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Аннотация
В статье приведены результа-

ты авторского исследования ди-
намики физической подготовлен-
ности студенток. В исследовании 
принимали участие 78 студенток. 
Возраст участников исследования 
составлял 17-18 лет. При форми-
ровании выборки использована 
стратегия случайного отбора. На 
основании полученных данных 
утверждается, что учебные заня-
тия по физическому воспитанию, 
проводимые в объеме 4 учебных 
часов в неделю, являются фак-
тором, который оказывает су-
щественное влияние на положи-
тельную динамику показателей 
физической подготовленности 
студенток.

Ключевые слова: физическое 
воспитание, студенты, физиче-
ская подготовленность.  

Annotation
There are results of the author’s 

study of the dynamics of physical 
fitness 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 
fitness of students was conducted 
using tests proposed in the state 
tests and norms for evaluation of 
physical fitness 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 fac-
tor that has a significant impact on 
the positive dynamics of indicators 
of physical fitness of students.

Keywords: physical education, 
students, physical fitness.

Постановка проблеми. Фі-
зичне виховання і масовий спорт 
обґрунтовано розглядаються як 
важлива складова процесу повно-
цінного розвитку студентської 
молоді та її виховання, дієвим 
засобом профілактики захворю-
вань, підготовки до високопро-
дуктивної праці, захисту Бать-
ківщини, забезпечення творчого 
довголіття, організації змістовно-
го дозвілля, запобігання антигро-
мадським проявам. В цьому кон-
тексті незрозумілими виглядають 
відомі «рекомендації» вузам щодо 
викладання фізичного виховання 
як навчальної дисципліни (ви-
бірковість вивчення, відсутність 
заліку). Вони, по суті, виводять 
фізичне виховання за межі на-
вчального процесу. Прихильники 
таких інновацій зазвичай аргу-
ментують свої пропозиції тим, 
що в країнах Заходу фізичне ви-
ховання не включене до навчаль-
них планів вузів, студенти там 
самостійно дбають і про власне 
здоровʼя, і про належний рівень 
своєї працездатності. При цьо-
му не бажають враховувати такі 
чинники, як традиції організа-
ції фізичного виховання у нашій 
країні, специфічну ментальність 
наших людей з властивим для неї 
недбалим ставленням до власно-
го здоровʼя, низький рівень мате-
ріального забезпечення більшості 
населення, необхідність викорис-
тання фізичного виховання для 



98

підготовки до професійної діяль-
ності.

В наш час активно обгово-
рюються рекомендації МОН 
України, викладені у листі від 
25.09.2015 року № 1/9 – 454 щодо 
фізичного виховання студентів. В 
цьому документі 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 
студентів, негативно позначитись 
на їх загальній готовності до про-
фесійної діяльності. Для того, 
щоб спрогнозувати можливий 
вплив таких заходів на рівень фі-
зичної підготовленості студентів 
нами було проведено досліджен-
ня в якому одна частина студентів 
відвідувала навчальні заняття 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 
студентів, на нашу думку, можна 
умовно порівняти зі студентами, 
які відвідують навчальні заняття 
з фізичного виховання один раз 
на тиждень.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Проблема фізичної 
підготовленості є однією із клю-
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 якостей. Як зазначаєть-
ся, ці фактори суттєво негативно 
впливають на професійну адапта-
цію майбутніх фахівців. 

Незважаючи на  суттєву роз-

робку проблеми фізичної під-
готовленості студентів, залиша-
ється ще чимало питань. Так, 
зокрема, актуальним є питання 
визначення рівня фізичної під-
готовленості сучасних студентів 
і прогноз її можливої динаміки у 
звʼязку із запропонованою стра-
тегією фізичного виховання сту-
дентів, яка започаткована з 2015-
16 навчального року у вищих 
навчальних закладах.

Дослідження виконувалось 
згідно зі «Зведеним планом НДР 
сфери фізичної культури і спорту 
на 2011 – 2015 рр.», у рамках теми 
«Науково-теоретичні основи ін-
новаційних технологій у фізич-
ному вихованні різних груп насе-
лення» (№ державної реєстрації 
0113U001406), а також відпо-
відно до тематичних планів на-
уково-дослідної роботи кафедри 
фізичного виховання Дніпропе-
тровського національного універ-
ситету залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна (воно 
є складовою теми «Теоретико-ме-
тодологічні та педагогічні осно-
ви психологічної і психофізичної 
підготовки студентів у процесі 
фізичного виховання» (№ дер-
жавної реєстрації 0113U006237). 

Мета дослідження – зробити 
порівняльний аналіз показників 
фізичної підготовленості студен-
ток.

Результати дослідження та 
їх обговорення. В дослідженні 
взяли участь 78 студенток Дні-
пропетровського національного 
університету залізничного тран-
спорту імені академіка В. Лазаря-
на. При формуванні вибірки була 
застосована стратегія випадкового 
відбору. Всі студентки навчались 
на першому курсі. Вік учасників 
дослідження складав 17-18 років. 
Студентки вивчали курс фізич-
ного виховання відповідно до на-
вчальної програми для вищих на-
вчальних закладів – один семестр. 
Було сформовано одну експери-
ментальну (відвідували навчальні 
заняття з фізичного виховання два 
рази на тиждень) і одну контроль-

ну (відвідували навчальні заняття 
з фізичного виховання один раз на 
тиждень) групу. Кількісно  експе-
риментальна група складала 38, а 
контрольна – 40 осіб. 

Експериментальною гіпоте-
зою дослідження стало припу-
щення щодо навчальних занятть 
з фізичного виховання, які про-
водяться два рази на тиждень, у 
відповідності до навчальної про-
грами для вищих навчальних за-
кладів, 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, – розгляда-
лись показники фізичної підго-
товленості студенток.

Статистичною нульовою гіпо-
тезою стало припущення про те, 
що достовірність відмінностей 
між показниками фізичної під-
готовленості у студенток експе-
риментальної і контрольної груп 
суттєво не відрізняються від нуля.

Альтернативною статистич-
ною гіпотезою було припущення 
про те, що достовірність відмін-
ностей між показниками фізичної 
підготовленості у студенток експе-
риментальної і контрольної груп 
суттєво відрізняються від нуля.

Діагностика показників фі-
зичної підготовленості студен-
тів проводилась з використан-
ням тестів, запропонованих у 
Державних тестах і нормативах 
оцінки фізичної підготовленості 
населення України [2]. Видами 
випробувань були: біг на 100 ме-
трів, біг на 2000 метрів, підніман-
ня в сід за одну хвилину, стрибок 
у довжину з місця, човниковий біг 
4 × 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-
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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 (p˂0,01)  груп за такими 
видами випробувань, як: біг на 
2000 метрів, піднімання тулуба в 
сід за одну хвилину, човниковий 
біг 4×9 метрів; б) статистично 
значущі відмінності (p˂0,05) груп 
за такими видами випробувань, 
як: біг на 100 метрів, стрибок у 
довжину з місця; в) не виявлено 
статистично значущих відміннос-
тей  груп за таким випробуван-
ням, як: нахил вперед з положен-
ня сидячи (p˃0,05).

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 уперед 
з положення сидячи; б) середні 
показники на рівні «задовільно» 
виявлено за такими випробуван-
нями: як біг на 2000 метрів, чов-
никовий біг 4×9 метрів, підніман-
ня тулуба в сід за одну хвилину; 
в) середні показники на рівні 
«незадовільно» діагностовано 
за такими видами випробувань, 
як: біг на 100 метрів і стрибок у 
довжину з місця. У контрольній 
групі: а) середні показники на 
рівні «добре» встановлено тільки 
за таким видом випробувань, як 
нахил уперед з положення сидя-
чи; б) середні показники на рівні 
«задовільно» у тесті піднімання 
тулуба в сід за одну хвилину; в) 
середні показники на рівні «неза-
довільно» у тесті човниковий біг 
4×9 метрів і стрибок у довжину 
з місця; г) середні показники на 
рівні «погано» встановлено за та-
кими випробуваннями, як: біг на 
100 метрів і біг на 2000 метрів.

Підсумовуючи результати 
діагностики фізичної підготовле-
ності студенток,  зазначаємо, що 
рівень цієї підготовленості потре-
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 
погіршення рівня фізичної під-
готовленості, що, в свою чергу, 
негативно позначиться на їх за-
гальній готовності до професій-
ної діяльності.

Висновки. Формулюючи осно-
вні висновки дослідження відзна-
чаємо:

1. За результатами виконаної 
роботи експериментальне під-
твердження отримала гіпотеза 
про те, що навчальні заняття з 
фізичного виховання, які прово-
дяться в обсязі 4-х навчальних го-
дин на тиждень, є чинником, що 
здійснює суттєвий вплив на пози-
тивну динаміку показників фізич-
ної підготовленості студентів.

2. Навчальні заняття з фізич-
ного виховання, які проводяться 
в обсязі 2 навчальних годин на 
тиждень, є недостатніми для за-
безпечення суттєвого впливу на 
позитивну динаміку показників 
фізичної підготовленості студен-
тів.

3. Є підстави прогнозувати 
негативну динаміку показників 
фізичної підготовленості студен-
тів у разі відмови від традиційної 
форми фізичного виховання у ви-
щих навчальних закладах.

Перспективу подальших до-
сліджень повʼязуємо з вивченням 

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

Види випробувань
Результати тестів фізичної підготовленості

Контрольна група n=40 Експериментальна група n=38
x̅ Me Mo S x̅ Me Mo S

Біг 100 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 4×9 метрів, с 11,22 11,2 11,7 0,59 10,64** 10,65 11 0,42
Піднімання тулуба в сід за одну 
хвилину, кількість разів 40,27 41,5 44 5,58 43,57** 47 47 4,72

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.
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динаміки фізичної підготовле-
ності студентів, які займаються  
різними формами фізичного ви-
ховання у вищих навчальних за-
кладах.
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