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Аннотация
Рассмотрены поиски новых 

эффективных форм физического 
воспитания студентов высших 
учебных заведений.  Определены 
показатели готовности студентов 
к занятиям боевым искусством 
ушу. Разработана структура педа-
гогических действий на формиро-
вание физических способностей 
в процессе обучения ушу и дока-
зана ее эффективность.
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Annotation
The quest for new effective 

forms of physical upbringing of 
higher education students are con-
sidered. There have been deter-
mined the indicators of the students’ 
readiness level for martial arts, 
wushu training. The pedagogical ac-
tion structure for forming physical 
abilities during wushu training has 
been worked out. Its effectiveness 
has been also proved.
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Постановка проблеми. Необ-
хідність впровадження бойових 
мистецтв у навчальний процес 
студентської молоді визначається 
насамперед тим, що сучасну орга-
нізацію фізичного виховання ви-
щої школи, як визначає професор 
В. Волков [2] та інші дослідники, 
не можна визнати досконалою. У 
той же час доведено [1;10], що у 
процесі занять  бойовими мисте-
цтвами вирішуються завдання, 
спрямовані на: зміцнення фізич-
ного та психічного здоров’я,  фі-
зичний розвиток, навчання жит-
тєво важливим руховим умінням 
і навичкам, розвиток фізичних і 
моральних здібностей і надбання 
знань і умінь до самостійних за-
нять фізичними вправами.

Відсутність даних про форму-
вання фізичних здібностей, осно-
вою яких, перш за все, є загальний 
та вибірковий об’єми та інтен-
сивність навантажень, інтервалів 
відпочинку між вправами, мето-
дів контролю при організації за-
нять у бойовому мистецтві ушу зі 
студентською молоддю, зумовило 
необхідність подальших методич-
них розробок і вирішення цілого 
ряду педагогічних завдань.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Аналіз стану 
здоров’я випускників шкіл, які 
вступають до вищих навчальних 
закладів, за дослідженнями вче-

них (Л. Волкова, 2002; Г. Криво-
шеєвої, 2001; О. Штучної, 2000 
та ін.), засвідчує, що мало хто із 
абітурієнтів починає студентське 
життя абсолютно здоровим, а 
низький рівень здоров’я молоді 
великою мірою обумовлений від-
сутністю у неї зацікавленості до 
своєї особистості – взагалі і до 
культури здоров’я – зокрема.

Нині в Україні на законодавчо-
му рівні (В. Григор’єв, М. Третья-
ков, 2003; М. Олійник, А. Скрип-
ник, 2000) визнано, що фізичне 
виховання у вищих навчальних 
закладах є обов’язковим і здій-
снюється протягом усього періо-
ду навчання студентів. 

Нині система фізичного вихо-
вання має достатньо велику кіль-
кість засобів і форм організації 
занять фізичними вправами. По-
пулярними серед молоді є школи 
бойових мистецтв [1;9], зокрема 
школи джиу-джитсу, ушу, карате.

Враховуючи позитивний до-
свід вивчення бойових мистецтв 
[1;9;13], а також те, що заняття 
ушу сприяють гармонійному роз-
витку особистості, зміцненню 
здоров’я, виникає необхідність 
більш конкретного дослідження. 

Питання удосконалення розви-
тку фізичних здібностей студент-
ської молоді із використанням шля-
хом занять бойовим мистецтвам 
ушу, які відповідатимуть сучасним 
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вимогам вищої школи, зумовило 
вибір теми  дослідження  та його 
мети – проведення досліджень 
ефективності застосування засобів 
і методів фізичної підготовки у бо-
йовому мистецтві ушу та визначен-
ня їх ефективності щодо розвитку 
фізичних здібностей і зміцнення 
здоров’я студентської молоді.

Досягнення поставленої 
мети здійснювалося шляхом 
розв’язання таких завдань: 

1. Проаналізувати стан про-
блеми формування фізичних зді-
бностей студентської молоді;

2. Визначити рівень готовнос-
ті студентів до занять бойовим 
мистецтвом ушу;

3. Розробити структуру педа-
гогічних дій формування фізич-
них здібностей при навчанні ушу 
та експериментально перевірити 
її ефективність.

У процесі розв’язання постав-
лених завдань використані такі 
методи дослідження:

- теоретичні: аналіз навчаль-
но-методичної літератури, сис-
тематизація наукових даних, 
порівняння різних поглядів, уза-
гальнення досвіду практики, 
з’ясування рівня розробки дослід-
жуваної проблеми; 

- емпіричні: педагогічні спо-
стереження та експертна оцінка 
рівня здоров’я і готовності сту-
дентів до занять бойовими мисте-
цтвами; 

- експериментальні: педагогіч-
ний експеримент (констатуваль-
ний та формувальний) із викорис-
танням педагогічного тестування 
та методик  гоніометрії, пульсо-
метрії, динамометрії;

- методи статистичної обробки 
даних: кількісна та якісна оброб-
ка матеріалів дослідження із ви-
користанням методів математич-
ної статистики.

Усього в експериментах узяли 
участь 45 студентів у віці від 19 до 
21 років, які навчаються у ДВНЗ 
„Переяслав-Хмельницький дер-
жавний педагогічний університет 
імені Григорія Сковороди” на фа-
культеті фізичного виховання.

Із теорії та методики фізично-
го виховання (В. Волков, 2008; Т. 
Круцевич, 2008; Ю. Курамшин, 
2004) студентської молоді при-
йнято розглядати особливості 
розвитку п’яти основних фізич-
них здібностей: сили, витрива-
лості, гнучкості, спритності та 
швидкості.

На основі з’ясованих особли-
востей [10] нами було проведено 
дослідження 3-х показників фі-
зичного розвитку та 9-ти показ-
ників фізичних здібностей.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Установлено [4;11], 
що структура фізичної культури 
студентів включає три самостій-
них блоки: фізичне виховання, 
студентський спорт та активне 
дозвілля. Щодо діяльності сту-
дентів у сфері фізичного вихован-
ня, – пріоритетними залишаються 
освітні аспекти.

Втім, як свідчить аналіз на-
укової літератури [2;4;11], дина-
міка працездатності, збереження 
високої розумової активності у 
студентів протягом усього періо-
ду навчання у вищих навчальних 
закладах залежить від об’єму фі-
зичних навантажень у режимі дня 
та навчальної неділі. Відтак, спо-
стерігається тісний взаємозв’язок 
між фізичною та розумовою пра-
цездатністю.

Вчені (Ж. Холодов, В. Куз-
нєцов, 2006, С. 271-272) вважа-
ють, що „…занятия различными 
видами спорта по-разному 
оказывают воздействие на 
умственную работоспособ-
ность. Так, с одной стороны, 
игровые виды и единоборства 
предъявляют повышенные требо-
вания к психике. Это обусловлено 
повышенным функционировани-
ем эмоционально-психических 
механизмов. Следствием таких 
занятий является снижение ум-
ственной активности…”.

Водночас [3] проведення фіз-
культурних занять двічі на тиж-
день із малотренованими студен-
тами та навантаженнями великої 
інтенсивності суттєво знижує ро-

зумову діяльність протягом на-
вчальної неділі. Тому важливо 
враховувати рівень фізичної під-
готовленості при плануванні фі-
зичних навантажень, щоб це не 
призвело до зниження розумової 
активності.

У наукових працях Л. Волко-
ва (2002) зазначено, що ефектив-
ність процесу розвитку фізичних 
здібностей у будь-якому віці зале-
жить, насамперед, від наявності 
інформації про особливості кон-
тингенту, яка повинна відобража-
ти (О. Куц, 1993) стан до початку 
тренування та вікові особливості 
функціонування або розвитку 
систем та органів, на які здійсню-
ється вплив.

Різні аспекти досліджуваної 
проблеми зумовили проведення 
більш детального аналізу, який 
став можливим за комплексного 
підходу вивчення рівня фізичної 
підготовленості студентів до за-
нять бойовим мистецтвом ушу.  

Одним із перших завдань педа-
гогічного екперименту стало вста-
новлення індивідуальних параме-
трів, які дають змогу визначити у 
студента їх готовність  до навчан-
ня бойовому мистецтву ушу. 

Слід зазначити, що готовність 
[9,44] це „…прояв індивідуально-
психологічних і морфофункціо-
нальних здібностей особистості і 
система компетенцій, що забезпе-
чують успішність оволодіння тео-
ретичними знаннями та практич-
ними навичками для реалізації їх 
як у змагальній діяльності, так і в 
процесі життєдіяльності”.

Проведений  констатувальний 
експеримент дав змогу визначи-
тись у показниках готовності до 
навчання та формувальний із ви-
користанням математичного ана-
лізу з’ясував динаміку розвитку 
фізичних здібностей. 

У проведених дослідженнях 
рівень розвитку фізичних здібнос-
тей студентів, який свідчить про 
їхню фізичну підготовленість  і 
готовність до навчання ушу; є до-
статньо високим у зв’язку з тим, 
що протягом 2 - 4-х років вони за-
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ймалися різними видами спорту, 
оволодівши при цьому певною ба-
зовою фізичною підготовленістю.

Результати проведеного аналі-
зу дозволяють констатувати той 
факт, що у зміст фізичної підготов-
ки повинні бути уключені вправи 
на розвиток швидкісної сили, 
швидкісної координації, швидкіс-
ної витривалості, гнучкості. Цей 
факт дає підстави для планування 
засобів загальної фізичної підго-
товки, спрямованих на  розвиток 
цих фізичних здібностей.

Як відомо [3], фізичний розви-
ток людини визначається трьома 
антропометричними показника-
ми – довжина та маса тіла, обхват 
грудної клітки.

Більшість дослідників [4;9] 
стверджують, що деякі із компо-
нентів, зокрема – довжина тіла, є 
генетичною основою і мають зна-
чний вплив на розвиток рухових 
здібностей.

Характер виконуваних рухів і 
поз, що приймаються [6], завжди 
обмежуватиметься вказаними 
чинниками. Це важливо розумі-
ти, щоб не нашкодити надмірною 
старанністю [8] у досягненні ви-
сокої рухливості в суглобах.

Безумовно, на початковому 
етапі навчання ушу такий показ-
ник, як м’язова чутливість, ви-
значає якість виконання рухів, 
пов’язаних із дозованими діями 
при розгляді вправ – дуйлянь і 
важливість оволодіння координа-
ційною здібністю – просторова 
орієнтація, яка доповнює її необ-
хідністю в ушу. 

Проведений аналіз досліджень 
дозволяє зробити висновок, що  
відповідно до навчального проце-
су початковий етап ушу повинен 
визначатися певним виконанням 
швидких рухів разом із витрива-
лістю, спритністю та координаці-
єю, що й складає зміст загальної 
фізичної готовності до навчання. 

Що стосується фізичного роз-
витку, то, безумовно,  необхідно 
виокремити лише деякий вплив 
антропометричних показників на 
спортивний результат, а не про 

зміну цих показників під впливом 
тренувальних навантажень.

Щодо таких  показників, як 
м’язова чутливість і просторо-
ве орієнтування, у поєднанні із 
швидкісно-силовими рухами, ці 
здібності мають значний вплив 
на виконання рухів і повинні бути 
складовими змісту навчальних за-
нять бойових мистецтв [8;9].

В умовах проведення по-
єдинку це може свідчити як  про 
точність і силу нанесення удару, 
швидкісно-силовий рух у задано-
му напрямі, так і про дозування 
згаданих технічних дій.

Відповідно до сучасних вимог 
педагогічної практики, для визна-
чення повної картини готовності 
до занять ушу нами було про-
ведено педагогічне анкетування. 
Об’єктом інформації стали сту-
денти, які займаються бойовим 
мистецтвом ушу. 

У результаті проведеного анке-
тування, виявлено, що сон  – скла-
дає 7-8 год. у 38,0 % опитуваних; 
9 год. у 34,0%; менше 7 год. – 7,0 % 
студентської молоді; бажання ру-
хатися – велике (45,0 %), середнє 
(52,0 %), мале (3,0 %); тренуван-
ня (кількість за неділю) – 3 рази 
(69,0 %), 4 рази (24,0 %), 5- разів 
(3,5%), 6 разів – (3,5 %); бажання 
до тренування – велике (90,0 %), 
середнє (10,0 %); втомлюваність 
– велика (6,0 %), середня (66,0 
%), мала (3,0 %); потовиділення – 
велике (17,0 %), середнє (62,0 %), 
мале (21,0 %); болі – не має (48,0 
%), головні (14,0%), м’язові (24,0 
%), суглобні (14,0%); самопочут-
тя після тренування – добре (79,0 
%), задовільне (21,0 %); спаринги 
(раз за тиждень) – бажані (86,0 
%), мало бажані (14,0 % із них 
75,0% дівчата); спортивні змаган-
ня – бажані (90,0 %), мало бажані 
(10,0 % із них 100,0 % дівчата); 
кращі засоби відновлення - про-
гулянки (45,0 %), сон (66,0 %), 
сауна (14,0%), тренування (10,0 
%); кількість днів, необхідних 
для відновлення після змагань – 
1 день, 7 днів (14,0%), 2 дні (24,0 
%), 3 дні (28,0 %).

У цілому слід зазначити, що 
результати анкетування свідчать 
не лише про бажання до активної 
рухової діяльності, бажання за-
йматися ушу, а і (середня втомлю-
ванність, середнє потовиділення, 
мала кількість днів, необхідних 
для відновлення після проведен-
ня змагань) про готовність до за-
нять бойовим мистецтвом ушу.

Відтак, проблемними залиша-
ються питання змісту, об’єму та 
інтенсивності фізичних наванта-
жень у покращенні фізичних зді-
бностей студентської молоді. 

Таким чином, на основі 
з’ясованих особливостей [5;9;11], 
для ефективної організації трену-
вального процесу бойовим мисте-
цтвом ушу із розвитку фізичних 
здібностей необхідно раціональ-
но поєднувати чотири складові 
характер і величину навантажен-
ня, тривалість і характер відпо-
чинку.

Головні концептуальні по-
ложення, на яких базується до-
слідження, полягають у тому, що 
загальна фізична підготовка, як 
зазначають фахівці ушу Г. Музру-
ков [8], О. Чуканов [12] та Чжінг-
Мінг [13] – це фундамент розви-
тку фізичних здібностей, рухових 
функцій ушуїстів. Це дає можли-
вість підвищувати їх спортивну 
працездатність.

Необхідно відзначити [2;9;11], 
що тренувальне навантаження 
має два взаємопов’язані параме-
три: обсяг: сюньлянь та інтенсив-
ність – цзецзоучи. 

Між тим, як відмічено у дослід-
женнях К. Кондратовича (1991) та 
В. Ягелло (2002) у дзюдо, М. Ка-
штанова (2007) в карате, М. Ве-
личковича і А. Мартинюка (2003) 
в українському рукопаші – гопа-
ку,  та мало своє підтвердження у 
останніх розробках із джиу-джит-
су [9] – бойові мистецтва різні у 
своїх цілях та засобах досягнен-
ня переваги, а звідси і різними 
будуть у них ведучі фізичні зді-
бності. 

Основним інструментом реа-
лізації проблем формування фі-
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зичних здібностей стало питан-
ня структури та змісту фізичних 
вправ  у процесі вивчення бойо-
вого мистецтва ушу. 

Враховуючи позитивний до-
свід проведених досліджень [9], 
річний цикл навчання фізичним 
вправам засобами бойового мис-
тецтва ушу вирішено розділити 
на чотири етапи (рис. 1).

На першому етапі розвитку 
швидкісних здібностей (швид-
кість, швидкісно-силові та швид-
кісно-витривалі здібності) при-
ділимо 38,0 % від усього часу, 
спрямованого на фізичну підго-
товку, тобто 6 годин, що у цілому 
не суперечить дослідженням О. 
Максименка [7, 441-443]. На роз-
виток  швидкісної координації, 
гнучкості та інших спеціальних 
здібностей відведено 9 годин.

На другому етапі частка швид-
кісних здібностей складає 37,0 %, 
тобто 5 годин, розвиток силових 
та координаційних здібностей, 
м’язової чутливості та гнучкості 
– 9 годин.

На третьому етапі навчання 
бойовим мистецтвом ушу, де за-
гальна частка фізичної підготов-
ки від усієї складає 13 годин  (рис. 
1), на розвиток сили та силової 
витривалості відведено 38,0 % від 
усього часу, тобто – 5 годин.

Розвиток гнучкості, координа-
ційних здібностей (просторової 
орієнтації) та інших здібностей – 
8 годин.

Четвертий, – заключний, етап 
у нашому річному циклі навчан-
ня ушу складає 2 години фізичної 
підготовки. Розвиткові сили та 
силової витривалості приділено 
37,0 % від усього часу, тобто 44 
хв. На розвиток гнучкості, коор-
динаційної здібності і спритності 
приділено 76 хвилин.

Контроль та оцінка підготов-
леності проводилися за тестами 
[5;10;11], які дозволяють оцінити 
як загальні, так і спеціальності 
здібності студентів.

Особливостями системи само-
стійної підготовки в бойових мис-
тецтвах перш за все було декілька 

методів [9;13]: мистецтво дихан-
ня, уміння розслаблятися, методи 
концентрації уваги на вольових зу-
силлях у поєднанні із виконанням 
вправ, а також підхід до розучуван-
ня рухів із використанням динаміч-
них і статичних варіантів.

 Однією з особливостей був 
раціональний вибір необхідного 
темпу і ритму проведення само-
стійних занять.

Ще однією відмінною рисою 
бойових мистецтв є використан-
ня для тренувань нетрадиційних 
спортивних снарядів [1;6] – це па-
лиці, жердини, вірьовки, а також 
багато видів холодної зброї.

Доповненням до особливос-
тей підготовки у східних бойових 
мистецтвах є те, що зміст про-
грамного матеріалу із фізичної 
підготовки незначно змінюється 
протягом усіх етапів.  

Особливим видом у самостій-
ній підготовці в ушу є робота на 
розвиток периферійного зору, що 
є важливим для ведення поєдинку 
з декількома й більше супротив-
никами.

В силу своєї специфіки, обу-
мовленої наявністю великої кіль-
кості широко амплітудних рухів, 
складно координаційних рухів, 
заняття ушу вимагають підвище-
ні вимоги до такого параметру фі-
зичних здібностей як гнучкість. 
Враховуючи той факт [6;8;12;13], 
що в спортивному ушу викорис-
товуються складні акробатичні 
стрибки із приземленням у шпа-
гат, гнучкість ушуїста повинна 
бути беззаперечною, що підтвер-
джується рядом дослідників. В 
ушу для виховання фізичної зді-
бності гнучкості є ряд спеціаль-
них вправ – жоугун, яких не має у 
інших видах єдиноборств.

Гнучкість – жоугун виховуємо 
на усіх чотирьох етапах навчання. 
Встановлено [9], що для роботи 
над даною фізичною здібністю 
ЧСС достатня 90-110 уд.хв.-1. 
Над розвитком гнучкості працю-
ємо у першій половині занять та 
у кінці основної частини занять, 
що не суперечить дослідженням 

Т. Круцевич (2008) – в першій по-
ловині занять перевагу віддаємо 
розвиткові пасивної гнучкості, а 
розвиткові активної – перед за-
ключною частиною.

Г. Музруков [8], при роботі 
над гнучкістю в ушу, рекомендує 
працювати відразу після вступ-
ної (розминочної) частини занят-
тя при дотриманні 3-х основних 
принципів: поступовість, по-
етапного підвищення складності 
вправ і збільшення навантажень; 
регулярність, щоденне виконан-
ня вправ на гнучкість на протязі 
години у період її розвитку та 30 
хв. у період підтримання гнуч-
кості; комплексний підхід до роз-
витку гнучкості, мається на увазі 
рівномірний розвиток рухливості 
усіх груп суглобів та збільшення 
еластичності усіх м’язових груп 
і зв’язок, задіяних при виконанні 
рухів ушу.

Між тим, як відзначають до-
слідники (Г. Арзютов, 2000; Л. 
Волков, 2002; М. Озолін, 2006 та 
ряд ін.), у  першій половині основ-
ної частини занять перевагу слід 
віддавати вправам для розвитку 
швидкісних здібностей, чим ми 
і керувалися у наших досліджен-
нях, потім – вправи на гнучкість.

Вправи для роботи над гнуч-
кістю поділяються на слідуючі 
групи [8]: цзяньбу жоугун – роз-
виток рухливості плечевого по-
ясу; туйбу жоугун – розвиток 
рухливості тазостегнового су-
глобу; яобу жоугун – розвиток 
рухливості поперекового відділу 
хребта; сюнбейбу жоугун – роз-
виток рухливості грудного відді-
лу хребта; ваньбу жоугун – розви-
ток гнучкості запястів; цзухуайбу 
жоугун – розвиток рухливості го-
ліностопа і їх виконують тільки у 
такій послідовності.

Цей факт дає підстави для пла-
нування засобів загальної фізич-
ної підготовки для удосконалення 
цих фізичних здібностей.

Ці фундаментальні принципи 
знаходять пряме продовження і в 
вузькоспеціальних методах підго-
товки. 
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Окремий розділ відводить-
ся методиці контролю та оцінки 
здоров’я та розвитку фізичних 
здібностей студентів у кінці річ-
ного циклу поетапного навчання 
бойовому мистецтву ушу. Такий 
підхід дає змогу викладачу вно-
сити корективи у педагогічний 
процес навчання студентів бойо-
вим мистецтвам. 

На підставі порівняльного ана-
лізу установлено, що у фізичній 
підготовленості отримали при-
ріст: сила (16,2 %); м’язова чут-
ливість (0,3 %); гнучкість (3,6 %); 
швидкість ( 2,6 %); швидкісно-
витривалі здібності (3,5 %); про-
сторова орієнтація (21,0 %). Слід 
зауважити, що за час проведення 
експерименту незначно погіршені 
показники спритності на 2,0 %.

Що стосується індивідуальної 
оцінки фізичних здібностей [9] на 
етапі заключного експерименту, то 
у цілому у показниках швидкісно-

силових здібностей,  швидкісної-
витривалості та координаційних 
здібністей виявлено середній рі-
вень;  швидкісні здібності – висо-
кий рівень.

Після завершення основного 
педагогічного експеримента був 
проведений порівняльний аналіз 
показників фізичної підготовле-
ності студентів (табл. 1) експери-
ментальної (n = 14) і контрольної  
(n = 17) груп.  

Вимірювання фізичних здіб-
ностей як студентів контрольної 
(К), так і еспериментальної (Е) 
груп проводилися із використан-
ням тестів, що дозволили оціни-
ти рівень розвитку силових та 
швидкісно-силових здібностей, 
швидкості, гнучкості, швидкісної 
витривалості, м’язової чутливості 
та спритності.

Порівняльний аналіз (табл. 1) 
дозволив визначити, що такі фі-
зичні здібності, як швидкість (біг 

30 м) та швидкісна витривалість 
(біг 300 м), позитивно змінились 
у студентів експериментальної 
групи. Значні розбіжності мають 
максимальні (4,1; 4,3) та міні-
мальні (4,9; 5,56) показники у ре-
зультатах бігу на 30 м.

Найбільш достовірні зміни у 
студентів, які займалися бойовим 
мистецтвом ушу, спостерігаються 
в показниках силових і швидкіс-
но-силових здібностей, гнучкос-
ті, м’язової чутливості, ходьби по 
прямій (компонент  координацій-
них здібностей).

Між тим показник спритності 
у експериментальній групі трохи 
гірший, ніж у контрольної, хоча 
значення різниці статистично не-
достовірна.

Таким чином, спостерігаються 
позитивні достовірні відмінності 
у показниках фізичної підготов-
леності студентів, які займалися 
бойовим мистецтвом (Е), порів-

Таблиця 1
Статистичні показники компонентів фізичної підготовленості студентів 

експериментальної (n = 14) та контрольної (n = 17) груп

№ 
п/п Показники група

Статистичні значення

Х

σ MAX MIN m T p

1. Сила, кг
Е* 60,2 2,34 64 56 0,62

1,82 >0,1
К** 55,4 10,58 80 42 2,56

2. Сила, 50,0% від MAX, кг 
Е* 30,8 3,81 38 25 1,01

2,95 >0,1
К** 39,3 11,14 60 20 2,70

3. Стрибок вгору, см 
Е* 52,0 1,46 54 49 0,39

1,26 <0,1
К** 49,9 6,68 60 36 1,62

4. Стрибок у довжину, см
Е* 243,0 13,78 267 220 3,68

1,29 <0,1
К** 237,1 11,14 260 200 2,70

6. Гнучкість, см
Е* 19,3 1,75 22 16 0,46

7,75 >0,1
К** 13,1 2,78 17 7 0,67

7. Біг 30 м, с
Е* 4,43 0,23 4,1 4,9 0,06

3,00 >0,1
К** 4,73 0,35 4,3 5,56 0,08

8. Біг 15м х 2, с
Е* 7,14 0,10 6,95 7,32 0,02

0,90 <0,1
К** 7,04 0,49 6,35 8,14 0,11

9. Біг 300 м, с
Е* 55,40 0,76 54,39 57,0 0,20

1,09 <0,1
К** 57,4 7,52 51,0 78,0 1,82

10. Ходьба по прямій, см 
Е* 12,2 4,69 8 20 1,25

1,98 >0,1
К** 28,5 33,42 0 120 8,11
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няно із результатами тестування 
студентів факультету фізичного 
виховання (К).

Проведені експериментальні 
та теоретичні дослідження дозво-
ляють зробити такі висновки:

1. Визначено, що структура 
фізичної підготовленості сту-
дентів, які навчаються бойовому 
мистецтву ушу, у взаємозв’язку із 
іншими компонентами не тільки 
не гірша, а у деяких випадках зна-
чно краща, що підтверджується 
результатами проведених дослі-
джень.

2. Значний вплив на форму-
вання структури підготовленості 
студентів при навчанні бойовому 
мистецтву ушу мають швидкіс-
но-силові здібності, швидкість, 
компоненти координаційних зді-
бностей (м’язова чутливість, про-
сторова орієнтація) та швидкісна 
витривалість.

3. На підставі теоретичного 
аналізу, досвіду практики, екс-
периментальних даних річний 
навчальний процес розподіляєть-
ся на чотири етапи. У зміст про-
грами включаються рекомендації 

щодо методики навчання, форм 
організації занять і контролю під-
готовленості студентів.

4. Порівняльний аналіз резуль-
татів досліджень студентів експе-
риментальної та контрольної груп, 
а також результати спортивних 
змагань студентів, котрі займають-
ся ушу, свідчать, що розроблена 
методика є статистично достовір-
ною щодо формування сили та ко-
ординаційної здібності – просто-
рова орієнтація, більш надійною є 
методика удосконалення м’язової 
чутливості та швидкості та самою 
ефективною є методика удоскона-
лення гнучкості.
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