты основные преимущества использования оздоровительных видов гимнастики и предложены 

рекомендации по правильном построении тренировочных занятий. Приведенная сущность оздоровительных видов 

гимнастики, предусматривает выполнение определенного комплекса упражнений в форме утренней гимнастики, 

вечерней тренировки, физкультпаузы, физкультминуток (в учебных заведениях), а также отдельные направления 

оздоровительной гимнастики, к которым можно отнести: шейпинг, каланетку, фитнес, аэробику, изотон , 

стретчинг, дыхательную, водную гимнастику. Представленные процессы, которые происходят во время 

физической тренировки, среди которых: нормализуются процессы управления и регуляции в центральной нервной 

системе нервной системе, гормональной системе и иммунной системе улучшается регуляция трофических и обмен 

процессов в клетках благодаря устранению повреждений в ДНК и, соответственно, в органеллах. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, молодежь, оздоровительные виды гимнастики, спорт. 

 

Akimova-Ternovska M. 

THE IMPORTANCE OF HEALTHY SPECIES OF GYMNASTICS IN THE CONTEXT OF PSYCHOPHYSICAL 

DEVELOPMENT OF YOUNG PEOPLE 

The article reveals the main advantages of the use of recreational types of gymnastics and suggests the correct construction of 

training sessions. The essence of the recreational types of gymnastics, which involves the implementation of a certain set of 

exercises in the form of morning gymnastics, evening training, physiotherapy, physical training gymnastics (in educational 

institutions), as well as some areas of health gymnastics, which can be attributed: shaping, calendula, fitness, aerobics, 

isoton, stretching, breathing, water gymnastics. The presented processes that occur during physical training, among which: 

the processes of control and regulation in the central nervous system are normalized to the nervous system, the hormonal 

system and the immune system; the regulation of trophic and process metabolism in cells is improved by eliminating damages 

in DNA and, accordingly, in organelles. 

Key words: healthy way of life, youth, health-improving kinds of gymnastics, sports. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


