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Аннотация
В статье представлена сравни-

тельная характеристика физиче-
ской подготовленности студенток 
разных профилей специально-
стей по результатам тестирования 
таких двигательных качеств, как 
общая выносливость, гибкость, 
скоростные, скоростно-силовые, 
силовые и координационные 
способности. Определение уров-
ня достижений студенток и их 
оценка позволят повысить эффек-
тивность процесса физического 
воспитания в вузах I-II уровня 
аккредитации в зависимости от 
профиля специальностей за счет 
формирования и совершенствова-
ния вспомогательно-прикладных 
двигательных навыков, физиче-
ских, волевых и других качеств, 
которые необходимы для успеш-
ного освоения выбранной про-
фессии. 

Ключевые слова: физическое 
воспитание, физическая подго-
товленность, двигательные те-
сты, студентки.

Постановка проблеми. Аналіз 
останніх досліджень і публікацій. 
Одним з найважливіших завдань 
системи сучасної освіти у вищому 
навчальному закладі є підготовка 
сучасної студентської молоді до ак-
тивної життєдіяльності та ефектив-
ного виконання своїх професійних 
обов’язків [2, 5, 8]. 

Навчання у вузі пов'язане з ве-
ликим психоемоційним наванта-
женням, значною розумовою ро-
ботою, з необхідністю адаптації 
до нових умов навчання, режиму 
дня, харчування, а для багатьох 
студентів –  до нових умов про-
живання [4]. 

Навчальний процес з фізично-
го виховання у ВНЗ є невід’ємною 
складовою у структурі підготов-
ки спеціалістів всіх напрямків, а 
фактори фізичної підготовленос-
ті мають важливе значення для 
розвитку професійно важливих 
здібностей майбутнього фахівця 
будь-якого профілю. Його зміст 
регламентується відповідними 
нормативно-правовими докумен-
тами Міністерства освіти і науки 
молоді та спорту України та базо-
вою програмою з фізичного вихо-
вання [3, 7, 10, 11]. 

Фізичне виховання у ВНЗ є 
головним напрямом упроваджен-
ня фізичної культури і становить 
органічну частину загального ви-
ховання, покликану забезпечува-
ти розвиток фізичних, морально-
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вольових, розумових здібностей і 
професійно-прикладних навичок 
людини [2, 4].

Однак аналіз фізичного ста-
ну сучасної студентської молоді 
в більшості випадків свідчить 
про незадовільний рівень розви-
тку компонентів їх фізичної під-
готовленості [3, 5], а також про 
тенденції до ослаблення здоров'я 
абітурієнтів [1, 4] і збільшення 
контингенту спеціальних медич-
них груп з фізичного виховання 
в процесі навчання у вищих на-
вчальних закладах різних рівнів 
акредитації [2].

За результатами опитування 
учнівської молоді та керівників 
навчальних закладів в Україні, 
що проведене в межах міжнарод-
ного проекту “Health behaviour 
school-aged children” (HBSC) 

– «Здоров’я та поведінкові орі-
єнтації учнівської молоді Украї-
ни», спеціалістами Українського 
інституту соціальних досліджень 
ім. О. Яременка проаналізовано 
вплив соціального середовища 
на формування здоров’я учнів-
ської молоді віком 11–17 років 
[9]. Зазначається, що впродовж 
тижня фізично активними (за-
ймалися близько години на день) 
були лише 22 % учнівської молоді 
віком 11–17 років (з них 28 % – 
хлопці, 16 % – дівчата). Щоденно 
у вільний від занять час фізичне 
навантаження (форми організа-
ції фізичними вправами в поза-
урочний час) має лише кожний 
шостий-восьмий студент ВНЗ, 
незалежно від рівнів акредитації. 
З віком цей показник знижуєть-
ся: ПТНЗ – 21 %, ВНЗ I–II рівнів 

акредитації – 16 %, першокурс-
ники ВНЗ III–IV рівнів акреди-
тації – 12 %. При цьому у всіх 
вікових групах у дівчат фізична 
активність нижча, ніж у хлопців, 
у 1,5–2,5 рази.

Питання вивчення фізичної 
підготовленості студентів ВНЗ 
I-II рівня акредитації різного про-
філю спеціальностей в проце-
сі навчальних занять з фізичної 
культури є недостатньо вивченим, 
і вимагає проведення спеціальних 
досліджень. Зокрема, недостат-
ньо досліджено проблеми визна-
чення перспектив застосування 
різних видів рухової активності, 
у тому числі, конкретних видів 
фізичних вправ, які забезпечують 
раціональні режими для конкрет-
ного профілю спеціальностей 
ВНЗ I–II рівня акредитації. 

Таблиця 1
Середньостатистичні значення показники фізичної підготовленості студенток 15-16 років, n=30

Рухові тести
Гр.«Д»*, n –11 Гр. «ФВ»*, n –7 Гр.«Г»*, n –12 Достовірність 

розбіжностей, p
_
х1 S m

_
х2 S m

_
х3 S m

_  _
х1-х2

_  _
х2-х3

_  _
х1-х3

Згинання-розгинання 
рук в упорі лежачи на 
підлозі, к-сть разів

16,7 1,8 0,7 19,5 1,5 0,5 15,0 1,5 0,4 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Стрибки у довжи-
ну з місця, см 154,5 19,5 6,2 164,7 11,3 4,3 156,9 12,5 3,8 p<0,05 p<0,05 p>0,05

Піднімання в сід за 
1 хв, к-сть разів 43,7 2,8 0,9 45,7 3,5 1,3 44,6 5,9 1,8 p>0,05 p>0,05 p>0,05

Стрибки зі скакалкою 
за 30 с., к-сть разів 38,8 7,8 2,5 45,3 4,1 1,5 42,8 5,3 1,6 p<0,05 p>0,05 p<0,05

Метання малого м'яча 
на дальність, м 19,5 2,5 0,8 21,0 4,0 1,5 20,4 2,8 0,8 p<0,05 p>0,05 p<0,05

Кистьова дина-
мометрія,  кг 14,5 4,5 1,4 24,8 8,7 2,4 19,4 6,3 3,2 p<0,05 p>0,05 p<0,05

Біг на 100 м, с 17,9 1,4 0,4 15,7 1,3 0,5 16,0 1,5 0,4 p<0,05 p>0,05 p<0,05
Біг 30 м, с 7,0 0,7 0,2 6,8 0,8 0,3 7,4 0,9 0,3 p>0,05 p>0,05 p>0,05
Човниковий біг 4×9 м, с 10,5 0,4 0,1 9,4 0,3 0,1 9,9 0,6 0,2 p<0,05 p<0,05 p<0,05
10 штрафних кидків на 
точність, к-сть влучень 1,4 1,1 0,4 5,4 1,0 0,4 2,4 0,7 0,2 p<0,05 p<0,05 p<0,05

Тест Копилова 10,9 2,1 0,7 7,4 1,1 0,4 9,2 1,7 0,5 p<0,05 p<0,05 p<0,05
Нахили тулуба вперед з 
положення сидячи, см 8,4 3,6 1,2 13,0 1,4 0,5 12,2 1,7 0,5 p < 

0,05 p>0,05 p<0,05

Примітка. *– групи «Дизайн», «Фізичне виховання», «Геологія»
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Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами, темами: 
Дослідження виконане відповід-
но Зведеного плану НДР в сфе-
рі фізичної культури і спорту на 
2011-2015 рр. Міністерства Украї-
ни у справах сім’ї, молоді та спор-
ту за темою 3.1. «Вдосконалення 
програмно-нормативних засад 
фізичного виховання в навчаль-
них закладах» (номер державної 
реєстрації 0111U001733).

Мета досліджень – визначити 
особливості фізичної підготов-
леності студенток ВНЗ I–II рівня 
акредитації різного профілю спе-
ціальностей в процесі навчальних 
занять з фізичної культури.

Методи та організація до-
сліджень. Для досягнення мети 
були використані такі методи до-
слідження: аналіз даних науково-
методичної літератури, норматив-
но-правових документів, програм 
з фізичної культури, педагогічне 
тестування, методи математичної 
статистики. 

Дослідження проводились на 
базі Університетського коледжу 
Київського університету імені 
Бориса Грінченка, коледжу геоло-
горозвідувальних технологій, Ки-
ївського коледжу комп’ютерних 
технологій та економіки НАУ. У 
дослідженнях взяли участь дівча-
та 15–16 років (n = 30). 

Результати досліджень та 
їх обговорення. Для визначення 

рівня фізичної підготовленості 
студентів використовували ізо-
льовані рухові тести, спрямовані 
на досягнення конкретної рухо-
вої якості, і нормативи їх оцінки 
представленні в спеціальній літе-
ратурі [6]. 

Аналіз особливостей динамі-
ки розвитку компонентів фізич-
ної підготовленості студенток 
здійснений за результатами тес-
тування основних фізичних зді-
бностей: швидкісно-силових здіб-
ностей і швидкості, загальної та 
швидкісної витривалості, сили 
та силової витривалості, а також 
гнучкості.

У таблиці 1 представлено се-
редньостатистичні значення ре-
зультатів виконання різнобічних 
тестових вправ студентами Уні-
верситетського коледжу Київ-
ського університету імені Бориса 
Грінченка, коледжу геологорозві-
дувальних технологій, Київського 
коледжу комп’ютерних техноло-
гій та економіки НАУ.

Сила є інтегральною фізичною 
якістю, від якої в тій чи іншій мірі 
залежить прояв усіх інших фізич-
них якостей [44, 47]. В порівнянні 
з даними гр. «Фізичне виховання» 
відзначаються нижчі показники 
в результатах тесту «Згинання і 
розгинання рук в упорі лежачи» 
на 14 % у гр. «Дизайн» і 23 % – 
гр. «Геологія». Статистично до-
стовірні відмінності в результатах 

даного тесту спостерігаються при 
порівнянні отриманих результатів 
у всіх трьох групах (p < 0,05). 

Треба відмітити індивідуальні 
відмінності за результатами оцін-
ки сили м’язів верхніх кінцівок у 
дівчат груп: відповідно V = 13,6 %, 
V = 25,7 %, V = 18,6 %, що може 
свідчити про необхідність опера-
тивного планування засобів для 
розвитку силових якостей у за-
няттях з даним  контингентом.

Швидкісно-силові здібності 
студенток 15-16 років оцінювали 
за стрибком у довжину з місця, – 
найкращі результати демонстру-
ють студентки напряму підготов-
ки «Фізичне виховання» (174,7± 
11,3 см), на 11,6 % результат був 
нижчим у студенток напряму під-
готовки «Геологія» і на 10,2 % 
напряму підготовки «Дизайн». 
Статистично достовірні розбіж-
ності спостерігаються тільки між 
групами: «Фізичного виховання» 
і «Дизайну»; «Фізичного вихо-
вання» і «Геології» (p < 0,05).

Така тенденція спостеріга-
ється в тесті «Піднімання тулуба 
з положення лежачи за 1 хв», де 
середньостатистичний показник 
дівчат гр. «Фізичне виховання», 
(45,7 ± 3,5 раз) вищий ніж у ді-
вчат гр.«Дизайн» і гр.«Геологія»,  
(відповідно 43,7 ± 2,8  і 44,6 ± 5,9 
разів), хоча достовірних міжгру-
пових відмінностей не спостері-
гається (p < 0,05).

В тестовому завданні «Стриб-
ки зі скакалкою за 30 с», що ха-
рактеризує швидкісно-силові 
здібності, найвищий результат 
демонструють дівчата групи «Фі-
зичного виховання» (45,3± 4,1 ра-
зів), на 4,4 % показник був ниж-
чим у дівчат групи «Дизайн» і на 
2,5 % – у групі «Геології».

Ще один тест, який дозволяє 
характеризувати швидкісно-сило-
ві здібності дівчат, – це «Метан-
ня малого м'яча на дальність»; 
найвищий результат демонстру-
ють в групі «Фізичне виховання» 
(21,0±4,0 м), на другому місці 
група дівчат «Геологія» (20,0±2,8 
м), і третє місце посіли дівчата з 

Рис. 1. Розподіл за рівнями фізичної роботоздатності 
дівчат (за результатами проби Руф’є )
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групи «Дизайн» (19,5±2,5 м).
Можна припустити, що вищий 

рівень розвитку швидкісно-сило-
вих здібностей за даним тестом 
забезпечується за рахунок достат-
нього рівня розвитку гнучкості в 
плечових суглобах і в грудному 
відділі хребта, а також – коор-
динаційних здібностей (рухливу 
спритність і швидкість рухів).

За результатами тестового за-
вдання «Кистьова динамометрія», 
можна охарактеризувати силу 
м’язів кисті дівчат, найкращі се-
редньостатистичні результати від-
мічаються у дівчат групи «Фізичне 
виховання» 24,8 ± 8,7 кг, що на 5 кг 
більше ніж  у дівчат з групи «Гео-
логія» і на 10 кг – групи «Дизайн».

В цілому рівень силових і 
швидкісно-силових здібностей 
найвищий у дівчат групи «Фізич-
не виховання», на другому місці 
«Геологія» і далі – «Дизайн».

Показники, що характеризу-
ють швидкісні здібності (біг 100 
м), у дівчат гр. «Фізичне вихован-
ня», складають 15,7 ± 1,3 с, що на 
2 % і 14 % краще ніж у дівчат від-
повідно груп: «Геологія» і «Ди-
зайн». За тестовим завданням «Біг 
30 м» статистично достовірних 
розбіжностей не спостерігається 
(p > 0,05), результати в середньо-
му відрізняються на 0,2–0,6 с.

В деякій мірі це може бути 
пов’язане з тим, що швидкісні 
здібності тісно пов’язані з рівнем 
розвитку таких рухових якостей, 
як сила, потужність енергетичних 
процесів, рухливість у суглобах 
і координаційних здібностей, їх 
удосконалення проводиться па-
ралельно з розвитком сили, ана-
еробних алактатних здібностей, 
гнучкості. Швидкість поодиноко-
го м’язового скорочення та здат-
ність до швидкого початку руху 
залежить від пускового числа 
рухових одиниць, від композиції 
м’язових волокон [6].

Середньостатистичні значен-
ня результатів у тестових завдан-
нях: «Човниковий біг 4×9 м», «10 
штрафних кидків на точність», 
«Тест Копилова» дозволяють оці-

нити координаційні здібності у 
дівчат (табл.1). За отриманими ре-
зультатами «човникового бігу» 4 
× 9 м оцінку найкращі результати 
продемонстрували дівчата групи 
«Фізичне виховання» 9,4 ± 0,3 с, 
достовірні розбіжності спостері-
гаються з усіма представленими 
групами (p < 0,05). Найнижчі ре-
зультати продемонстрували дівча-
та групи «Дизайн» (10,5 ± 0,4 с).

Оскільки на період досліджень 
в даних навчальних закладах ви-
вчався матеріал модулю «Баскет-
бол», було проведено тестування 
запропоноване в програмі для 
оцінки навчальних досягнень; 
даний тест «10 штрафних кидків 
на точність» дозволяє характери-
зувати і координаційні здібності 
дівчат.

Загалом результат в даному 
тестовому завданні був найкра-
щий (5,4 ± 1,0 разів) у дівчат групи 
«Фізичне виховання», на 74 % ви-
щий ніж у групі «Дизайн» і 55 % 
відповідно, ніж в групі «Геологія».

Можна припустити, що вищий 
рівень розвиту фізичних якостей і 
функціональних можливостей ді-
вчат групи «Фізичне виховання», 
дозволив оволодіти технікою кидка 
м’яча в кільце більш ефективніше.

Визначено, що для контролю 
рівня розвитку здібностей до за-
гальної координованості рухів 
різних частин тіла «Тест Копило-
ва», дає змогу визначити рівень 
розвитку рухової пам`яті [7, 10].

Визначення координованості 
рук за «Тестом Копилова» у дівчат 
різних напрямів спеціальностей, 
показує що дівчата групи «Фізичне 
виховання» найшвидше справили-
ся з виконанням десяти «вісімок» 
(7,4±1,1 с), найбільше часу на вико-
нання завдання витратили дівчата 
групи «Дизайн» (10,9±2,1 с).

Можливо, на рівень коорди-
наційних здібностей нашого кон-
тингенту вплинули такі фактори: 
недостатньо точна координація і 
невпевненість рухів, рівень роз-
витку просторового орієнтуван-
ня, сповільнене оволодіння ру-
ховими навичками, подовження 

часу рухової реакції.
Тестове завдання «Нахил ту-

луба вперед з положення сидя-
чи», дозволяє охарактеризува-
ти гнучкість дівчат 15–16 років 
(табл.1). Статистично достовірні 
відмінності спостерігаються в 
результатах тесту у дівчат груп: 
«Фізичне виховання» і «Дизайн»; 
«Геологія» і «Дизайн» (p < 0,05). 
Найнижчий результат демон-
струють дівчата групи «Дизайн» 
(8,4±3,6 см).

Рухливість у суглобах зале-
жить від низки факторів, зокрема 
– сили м'язів, що здійснюють рухи 
у конкретному суглобі, та їх елас-
тичність, а також еластичність 
зв'язок і сухожиль; міжм'язової 
координації та здатності розсла-
бляти м'язи. 

За даним спеціальної літера-
тури [6] за результатами проби 
Руф'є можна судити про рівень 
фізичної роботоздатності і за-
гальної аеробної витривалості і 
потенційні можливості людини 
виконувати фізичні зусилля без 
зниження заданого рівня функ-
ціонування організму, в першу 
чергу, його серцево-судинної та 
дихальної систем. 

На рисунку 1. представлена ха-
рактеристика за рівнями фізичної 
роботоздатності дівчат 15–16 років.

Серед вибірки дівчат найви-
щий відсоток із задовільною фі-
зичною роботоздатністю в групах 
«Геологія» (83,3 %), і «Фізичне 
виховання» (71 %), тільки 18 % 
дівчат групи «Дизайн» мають 
добру фізичну роботоздатність. 
Така тенденція може свідчити 
про напруження адаптаційних 
механізмів і послабленням діяль-
ності серцево-судинної системи 

На фоні кращих результатів у 
тестових вправах, що потребують 
прояву сили, швидкості, коорди-
нації, гнучкості звертає  на себе 
увагу низькі показники фізичної 
роботоздатності дівчат 15-16 років 
гр. «Фізичне виховання». Мож-
ливо, це пов’язане зі зниженням 
рухової активності в поточний пе-
ріод, що вплинуло на їх фізичний 
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стан, а, можливо, є свідченням 
недостатньої уваги викладачів 
фізичного виховання коледжу до 
розвитку аеробної витривалості на 
заняттях з цим контингентом.

Висновки. Поточний конт-
роль фізичної підготовленості 
студенток коледжів незалежно від 
профілю спеціальності необхідно 
використовувати для своєчасної 
корекції змісту фізичного вихо-
вання для гармонійного фізично-
го розвитку фізичних здібностей 
дівчат і досягнення безпечного 
рівня фізичного здоров’я. 

Перспективи подальших 
досліджень. Вивчення особли-
востей фізичної підготовленості 
студенток буде спрямоване на 
розробку модельних характерис-
тики фізичної підготовленості і 
режимів рухової активності сту-
денток коледжів різних профілів 
спеціальностей.
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