
82

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
 НАСЕЛЕННЯ

ФІТНЕС-БАГАТОБОРСТВО STRENFLEX 
У ПІДВИЩЕННІ СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ І 

ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ

Кокарева Світлана, Напалкова Тетяна, Кокарев Борис
Запорізький національний технічний університет

Запорізький національний університет

Аннотация
Разработано содержание 

краткосрочного курса занятий 
стренфлексом и программу до-
полнительных занятий в течение 
годового цикла – для юношей, 
учитывая уровень физической 
подготовленности и здоровья. 
Проведено исследование уровня 
физической подготовленности и 
силовых качеств студентов 1 кур-
са под влиянием адаптированной 
программы стренфлексу. В ис-
следовании приняли участие 60 
студентов 1 курса ЗНТУ, которые 
на протяжении 2014-2015н.г. за-
нимались фитнес-многоборьем 
«Стренфлекс». Исследована дина-
мика результатов общей физиче-
ской подготовленности и силовых 
качеств студентов, которые зани-
мались по адаптированной про-
грамме стренфлекса. Установлено, 
что занятия в секционной форме 
три раза в неделю и 66 часов учеб-
ных занятий позволили значитель-
но повысить результаты общей 
физической подготовленности и 
силовых качеств студентов.

Ключевые слова: физическая 
подготовленность, силовые каче-
ства, студенты, фитнес-многобо-
рье, стренфлекс.

Постановка проблеми. На 
сучасному етапі розвитку сус-
пільства все більш актуально 
постає проблема подолання не-
достатньої фізичної активності 
студентів. Також існує гостра по-
треба у компетентних фахівцях, 
які володіють знаннями, умін-
нями та навичками відповідно 
до сучасних тенденцій розвитку 
фізичної культури та спорту; які 
здатні сформувати загальнокуль-
турні цінності майбутніх поко-
лінь і фізичну культуру особис-
тості зокрема [3, 7]. Стренфлекс 
– це молодий вид спорту, що роз-
вивається, але вже набув широкої 
популярності у нашій країна та 
за її межами. На наш погляд, він 
може стати ефективним засобом 
вирішення зазначених проблем, 
маючі такі позитивні сторони, як: 
простота, доступність, оздоровча 
спрямованість, економічна ефек-
тивність та інше[3, 4].

Але актуальним є вирішення 
проблем, які стосуються добору  
фізичних вправ, ваги обтяження 
в рамках урочної форми занять, 
засобів підвищення загальної фі-
зичної підготовленості студентів, 
визначення технології навчання в 
рамках короткострокового курсу 
стренфлексу.

Зміни економічного, соціаль-
ного і політичного характеру, які 
відбуваються в нашому суспіль-
стві, безпосередньо торкнулися і 
вищих навчальних закладів. Про 
це свідчить, насамперед, прийнят-
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тя Державної програми рефор-
мування системи вищої освіти, 
кінцевою метою якої є створення 
сучасної, економічно доцільної та 
науково обґрунтованої системи 
підготовки висококваліфікованих 
спеціалістів[2].

Проведений аналіз літератури 
засвідчив, що для оптимізації ру-
хової діяльності любителів здоро-
вого способу життя вітчизняними 
і зарубіжними авторами запро-
поновано ряд оздоровчих систем 
занять фізичними вправами, що є 
доступними, прості в реалізації, 
ефективні [1, 5, 6, 9].

Основне завдання фізичних 
вправ профілактичної спрямо-
ваності – підвищення стійкос-
ті організму до несприятливого 
впливу різних факторів праці, 
які можуть викликати професій-
ні захворювання та відхилення 
у стані здоров'я. Принцип оздо-
ровчої спрямованості фізичного 
виховання населення конкретизу-
ється у фізкультурно-оздоровчих 
технологіях, які в наш час інтен-
сивно розвиваються. Практичним 
проявом фізкультурно-оздоров-

чих технологій у фізичному ви-
хованні є різні фітнес-програми, 
які складають основний зміст 
діяльності фізкультурно-оздо-
ровчих груп, створюваних на базі 
фізкультурно-спортивних органі-
зацій, а також персональних фіт-
нес-занять[4].

У 2001 році була розроблена 
концепція, проведені пробні зма-
гання, і з’явився новий вид спор-
ту STRENFLEX, підґрунтям якого 
є три головні принципи фітнесу 
– сила, витривалість і гнучкість 
– (Strength Endurаnce Flexibility). 
Була розроблена програма зма-
гань, що враховує сучасні вимо-
ги і потреби багатьох людей, які 
займаються фітнесом, незалежно 
від віку, і робить процес прове-
дення змагання прозорим і захо-
плюючим для глядачів. Цей вид 
спорту дає можливість кожному 
любителеві фізичної культури і 
спорту будь-якого віку перевірити 
свої можливості в змаганні з ін-
шими спортсменами. Результати 
можуть бути чітко виміряні. А це 
означає, що основою для розпо-
ділу місць стає об'єктивна оцін-

ка суддівської команди. Кожний 
може самостійно пересвідчитися 
в правильності оцінки – на від-
міну від інших видів спорту, де 
результат оцінюється суб’єктивно 
[3, 4].

Метою фітнес-багатоборства 
– STRENFLEX є фізична під-
готовка всього тіла і перехід до 
нового, здорового способу життя. 
Поєднання фізичної підготовки зі 
спортом відображає наш сучас-
ний стиль життя, орієнтований, 
крім досягнення високої працез-
датності, також і на забезпечення 
відмінного зовнішнього вигляду, 
ведення здорового способу жит-
тя. STRENFLEX в його змагаль-
ній формі є видом спорту, орієн-
тованим на результат, основою 
якого є фітнес-тренування в фіт-
нес-клубах, на відкритих площад-
ках та дуже добре підходить для 
включення в програму з фізично-
го виховання студентів [4].

 Сьогодні день фітнес-багато-
борство стренфлекс динамічно 
розвивається, що привертає увагу 
вчених до розробки змісту підго-
товки не тільки кваліфікованих 

Таблиця 1
Зміст програми стренфлексу

Зміст Годин Методичні особливості
1. Навчання та вдосконалення 
основних базових 
вправ стренфлексу

30 Техніка безпеки, страховка, вихідні положення, «опорні точки», 
фази руху, особливості основної частини заняття: основне 
навантаження (6-10 повторень, вага обтяження 40-75% від 
максимуму) та допоміжні навантаження. Засоби розвитку 
фізичної підготовленості

2. Спеціальна фізична 
підготовка

8 Різновиди бігу, робота на силових тренажерах, брусах, 
«римському стільці», «підтягування»; комплекс з вільними 
вагами; комплекси на силовій установці, вправи для розвитку 
швидкісно-силових якостей, витривалості

3. Навчання додатковим 
і допоміжним вправам

13 Техніка виконання, збільшення ваги обтяження, правильне 
положення спини та постановки стоп в присіді зі штангою на 
плечах, «гиперекстезії», жимі штанги на похилій лаві

4. Теоретична підготовка. 4 Історія виду спорту, структура змагальної програми, основні і 
додаткові вправи.
Різновиди змагань

5. Вправи для розвитку 
швидкісно-силових здібностей

5 Робота з вагою обтяження 40-50% у швидкому темпі, згинання-
розгинання рук в упорі на брусах, вправи з гирями, естафети, 
елементи кроссфіту, застрибування на платформу (висота 50-
100см), стрибки на скакалці
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атлетів, а також до застосування 
стренфлексу в системі фізичного 
виховання студентів, підвищення 
їхньої фізичної підготовленос-
ті та силових якостей. Елементи 
стренфлексу можуть реалізову-
ватися як в урочній, так і поза-
урочній формі занять. Одним із 
підходів залучення студентів до 
цього силового виду спорту є 
впровадження курсу навчальних 
практичних занять зі стренфлек-
су (66 годин) і додаткових занять, 
проведення змагань із силового 
фітнес-багатоборства та допо-
міжних вправ, створення програм 
зі стренфлексу рекреаційної спря-
мованості [1, 7].

За останні роки накопичений 
значний матеріал, що стосується 
проблем, пов'язаних з організаці-
єю силових тренувань і тренувань 
з обтяженнями, проте недостат-
ньо змісту підготовки в рамках 
фізичного виховання студентів, 
адаптованої методики занять і ви-
дів змагальних програм. Аналіз 
силової підготовки у фітнес-ба-
гатоборстві стренфлекс свідчить 
про невирішеність низки питань, 
пов'язаних з індивідуалізацією 
тренувального процесу та управ-
лінням фізичним станом спортс-
менів, засобами підвищення спе-

ціально силової підготовки [5, 8].
Аналіз науково-методичної 

літератури засвідчив, що розро-
блена конструктивна методика 
професійно-прикладної фізичної 
підготовки засобами стренфлексу 
студентів технічного університе-
ту, методика проведення практич-
них занять зі спеціалізації «стрен-
флекс» у ВНЗ, зміст фізичної 
підготовки на початковому етапі 
занять стренфлексом [3, 4].

У вітчизняних і зарубіжних на-
укових дослідженнях і програм-
них документах виокремлюються 
кілька напрямків вдосконалення 
системи фізичного виховання у 
ВНЗ, а саме:

- формування фізичної готов-
ності з урахуванням завдань різ-
них етапів навчальної діяльності;

- диференціація вимог до фі-
зичної підготовленості по різних 
медичних групах, впливу фізич-
ної підготовки на рівень підготов-
леності, в т. ч., і за етапами фор-
мування фізичної готовності;

- інтенсифікація процесів фі-
зичної підготовки та її зв'язок з 
системою професійної підготов-
ки [2, 4, 5, 6].

Мета дослідження: підви-
щити рівень фізичної підготовле-
ності і силових якостей студентів 

технічного університету засобами 
фітнес-багатоборства стренфлекс 
в урочній і позаурочній формі за-
нять фізичною культурою.

  Педагогічне дослідження ор-
ганізоване на базі Запорізького 
національного технічного універ-
ситету – зі студентами 1 курсу, 
в рамках дисципліни «фізична 
культура», в тренажерному залі. 
На першому етапі були проведені 
навчальні заняття зі стренфлексу 
в обсязі 66 годин, на другому ета-
пі організовані додаткові заняття 
за адаптованою методикою (2014 
- 2015 навч. рік). Всього в дослід-
женні взяло участь 60 студентів.

Розроблено зміст коротко-
строкового курсу занять стрен-
флексом (табл. 1) і програма до-
даткових занять протягом річного 
циклу для юнаків, враховуючи 
рівень фізичної підготовленості 
та здоров'я.

На другому етапі здійсню-
валися тренувальні заняття, що 
включають загальну фізичну під-
готовку та вправи фітнес-багато-
борства стренфлекс, при 40-70% 
від максимального ваги обтяжен-
ня (табл. 2).

Аналіз рівня фізичної підго-
товленості та силових якостей 
студентів 1 курсу дозволив вста-

Таблиця 2
Програма тренувальних занять у тижневому циклі підготовки

Понеділок Середа П'ятниця
-ЗРВ, різновиди бігу, вправи 
на силовій установці;
- «прес», техніка вправи;
- «гіперекстензія» 3
підходи – 20 разів;
- станова тяга 4-6 разів;
- тяга штанги до пояса в
нахилі 3-8 разів;
- підтягування на
поперечині 4-10 разів;
- жим лежачи вузьким
хватом 3-8 разів;
- піднімання ніг до перекладині 
з вису на поперечині) 3-10 раз.
- виси, стретчінг.

- ЗРВ, кроссфіт- тренування, 
човниковий біг;
- жим лежачи 4-6 разів;
- віджимання на брусах 
12-15 разів;
- розведення гантелей 
лежачи на лаві 3-12 разів;
- фронтальні присідання 
зі штангою 3-8 разів;
- французький жим зі 
штангою 3-12 разів;
- «прес» на горизонтальній 
лаві 3-20 разів;
- виси, стретчінг.

ЗРВ, застрибування на
платформу, вистрибування 
з положення присід, 
стрибки «маріонетка»;
- присідання зі штангою 
на плечах 3-4-6 разів;
- випади зі штангою на
плечах 3-12 разів;
- підйом на носки сидячи 
в тренажері 3-15 разів;
- скакалка 3-2 хв;
- підйом штанги на біцепс 
стоячи 4-8 разів;
- «прес» на похилій 
лаві 3-20 разів;
- виси, стретчінг.
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новити, що адаптована програ-
ма стренфлексу виправдала себе 
(табл. 3), адже в п'ятьох контроль-
них вправах з семи досягнуті до-
стовірні відмінності результатів 
(P<0,05).

Дослідження динаміки зна-
чень загальної фізичної підго-
товленості і силових якостей 
студентів 1 курсу під впливом 
адаптованої програми стренфлек-
су показало, що в досліджуваній 
групі вони мають позитивну тен-
денцію у процесі навчання

Проведений аналіз свідчить 
про позитивний вплив занять фіт-
нес-багатоборством «Стренфлекс» 
на підвищення загальної фізичної 
підготовленості і силових якостей 
молоді. Так, значні покращення 
спостерігались у висі на попере-
чині на зігнутих руках від 20,9 с 
на початку дослідження  –  до 38,5 
с наприкінці, що становить 84,2%. 
Також покращення результатів 
відбулось у схожому тесті «підтя-
гування на поперечині», що ста-
новить 55,9 % (від 10,2±1,7 раз на 

Таблиця 3 
Результати загальної фізичної підготовленості і 
силових якостей студентів 1курсу (2014-2015рр.)

Контрольна вправа до дослідження 
(Х ± σ)

після 
дослідження 

(Х ± σ)
Δ %

1. Підтягування на 
поперечині (разів)

10,2±1,7 15,9±2,8* 55,9

2. Згинання і 
розгинання рук на 
брусах (разів)

21,7±3,4 27,3±3,2* 25,8

3. Вистрибування 
з присіду (разів)

28,7±3,0 31,7±1,9 10,5

4. Човниковий біг 
4-10 м (сек)

10,9±1,4 10,2±0,8 6,4

5. Згинання ніг у висі 
на перекладині (разів)

36,3±6,5 50,7±4,2* 39,7

6. Жим штанги 
лежачи (кг)

89,7±14,3 105,7±10,5* 17,8

7. Вис на поперечині 
на зігнутих руках (с)

20,9±15,2 38,5±12,1* 84,2

Примітка: Х – середнє арифметичне значення, σ – середнє квадра-
тичне відхилення; *  –   достовірність відмінностей (P<0,05).

початку експерименту до 15,9±2,8 
раз в кінці експерименту). В контр-
ольній вправі «Згинання ніг у висі 
на перекладині» результати вирос-
ли з 36,3±6,5 раз до 50,7±4,2 раз, 
тобто показники покращились на 
39,7 %. Трохи менше збільшення 
значення показників у контроль-
ній вправі «Згинання і розгинання 
рук на брусах» на 25,8 %, що від-
повідно 21,7±3,4раз на початку 
навчального року та 27,3±3,2 раз 
в кінці навчального року. У жимі 
штанги лежачи, збільшення по-
казників відбулось у середньому 
на 16±12,4кг, що відповідає покра-
щенню на 17,8 %.

Найменшим виявилося покра-
щення результатів у контрольних 
вправах «Вистрибування з присі-
ду» та «Човниковий біг 4х10 м». 
Так, у вистрибуванні з присіду 
показники зросли на 10,5 %, від-
повідно 28,7±3,0 раз на початку 
експерименту та 31,7±1,9 раз в 
кінці експерименту. У човниково-
му бігу відбулося незначне покра-
щення результатів, лише на 0,7 с, 

що становить 6,4 %.
Основні висновки з вико-

наної роботи і перспективи по-
дальших досліджень у даному 
напряму. Дослідження показали, 
що найкращий результат (табл. 
3), досягнутий у контрольних 
вправах силової спрямованості, 
що властиво стренфлексу. Таким 
чином, заняття в секційної формі 
три рази на тиждень та 66 годин 
навчальних занять дозволили 
значно підвищити результати за-
гальної фізичної підготовленості 
і силових якостей студентів 1кур-
су у жимі штанги лежачи, висі на 
перекладині на зігнутих руках, 
«підтягуванні» і згинанні і розги-
нання рук на брусах.

Заняття фітнес-багатобор-
ством стренфлекс, формуючи 
базу для розвитку фізичної під-
готовленості і силових якостей, 
позитивно впливають на стан 
здоров'я студентів протягом на-
вчання, сприяють поліпшенню їх 
самопочуття і підвищення ефек-
тивності навчання. У подальшо-
му планується вводити заняття 
фітнес-багатоборством «Стрен-
флекс» у академічні заняття з фі-
зичного виховання.
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