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Дисертаційну роботу присвячено удосконаленню організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні.  

У сучасних умовах, через значний рівень захворюваності населення 

України, зростає значення ефективного використання оздоровчо-

рекреаційної рухової активності в різних сферах життєдіяльності особи. 

Упродовж останніх років авторитетні міжнародні організації звертають увагу 

урядів держав на необхідність створення сприятливих умов для заохочення 

громадян до регулярної рухової активності. Багатьма науковцями відзначено 

важливість використання оздоровчих видів гімнастики в повсякденному 

житті людей. Тому питання розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні 

та удосконалення її організаційно-управлінських засад стає надзвичайно 

актуальним. 

Встановлено, що серед механізмів і засобів фізичного виховання 

оздоровча гімнастика відіграє ключову роль, будучи базовим механізмом і 

засобом особистого виховання. Внаслідок застосування гімнастики 

підтримуються різні аспекти фізичного розвитку. Гімнастика створює умови 

для підвищення активності, зміцнення здоров'я, посилення імунітету та 

резистентності, корекції постави тощо. Вона також є базовим механізмом 

відпрацювання рухових навичок та розвитку рухових здібностей. 

Проаналізовано вплив ринку фізкультурно-спортивних послуг на 

формування організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів 

гімнастики в Україні. Найбільш проблемним питанням є недостатній рівень 



залучення громадян до занять руховою активністю. З’ясовано, що при 

визначенні складу управлінських органів сфери фізичної культури і спорту 

зазвичай відсутні реальні чинники і юридичні основи заміни одного 

управлінського органу іншим, простежується тенденція до мінімізації 

позицій держави в стимулюванні фізичної культури громадян, частими є 

випадки передчасного делегування державними органами управління певних 

своїх функцій громадським об’єднанням і інститутам, відсутність 

впровадження позитивного досвіду менеджменту сфери фізичної культури і 

спорту та досвіду світових країн-лідерів.  

З метою з’ясування сучасного стану організаційно-управлінських умов 

розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні нами проведено 

дослідження окремо для двох груп респондентів, а саме: для споживачів 

фізкультурно-оздоровчих послуг (населення) та виробників послуг 

(інструкторів, фітнес-тренерів). Серед респондентів переважають жінки – 

62 %, щодо вікової приналежності, то превалюють особи першого періоду 

зрілого віку – 40 % опитаних. Респонденти вказали найбільші переваги 

оздоровчих видів гімнастики та визначилися з пріоритетними видами 

оздоровчих занять. Перевагами оздоровчих видів гімнастики є 

різноманітність вправ, можливість чіткої регуляції навантажень і 

регламентації навчального процесу та різнобічний вплив на людину. 

Результати оцінювання організаційно-управлінських умов розвитку 

оздоровчих видів гімнастики показали, що більшість респондентів рівень 

кваліфікації персоналу з оздоровчих видів гімнастики оцінює як середній, так 

само як і рівень доступності оздоровчих видів гімнастики. Серед надавачів 

фізкультурно-оздоровчих послуг респондентів-тренерів за статевою 

приналежністю переважають жінки 26–35 років (53 %). 83 % тренерів мають 

стаж роботи від 3 до 10 років. Результати оцінювання організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики показали, що 

70 % вказали на низький рівень мотивації праці, 60 % респондентів вказали 

на середній рівень доступності оздоровчих видів гімнастики.  



У дослідженні, спрямованому на виявлення напрямів удосконалення 

організаційно-управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів 

гімнастики в Україні, взяли участь 57 фахівців, досвід роботи яких коливався 

у межах від 5 до 20 років. Самооцінка власної компетентності експертів 

склала 3,72 бала. Кластеризація респондентів методом k-середніх показала, 

що вибірка опитуваних розбивається на 3 кластери, причому 11 учасників 

опитування були визнані експертами в питаннях організаційно-

управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики в Україні 

й надалі склали експертну групу.  

Пріоритетними методами вирішення удосконалення організаційно-

управлінського забезпечення оздоровчих видів гімнастики є соціально-

психологічні методи, методи організаційно-стабілізуючого впливу, а також 

економічні методи менеджменту. З-поміж негативних сторін існуючого 

організаційно-управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів 

гімнастики в Україні найбільш несприятливим аспектом, із точки зору 

експертів, є низький рівень залучення різних груп населення України до 

оздоровчо-рекреаційної рухової активності, неналежний стан матеріально-

технічного та методичного забезпечення.  

Вивчаючи чинники, що лімітують ефективність організаційно-

управлінського забезпечення розвитку оздоровчих видів гімнастики в 

Україні, встановлено, що найбільше обмежує їх розвиток низький рівень 

взаємодії організацій, що надають такі послуги, неналежний рівень 

впровадження наукових досягнень, технологій у практику оздоровчої 

діяльності та недостатня матеріальна база. 

Узагальнюючим підсумком досліджень стала розроблена модель 

удосконалення організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів 

гімнастики в Україні, для чого, насамперед, з'ясовано необхідність 

удосконалення організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів 

гімнастики; сформульовано мету та головні завдання моделі; спрогнозовано 

очікувані результати реалізації її завдань. Розроблена модель включає три 



етапи: обґрунтування необхідності удосконалення організаційно-

управлінських умов, діагностика організаційно-управлінського забезпечення, 

прийняття управлінських рішень. Реалізація моделі передбачає розробку 

програми, яка включала певні цілі та завдання. Відповідно, спроєктованими 

цілями будуть: «Розробка довгострокової програми зміцнення здоров’я 

населення»; «Завоювання ринку»; «Забезпечення організаційно-

управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики». Для реалізації 

окреслених цілей та завдань сформовано ієрархічну структуру основних 

робіт програми, при цьому – етапами робіт програми були: «Організація 

програми»; «Впровадження програми»; «Контроль виконання програми». 

Оцінка розроблених підходів буда визначена у перетворювальному 

педагогічному експерименті. У дослідженні брали участь жінки першого 

періоду зрілого віку, які за попередніми дослідженнями становили найбільш 

активну групу. Було запропоновано узагальнену структуру занять 

оздоровчими видами гімнастики, в основу якої покладено «блоковий» 

принцип побудови комплексів. За цільової спрямованості виділено 8 блоків: 

підвідний, аеробний, танцювально-хореографічний, корегуючий, 

профілактичний, рекреаційний, додатковий і довільний. Проведені 

дослідження свідчать про високий ступінь результативності запропонованої 

програми занять оздоровчим фітнесом за показниками фізичного розвитку, 

функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем, фізичної 

підготовленості. Так, заняття дозволили поліпшити форму тіла і чинили 

позитивний вплив на морфологічний статус жінок. Зниження маси тіла 

склало 5,6 %. Значно зменшилися обхватні розміри: талія на 8,3 %, живіт на 

10,9 %, стегна на 8,3 %. Відбулося поліпшення функціонального стану, що 

проявляється в зниженні частоти серцевих скорочень у стані спокою на 

16,2 %, зниженні артеріального тиску на 9,2–10,7 %, прирості у результатах 

проб з затримкою дихання на 44,0–53,7 %, зменшенні подвійного добутку і 

адаптаційного потенціалу на 21,8 % і 60,3 %, які свідчать про зменшення 

ризику серцево-судинних захворювань. Значно зросли показники фізичної 



працездатності – на 41,6 %. Застосування на заняттях силових і 

статодинамічних вправ сприяло позитивній динаміці силових якостей на 

32,3 %, швидкості – на 33,6 %, швидкісно-силової і швидкісної витривалості 

– на 31,5 % і 49,1 %. Вправи стретчинга, що використовувалися під час 

кожного заняття, сприяли поліпшенню функціонального стану м'язів, а також 

збільшенню гнучкості на 63,7 %. При комплексній оцінці за тестовою 

методикою «Контрекс – 2» підтверджено поліпшення рівня фізичного стану 

жінок у середньому на 32,6 %. Усі зміни є достовірними на рівні р < 0,05. 

Майже завжди фактично реалізована програма не забезпечує 

досягнення запланованого результату. Для впливу та корекції зміни програми 

доцільно і необхідно здійснювати постійний моніторинг етапів її реалізації та 

проводити заходи корегування, для досягнення поставлених цілей на всіх 

етапах реалізації програми. 

Результати проведеного дослідження підтвердили й доповнили вже 

відомі розробки, а також сприяли одержанню нових даних щодо проблеми, 

яка вивчалась: обґрунтовано та розроблено модель удосконалення 

організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в 

Україні, визначено чинники, що лімітують ефективність розвитку оздоровчих 

видів гімнастики в Україні, обґрунтовано та запропоновано шляхи 

удосконалення організаційно-управлінського забезпечення розвитку 

оздоровчих видів гімнастики в Україні. Запропоновано власне визначення 

оздоровчої гімнастики як комплексу певним чином підібраних вправ, 

виконуючи які людина здійснює оздоровлюючий та профілактичний вплив 

на фізичний стан свого організму, розвиває власний потенціал та відкриває 

можливості для подальшого вдосконалення. Доповнено інформацію щодо 

особливостей впливу ринку оздоровчо-рекреаційних послуг на формування 

організаційно-управлінських умов розвитку оздоровчих видів гімнастики в 

Україні, доповнено й розширено інформацію про створення оптимального 

секторального алгоритму управління, який буде чітко розмежовувати і 

координувати повноваження і компетенції всіх учасників фізкультурно-



оздоровчої діяльності як на рівні країни, так і на рівні регіонів та місцевого 

самоврядування.  

Ключові слова: оздоровча гімнастика, оздоровчо-рекреаційна рухова 

активність, фізичне виховання, здоров’я, фізична культура, організаційно-

управлінські умови, фітнес-індустрія.  
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The dissertation addresses the issue of improvement of organizational and 

managerial conditions for the development of health-enhancing gymnastics in 

Ukraine.  

In modern conditions, due to the significant level of morbidity of the 

Ukrainian population, the effective use of health-enhancing and recreational 

physical activity in various spheres of life is of increasing importance. In recent 

years, the respected international bodies have drawn the attention of governments 

to the need to create favorable conditions to encourage people to regular physical 

activity. A number of scientists have noted the importance of using health-

enhancing gymnastics in everyday life. Therefore, the issue of development of 

health-enhancing gymnastics in Ukraine and improvement of its organizational and 

managerial principles is increasingly relevant. 

It was found that, among the mechanisms and means of physical education, 

health-enhancing gymnastics takes a significant place, being the basic mechanism 

and means of personal education. The use of gymnastics contribute to various 

aspects of physical development. Gymnastics creates conditions for increased 

activity, health promotion, strengthening immunity and stress tolerance, posture 



correction, etc. It is also a basic mechanism for practicing motor skills and 

developing physical abilities. 

The influence of the market of physical exercise and sports services on the 

formation of organizational and managerial conditions for the development of 

health-enhancing gymnastics in Ukraine was analysed. The most problematic issue 

is the insufficient level of population’s involvement in physical activity. It was 

found that in determining the composition of governing bodies in the field of 

physical culture and sports, there are usually no actual factors and legal basis for 

replacing one governing body with another, there is a tendency to minimize the 

government's position in promoting physical culture. There are frequent cases of 

premature delegation by public authorities of certain functions to public 

associations and institutions, lack of implementation of positive experience and the 

experience of leading countries in the management of physical culture and sports.  

In order to elucidate the current state of organizational and managerial 

conditions for the development of gymnastics in Ukraine, we conducted a study of 

two separate groups of respondents, namely, consumers of physical culture and 

health-enhancing services (population) and service providers (instructors and 

fitness trainers). Among the respondents, women predominated (62% of 

respondents), in terms of age, the young adult females predominated (40% of 

respondents). Respondents indicated the main advantages of health-enhancing 

types of gymnastics and determined the priority types of health-enhancing exercise 

classes. The advantages of health-enhancing types of gymnastics are a variety of 

exercises that can be performed, the possibility to control exercise load and 

regulate the educational process, and various positive effects on the body. The 

results of the assessment of organizational and managerial conditions for the 

development of health-enhancing gymnastics showed that the majority of 

respondents assessed the level of personnel qualification in health-improving 

gymnastics and the level of availability of health-improving gymnastics as an 

average one. Among the providers of health-enhancing exercise services, the 

trainers-respondents were dominated by women aged 26 to 35 (53%). Among the 



trainers, 83% had work experience of 3 to 10 years. The results of the assessment 

of organizational and managerial conditions for the development of health-

enhancing gymnastics showed that 70% of respondents emphasized a low level of 

motivation for work and 60% of them indicated an average level of availability of 

health-improving gymnastics.  

Participants of the study, that was focused on identifying the areas for 

improving organizational and managerial support for the development of health 

gymnastics in Ukraine, included 57 experts who had work experience of 5 to 20 

years. The self-assessment of the experts' own competence amounted to 3.72 

points. Clustering of respondents by the k-means algorithm revealed three groups 

of respondents; 11 respondents were recognized as experts in organizational and 

managerial support for the development of health gymnastics in Ukraine and 

formed an expert group in this study.  

The priority methods for improvement of organizational and managerial 

support of health-enhancing gymnastics are socio-psychological methods, methods 

of organizational and stabilizing influence, as well as economic methods of 

management. Among the negative aspects of existing organizational and 

managerial support for the development of health gymnastics in Ukraine, the most 

unfavorable aspect, according to the experts, is the low level of involvement of 

various population groups in the health-enhancing and recreational physical 

activity and inadequate material and technical resources and methodological 

support.  

Study of the factors limiting the effectiveness of organizational and 

managerial support for the development of health gymnastics in Ukraine showed 

that the development of health-enhancing gymnastics is most limited by the low 

level of interaction between organizations providing health-enhancing gymnastics 

services, inadequate level of practical implementation of scientific achievements 

and technologies, and insufficient material base. 

The generalizing result of the studies became the development of the model 

of improvement of organizational and administrative conditions for development 



of health-enhancing types of gymnastics in Ukraine, which included elucidating 

the necessity for improvement of organizational and managerial conditions for 

development of health-enhancing types of gymnastics; stating the aim and main 

objectives of the model; and outlining the expected results of the implementation 

of the objectives. The developed model included three stages: substantiation of the 

need to improve organizational and managerial conditions; assessment of 

organizational and managerial support, and making management decisions. 

Implementation of the model involved the development of a program, which 

included the following goals and objectives: development of a long-term program 

to promote public health; the conquest of markets; providing organizational and 

managerial conditions for the development of health-enhancing gymnastics. To 

implement the outlined goals and objectives, a hierarchical structure of the 

program tasks was developed, which included the following stages: organization of 

the program; program implementation; and control over the program 

implementation. The effectiveness of the developed approaches was evaluated with 

the transformative pedagogical experiment. The study involved young adult 

women, who were the most active group according to the data of previous studies. 

A generalized structure of health-enhancing gymnastics classes was proposed, 

which was based on the block principle of design. The design included eight 

blocks which differed by the focus: lead-up, aerobic, dance-choreographic, 

corrective, preventive, recreational, additional, and variable ones. The results of the 

study demonstrated the high degree of effectiveness of the developed program of 

health-enhancing exercise classes in terms of physical development, improved 

function of the cardiorespiratory system and physical fitness. Participation in the 

classes improved the shape of the body and had a positive effect on the 

morphological status of women. Weight loss amounted to 5.6%. Significant 

decrease in the circumferences occurred: the waist circemference decreased by 

8.3%, abdomen circumference by 10.9%, and hip circumference by 8.3%. The 

functional state improved, in particular resting heart rate decreased by 16.2%, 

blood pressure decreased by 9.2-10.7%, the results of breath holding test increased 



by 44.0-53.7%, and double product and adaptive capacity decreased by 21.8% and 

60.3%, respectively, that indicate a reduction in the risk of cardiovascular disease. 

Physical working capacity indicators increased significantly by 41.6%. The use of 

strength and statodynamic exercises in workouts contributed to the positive 

changes in strength abilities by 32.3%, in speed by 33.6%, in speed-strength and 

speed endurance by 31.5% and 49.1%, respectively. The stretching exercises 

performed in each workout helped to improve the functional state of the muscles, 

as well as increased flexibility by 63.7%. A comprehensive assessment using 

Kontreks-2 scoring system confirmed the improvement of women’s physical 

condition by an average of 32.6%. All changes were significant at p <0.05. 

In reality, the implementation of the program almost always does not ensure 

the achievement of the planned result. To achieve the set goals at all stages of 

program implementation, it is appropriate and necessary to constantly monitor the 

stages of its implementation and make proper adjustments. 

The results of the study confirmed and supplemented the already known 

developments as well as provided new data: the model for improving 

organizational and managerial conditions for the development of health gymnastics 

in Ukraine was substantiated and developed; the factors limiting the effectiveness 

of health-enhancing gymnastics development in Ukraine were identified, and the 

ways to improve the organizational and managerial support for the development of 

health-enhancing gymnastics in Ukraine were substantiated and proposed. The 

own definition was offered for health gymnastics as a set of exercises, which are 

selected in a certain way and, when performed, have health-enhancing and 

preventive effects on physical condition of the body, enhance its potential, and 

open opportunities for its further improvement. The obtained data contributed to 

the information on the peculiarities of the influence of the market of health-

enhancing and recreational services on the formation of organizational and 

managerial conditions for the development of health gymnastics in Ukraine, as 

well as to the information on creating an optimal sectoral management algorithm 

that will clearly delineate and coordinate the powers and competencies of all 



participants of health-enhancing physical activities at the national, regional, and 

local self-government levels.  

Keywords: health-enhancing gymnastics, health-enhancing and recreation 

physical activity, physical education, health, physical culture, organizational and 

managerial conditions, fitness industry.  
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