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AHHOTaqnH 

B cTaTJ>e rrpHBe;J;eHhi pe3yJibTa
Thi aBTOpCI<OfO HCCJie;J;OBaHIDl )J;H· 
HaMHKH <fJH3:H'IeCI<OH IJO)J;fOTOBJieH
HOCTH Cl)')J;eHTOI<. B HCCJie;J;OBaHHH 
npHHHMa.JIH yqacTHe 78 Cl)';J;eHTOI<. 
B03pacr yqacTHHI<OB Hccne;J;oBaHHK 
COCTaBJIKJI 17- 18 JieT. ilpH <flopMH· 
pOBaHHH Bbi6opKH HCllOJih30BaHa 
CT})arern»: cnyqai1:Horo or6opa. Ha 
OCHOBaHHH nonyqeHHhiX )J;aHHhiX 
yrnep)K,L(aercK, qm yqe6Hhie 3aHH
THK ITO <fJH3:H'IeCKOM)' BOCllHTaHHIO, 
rrpoBo)J;HMhle B o6beMe 4 yqe6H:&IX 
qacOB B He;J;eJIIO, HBIDIIOTCH lj>aJ<
TOpOM, I<OTOphiH OKa3hffiaeT cy
mecTBeHHOe BJIHKHHe Ha llOJIO){{lf· 
TeJihflYIO ;J;HHaMHKY IJOKa3aTeJieH 
lj>H3:H'IeCKOH llOWOTOBJieHHOCTH 
Cl)';J;eHTOI<. 

KIIJO'IeBLie cJJosa: lj>H3:H'IecKoe 
BOCllHTaHHe, Cl)';J;eHThi, lj>H3:H'Ie
CK<Ul IJOWOTOBJieHHOCTb. 

Annotation 
There are results of the author's 

study of the dynamics of physical fit
ness of students in this article. The 
study was attended by 78 students. 
Age of study participants was 17 - 18 
years. In forming the sampling strat
egy was applied random selection. . 
Diagnostic indicators of physical fit
ness of students was conducted using 
tests proposed in the state tests and 
norms for evaluation of physical fit
ness in Ukraine. Based on these data 
it is stated that training on physical 
training carried out in a volume of 4 
hours per week is a factor that has a 
significant impact on the positive dy
namics of indicators of physical fit
ness of students. 

Keywords: physical education, 
students, physical fitness. 

llocTaHOBKa npo6JJeMu. <Di· 
3:H'IHe BHXOBaHHR i MaCOBHH CilOpT 
o6rpyHTOBaHO p03riDI,ZJ:aiOTbC5! JIK 

Ba){{JIHBa CI<Jia;J;OBa llpOIIeCy llOBHD
IIiHHOro po3BHTKY czy;J;eHTChKol 
MOJIO;J;i Ta ii' BHXOBaHHK, ~iCBHM 

3aco6oM npolj>inaKTHKH 3aXBop!O· 
BaHh, ni;J;fOTOBKH )1;0 BHCOKOilpo
;J;yKTHBHOl rrpau;i, 3axHCry Ban,· 
KiBIUHHH, 3a6e3rreqeHHH TBOp'IOI'O 
;J;OBroJiiTTH, opraHhau;ii' 3MiCTOBHO· 
ro ;J;03BiJIJIK, 3ano6iraHHH aHrnrpo· 
Ma;J;CF>KHM rrpoHBaM. B llhOMY KOH· 
TeKCTI He3p03JMiJIHMH BHI1UI~aJOTh 
Bi;J;OMi «peKOMeH;J;auii'» By3aM IJJ,O~O 
BRKJia)J;aHHH $h:H'IHOro BHXOBaHH5! 
HK HaBqa.JihHOl )J;HCIIHITJiiHH (BH· 
6ipi<OBicTh BHBqeHHH, Bi;J;CYTHiCTb 
3a.JiiKJ). BoHH, ITO cyri, BHBO~l!Th 
$iJHqHe BHXOBaHHH 3a Me:>Ki Ha· 
Bl.Ja.JlhHOfO IIpOIIeCy. ilpHXHJibHHKH 
TaKHX iHHOBau;iH 3a3B:H'IaH apry· 
MeHl)'IOTh CBOi: npOIT03HIIii' THM, 
mo B KpaiHax 3axo;J;y lj>hHT.J:He BH· 
XOBaHHK He BKJIIOT.J:eHe )1;0 HaB'laJib· 
HHX nnaais sy3iB, Cl)')J;eHTH TaM 

CaMOCTIHHO ;J;6aiOTh i rrpo BJiacHe 
3;J;OpOB 'H, i npo Ha.Jie)!(HJJH piBeHb 
csoei' rrpalle3;J;aTHocri. ilpH llhO
MY He 6a){{aiOTh spaxosyBaTH raKi 
lfHHHHKH, HK Tpa;J;Hilii' opraHi3a
IIil I}JhlflJHOro BHXOBaHHH y Hallliif 
Kpa'lHi, CIJeiiHI}Jiqay MeHTa.JlhHiCTh 
HaillHX JIIO)J;eH 3 BJiaCTHBHM )J;Jl.SI Hei' 
He;J;6a.JIHM CTaBJieHHHM )1;0 BJiaCHO· 
fO 3;J;OpoB'.si, HH3hKHH piBeHh Mare
pia.JihHOfO 3a6e3IIeqeHH5I 6iJihillOCTi 
HaCeJieHH.si, Heo6xi;J;HiCTh BHKOpl!C· 
TaHHH I}JiJ:H'IHOfO BHXOBaHHK ;J;JU! 



Таблиця 1 
Показники рівня фізичної підготовленості студенток (n:::78) 

Результати тестів фізичної підготовленості 

Види випробувань Контрольна група п=40 Експериментальна груnа n=38 

х Ме Мо s х Ме Мо s 

Біг 1 ОО метрів, с 17,4 17,1 17 1,28 16,8* 17 17,1 1,17 

Біг 2000 метрів, хв 13,29 12,88 12 2,19 10,8** 10,4 9,4 1,27 

Нахил вперед з положення сидячи, см 19,32 20 25 8,8 20,44 20 20 3.83 

Човниковий біг 4х9 метрів, с 11,22 11,2 11,7 0,59 10,64** 10,65 11 0,42 

Піднімання тулуба в сід за одну 
40,27 41,5 44 5,58 43,57** 47 47' 4,72 

хвилину, кількість разів 

Стрибок у довжину з місця, см 174,67 172 160 17,2 182,44* 185 175 17,75 

Примітка. Відмінності статистично достовірні між одним і тим же показником при* р:::; 0,05; ** р:::; 0,01 . 

підготовки до професійної діяль

ності. 

В наш час активно обгово

рюються рекомендації МОН 

України, викладені у листі від 

25.09.2015 року N2 І /9-454, щодо 
фізичного виховання студентів. В 

цьому док-ументі запропоновано 

ряд форм фізичного виховання 

(індивідуальна, секційна) , які , за 

умови їх реалізації, по суті усю 

відповідальність за рівень фізич

ної культури покладають на сту

дентів. На нашу думку, це може 

призвести до суттєвого зниження 

рівня фізичної підготовленості 

сrудентів, негативно nозначитись 

на їх загальній готовності до про

фесійної діяльності. Для того, 

щоб спрогнозувати можливий 

вnлив таких заходів на рівень фі

зичної підготовленості студентів, 

нами було проведено досліджен

ня в якому одна частина студентів 

відвідувала навчальні :заrrяпя з 

фізичного виховання один раз на 

тиждень, а інша - два рази. Ми 

виходили з того , що в разі запро

вадження індивідуальної форми: 

фізичного виховання студенти бу

дуть самостійно займатись фізич

ною культурою (хоча вірогідність 

того, що вони не робитимуть цьо

го є досить великою), але часто

та таких занять .зменшиться. Цих 

сrудентів, на нашу думку, можна 

умовно порівняти зі студентами, 

які відвідують навчальні .заняття 

з фізичного виховання один раз 

на тиждень. 

Аналіз останніх досліджень 

і nублікацій. Проблема фізичної 

підготовленості є однією і.з юпо

чових для фізичного виховання. 

Вона досліджувалась багатьма 

фахівцями. Слід відзначити такі 

роботи, як [1 , 3-8] та багато ін
ших. Фахівці констатують низь

кий рівень фізичної підготов

леності студентів, недостатній 

розвиток загальних професійно 

важливих ят<остей . Як зазначаєть

ся, ці фактори суттєво негативно 

впливають на професійну адапта

цію майбутніх фахівців. 

Незважаючи на суттєву роз

робку проблеми фізичної під

готовленості студентів, запиша

єтьея ще чимало питань . Так, 

зокрема, аюуальним є питання 

визначення рівня фізичної під

готовленості сучасних студентін 

і прогноз їі можливої динаміки у 

зв'язку з 3аnропоновапою страте

гі єю фізичного виховання студен

тів, яка започаткована з 2015-16 
навчального роь-у у вищих на

вчальних закладах. 

Дослідження виконувалось 

згідно «Зведеного плану НДР 

сфери фі~шчної культури і спорту 

на 2011-2015 рр . » в рамках теми 

«Науково-теоретичні осІ-юви ін

новаційних технологій у фізич

ному вихованні різних груп пасе

лення» (N2 державної реєстрації 
0113U001406), а також відпо

відно до тематичних планів на

уково-дослідної роботи кафедри 

фізичного виховання Дніпропе

тровського національного універ

ситету заJтізничного транспорту 

імені академіка В. Лазаряна (воно 

є складовою теми «Теоретика-ме

тодологічні та педагогічні осно

ви психологічної і психофізичної 

підготоnки студентів в процесі 

фізичного виховання» (N2 дер

жавної реєстрації 0113U006237). 
Мета дослідження. Мета до

слідження - зробити порівняль

ний аналіз показників фізичної 

підготовленості студенток. 

Результати дослідження та 

їх обговuрення. В дослідженні 

взяли участь 78 студенток Дні

пропетровського національного 

університету залізничного тран

спорту імені академіка В. Лаза

ряна. При форІ\f)'Ванні вибірки 

була застосована стратегія ви

падкового відбору. Всі студентки 

навчались на першому курсі. Вік 

учасників дослідження складав 

17 - 18 років. Студентки вивчашІ 
курс фізичного виховання відпо

відно до навчальної програми }"\ЛЯ 

вищих навчальних закладів один 



семестр. Було сформовано одну 

експериментальну (відвідували 

навчальні заняття з фізичного ви

ховання два рази на тиждень) і 

одну контрольну (відвідували на

вчальні заняття з фізичного вихо

вання один раз на тиждень) групу. 

Кількісно експериментальна гру

па складала 38, а контрольна- 40 
осіб. 

Експериментальною гіпоте

зою дослідження стало припу

щення про те, що навчальні за

няття з фjзичного виховання, які 

проводяться два рази на тиждень 

у відповідності до навчальної 

програми для вищих навчальних 

закладів, ефективно впливають 

на динаміку показників фізичної 

підготовленості студенток. 

Як незалежна змінна були 

прийняті навчальні заняття з фі

зичного виховання, які проводи

лись два рази на тиждень у відпо

відності до навчальної програми 

для вищих навчальних закладів. 

Як залежна змінна розглядались 

показники фізичної підготовле

ності студенток. 

Статистичною нульовою гіпо

тезою стало припущення про те, 

що достовірність відмінностей 

між показниками фізичної під

готовленості у студенток експе

риментальної і контрольної груп 

значуще не відрізняються від 

нуля. 

Альтернативною статистич

ною гіпотезою було припущення 

про те, що достовірність відмін

ностей між показниками фізич

ної підготовленості у студенток 

експериментальної і контрольної 

груп значуще відрізняються від 

нуля. 

Діагностика показників фі

зичної підготовленості студентів 

проводилась з використанням 

тестів запропонованих в Держав

них тестах і нормативах оцінки 

фізичної підготовленості насе

лення України [2]. Видами випро
бувань були: біг на 1 ОО метрів, біг 
на 2000 метрів, піднімання в сід 
за одну хвилину, стрибок у до

вжину з місця, човниковий біг 4 

х 9 метрів, нахил тулуба вперед з 
положення сидячи. Під час про

ведення випробувань дотримано 

умов виконання державних тестів 

і нормативів оцінки фізичної під

готовленості населення України. 

Показники, які характеризу

ють рівень фізичної підготовле

ності студенток, представлено у 

таблиці 1. 
Вторинну статистичну оброб

ку отриманих даних проведено з 

використанням t-критерію Стью

дента для незалежних вибірок. В 

результаті цієї роботи встановле

но: а) статистично значущі від

мінності (р<О,О1) груп за такими 

вида~ш шmробувань як: біг на 

2000 метрів, піднімання тулуба в 
сід за одну хвилину, човниковий 

біг 4х9 метрів; б) статистично зна

чущі відмінності (p<O,OS) груп за 
такими видами випробувань як: 

біг на 1 ОО метрів, стрибок у до
вжину з місця; в) не виявлено ста

тистично значущих відмінностей 

груп за таким випробуванням як: 

нахил вперед з положення сидячи 

(p>O,OS). 
Аналіз даних, отриманих в 

ході дослідження, дає підстави 

зробити висновок про те, що на

вчальні заняття з фізичного вихо

вання, які проводяться в обсязі 4 
навчальних годин на тиждень, є 

чинником, що здійснює суттєвий 

вплив на позитивну динаміку по

казників фізичної підготовленос

ті студенток. В той же час, конста

туємо низький загальний рівень 

фізичної підготовленості студен

ток в обох групах. Так, в експе

риментальній групі: а) середні 

показники на рівні «відмінно» за

фіксовано тільки за таким видом 

випробувань, як нахил вперед 

з положення сидячи; б) середні 

показники на рівні «задовільно» 

виявлено за такими випробуван

нями як: біг на 2000 метрів, чов
никовий біг 4х9 метрів, підніман

ня тулу~а в сід за одну хвилину; 

в) середні показники на рівні 

«незадовільно» діагностовано за 

такими видами випробувань як: 

біг на 1 ОО метрів і стрибок у до-

''' 

вжину з місця. У контрольній гру

пі: а) середні показники на рівні 

«добре» встановлено тільки за та

ким видом випробувань як: нахил 

вперед з положення сидячи; б) 

середні показники на рівні «Задо

вільно» встановлено за таким ви

дом випробувань як: піднімання 

тулуба в сід за одну хвилину; в) 

середні показники на рівні «неза

довільно» зафіксовано за такими 

випробуваннями як: човниковий 

біг 4х9 метрів і стрибок у довжи

ну з місця; г) середні показники 

на рівні «погано» встановлено за 

такими випробуваннями як: біг на 

1 ОО метрів і біг на 2000 метрів. 
Підсумовуючи резулLТаnІ 

діагностики фізичної підготовле

ності студенток зазначаємо, що 

рівень цієї підготовленості nотре

бує суттєвого покращення. Слід 

також наголосити, що навчальні 

заняття з фізичного виховання 

в обсязі 4 навчальних годин на 
тиждень є тим мінімальним рів

нем, який необхідно забезпечити 

для студенток у вищих навчаль

них закладах. Відмова від цього 

неминуче призведе до різкого 

погірщення рівня фізичної під

готовленості, що, в свою чергу, 

негативно позначиться на їх за· 

гальній готовності до професій· 

ної діяльності. 

Висновки. Формуmоючи 

основні висновки дослідження 

відзначаємо: 

1. За результатами вико

наної роботи експериментальне 

підтвердження отримала гіпоте

за про те, що навчальні заняuя з 

фізичного виховання, які прово

дяться в обсязі 4 навчальних го· 
ДИН На ТИЖДеНЬ, Є ЧИННИКОМ, Щ~ 

здійснює суттєвий вплив на пози

тивну динаміку показників фізич· 

ної підготовленості студентів. 

2. Навчальні заняття з фі· 

зичного виховання, які прово

дяться в обсязі 2 навчальних го
дин на тиждень є недостатніми 

для забезпечення суттєвого впли· 

ву на позитивну динаміку показ· 

ників фізичної підготовленості 

студентів. 



3. Є підстави прогнозувати 

негативну динаміку показників 

фізичної підготовленості студен

тів в разі відмови від традиційноі: 

форми фізичного виховання у ви

щих навчальних закладах. 

Перспективу подальших до

сліджень пов'язуємо з вивченням 

динаміки фізичної підготовле

ності студентів за різних форм 

реалізації фізичного виховання у 

вищих навчальних закладах. 
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Волков 11 Педагогіка, психо
логія та медико-біологічні 

проблеми фізичного вихо

вання і спорту. - 2011. - .N'!! 1. 
- с. 24-28. 
Жула В.Л. Фізична підготов

леність студенток вищого на

вчального закладу у процесі 

занять з фізичного виховання 

І В.Л. Жула 11 Вісник Чер
НІГІвського національного 

педагоrічного університету 

імені Т.Г. Шевченка. Серія: 

Педагогічні науки. Фізичне 

виховання та спорт: зб . наук. 

ст. - Черні1ів: ЧДПУ, 2011 . -
Bim. 86, Т. 1.- С. 191 - 193. 
Запорожанов В.А. Со-

вершенствование оценки 

координационньrх спосо

бностей занимающихся физи

ческими упражнениями І В .А. 

Запорожанов, Т. Борачински 

І І Педагоrіка, психологія та 

медико-біологічні проблеми 

фізичного виховання і спорту. 

-2009. - .N'!! 9.- С. 52-55. 
Коханець П. Контроль і дифе

ренційована оцінка показни

ків фізичної і функціональ

ної підготовленості студентів 

7. 

8. 

9. 

різного віку І П. Коханець, А-· 
АнтоJЦQк 11 Спортивний ві..: 

сник nридніпров 'я . - 2006·. ,:._ 
.N'!! 2. - с. 103-1)5 . . 
Круцевич TJO. НаучнЬІе 
подходь1 к опреДёлению нор

мативон физической подго

товленности школьников и 

студентов І Т.Ю. Круцевич, 

Д. Даджани, І~И. Лошицкал 11 
СовременньІЙ ()лимпийский 

и Паралимпийский спорт и 

спорт для всех: материальІ 

ХІІ междунар. науч. конгрес

са. -М. , 2008. - Т. З. -С . 129-
130. 
Серrієнко В .М. Теоретико

методологічні основи контр

олю рухових Здібностей сту
дентської молоді у процесі 

фізичного виховання: авто

реф. дис. на здобуття наук. 

ступеня доктора наук з фі

зичного виховання та спорту: 

24.00.02 І В.М. Серrієнко . -
к. , 2016.-46 с . 

Пилипей Л. Стан фізичної 

підготовленості студенток І 

курсу ВНЗ І Л. Пилипей, М. 

Шаповал 11 Спортивний ві

сник придніпров 'я.- 2013.
.N'!! 2.- С. 57-61 . 
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