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Аннотация
В статье изучена эффектив-

ность использования фитнес-
программы «Kangoo Jumps» в 
физическом воспитании студен-
тов. Фитнес-программа «Kangoo 
Jumps» является инновационной 
аэробикой, которая отличает-
ся от традиционной эффектом 
снижения вибраций за счет ис-
пользования специальной обуви. 
Результаты исследования показа-
ли позитивное влияние физкуль-
турно-оздоровительных занятий 
по фітнес-программе «Kangoo 
Jumps» на показатели физиче-
ского развития, функционально-
го состояния и физической под-
готовленности студентов. Было 
выявлено, что студентки, которые 
занимались по фитнес-програме 
«Kangoo Jumps», имели массу 
тела, обхват бедра и талии ниже, 
чем студентки контрольной груп-
пы. Адаптационный потенциал, 
результаты дыхательных проб и 
тестов на мышечную силу были 
достоверно лучше в группе сту-
денток, которые занимались изу-
чаемым видом фитнеса. Физкуль-
турно-оздоровительные занятия 
по фітнес-программе «Kangoo 
Jumps» могут быть рекомендова-
ны для применения в физическом 
воспитании студентов. 
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Annotation
The article studied the efficien-

cy of  fitness program «Kangoo 
Jumps» usage by students’ physical 
education. Fitness program «Kan-
goo Jumps» is an innovative aero-
bics, which is different from the 
traditional one in effect of reduc-
ing vibration by the use of special 
footwear. The results of the study 
showed the positive impact of sani-
tary physical education classes ac-
cording to fitness program «Kangoo 
Jumps» on the indexes of physical 
development, functional state and 
physical fitness of students. It was 
found that students who were en-
gaged in the fitness program «Kan-
goo Jumps», had lower body weight, 
hip and waist girth than students in 
the control group. Adaptive capaci-
ty, the results of respiratory samples 
and tests for muscle strength were 
significantly better in the group of 
students who were engaged in the 
fitness Adaptive capacity, the results 
of respiratory samples and tests for 
muscle strength were significantly 
better in the group of students who 
were engaged in the fitness studied. 
Sanitary physical education classes 

according to fitness program «Kan-
goo Jumps» can be recommended 
for use in students’ physical educa-
tion. 
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students, sanitary fitness, fitness 
program «Kangoo Jumps», physi-
cal development, functional state, 
physical fitness.
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Постановка проблеми.  Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. Наукові дослідження 
свідчать про те, що оптимальні 
фізичні навантаження у сполу-
ченні з раціональним харчуван-
ням і правильним способом життя 
є найбільш ефективним засобом 
для збереження здоров’я і фізич-
ної роботоздатності людини [2, 
8]. Проте в останні роки рухова 
активність студентів кардинально 
змінилася. Практично всі види ді-
яльності студента не пов’язані  з 
рухом. Дослідженням шляхів під-
вищення фізичної активності, фі-
зичного розвитку та підготовле-
ності студентів займалось багато 
вчених, серед яких Т. Круцевич, 
Н. Москаленко, О. Кошелева,  Г. 
Грибан та інші. Вони вказують на 
те, що рухову активність студен-
тів необхідно спеціально органі-
зовувати і коригувати, а також на-
дають свої пропозиції для цього 
[4, 5, 6, 7].  

Однією з популярних форм 
спеціально організованої рухової 
активності студентської молоді 
є заняття оздоровчим фітнесом. 
Сучасний етап розвитку фітнес-
індустрії свідчить про широке 
впровадження різноманітних ви-
дів рухової активності. Щороку 
з’являється багато нових оздоров-
чих систем, що не завжди мають 
наукове обґрунтування [1, 3, 7]. 
Новим напрямком фітнес-інду-
стрії є фітнес-програма «Kangoo 
Jumps», яка за рахунок високої 
ефективності допомагає підви-
щити фізичний розвиток і фізич-
ну підготовленість студентів [9]. 
Завдяки використанню спеціаль-
ного обладнання – взуття Kangoo 
Jumps (рис. 1) – фітнес-програма 
є травмонебезпечною для сугло-
бів і хребетного стовпа. Структу-
ра взуття Kangoo Jumps захищає 
опорно-руховий апарат від нега-
тивних впливів під час стрибків. 
Захисний  механізм забезпечують 
кріпильні ремені, які збільшують 
час зіткнення з поверхнею, вико-
ристовуючи протилежно спрямо-
вану від поверхні силу, яка змен-

шує силу удару.
Фітнес-програма «Kangoo 

Jumps» може бути названа інно-
ваційною аеробікою, яка відріз-
няється від традиційної ефектом 
зниження вібрацій. Вона включає 
в себе розділи «Kangoo Power» та 
«Kangoo Boot Camp». 

Розділ «Kangoo Power» вклю-
чає пліометричні вправи та ха-
рактеризується інтервальною 
методикою тренування, розроб-
леною для збільшення фізичної 
підготовленості. Розділ «Kangoo 
Boot Camp» являється різнови-
дом колового тренування для під-
вищення витривалості організму. 
В цьому розділі вправи силової 
спрямованості виконуються без 
пауз, що дозволяє поєднати пере-
ваги аеробних і силових вправ. З 
одного боку, зміцнюються м’язи 
і покращуються форми тіла, а з 
іншого – забезпечується необ-
хідне підвищення частоти серце-
вих скорочень протягом всього 
тренування для максимального 
розвитку витривалості та норма-
лізації маси тіла. Проте виснов-
ки розробників фітнес-програ-
ми «Kangoo Jumps» потребують 
створення наукової бази, яка да-
вала б можливість більш ефек-
тивно застосовувати цей напрям 
оздоровчого фітнесу як засіб фі-
зичного виховання для підвищен-
ня рівня фізичного стану тих, хто 
займається.

Мета дослідження: науко-
во обґрунтувати ефективність 
використання фітнес-програми 
«Kangoo Jumps» у фізичному ви-
хованні студентів для підвищення 
їх рівня здоров’я і фізичної підго-
товленості. 

Наукове дослідження вико-
нане згідно зі «Зведеним пла-
ном науково-дослідної роботи у 
сфері фізичної культури і спорту 
на 2016-2020 рр.» Міністерства  
освіти і науки України відповід-
но до теми «Науково-теоретичні 
засади вдосконалення  процесу 
фізичного виховання різних груп 
населення», номер державної ре-
єстрації 0116U003010 та плану 

НДР Придніпровської державної 
академії фізичної культури і спор-
ту.

Для вирішення поставлених 
завдань були використані такі 
методи дослідження: аналіз на-
уково-методичної літератури, пе-
дагогічне спостереження; педаго-
гічний експеримент; педагогічне 
тестування; анкетування; медико-
біологічні методи дослідження; 
методи математичної статистики.

Організація дослідження. 
В дослідженні взяли участь сту-
дентки вищих навчальних за-
кладів м. Дніпра, які відвідували 
ООО «Єврейський культурний 
центр «Solomonika». При прове-
денні педагогічного експерименту 
студентки були розділені на дві 
групи: контрольну та експери-
ментальну. У контрольну групу 
увійшло 10 студенток, які відвід-
ували позанавчальні заняття за 
фітнес-напрямом «Stretching». В 
експериментальну групу увійшли 
10 студенток, які відвідували по-
занавчальні заняття за фітнес-на-
прямом «Kangoo Jumps». Конт-
рольна і експериментальна групи 
займалися 3 рази на тиждень по 1 
годині протягом 4 місяців. У по-
передньому дослідженні було по-
казано однорідність контрольної 
та експериментальної груп до по-
чатку педагогічного експерименту.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Результати дослі-

Рис. 1. Взуття «Kangoo Jumps»
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дження показали, що у студенток 
експериментальної групи спосте-
рігалося вірогідне зниження маси 
тіла та індексу маси тіла, обхвату 
стегна та талії, порівняно з цими 
показниками у студенток контр-
ольної групи, що можна пояснити 
активним зпалюванням жирів у 
процесі фізичного навантаження 
аеробної спрямованості (табл. 1). 
Одним із механізмів схуднення, 
ймовірно, був негативний енер-
гобаланс, тобто під час занять 
за фітнес-програмою «Kangoo 
Jumps» витрачалася значна кіль-
кість енергії, ніж споживалась ді-
вчатами.

Аналіз індексу маси тіла ви-
явив, що у контрольній групі 10% 

студенток мали дефіцит маси 
тіла, 60% студенток – нормальну 
масу тіла,  30% студенток – над-
лишкову масу тіла. В експеримен-
тальній групі розподіл проходить 
лише між рівнями «дефіцит маси 
тіла» та «нормальна маса тіла» по 
50 %  студенток на кожному рівні. 

Аналіз результатів досліджен-
ня функціонального стану студен-
ток продемонстрував (табл. 2), що 
показники частоти серцевих ско-
рочень і артеріального тиску сту-
денток обох груп знаходились в 
межах норми. Це пов’язано з тим, 
що із зростанням тренованості у 
дівчат обох досліджувних груп 
потреба міокарда в кисні знижу-
ється як в стані спокою, так і при 

субмаксимальному навантажен-
ні, що свідчить про економізацію 
серцевої діяльності і підвищення 
резервних можливостей апарату 
кровообігу.  

Відзначимо, що адаптаційний 
потенціал студенток контрольної 
групи вказував на незначне на-
пруження механізмів адаптації, в 
той час як адаптаційний потенці-
ал студенток експериментальної 
групи його можна характеризува-
ти як «задовільну адаптацію». 

Час затримки дихання за про-
бами Штанге і Генча був вірогід-
но вищим в експериментальній 
групі порівняно з контрольною, 
що свідчило про ефективне збіль-
шення резервів дихальної систе-
ми у студенток цієї групи. Ймо-
вірно, що під впливом регулярних 
занять за фітнес-програмою 
«Kangoo Jumps» дихальна систе-
ма починає працювати повноцін-
ніше. В організм поступає більша 
кількість кисню та підвищується 
активність окислювально-від-
новних процесів, збільшується 
сила дихальних м’язів, загальний 
об’єм легень, кількість кровонос-
них судин у легенях, що дає мож-
ливість під час роботи великій 
кількості крові за менший про-
міжок часу насичуватись киснем 
та звільнятися від вуглекислого 
газу.

Проведене дослідження ви-
явило відмінності у фізичній 
підготовленості студенток конт-
рольної і експериментальної груп 
(табл. 3). 

Вірогідно кращими у студен-
ток експериментальної групи 
були результати в тестах «згинан-
ня і розгинання рук в упорі лежа-
чи на підлозі», «піднімання в сід 
за 1 хв» та «стрибок у довжину з 
місця», що свідчило про приріст 
м’язової сили.  В контрольній гру-
пі вірогідно кращим був резуль-
тат у тесті «нахил тулуба вперед 
з положення сидячи», що можна 
пояснити спрямованістю занять в 
цій групі на розвиток гнучкості. 

Фізкультурно-оздоровчі занят-
тя за експериментальною фітнес-

Таблиця 1
Динаміка показників морфологічного статусу студенток, 

які відвідують заняття оздоровчим фітнесом ( x̅ ± S)

№ 
п/п Показник Контрольна 

група
Експеримен-
тальна група

1. Довжина тіла, см 168,30±1,63 167,10±1,63
2. Маса тіла, кг 67,10±3,15 56,42±1,82*
3. ОГК, см 82,90±1.98 86,6±1,41
4. Обхват стегна, см 59,60±1,80 53,9±0,92*
5. Обхват талії, см 77,35±2,29 69,10±1,49*
6. Обхват плеча, см 28,05±1,04 25,70±0,52
7. ІМТ, ум.од. 23,58±0,80 20,08±0,43*

* - вірогідність при р<0,05

Таблиця 2
Динаміка показників функціонального стану студенток, 

які відвідують заняття оздоровчим фітнесом ( x̅ ± S)

№ 
п/п Показник Контрольна 

група
Експеримен-
тальна група

1. ЧСС, уд/хв. 76,30±2,08 76,90±2,70
2. АТс, мм.рт.ст. 125,60±4,50 126,20±3,63
3. АТд, мм.рт.ст. 82,70±2,44 82,40±2,74
4. АП, ум.од. 2,59±0,10 2,35±0,07*
5. Проба Штанге, с 37,70±1,74 46,90±2,15*
6. Проба Генча, с 15,70±1,50 24,40±1,26*

* - вірогідність при р<0,05
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програмою «Kangoo Jumps» є 
ефективними щодо покращення 
показників фізичного розвитку, 
функціонального стану та фізич-
ної підготовленості студенток і 
можуть бути рекомендованими до 
застосування в процесі фізичного 
виховання у ВНЗ.

Висновки. Фізкультурно-
оздоровчі заняття за експери-
ментальною фітнес-програмою 
«Kangoo Jumps» є ефективними 
щодо покращення показників фі-
зичного розвитку, функціональ-
ного стану та фізичної підготов-
леності студенток і можуть бути 
рекомендованими до застосуван-
ня в процесі фізичного виховання 
у ВНЗ. Зокрема, характеристика 
морфологічного статусу студен-
ток, які займалися за фітнес-про-
грамою «Kangoo Jumps», виявила 
вірогідне зниження маси тіла і 
індексу маси тіла, обхвату стегна 
та талії, порівняно з контрольною 
групою. Характеристика функ-
ціонального стану студенток, які 

займалися за фітнес-програмою 
«Kangoo Jumps», виявила віро-
гідне покращення в показниках 
адаптаційного потенціалу, про-
бах Штанге та Генча, порівняно 
з контрольною групою. Характе-
ристика фізичної підготвленості 
студенток, які займалися за фіт-
нес-програмою «Kangoo Jumps», 
виявила вірогідно кращі резуль-
тати в тестах «згинання і розги-
нання рук в упорі лежачи на під-
лозі, «піднімання в сід за 1 хв» та 
«стрибок у довжину з місця», по-
рівняно з контролем.

Перспективою подальших 
досліджень є розробка науково 
обґрунтованої методики  занять 
за фітнес-програмою «Kangoo 
Jumps» з урахуванням особливос-
тей студентів з різним рівнем фі-
зичного стану. 
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Таблиця 3
Динаміка показників фізичної підготовленості студенток, 

які відвідують заняття оздоровчим фітнесом ( x̅ ± S)

№ 
п/п Показники Контрольна група Експеримен-

тальна група

1.
Згинання і розгинання 

рук в упорі лежачи 
на підлозі, разів

14,60±1,14
нижче середнього

22,50±1,22*
вище середнього

2. Піднімання в сід 
за 1 хв, разів

43,20±1,50
вище середнього

48,20±1,26*
вище середнього

3. Стрибок у довжину 
з місця, см

149,90±2,07
нижче середнього

164,10±2,59*
середній

4. Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см

17,70±0,70
середній

11,20±0,83*
нижче за середній

5. Стрибки на скакалці 
за 30 сек, разів

57,00±1,10
нижче за середній

58,30±0,93
нижче за середній

* - вірогідність при р<0,05


