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Аннотация
В статье представлены ре-

зультаты исследования уровня 
физической подготовленности  
студентов І-V курсов ГУ «Дне-
пропетровская медицинская ака-
демия МОЗ Украины» согласно 
постановлению Кабинета Ми-
нистров Украины от 9.12.2015г. 
№ 1045 «Про затвердження По-
рядку проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовле-
ності населення України». Уста-
новлено, что в процессе обучения  
увеличивается число студентов, 
которые не принимают участие 
в тестировании физической под-
готовлености; количество сту-
дентов, освобожднных по состо-
янию здоровья c III по V курсы, 
превышает 20%; среди студен-
тов, которые прошли тестирова-
ние – 59,25% женщин и 44,24% 
мужчин имеют средний уровень 
физической подготовленности, и 
у 19,92% женщин и 34,82% муж-
чин – достаточный уровень физи-
ческой подготовленности. 
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Annotation
The investigation results of the 

physically preparation level were 
revealed. The research was taken 
among the students of І-V courses 
of the SE «Dnipropetrovsk Medi-
cal Academy of Health Ministry 
of Ukraine» according to the reso-
lution of the Cabinet of Minis-
ters of Ukraine from 9.12.2015y. 
№ 1045 «Про затвердження 
Порядку проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготовле-
ності населення України». It was 
concluded that amount of students 
who don’t take part in evaluation 
of the physically preparation is in-
creasing from course to course. 
The amount of students from III to 
V courses who have an exemption 
for health reason is over then 20%. 
Among the students who took test-
ing – 59,25% of women and 44,24% 
of men have the intermediate physi-
cally preparation level and 19,92% 
of women and 34,82% of men – 
have sufficient physically prepara-
tion level.

Key words: physically prepara-
tion level, physical education, stu-
dents.

Постановка проблеми до-
слідження. Аналіз останніх до-
сліджень і публікацій. Фізичне 
виховання студентської молоді 
обумовлено його тісним зв’язком 
із покращенням фізичної підго-
товленості, зміцненням здоров’я 
та фізичним удосконаленням май-
бутніх високоосвічених фахівців 
для галузі медицини. Підготовка 
до майбутньої професійної ді-
яльності потребує не тільки при-
дбання відповідних знань, вмінь і 
навичок з обраної спеціальності, 
але й певної фізичної підготовле-
ності [8].

Для успішного навчання та  
здійснення майбутньої професій-
ної діяльності студентам медич-
них вузів необхідно розвивати 
основні фізичні якості: витрива-
лість, силу, гнучкість, спритність 
і швидкість. Загальна та спеці-
альна витривалість (особливо, 
статична) забезпечує виконання 
своїх функціональних обов’язків 
з достатньо високим рівнем пра-
цездатності впродовж робочого 
дня різної тривалості і напруги. 
Цьому буде сприяти і розвиток 
силових можливостей, необхід-
них для підтримки робочої пози; 
при певних обставинах це дозво-
лить підняти, пересунути або на-
дати допомогу хворому. Високий 
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саме високого та вище середньо-
го рівнів фізичного здоров’я тих, 
хто займається, що буде сприя-
ти підвищенню рівня фізичного 
здоров’я і безпечній життєдіяль-
ності молодого покоління. 

Мета дослідження – оцінити 
рівень фізичної підготовленос-
ті студентів І-V курсів ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія 
МОЗ України» та виявити дина-
міку змін її рівня у студентів з І 
по V курс.

Завдання дослідження:
1. Визначити рівень фізичної 

підготовленості студентів І-V 
курсів ДЗ «Дніпропетровська ме-
дична академія МОЗ України».

2. Простежити динаміку змін 
рівня фізичної підготовленості 
студентів І-V курсів ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія 
МОЗ України».

Методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення 
даних науково-методичної літе-
ратури, педагогічне тестування, 
методи математичної статистики.

Результати дослідження та їх 
обговорення.   Дослідження були 
проведені на базі ДЗ «Дніпропе-
тровська медична академія МОЗ 
України», кафедра фізичної реа-
білітації, спортивної медицини та 
валеології. За період від 15 до 26 
травня 2017 року було проведе-
но щорічне оцінювання фізичної 
підготовленості студентів  від-
повідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.12.15 
№ 1045 «Про затвердження По-
рядку проведення щорічного 
оцінювання фізичної підготов-
леності населення України», на-
казу Мінмолодьспорту України 
від 15.12.16. № 4665 «Про затвер-
дження тестів і нормативів для 
проведення щорічного оцінюван-
ня фізичної підготовленості насе-
лення України» та листа Мінмо-
лодьспорту України від 07.03.17 
№ 282/5.1/17 «Структура подання 
інформації про результати прове-
дення щорічного оцінювання фі-
зичної підготовленості населення 
України».

Для вирішення поставлених 
завдань до педагогічного експери-
менту були залучені 2666 студентів 
І-V курсів. З них 1055 осіб (студен-
ти І та ІІ курсів)  відвідували занят-
тя з фізичного виховання протягом 
навчального року. Кількість занять 
з фізичного виховання складала 
2 години на два тижні. Студенти 
ІІІ-V курсів за навчальним планом 
не мали занять з фізичного вихо-
вання і займались самостійно або 
в спортивних секціях. За станом 
здоров’я від тестування було звіль-
нено 559 осіб, пройшли тестування 
1025 осіб, інші студенти з різних 
причин не брали участь у тестуван-
ні (табл. 2).

Тестування здійснювалося у 
навчальний час згідно із затвер-
дженим розкладом занять протя-
гом двох днів: перший день – на 

рівень розвитку гнучкості допо-
може в різних положеннях вико-
нувати відповідні маніпуляції, а 
швидкісні здатності і спритність 
забезпечують їх швидкість і точ-
ність [1].

Для цього необхідно розуміти, 
що  фізична культура має особли-
ве значення у зміцненні здоров’я 
населення України. А дисциплі-
на «Фізичне виховання» повинна 
розглядатись як системоутворю-
ючий фактор формування у сту-
дентів потреби в здоровому спо-
собі життя [2, 6].

За результатами досліджень, 
які проводилися в закладах вищої 
освіти, у багатьох студентів спо-
стерігається низький рівень фі-
зичної підготовленості  [9, 10]. Це 
призводить до погіршення стану 
здоров’я учнівської молоді, зни-
ження її фізичної і розумової пра-
цездатності та зумовлює пошук 
нових шляхів для вирішення цієї 
проблеми, а саме – створюються 
розробки національної системи 
фізичного виховання відповідно 
до вимог оновлення нашого сус-
пільства [3, 4, 7].

Одним із головних завдань 
вдосконалення системи фізичного 
виховання є орієнтація програм-
но-нормативних основ системи 
фізичного виховання різних віко-
вих груп населення на комплекс 
показників, які характеризують 
обсяг щоденної рухової актив-
ності, рівень фізичного розвитку, 
стан функціональних систем ор-
ганізму, фізичної працездатності і 
фізичної підготовленості [7].

Т.Ю. Круцевич запропонувала 
рішення цієї проблеми, зокрема – 
через створення та використання 
тестів як об’єктивних і стандар-
тизованих вимірювань, що легко 
піддаються кількісному оціню-
ванню, статистичній обробці та 
порівняльному аналізу [7].

Таким чином, тестовий конт-
роль у контексті фізичного роз-
витку й фізичної підготовленості 
дозволить зорієнтувати програм-
ну основу фізичного виховання 
на досягнення належних норм, а 

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості  студентів І-V курсів                   
ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

№ 
п/п Показники

x̅ ± S x̅ ± S
чоловіки  
(n = 382)

жінки 
(n = 634)

1 Стрибок у довжину з місця, см 239,45±8,32 174,21±9,11
2 Біг на 100 м, с 14,25±0,65 16,05±0,71

3 Нахил тулуба вперед з положен-
ня сидячи, см 11,52±2,33 15,24±1,87

4 Човниковий біг 4х9 м, с 10,45±1,38 14,41±1,55
5 Хода  6 хв., м 734,73±15,44 680,26±17,22
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швидкість, силу ніг і витрива-
лість; другий день – на силу рук, 
силу м’язів тулуба, спритність, 
гнучкість.

Для визначення рівня фізичної 
підготовленості було використа-
но такі тести: «Стрибок у довжи-
ну з місця, см», «Біг на 100 м, с», 
«Човниковий біг 4х9 м, с»,  «На-
хил тулуба вперед з положення 
сидячи, см», «Хода  6 хв., м». В 
зв’язку з великою кількістю сту-
дентів, яких звільнено від тес-
тування за станом здоров’я (559 
осіб) тест на витривалість «Рівно-
мірний біг 3000 м, хв» у чоловіків 
та «Рівномірний біг 2000 м, хв» 
у жінок, було замінено контроль-
ним нормативом з програми спе-
ціальної медичної групи – «Хода 
6 хв., м».

Результати фізичної підготов-
леності студентів  І-V курсів на-
дані в таблиці 1.

За результатами тестів для ви-
значення рівня фізичної підготов-
леності було встановлено, що і  

чоловіки, і  жінки за показниками 
гнучкості мають середній рівень 
розвитку, швидкісно-силові, си-
лові якості та витривалість у сту-
дентів І-V курсів знаходяться на 
рівні – нижчий за середній.

Згідно з додатком 4 до «Ін-
струкції про організацію прове-
дення щорічного оцінювання фі-
зичної підготовленості населення 
України» (пункт 5 розділу ІІІ) за 
результатами тестування студен-
тів І-V курсів було розподілено 
за такими рівнями фізичної під-
готовленості (табл. 2): 

- «високий» – оцінка рівня фі-
зичної підготовленості «відмінно»;

- «достатній» – оцінка рівня 
фізичної підготовленості «до-
бре»;

- «середній» – оцінка фізичної 
підготовленості «задовільно»;

- «низький» – оцінка фізичної 
підготовленості «незадовільно». 

Аналіз результатів досліджен-
ня показав, що з  І по V курси 
зросла кількість студентів, які не 

брали участь у оцінюванні фізич-
ної підготовленості. Так, якщо на 
І курсі їх кількість склала 7,68%, 
на ІІ – 12,36%, то на V курсі вона 
зросла до 75,84% (рис. 1). 

Занепокоєння викликає кіль-
кість студентів, які не проходять 
тестування за станом здоров’я. 
На першому курсі таких студен-
тів нараховувалося 2,11%, на 
другому курсі – 8,24%, а на ІІІ 
курсі – вже 37,52%. На IV та V 
курсах їх кількість зменшилась 
до 33,75% та 20,80% відповідно, 
але значно збільшився відсоток 
тих, хто не пройшов оцінюван-
ня. Така тенденція виникає тому, 
що більшість студентів не мають 
намірів проходити тестування і 
не надають відповідні документи 
стосовно свого здоров’я. Однією 
з причин, яка спонукає студентів 
до цих дій, є низька мотивація 
до занять фізичною культурою і 
спортом і відсутність зацікавле-
ності до визначення рівня  свого 
фізичного стану, одним з компо-
нентів якого і є рівень фізичної 
підготовленості. 

Багато фахівців стверджують, 
що низька мотивація до занять 
фізичною культурою і спортом се-
ред студентів останнім часом стає 
найактуальнішою проблемою. Іс-
нує багато причин, які призводять 
до цієї проблеми, але головними 
можна вважати такі: неврахування 
викладачем ціннісних орієнтацій, 
потреб, інтересів, що складають 
спрямованість особистості студен-
та; відсутність теоретичної підго-
товки на заняттях з фізичного ви-
ховання в закладах вищої освіти; 
і мабуть найактуальніше – недо-
статня кількість годин на тиждень, 
відведених на заняття фізичним 
вихованням [5, 9, 11].

Це, в свою чергу, призводить 
до зниження рухової активності 
молоді, погіршення їх фізичного 
стану і здоров’я і, як наслідок, 
низької працездатності майбутніх 
спеціалістів.

Найбільший відсоток студен-
тів ДЗ «Дніпропетровська медич-
на академія МОЗ України», які 

 Таблиця 2
Результати проведення оцінювання фізичної підготовленості 

студентів ДЗ “Дніпропетровська медична академія МОЗ України”

Курс І ІІ ІІІ IV V 
Кількість осіб, які навчаються 521 534 581 554 476

Кількість осіб, яких звільнено від 
тестування за станом здоров’я 11 44 218 187 99

Кількість осіб, які 
пройшли тестування

всього 470 424 74 41 16
з 

них
чоловіки 169 131 45 29 8

жінки 301 293 29 12 8

Кількість 
осіб, які 

отримали 
результати 
за рівнем 
фізичної 
підготов-
леності

високий
всього 60 69 19 11 2

з 
них

чоловіки 26 19 11 5 -
жінки 34 50 8 6 2

достатній
всього 121 109 16 10 5

з 
них

чоловіки 59 50 11 9 4
жінки 62 59 5 1 1

середній
всього 265 227 34 16 8

з 
них

чоловіки 76 57 20 12 4
жінки 189 170 14 4 4

низький
всього 24 19 5 4 1

з 
них

чоловіки 8 5 3 3 -
жінки 16 14 2 1 1
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пройшли оцінювання фізичної 
підготовленості, навчався на І та 
ІІ курсах і відвідував заняття з  
фізичного виховання, на  які за 
навчальним планом відводиться 
30 годин на рік (2 години на два 
тижні) (рис. 2).

Аналіз результатів досліджен-
ня показав, що на І курсі 62,79% 
жінок і 44,97% чоловіків та на  ІІ 
курсі 58,02% жінок і 43,51% чо-
ловіків мають середній рівень фі-
зичної підготовленості – оцінка 
рівня фізичної підготовленості 

«задовільно». Достатній рівень 
фізичної підготовленості – оцін-
ка рівня фізичної підготовленос-
ті «добре» – спостерігається у 
20,60% жінок і 34,91% чоловіків І 
курсу та у 20,15% жінок і 38,17% 
чоловіків ІІ курсу.

 Приведені результати (рис. 3) 
свідчать, що більшість студентів       
І-V курсів  ДЗ «Дніпропетровська 
медична академія МОЗ України» 
мають середній і достатній рівень 
фізичної підготовленості.

Оцінку рівня фізичної під-

готовленості «задовільно» серед 
студентів І-V курсів  ДЗ «Дні-
пропетровська медична академія 
МОЗ України» мають: 59,25% 
жінок і 44,24% чоловіків, а оцін-
ка рівня фізичної підготовленості 
«добре» спостерігається у 19,92% 
жінок і 34,82% чоловіків.

Таким чином, результати про-
ведення оцінювання фізичної під-
готовленості студентів І-V курсів  
ДЗ «Дніпропетровська медична 
академія МОЗ України», свід-
чать, що більшість студентів, які 
займаються фізичним вихован-
ням, мають достатній і середній  
рівень фізичної підготовленості.  
Але стурбованість викликає вели-
ка кількість студентів, звільнених 
від проходження тестування за 
станом здоров’я, що, в свою чергу, 
змушує керівництво навчального 
закладу брати для визначення ви-
тривалості контрольні нормативи 
з програми спеціальної медичної 
групи. Також занепокоєння  ви-
кликає кількість студентів, які  не 
проходили тестування, особливо  
– з ІІІ по V курси.

Висновки:
1. Теоретичний аналіз та уза-

гальнення даних науково-мето-
дичної літератури дозволили ви-
значити загострення проблеми 
щодо необхідного розвитку осно-
вних фізичних якостей студентів 
медичних вузів для їх успішного 

Рис. 1. Розподіл студентів І-V курсів за результатами 
проведення оцінювання фізичної підготовленості

Рис. 2. Розподіл студентів І-ІІ курсів  за рівнем фізичної підготовленості
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навчання та  здійснення майбут-
ньої професійної діяльності. 

2. Дослідження результатів 
оцінювання фізичної підготов-
леності  студентів І-V курсів ДЗ 
«Дніпропетровська медична ака-
демія МОЗ України» показало, що 
лише 38,45% осіб пройшли тесту-
вання. Серед них  59,25% жінок і 
44,24% чоловіків мають середній 
рівень фізичної підготовленості 
та у 19,92% жінок і 34,82% чоло-
віків спостерігається достатній 
рівень фізичної підготовленості. 

3. Зменшення занять фізичним 
вихованням до 2-х годин на два 
тижні та відсутність дисципліни 
«Фізичне виховання» на ІІІ та IV 
курсах у закладах вищої освіти 
призводять до зниження рівня фі-
зичної підготовленості студентів, 
про що свідчать недостатньо ви-
сокі оцінки рівня фізичної підго-
товленості, які студенти отрима-
ли після тестування.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у  формуван-
ні ціннісного ставлення студентів 
до фізичної культури в процесі 
самостійних занять, з метою під-
вищення рівня фізичної підготов-
леності і стану здоров’я. 
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