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Аннотация
В статье приведены результаты 

сравнительного анализа показате-
лей физической подготовленности 
студентов заведений высшего об-
разования разного профиля. Автор 
проводит сравнительную характе-
ристику подходов к организации 
физического воспитания и массо-
вого спорта в заведениях высшего 
образования разного профиля для 
определения особенностей их воз-
действия на показатели физиче-
ской подготовленности студентов 
в динамике обучения.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. В умовах сучасного 
суспільства фізична культура і 
спорт є одним з найбільш дієвих 
засобів зміцнення здоров’я, чин-
ником фізичного, інтелектуаль-
ного, духовного і естетичного 
розвитку особистості [4,7,8,9]. 
Збільшення захворюваності та 
погіршення стану здоров’я моло-
дого покоління України в останні 
роки стає нагальною проблемою 
для спеціалістів різних наукових 
сфер [2,4,6]. Навчання студентів 
у закладі вищої освіти у наш час 
протікає під бурхливим впливом 
науково-технічного прогресу, ве-
личезний потік інформації та ав-
томатизація діяльності людини 
спричиняє високі навантаження 
центральної нервової системи мо-
лоді поруч із недостатньою фізич-
ною активністю, що призводить 
до зростання кількості студентів, 
які мають хронічні відхилення у 
здоров’ї [1,3,5,7]. 

Фізичне виховання у закладах 
вищої освіти є одним із дієвих за-
собів, що дозволяє зберігати, зміц-
нювати здоров’я студентів, допо-
магає підготувати їх до активного 
життя і майбутньої успішної про-
фесійної діяльності, слугує також 
важливим чинником формування 
потреби у здоровому способі жит-
тя у молодих людей [9]. Фізичне 
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виховання у закладах вищої осві-
ти повинно сприяти покращенню 
фізичного та психічного здоров’я 
студентської молоді, підвищенню 
роботоздатності, розвитку усебіч-
но та гармонійно розвиненої осо-
бистості [4;5;7;8;9]. Ефективність 
навчання та праці студентів знач-
ною мірою залежить від ступеня 
витривалості, координаційних 
можливостей, рівня розвитку по-
казників сили, гнучкості та інших 
фізичних якостей. Загальнові-
домо, що низький рівень праце-
здатності призводить до швид-
кого стомлення, появи великої 
кількості помилок у роботі та 
несприйняття нового матеріалу 
[9,10]. Тому найбільш інформа-
тивними і значущими показни-
ками результативності процесу 
фізичного виховання у закладах 
вищої освіти є рівень фізичної 
підготовленості та стан здоров’я 
студентів. Високий рівень фізич-
ної підготовленості майбутньо-
го фахівця створює сприятливі 
умови для успішної професійної 
діяльності, опосередковано про-
являючись в ній, головним чи-
ном, через такі фактори, як стан 
здоров’я, загальна витривалість, 
розумова працездатність і т. д. 
[1,3,9]. Особливо важливою про-
блема забезпечення високого рів-
ня фізичної підготовленості ви-
пускників закладів вищої освіти 
стає в умовах інтенсифікації ви-
робництва, підвищення вимог до 
якості підготовки фахівців.

В той же час, чисельні дослід-
ження свідчать, що більшість 
представників студентської моло-
ді України мають низький рівень 
фізичної підготовленості [2,3]. 
До того ж, фахівці відзначають 
[1,3,6], що спостерігається тен-
денція до  зниження показників 
фізичної підготовленості та по-
гіршення стану здоров’я студен-
тів  протягом навчання у закладах 
вищої освіти. Тому дослідження 
рівня фізичної підготовленості 
студентів в динаміці навчання є 
досить актуальним.

Зв’язок роботи з науковими 

програмами, темами та пла-
нами: робота виконана у відпо-
відності з планом науково-до-
слідної роботи на 2016-2020 р.р. 
за темою: «Науково-теоретичні 
основи вдосконалення процесу 
фізичного виховання різних груп 
населення» № державної реєстра-
ції 0116U003010.

Мета дослідження: зробити 
порівняльний аналіз показників 
фізичної підготовленості студен-
тів закладів вищої освіти різного 
профілю в динаміці навчання.

Методи дослідження: аналіз 
літературних джерел, аналіз до-
кументальних матеріалів, педаго-
гічне спостереження, педагогічне 
тестування, методи математичної 
статистики.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Для порівняння 
ефективності різних підходів до 
організації процесу фізичного 
виховання і масового спорту в 
системі вищої освіти нами про-
водилися дослідження на базі 
трьох закладів вищої освіти міс-
та Дніпра, кожен з яких здійснює 
підготовку спеціалістів у певних 
галузях знань, має свою історію 
і традиції: Дніпропетровського 
національного університету імені 
Олеся Гончара,  Придніпровської 
державної академії будівництва 
та архітектури, Дніпропетров-
ського університету імені Аль-
фреда Нобеля.

Дніпропетровський націо-
нальний університет ім. Гончара 
(ДНУ) – державний заклад вищої 
освіти IV рівня акредитації, який 
являє собою багатогалузевий на-
вчально-науковий комплекс, у 
складі якого функціонують 20 фа-
культетів (української та інозем-
ної філології і мистецтвознавства; 
історичний; фізико-технічний; 
міжнародної економіки; систем та 
засобів масової комунікації; пси-
хології; соціально-гуманітарний; 
юридичний; економічний; хіміч-
ний, біолого-екологічний; медич-
ний; геолого-географічний; меха-
ніко-математичний; прикладної 
математики; фізики, електроніки 

та комп’ютерних систем), аспі-
рантура і докторантура,

Придніпровська державна 
академія будівництва та архітек-
тури (ПДАБА) – політехнічний 
заклад вищої освіти IV рівня 
акредитації. До складу академії 
входить 57 навчально-наукових 
підрозділів: 5 факультетів денної 
форми навчання (промислового і 
цивільного будівництва, будівель-
ний, архітектурний, механічний, 
економічний); інститут екології і 
безпеки життєдіяльності в будів-
ництві з факультетами технологій 
життєзабезпечення та екології, 
безпеки життєдіяльності.

Дніпропетровський універси-
тет ім. Альфреда Нобеля (ДУАН) 
був заснований в 1993 році. Це 
приватний навчальний заклад IV 
рівня акредитації, який здійснює 
підготовку фахівців на денній, 
заочній, дистанційній та вечір-
ній формах навчання за таки-
ми напрямками: менеджмент та 
маркетинг; готельно-ресторанна 
справа, туризм;  інформаційні 
технології, кібербезпека; полі-
тологія, міжнародні відносини; 
психологія; філологія; економіка; 
право.

Аналіз організаційно-мето-
дичних умов побудови системи 
фізичного виховання в закладах 
вищої освіти різного профілю 
свідчить про те, що в кожному 
з них є свої особливості. Від-
мінності стосуються тривалості 
вивчення дисципліни «Фізичне 
виховання» по курсах, кількості 
навчальних годин, відведених на 
її вивчення, підходів до вивчення 
базового і елективного компо-
нентів програми, видів спорту та 
фізкультурно-оздоровчих систем, 
представлених у програмах, ор-
ганізації фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної роботи зі студента-
ми у позанавчальний час.

У ДНУ ім. О. Гончара вивчен-
ня дисципліни «Фізичне вихован-
ня» здійснюється протягом усьо-
го періоду навчання, за винятком 
випускних семестрів по 4 ауди-
торні години на тиждень. У кож-
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Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості студентів протягом навчання в ЗВО  (юнаки) 

Курси
ДНУ ім. О. Гончара

(n = 30) ПДАБА (n = 30) ДУАН (n = 30)

x̅ σ V m x̅ σ V m x̅ σ V m
Біг 100 м, с

1-й курс 14,4 1,41 9,79 0,13 14,9 1,27 8,52 0,15 14,7 1,38 9,38 0,21
2-й курс 14,2 1,35 9,50 0,14 14,8 1,32 8,91 0,17 14,1 1,23 8,72 0,15
3-й курс 13,9 1,29 9,28 0,12 15,0 1,29 8,60 0,14 14,5 1,41 9,72 0,14
4-й курс 14,0 1,17 8,35 0,15 15,2 1,31 8,61 0,16 14,6 1,43 9,79 0,17

Біг 3000 м, хв,с
1-й курс 14,14 0,59 4,17 0,21 14,15 1,03 7,27 0,27 14,13 1,01 7,14 0,24
2-й курс 14,01 1,08 7,70 0,24 14,06 1,07 7,15 0,29 13,29* 0,59 4,43 0,19
3-й курс 13,46 1,05 7,80 0,31 14,11 1,12 7,93 0,21 13,35 1,09 8,16 0,22
4-й курс 13,38* 0,57 4,26 0,28 14,15 1,09 7,70 0,23 13,41 1,13 8,42 0,23

Човниковий біг 4х9 м, с
1-й курс 9,35 0,51 5,45 0,11 9,75 0,42 4,30 0,12 9,55 0,47 4,92 0,13
2-й курс 9,20 0,48 5,21 0,09 9,66 0,58 6,00 0,14 9,49 0,46 4,84 0,15
3-й курс 9,26 0,52 5,61 0,15 10,15 0,54 5,32 0,11 9,71 0,51 5,25 0,14
4-й курс 9,18 0,56 6,10 0,13 10,21 0,56 5,48 0,13 9,76 0,54 5,53 0,11

Стрибок у довжину з місця, см
1-й курс 218,51 19,84 9,07 2,17 220,54 19,21 8,71 2,15 221,14 18,96 8,57 2,25
2-й курс 223,75 18,93 8,46 2,09 224,93 18,76 8,34 2,19 229,81 19,02 8,27 2,07
3-й курс 228,15 19,16 8,39 1,98 223,5 18,39 8,22 2,08 227,94 19,08 8,37 2,11
4-й курс 231,28 18,91 8,17 1,79 219,87 19,91 9,05 1,96 227,15 18,93 8,33 2,05

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., разів
1-й курс 43,21 5,78 13,37 1,47 43,74 6,72 15,36 1,89 43,04 6,11 14,19 1,78
2-й курс 45,57 6,37 13,97 1,48 46,01 6,29 13,67 2,01 49,13 7,06 14,37 1,69
3-й курс 47,81 7,09 14,82 1,82 45,29 5,83 12,87 1,73 48,56 6,89 14,12 1,95
4-й курс 49,67 6,96 14,01 1,67 44,15 6,08 13,77 1,86 47,18 6,98 14,79 1,81

Підтягування у висі на перекладині, кількість разів
1-й курс 11,8 3,41 28,89 0,96 11,5 2,81 24,43 0,59 10,18 3,45 33,88 0,67
2-й курс 12,5 3,48 27,84 1,07 12,7 4,43 34,88 0,83 14,17* 4,81 33,94 0,92
3-й курс 12,8 4,01 31,32 1,13 12,5 3,91 31,28 0,75 13,91 4,47 32,13 0,71
4-й курс 13,6 3,85 28,30 1,32 11,9 4,14 34,78 0,67 13,59 4,21 30,97 0,69

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см
1-й курс 13,3 5,21 39,17 0,91 12,4 4,84 39,03 0,98 11,43 4,52 39,45 0,83
2-й курс 14,2 5,67 39,92 1,30 12,6 4,91 38,96 1,32 16,47* 6,16 37,40 1,12
3-й курс 15,5 6,03 38,90 1,22 12,3 5,07 41,21 1,43 15,38 5,79 37,62 0,98
4-й курс 16,2 5,85 36,11 1,19 11,9 4,95 41,59 1,51 14,72 5,68 38,58 1,13

ному семестрі планується 4 мо-
дуля з таких видів спорту: легка 
атлетика, гімнастика, спортивні 
ігри, плавання. У позанавчальний 
час студенти мають можливість 

відвідувати заняття в абонемент-
них спортивних секціях або фіз-
культурно-оздоровчих групах, які 
діють на базі спортивного комп-
лексу університету.

 В ПДАБА обов’язкові на-
вчальні заняття проводяться про-
тягом 4 семестрів по 4 години на 
тиждень. Кожен семестр містить 
2 модуля. 1-й модуль є базовим 
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і включає елементи легкої атле-
тики, гімнастики, плавання. 2-й 
модуль – елективний і при його 
вивченні студентам надається 
можливість вільного вибору виду 
спорту з тих, які можуть бути 
запропоновані закладом вищої 
освіти: бадмінтон, баскетбол, во-
лейбол, настільний теніс, легка 
атлетика, плавання, фехтування, 
шейпінг, атлетична гімнастика, 
тахквондо, спортивне орієнтуван-
ня. У позанавчальний час на базі 
спортивного комплексу ПДАБА 
організовують роботу секції з різ-
них видів спорту та оздоровчої 
фізичної культури. Для студентів 
заняття в секціях безкоштовні 
(кількість занять – 1 раз на тиж-
день). У ДУАН обов’язкові на-
вчальні заняття з фізичного ви-
ховання проводяться протягом 
7 семестрів: перші 4 семестри 
– по 4 години аудиторних занять 
на тиждень, 5-й -7-й семестр – 
по 2 години. На вибір студентам 
запропоновано 5 видів спорту: 
баскетбол, бадмінтон, настіль-
ний теніс, атлетична гімнастика, 
танцювальна аеробіка. У позана-
вчальний час на базі ДУАН пра-
цюють секції з тих самих видів 
спорту. 

Визначення показників фі-
зичної підготовленості студентів 
нами здійснювалася в динаміці 
навчання на 1-4м курсах.

Рівень розвитку основних 
фізичних якостей визначався за 
допомогою контрольних випро-
бувань, передбачених для студен-
тів Державними тестами і нор-
мативами визначення фізичної 
підготовленості населення Украї-
ни: біг 100 і 3000м, підтягування 
на перекладині, човниковий біг 
4х9 м, нахил вперед з положення 
сидячи. Показники фізичної під-
готовленості студентів у динаміці 
навчання у вузі наведені в табл. 1.

Аналіз показників свідчить 
про те, що на першому курсі у 
студентів не спостерігалося ста-
тистично достовірних відміннос-
тей у показниках розвитку фізич-
них якостей (р>0,05). За період 

навчання у студентів всіх закладів 
вищої освіти, які брали участь у 
дослідженні, не спостерігалося 
статистично достовірних змін у 
показниках розвитку швидкості 
(тест – «біг 100м) і спритності 
(тест – «човниковий біг 4х9м») 
(р>0,05).

До другого курсу у студентів 
ДУАН спостерігається статис-
тично достовірний приріст по-
казників у тестах «біг 3000 м», 
«підтягування у висі на перекла-
дині», «піднімання тулуба в сід за 
1 хв» і «нахил вперед із вихідного 
положення сидячи» (р<0,05), на 
третьому і четвертому курсах ре-
зультати в цих тестах достовірно 
не змінюються (р>0,05). 

У студентів ДНУ ім. О. Гон-
чара і ПДАБА до другого курсу 
також спостерігається деяке по-
ліпшення показників у зазначе-
них тестах, однак ці зміни ста-
тистично недостовірні (р>0,05). 
На третьому і четвертому курсах 
у студентів ДНУ ім. О. Гончара 
спостерігається постійне зрос-
тання показників у даних тестах, 
які на четвертому курсі достовір-
но вищі, ніж ті, які були проде-
монстровані студентами на пер-
шому курсі. У студентів ПДАБА, 
навпаки, – з третього курсу спо-
стерігається деяка тенденція до 
погіршення результатів за всіма 
тестами, які використовувалися в 
ході експерименту (р>0,05).

Подібні тенденції спостері-
гаються і в показниках фізичної 
підготовленості дівчат-студенток 
(табл. 2).

Як і в юнаків, групи студен-
ток різних закладів вищої осві-
ти на першому курсі не мають 
статистично достовірних від-
мінностей (р>0,05) у показниках 
фізичної підготовленості і є од-
норідними. Як свідчать дані, на-
ведені в таблиці 2, в показниках 
розвитку швидкості і спритності 
у дівчат також не спостерігаєть-
ся статистично достовірних змін 
з першого по четвертий курс. На 
другому курсі найбільш виражені 
позитивні зміни спостерігаються 

в показниках розвитку сили, ви-
тривалості та гнучкості у студен-
ток ДУАН (р<0,05), в той час, як у 
представниць ДНУ ім. О. Гончара 
і ПДАБА не відзначається досто-
вірного приросту даних якостей 
(р>0,05).

Але у студенток ДУАН по-
казники стабілізуються і навіть 
незначно знижуються (р>0,05) 
на третьому і четвертому курсах, 
в той час, як у студенток ДНУ 
ім.О.Гончара спостерігається 
поступовий приріст показників 
у тестах «біг 3000 м», «підтя-
гування у висі на перекладині», 
«піднімання тулуба в сід за 1 хв» 
і «нахил вперед із вихідного по-
ложення сидячи», які на четвер-
тому курсі достовірно вище, ніж 
на першому (р<0,05). У студенток 
ПДАБА не спостерігається ста-
тистично достовірних відміннос-
тей у показниках фізичної під-
готовленості (р>0,05) протягом 
всього періоду навчання на пер-
шому-четвертому курсах, про-
те відзначається деяка тенденція 
до погіршення результатів у всіх 
тестах, які застосовувалися в на-
шому дослідженні.

На наш погляд, такі результа-
ти пояснюються тим, що: в ДУАН 
студентам створені найбільш 
сприятливі умови для занять 
фізичною культурою у позана-
вчальний час; на навчальних за-
няттях студентам надається право 
вільного вибору виду спорту або 
фізкультурно-оздоровчої систе-
ми з тих, які може запропонува-
ти кафедра фізичного виховання; 
стан матеріально-технічної бази 
ДУАН дозволяє впроваджувати в 
навчальний процес сучасні фіз-
культурно-оздоровчі технології, 
що користуються популярністю 
в студентської молоді; для ви-
значення рівня фізичного ста-
ну студентів застосовуються 
комп’ютерні програми; при пла-
нуванні навантаження виклада-
чами використовується індивіду-
альний підхід, що враховує рівень 
підготовленості і функціональні 
можливості кожного студента. 
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Таблиця 2
Показники фізичної підготовленості студентів протягом навчання в ЗВО  (дівчата)

Курси
ДНУ ім. О. Гончара

(n = 30) ПДАБА (n = 30) ДУАН (n = 30)

x̅ σ V m x̅ σ V m x̅ σ V m
Біг 100 м, с

1-й курс 17,33 1,17 6,75 0,25 16,87 1,16 6,87 0,19 17,16 1,18 6,70 0,18
2-й курс 16,83 1,21 7,18 0,31 17,01 1,13 6,64 0,21 16,71 1,15 6,88 0,21
3-й курс 16,21 1,19 7,34 0,24 17,13 1,18 6,88 0,23 16,88 1,14 6,75 0,19
4-й курс 16,51 1,22 7,38 0,22 17,21 1,14 6,62 0,18 17,02 1,16 6,81 0,23

Біг 2000 м, хв,с
1-й курс 11,55 0,59 5,10 0,35 11,57 1,01 8,72 0,26 11,52 0,76 6,59 0,33
2-й курс 11,46 0,57 4,96 0,29 11,49 0,58 5,04 0,24 11,04* 0,69 6,25 0,27
3-й курс 11,32 0,54 4,77 0,27 11,55 1,04 9,00 0,27 11,08 0,71 6,40 0,26
4-й курс 11,24 0,56 4,98 0,28 11,59 1,02 8,80 0,31 11,13 0,82 7,36 0,28

Човниковий біг 4х9 м, с
1-й курс 11,13 0,53 4,76 0,13 11,02 0,48 4,35 0,11 10,96 0,47 4,28 0,16
2-й курс 11,10 0,48 4,32 0,12 10,70 0,53 4,95 0,14 10,91 0,51 4,67 0,12
3-й курс 11,06 0,46 4,15 0,16 11,13 0,58 5,21 0,15 11,08 0,58 5,23 0,14
4-й курс 10,88 0,51 4,68 0,14 11,21 0,61 5,44 0,13 11,07 0,57 5,14 0,18

Стрибок у довжину з місця, см
1-й курс 163,54 13,89 8,49 1,87 165,82 13,48 8,12 1,79 167,18 14,23 8,51 1,97
2-й курс 169,81 14,01 8,25 1,93 170,73 13,76 8,05 1,86 176,15 13,95 7,91 1,89
3-й курс 171,95 14,17 8,24 1,91 168,28 13,84 8,22 1,91 174,05 14,11 8,10 1,91
4-й курс 175,17 14,28 8,15 1,89 166,11 13,65 8,21 1,94 172,37 14,26 8,27 1,92

Піднімання тулуба в сід за 1 хв., разів
1-й курс 35,66 6,59 18,48 1,76 37,81 6,97 18,43 1,69 36,56 6,71 18,35 1,81
2-й курс 39,19 6,73 17,17 1,82 41,95 7,02 16,73 1,76 45,67 7,65 16,75 1,93
3-й курс 44,67 6,91 15,46 1,78 40,34 6,89 17,07 1,74 44,51 6,98 15,68 1,73
4-й курс 48,80 7,11 14,56 1,91 38,82 7,12 18,34 1,77 43,43 7,13 16,41 1,86

Підтягування у висі на перекладині, кількість разів
1-й курс 14,82 3,41 23,00 0,69 14,56 2,82 19,36 0,56 14,10 3,42 24,25 0,62
2-й курс 15,58 5,54 35,55 1,01 15,31 4,39 28,67 0,81 17,91* 4,64 25,90 0,83
3-й курс 17,59 4,49 25,52 1,02 15,08 4,56 30,23 0,90 17,53 4,39 25,04 0,78
4-й курс 18,03 5,38 29,83 1,10 14,17 4,18 29,49 0,89 16,77 3,91 23,31 0,81

Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см
1-й курс 14,33 5,13 35,79 0,93 15,18 4,67 30,76 0,81 14,84 4,53 30,52 0,82
2-й курс 15,81 5,19 32,82 0,96 15,96 6,02 37,71 1,12 18, 93* 6,17 32,59 1,13
3-й курс 17,28 6,11 35,35 0,91 15,11 5,97 39,51 1,08 18,57 6,13 33,01 0,98
4-й курс 18,89 5,76 30,49 0,89 14,56 5,89 40,45 1,11 17,81 5,79 32,50 1,03

Такий підхід до організації на-
вчального процесу з фізично-
го виховання підвищує інтерес 
студентів до навчальних занять, 
що призводить до поліпшення їх 
відвідуваності і знижує кількість 

пропусків занять без поважних 
причин. Сприятливі умови для 
фізкультурно-оздоровчих і спор-
тивних занять у позанавчальний 
час також сприяють підвищенню 
рівня рухової активності студен-

тів за рахунок їх більш активної 
участі в роботі спортивних секцій 
і фізкультурно-оздоровчих груп, 
ніж в інших закладах вищої осві-
ти, що і обумовлює більш вира-
жені позитивні тенденції у показ-
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никах фізичної підготовленості 
студентів ДУАН. Але зменшення 
кількості обов’язкових навчаль-
них занять на третьому курсі з 4 
до 2 годин на тиждень призводить 
до стабілізації показників і навіть 
їх незначного погіршення. 

У студентів ДНУ ім. О. Гонча-
ра також спостерігається позитив-
на динаміка показників фізичної 
підготовленості студентів, яка ха-
рактеризується більш повільними 
темпами зростання, однак біль-
шою стабільністю. Слід зазначи-
ти, що ДНУ ім. О. Гончара – єди-
ний заклад вищої освіти з тих, які 
брали участь у дослідженнях, в 
якому обов’язкові заняття з фізич-
ного виховання проводяться про-
тягом усього періоду навчання. 

В ПДАБА показники фізич-
ної підготовленості студентів не-
значно (р>0,05) покращуються 
з першого на другий курс, потім 
поступово знижуються, хоча ці 
зміни статистично недостовірні 
(р>0,05).   Така динаміка показ-
ників фізичної підготовленості, 
на наш погляд, пов’язана з тим, 
що обов’язкові навчальні за-
няття з фізичного виховання в
ПДАБА проводяться тільки про-
тягом перших двох років навчан-
ня, а фізкультурно-оздоровчої 
та спортивно-масовою роботою 
у позанавчальний час охоплена 
лише незначна кількість студен-
тів.

Висновки. Таким чином, ана-
ліз показників фізичної підготов-
леності студентів у динаміці на-
вчання свідчить про достовірне 
збільшення показників сили, ви-
тривалості та гнучкості у студен-
тів ДУАН з першого по другий 
курс та подальшій їх стабілізації. 
У той же час, у представників 
ДНУ ім. О. Гончара відзначають-
ся більш повільні темпи приросту 
даних якостей, які до четвертого 
курсу достовірно збільшуються 
у порівнянні з показниками пер-
шого курсу. У студентів ПДАБА 
істотних змін у рівні розвитку 
фізичних якостей не спостеріга-
ється.

Аналіз науково-методичної 
літератури та результати власних 
досліджень дають підставу для 
визначення наступних шляхів 
удосконалення фізичної підготов-
ки студентів:

- включення  до змісту на-
вчальних програм з фізичного 
виховання видів спорту та фіз-
культурно-оздоровчих систем, які 
викликають цікавість у студентів;

- надання можливості студен-
там обирати види спорту та фіз-
культурно-оздоровчі системи на 
навчальних заняттях за власним 
бажанням;

- забезпечення професійно-
прикладної спрямованості прак-
тичних занять з фізичного ви-
ховання,  для чого необхідно: 
визначити професійно значущі 
фізичні та психофізичні якості 
для різних спеціальностей, добра-
ти фізичні вправи та види спорту, 
які мають прикладне значення, 
встановити оптимально співвід-
ношення загальної та професій-
но-прикладної фізичної підго-
товки для різних спеціальностей 
по рокам навчання, включити до 
програм з фізичного виховання 
спеціальних тестів і нормативів 
для оцінки рівня розвитку профе-
сійно значущих фізичних і психо-
фізичних якостей;

- активізація  фізкультурно-
оздоровчої та спортивної роботи 
в закладах вищої освіти в позана-
вчальний час шляхом організації 
роботи оздоровчих груп і секцій з 
видів спорту, проведенням спор-
тивних змагань і спортивно-масо-
вих заходів;

- створення сприятливих умов 
для самостійних занять студентів, 
для чого доцільно щоденно без-
коштовно надавати студентам час 
для  занять фізичними вправами 
на спортивних спорудах закладу 
вищої освіти, забезпечити сту-
дентів обсягом знань, необхідним 
для самостійного планування за-
нять фізичними вправами на тео-
ретичних заняттях і під час інди-
відуальних консультацій;

- забезпечення процесу фізич-

ного виховання студентів достат-
ньою кількістю методичних вка-
зівок і рекомендацій;

- формування мотиваційно-
ціннісного  ставлення студенів до 
занять фізичними вправами;

- підвищення  кваліфікації 
науково-педагогічного скла-
ду кафедр фізичного виховання  
для забезпечення їх готовності 
до впровадження інноваційних 
освітніх технологій у навчально-
виховний процес.
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