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Постановка проблеми. 
Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. У закладах вищої 
освіти фізичне виховання як ком-
понент фізичної культури по-
кликане забезпечувати у студен-
тів необхідний рівень розвитку 
соціально-біологічних аспектів 
життєдіяльності, реалізовувати 
передумови для різноманітних 
проявів творчої активності, фор-
мувати гармонійність, тілесно ду-
ховну єдність [7].

Технічний прогрес, стрімкий 
розвиток науки і дедалі зроста-
юча кількість нової інформації 
необхідної сучасному фахівцю 
роблять навчальну діяльність сту-
дента все більш інтенсивною і на-
пруженою. Відповідно, зростає і 
значення фізичного виховання як 
засобу оптимізації режиму життя, 
активного відпочинку, збережен-
ня і підвищення працездатності 
студента протягом усього періоду 
навчання [5, 6, 8, 9]. 

За останні 15 років у країні 
спостерігається стійка тенденція 
до зниження рівня фізичної під-
готовленості населення. Більше 
половини студентів не можуть 
скласти нормативів державних 
тестів щодо оцінки фізичної під-
готовленості населення України. 
Фізична підготовленість не тіль-
ки сприяє зміцненню здоров’я і 
високої працездатності, а й ство-
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Аннотация
В статье определены показате-

ли физической подготовленности 
студентов, которые занимаются в 
секции атлетической гимнастики. 
Уровень физической подготов-
ленности студентов определя-
ли с помощью комплекса тестов 
и нормативов для проведения 
ежегодной оценки физической 
подготовленности населения 
Украины. В статье описано вли-
яние секционных занятий разной 
направленности с приоритетным 
использованием средств атлети-
ческой гимнастики на показатели 
физической подготовленности 
студентов. Предложенная методи-
ка заключается в последователь-
ном чередовании занятий ско-
ростно-силовой направленности, 
силовой выносливости и силовой 
тренировки в недельном цикле. У 
студентов выявлено достоверное 
улучшение в результатах тести-
рования силы, выносливости и 
гибкости. 
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Annotations
The article defines the indicators 

of the physical readiness of students 
who are engaged in the section on 
athletic gymnastics. The level of 
physical preparedness of students 
was determined with the help of a 
set of tests and standards to conduct 
an annual assessment of the physi-
cal preparedness of the population 
of Ukraine. The article describes the 
influence of sectional occupations in 
different directions with the priority 
use of athletic gymnastics tools on 
the indicators of physical readiness 
of students. The proposed method 
consists in the sequential alternation 
of speed-strength training, strength 
endurance and strength training in 
a weekly cycle. Students showed a 
significant improvement in the re-
sults of testing strength, endurance 
and flexibility.

Keywords: students, physical 
preparedness, physical qualities, sec-
tional occupations, aletic gimnastics.
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рює передумови для успішної 
професійної діяльності [5, 6, 8, 9]. 

Як зазначає Т.Круцевич, ефек-
тивність занять з фізичного ви-
ховання в закладах вищої освіти 
в значній мірі залежить від змісту 
навчальної програми. А формую-
чий потенціал фізичної культури 
кожного студента визначаєть-
ся не тільки ступенем розвитку 
фізичних здібностей, а й мірою 
їх комплексної реалізації в на-
вчальній діяльності у сукупності 
з інтелектуальними, моральними, 
психологічними якостями [7].

Відомо, що під впливом раці-
ональних занять фізичною куль-
турою і спортом покращуються 
адаптаційні можливості організ-
му, здійснюється приріст показ-
ників фізичної підготовленості, 
рівень фізичної та розумової пра-
цездатності студентської молоді 
[3, 7].

Одним із засобів, який сприяє 
підвищенню рівня фізичної під-
готовленості студентів, є секційні 
заняття атлетичною гімнастикою.

Як вважають Г. Виноградов, 
В. Водлозьоров, І. Капко, занят-
тя атлетичною гімнастикою та на 
тренажерах можуть ефективно 
використовуватися як зі спортив-
но-тренувальною, так і з оздоров-
чою метою, де є чітке дозування 
навантаження, спрямованість 
тренування на окремі групи м′язів 
та як засіб відновлення [1, 2, 4].  

Тому удосконалення навчаль-
ного процесу з фізичного ви-
ховання в закладах вищої осві-
ти вимагає змін в організації та 
методики викладання, пошуку 
нових форм, засобів і методів на-
вчально-тренувальної роботи для 
підвищення рівня фізичної підго-
товленості студентської молоді є 
досить актуальним.

Мета дослідження: визначи-
ти вплив секційних занять атле-
тичною гімнастикою різної спря-
мованості на показники фізичної 
підготовленості студентів закладу 
вищої освіти. 

Наукове дослідження викона-
не у відповідності з планом науко-

во-дослідної роботи на 2016-2020 
р.р. за темою: «Науково-теоре-
тичні основи вдосконалення про-
цесу фізичного виховання різних 
груп населення» (номер держав-
ної реєстрації 0116U003010). 

Результати дослідження та їх 
обговорення. З метою визначен-
ня впливу фізкультурно-оздоров-
чих занять різної спрямованості 
з пріоритетним використанням 
засобів атлетичної гімнастики на 
фізичну підготовленість студентів 
нами було розроблено та впрова-
джено методику секційних занять 
з фізичного виховання, яка була 
спрямована на вирішення таких 
завдань: формувати розуміння 
ролі фізичної культури і спорту в 
розвитку особистості і підготовки 
її до професійної діяльності, мо-
тиваційно-ціннісного ставлення 
до занять фізичними вправами, 
установлення на здоровий спосіб 
життя, фізичне вдосконалення і 
самовиховання, потреби в регу-
лярних заняттях фізичною куль-
турою і спортом [1, 2, 3, 6, 7]. 

Дослідження проводились у 
Дніпропетровському національ-
ному університеті імені Гончара. 
В експерименті брали участь 64 
студенти другого курсу, які за-
ймаються в секції атлетичної гім-
настики і були поділені на контр-
ольну та експериментальну групи 
по 32 особи. Для студентів експе-
риментальної групи було розро-
блено та впроваджено методику 
секційних занять з пріоритетним 
використанням засобів атлетич-
ної гімнастики тричі на тиждень, 
тривалістю заняття 80 хвилин.  
Програма розрахована на 36 тиж-
невих мікроциклів, кожен з яких 
включає в себе три заняття різної 
спрямованості. Студенти контр-
ольної групи займалися в секції з 
атлетичної гімнастики за програ-
мою університету.

Перше заняття тижневого мі-
кроциклу спрямоване на розви-
ток швидкісно-силових якостей, 
друге – на розвиток силової ви-
тривалості, третє заняття спрямо-
ване на розвиток силових якостей 

з використанням тренажерних 
пристроїв. 

Основна частина першого за-
няття тижневого мікроциклу про-
водилася за типом кругового тре-
нування повторним методом без 
обтяжування або з невеликим об-
тяжуванням. Регламент на стан-
ціях: 30-40 секунд роботи, 30-40 
секунд відпочинку, частота сер-
цевих скорочень (ЧСС) – 160-180 
уд/хв, інтервал відпочинку між 
колами – 3-4 хвилини, в залеж-
ності від адаптаційних можли-
востей організму і підготовленос-
ті студента, ЧСС перед початком 
роботи на наступній станції – 90-
100 уд/хв. На заняттях швидкісно-
силової спрямованості студенти 
експериментальної групи вико-
нували фізичні навантаження в 
режимі 70-85% від максимальної 
потужності. Адекватність наван-
таження і контроль функціональ-
ного стану визначали за показни-
ком ЧСС.

Основна частина другого за-
няття тижневого мікроциклу про-
водилася за типом кругового тре-
нування інтервальним методом. 
У цьому випадку скорочувався 
час відпочинку між станціями і 
колами. Регламент на першому 
колі: 30-40 секунд роботи, 15-20 
секунд відпочинку, ЧСС – 140-
150 уд/хв, інтервал відпочинку 
між станціями 1-2 хвилини, ЧСС 
перед початком роботи на наступ-
ній станції – 120-130 уд/хв. У всіх 
наступних колах час відпочинку 
зменшували на станціях на 3 се-
кунди; між колами – на 30 секунд. 
Для збільшення фізичного на-
вантаження змінювали кількість 
вправ на кожній станції відповід-
ного кола. Фізичне навантаження 
в основній частині заняття визна-
чали за допомогою максимально-
го тесту: максимальна кількість 
виконаних рухів за 30 секунд 
роботи на станції. Залежно від 
результатів цього випробування 
призначається наступна норма 
фізичного навантаження. На за-
няттях, спрямованих на розвиток 
силової витривалості, студенти 
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експериментальної групи викону-
вали фізичні навантаження в ре-
жимі – 50-70% від максимальної 
потужності. 

Для роботи на тренажерах зі 
зростаючим від серії до серії зо-
внішнім опором спочатку визна-
чали величину обтяження, при 
якому студент здатний виконати 
тільки 10 повторень (МП). Основ-
на частина третього заняття тиж-
невого мікроциклу мала таке фі-
зичне навантаження: у першому 
підході виконувалося 10 повто-
рень із 50%, обтяженням від МП, 
у другому – із 70%, у третьому – 
із 90%. Відпочинок між серіями – 
2-3 хв. При роботі на тренажерах 
спочатку виконувалися вправи 
для основних м’язових груп тіла, 
а потім для локальних.

Слід зазначити, що в обох гру-
пах заняття мали однакову струк-
туру, тривалість експерименту. 

Ефективність запропонованої 
методики ми визначали за показ-
никами розвитку фізичних якос-
тей. Дослідження рівня фізичної 
підготовленості студентів здій-
снювалося за комплексом тестів 
і нормативів для проведення що-
річного оцінювання фізичної під-
готовленості населення України, 
а саме здобувачів вищої освіти. 
Комплекс тестів (табл. 1) дозволяв 
оцінити динаміку розвитку основ-
них фізичних якостей: швидко-
сті (біг 100 м), витривалості (біг 
3000 м), координації (човниковий 

біг 4х9 м), сили (підтягування на 
перекладині, стрибок у довжину 
з місця), швидкісно-силових зді-
бностей (піднімання тулуба в сід 
за 1 хв), гнучкості (нахил тулуба 
вперед з положення сидячи). 

Аналіз даних показав, що 32% 
студентів мають низький рівень 
розвитку фізичних якостей. До 
найбільш «відстаючих» відно-
сяться сила і витривалість. Слід 
звернути увагу на незначну кіль-
кість студентів, які мають вище за 
середній рівень фізичної підготов-
леності, їх кількість становила 8%.

Два бали в тестах «біг на 100 
метрів» і «човниковий біг» мають 
28% студентів, у тесті стрибок у 
довжину з місця – 19% студен-
тів, підтягування на перекладині 
– 46%, а у тесті на витривалість 
– 39%. 

Протягом експерименту спо-
стерігалася позитивна динаміка 
рівня фізичної підготовленості 
студентів контрольної та експери-
ментальної груп. Але зміна пара-
метрів фізичної підготовленості 
юнаків експериментальної групи 
відбувалося більш високими тем-
пами.

Після закінчення експеримен-
ту приріст показників за результа-
тами тесту «біг 100 метрів» у сту-
дентів експериментальної групи 
був значно вищим і складав 0,5 с 
(3,5%), в той час як приріст у сту-
дентів контрольної групи стано-
вив 0,2 с (1,4%). 

Результати тесту «біг 3000 м» 
у студентів контрольної групи 
зросли за період експеріменту з 
14,37 до 14,03 хвилин, приріст 
склав 34 секунди (2,4%), у сту-
дентів експериментальної групи 
результат покращився на 62 се-
кунди (7,1%) з 14,40 до 13,38 хви-
лин (р<0,05).

Дещо низькі початкові резуль-
тати в показниках «човникового 
бігу» можна пояснити тим, що 
цей тест є інтегральним і харак-
теризує рівень розвитку швидкіс-
них якостей і координації. Почат-
кові показники тесту становили 
9,75 с у студентів контрольної 
групи і 9,8 с – у студентів експе-
риментальної. Після закінчення 
тренувального циклу результати 
«в човниковому бігу» зросли у 
студентів контрольної групи на 
0,15 с (1,5%), у студентів експери-
ментальної групи на 0,6 с (6,1%) 
(р<0,05) і склали 9,6 і 9,2 секунд 
відповідно. 

Аналіз розвитку силових і 
швидкісно-силових якостей сту-
дентів проводився за допомогою 
трьох тестів: підтягування на пе-
рекладині, стрибок у довжину 
з місця, підйом тулуба в сід за 1 
хвилину. Це дозволило оціни-
ти рівень розвитку сили різних 
м’язових груп. Заняття силової 
спрямованості призвели до знач-
ного збільшення рівня розвитку 
силових якостей у студентів екс-
периментальної групи. 

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості студентів досліджуваних груп до та після експерименту, Ѕ±δ

Показники
ЕГ (n=32) КГ (n=32)

до після до після
Біг 100 м, с 14,6±1,41 14,1±1,35 14,7±1,29 14,5±1,17
Біг 3000 м, хв. 14,40±1,08 13,38±1,05* 14,37±1,09 14,03±1,12
Човниковий біг 4х9 м, с 9,8±0,48 9,2±0,42* 9,75±0,56 9,6±0,52
Підтягування на перекладині, кількість разів 9±4,01 12±3,85* 9±3,91 10±4,14
Стрибок у довжину з місця, см 219±18,76 244±18,39* 212±19,84 220±19,91*
Піднімання тулуба в сід за 1 хв, кількість разів 40±6,37 49±5,83* 41±6,29 43±6,72
Нахил тулуба вперед з положення сидячи, см 8±5,07 11±4,91 8±5,21 9±5,02

Примітка. ⃰  - достовірні відмінності між показниками при р<0,05



143

Початкові показники тесту 
«стрибок у довжину з місця» ста-
новили 212 см у студентів конт-
рольної групи і 219 см – експе-
риментальної. Після закінчення 
тренувального циклу результати 
зросли у студентів контрольної 
групи – на 8 см (3,8%), у студен-
тів експериментальної групи – на 
25 см (11,4%) і склали 220 і 244 
см відповідно (р<0,05). 

Протягом експерименту ре-
зультат тесту «підтягування на 
перекладині» зріс у студентів 
контрольної групи на 1 виконання 
(11,6%) з 9 раз до 10, у студентів 
експериментальної групи – на 3 
виконання (29,2%) з 9 до 12 від-
повідно (р<0,05).  

Результати тесту «піднімання 
тулуба в сід за 1 хвилину» у сту-
дентів контрольної групи після 
експерименту покращився на 2 
виконання (4,9%) з 41 до 43 разів, 
у студентів експериментальної 
групи – на 9 виконань (22,5%) з 
40 до 49 разів (р<0,05).

В кінці основної частини 
кожного заняття студенти експе-
риментальної групи виконували 
елементи стрейчингу та вправи 
на гнучкість, що сприяло розви-
тку гнукості. Результати тесту 
«нахил тулуба вперед з положен-
ня сидячи» у студентів контроль-
ної групи зросли за період експе-
рименту з 8 до 9 см, приріст склав 
1 см (12,5%), у студентів експери-
ментальної групи результат по-
кращився на 3 см (37,5%) з 8 до 
11 см (р<0,05).

Таким чином, можна просте-

жити позитивний вплив запро-
понованої методики секційних 
занять різної спрямованості з прі-
оритетним використанням засо-
бів атлетичної гімнастики на по-
казники фізичної підготовленості 
студентів експериментальної гру-
пи університету.

Висновки: 
1. З метою підвищення рівня 

фізичної підготовленості студен-
тів закладу вищої освіти нами 
впроваджено експериментальну 
методику секційних занять різної 
спрямованості з пріоритетним 
використанням засобів атлетич-
ної гімнастики. Особливості цієї 
методики полягає у послідовному 
чергуванні занять швидкісно-си-
лової спрямованості, силової ви-
тривалості та силового тренуван-
ня в тижневому циклі. 

2. Результати оцінки фізичної 
підготовленості студентів довели 
позитивний вплив запропонова-
ної методики секційних занять 
різної спрямованості з пріори-
тетним використанням засобів 
атлетичної гімнастики на рівень 
розвитку фізичних якостей тих, 
хто займається. У студентів ви-
явлено достовірне покращення у 
тестуванні сили, витривалості та 
гнучкості. Отже, зазначену мето-
дику можна рекомендувати для 
використання у фізичному вихо-
ванні студентської молоді.
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