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У статті розглянуто питання необхідності розвитку та вдосконалення фі-
зичної якості витривалості у студентів технічних вищих навчальних закладів. 
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В статье рассмотрены вопросы необходимости развития и усовершенство-
вания физического качества выносливости у студентов технических высших учебных 
заведений. 
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The article discusses the need to develop and improve the quality of the physical en-
durance of the students of technical universities. 
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Актуальність. Сучасні умови вищої школи висувають підвищені вимоги до 

фізичної підготовленості і стану здоров'я студентів. Навчальний процес з фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) спрямовано на зміцнення здоров'я, 
розвиток фізичних якостей і на підвищення рівня працездатності студентів. 

Проблемна ситуація, яка склалася на сьогодні, вказує на актуальність 
визначення чинників, які забезпечують високий рівень фізичної та розумової 
працездатності у процесі навчання у ВНЗ, на необхідність вивчення закономірностей і 
взаємозв'язку між рівнями рухової активності, показниками фізичної підготовленості і 
характеристиками розумової діяльності студентів. На це вказується в роботах М.Я. 
Веленського, В.А. Грибкова, У. Іброгімова та ін. 

Автори A.M. Астахов (1992), Є.Г. Булич, І.B. Муравйов (2003) навчають, що 
довготривале напруження в навчанні певної частини студентів призводить до змін у 
регуляції мозкового кровообігу, які можуть викликати розвиток вегето-судинної 
дистонії, підвищення артеріального тиску, головний біль, стомленість. 

Проте в науковій літературі недостатньо висвітлені питання оптимізації 
фізичної та розумової працездатності студентів технічний ВНЗ засобами фізичного 
виховання. Нагальна потреба підвищення адаптивних можливостей організму до 
впливу фізичного і розумового стомлення посилює актуальність дослідження. У 
системі фізкультурної освіти дотепер не знайшли відображення глобальні зміни, які 
відбулися у суспільстві й фізичній культурі (Платонов, 1990). Аналіз науково-
методичної літератури [2, 3] свідчить про те, що сьогодні основним принципом при 
визначенні змісту роботи в різних навчальних відділеннях є диференційований підхід 
до навчального процесу. Навчальний процес у відділеннях  
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з видів спорту повинен проводитися відповідно до науково-методичних засад 
фізичного виховання і організовуватися залежно від стану здоров'я, рівня фізичного 
розвитку і підготовленості студентів, а також із урахуванням умов і особливостей 
праці їхньої майбутньої професійної діяльності. Широко відома роль фізичних вправ у 
підвищенні фізичної працездатності людини. В останні роки значно активізувалася 
увага о здорового способу життя студентів, що пов'язано з увагою суспільства до 
здоров'я фахівців – випускників вищої школи, а також наступним зниженням їхньої 
працездатності [1].  

Усе вищезазначене дає підставу вважати, що вдосконалення і розвиток саме 
фізичної якості витривалості та використання засобів і методів її розвитку, якщо ніщо 
інше не допоможе студентам технічних ВНЗ у досягненні і підтриманні високої 
фізичної і розумової працездатності. 

Дослідження проводилися згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри 
фізичного виховання Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» (НТУУ «КІП»). 

Мета роботи: вивчення впливу навчально-тренувальних занять на розвиток 
витривалості та аналіз результатів тестування студентів 1-го та 2-го курсів. 

Завдання дослідження: дати комплексну оцінку фізичної якості 
«витривалість», виявити вплив розвитку та вдосконалення витривалості на підвищення 
рівня працездатності студентів технічного ВНЗ. 

Методи та організація дослідження. Для вирішення сформованих завдань 
застосовувалися наступні методи досліджень: теоретичний аналіз узагальнення даних 
наукових джерел, педагогічне спостереження, контрольні нормативи. 

У дослідженні брали участь студенти 1 та 2 курсу НТУУ «КПІ» в кількості 40 
чоловік по 20 юнаків з кожного курсу. Усі учасники експерименту за станом здоров'я 
віднесених до основної медичної групи, приблизно однакового рівня розвитку і 
фізичної підготовки. Дослідження проводилися на початку та в кінці навчального року 
(вересень-жовтень 2013 p., квітень-травень 2014 p.). Протягом навчального року 
студенти відвідували заняття з фізичного виховання на відділенні футболу 2 рази на 
тиждень і займались за програмою навчального відділення «футболу», брали участь у 
змаганнях з техніки футболу, турнірних змаганнях. 

Також протягом року під час проведення занять для розвитку витривалості 
студентам крім загальних вправ на розвиток фізичних якостей давалися наступні 
спеціальні вправи: 

1. Біг по сходах. 
2. Біг по схилу «по горизонталі». 
3. Многоскоки по ґрунту і піску. 
4. Подолання перешкод на вузькій опорі. 
5. Всілякі варіанти стрибків. 
Для проведення дослідження нами було вибрано три тести: 
• Для перевірки розвитку загальної витривалості використовувалися ре-

зультати з бігу на середні та довгі дистанції; 
• Для перевірки розвитку швидкісної витривалості використовувався ре-

зультат бігу на 30 метрів; 
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Таблиця 1 

Студенти 1 курсу Юнаки 
№ п/п Тести На початку року В кінці року t 
1 Біг на середні та довгі дистанції (с) 13,0±0,18 12,07±0,11 11,3 
2 Біг 30 м (с) 4,95±0,1 4,18±0,6 6,96 
3 Підтягування (рази) 6,2±0,39 9,5±0,1 7,8 

 

• Для перевірки розвитку силової витривалості нами використовувалися 
результати тесту на підтягування. 

 
Результати дослідження та їх обговорення. 
В основі фізичної працездатності лежить така фізична якість, як витривалість, 

тому необхідно приділити увагу її розвитку та вдосконаленню. Витривалість служить 
базою для розвитку всіх фізичних якостей і є основою успішного засвоєння будь-якого 
виду діяльності. 

Витривалість відноситься до головних фізичних якостей. Витривалість – це 
здатність людини довгостроково виконувати роботу без зниження її інтенсивності. Ця 
здатність посідає значне місце у повсякденному житті студентської молоді, яка зазнає 
значних фізичних та розумових навантажень впродовж навчання, і повинна не тільки 
здійснювати їм опір, але й підтримувати свою витривалість на достатньо високому 
рівні. 

Витривалість – це здатність організму людини виконувати роботу з певною 
для певного віку людини інтенсивністю протягом якомога довшого часу, здатність 
людини долати втому в процесі рухової активності. Американець Пенні Дін переплив 
Ла-Манш (33,8 км) за 7 год 40 хв, грецький бігун Янніс Гурос подолав 1000 км за 136 
год 17 хв. Отже, рівень витривалості людини може бути дуже високим. 

Будучи багатофункціональною властивістю людського організму, тривалість 
інтегрує в собі велику кількість процесів, що відбуваються на різних рівнях: від 
клітинного до цілісного організму. Як з'ясувалося, провідна роль в появі витривалості 
належить чинникам енергетичного обміну і вегетативним системам його забезпечення, 
серцево-судинної, дихальної, а також центральної нервової системи. 

Загальна витривалість – сукупність функціональних можливостей організму, 
що визначають його здатність до тривалого виконання, високою ефективністю роботи 
помірної інтенсивності. Загальна витривалість розвивається за допомогою, перш за 
все, вправ циклічного характеру, які виконують тривалий час. 

Спеціальна витривалість – це витривалість, пов'язана з руховою діяльністю 
певного характеру. Наприклад, швидкісна витривалість на короткій дистанції, силова 
витривалість при підтягуванні, тощо. 

Аналіз результатів дослідження показав, що показники витривалості серед 
юнаків 1 курсу протягом року є такими: на початку року середній арифметичний 
показник загальної витривалості тесту на середні та довгі дистанції (3 км) – 13,0±0,18 
с. На кінець року арифметичний показник загальної витривалості склав 12,07±0,11 с. 
Показники зменшилися за рахунок скорочення часу, витраченого на виконання даної  
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Таблиця 2  
Студенти 2 курсу Юнаки 
№ п/п Тести На початку року В кінці року t 
1 Біг на середні та довгі дистанції (с) 9,67±0,14 8,98+0,11 4,04 
2 Біг 30 м (с) 5,16±0,08 4,71 ±0,03 5,2 
3 Підтягування (рази) 8,35±0,35 11,7+0,45 7,6 

 

вправи, що свідчить про збільшення загальної витривалості. На ефективність методики 
виховання витривалості у студентів 1 курсу вказує прорахований коефіцієнт 
достовірності t=11,3 (табл. 1). Швидкісна витривалість представлена бігом на 30 м. На 
початок року середній арифметичний показник дорівнював 5,95±0,1 с, але вже на 
кінець року за рахунок збільшення швидкості арифметичний показник склав 4,18±0,6 
с. Коефіцієнт достовірності приросту швидкісної витривалості дорівнює t=6,96 (табл. 
1). Силова витривалість (підтягування) на початок року середньоарифметично 
дорівнювала 6,2±0,39 разів, на кінець року – 9,5±0,17 разів. Приріст силової 
витривалості дорівнює коефіцієнту достовірності t=7,8 (табл. 1). 

Результати спостереження за розвитком витривалості студентів 1 курсу 
наочно демонструють, що застосування різноманітних способів і методів розвитку 
витривалості дають приріст протягом одного року занять. У даній групі студентів 
спостерігається значний приріст загальної витривалості юнаків та швидкісної ви-
тривалості. Найменший приріст показників у юнаків цієї групи у розвитку швидкісної 
витривалості. Надалі рекомендується приділяти більше уваги до розвитку даної якості. 

Проаналізувавши розвиток витривалості у студентів 2 курсу, і виходячи з 
того, що в досліді брали участь студенти приблизно однакового рівня фізичної під-
готовленості, то результати на початку та в кінці року незначно відрізняються за по-
казниками. Загальна витривалість у юнаків (біг 2 км) на початку року дорівнювала 
8,98±0,11 с. Приріст показників у юнаків t=4,04 (табл. 2). Показники швидкісної 
витривалості на початку року становили 5,15±0,08 с, наприкінці року – 4,71±0,03 с. 
Показники приросту швидкісної витривалості t=5,2 (табл. 2). Силова витривалість на 
початку року становила 8,35±0,35 разів, в кінці року – 11,7±0,45 разів. Показник 
приросту – t=7,6 (табл. 2). 

 
Висновки. Отже, дізнавшись, що таке витривалість, можна зробити висновок 

про те, що у кожної людини вона розвивається по-різному, це залежить як від 
індивідуальних фізичних якостей, так і від віку, а також від статі. 

Тренувати витривалість варто поступово, у розміреному темпі. Залежно від 
методів розвитку витривалості варіюється і протяжність занять. Виконують програми 
розвитку загальної витривалості і для людей у віці 30-50 років. Крім того, в процесі 
проведених досліджень і методик, вдалося довести, що спеціальні тренування роблять 
позитивний вплив на розвиток витривалості. 

Дані, наведені в цій роботі, знайшли конкретне підтвердження і можуть 
слугувати доказом важливості застосування спеціального тренування у вихованні ви-
тривалості студентів технічних ВНЗ. 
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