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Анотації: 
Актуальність дослідження зумовлена 
потребою індивідуалізації фізичного 
виховання студентів. Мета дослід-
ження – вивчити рівень фізичного роз-
витку студентів вищих навчальних 
закладів. Результати роботи. Уста-
новлено, що результати бігу на 3000 м 
студентів становлять 13,8–15,2 хв, на 
100 м – 14,1–14,4 с, човникового бігу 
на 4х9 м – 10,1–10,6 с, підтягування на 
перекладині – 9,1–12,8 раза, стрибка в 
довжину з місця – 210,4–233,1 см, 
нахилу тулуба вперед із положення 
сидячи – 10,9–12,5 см. Висновки. 
Середньогрупові показники фізичної 
підготовленості студентів, відповідно 
до вимог навчальної програми, низькі 
й під час навчання суттєво не змі-
нюються. Це вимагає пошуку нових 
підходів до вирішення питання 
покращення фізичної підготовленості 
молоді.  

Олександр Сабиров, Василий Пан-
тик, Андрей Шевчук. Состояние 
физической подготовленности 
студентов высших учебных заве-
дений. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью инди-
видуализации физического воспи-
тания студентов. Цель исследования 
– изучить уровень физического раз-
вития студентов высших учебных 
заведений. Результаты работы. 
Установлено, что результаты бега 
на 3000 м студентов составляют 
13,8–15,2 мин, на 100 м – 14,1–
14,4 с, челночного бега 4х9 м – 
10,1–10,6 с, подтягивания на пере-
кладине – 9,1–12,8 раза, прыжка в 
длину с места – 210,4–233,1 см, на-
клона туловища вперед из положения 
сидя – 10,9–12,5 см. Выводы. Средне-
групповые показатели физической 
подготовленности студентов, в 
соответствии с требованиями учеб-
ной программы, низкие и во время 
обучения существенно не изме-
няются. Это требует поиска новых 
подходов к решению вопроса улуч-
шения физической подготовлен-
ности молодежи. 

Oleksandr Sabirov, Vasyl Pantik, 
Andrey Shevchuk. Physical 
Fitness State of Students in 
Higher Education. The research 
urgency is caused by necessity of 
individualization of student’s 
physical education. The research 
aim is to examine the student’s 
physical development level of 
higher   educational   institutions. 
The research results. The results of 
running at 3000 m. of the students 
are 13,8–15,2 min., running at 
100 m. – 14,1–14,4 sec., shuttle run 
4x9 m – 10,1–10,6 sec. pull-UPS – 
9,1–12,8-fold, long jump from 
place – 210,4–233,1 сm., tilt of 
torso forward from a seated 
position – 10,9–12,5 cm. have 
installed.  Conclusions.   Average 
group indicators of student’s 
physical training, in accordance 
with the requirements of the 
educational program are low and 
during the education have not 
changed significantly. This requires 
finding new approaches to 
addressing the issue of improving 
the youth physical training. 
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Вступ. Науковими дослідженнями доведено, що фізичне виховання відіграє важливу роль у 
збереженні й зміцненні здоров’я молоді, підвищенні фізичної працездатності, збільшенні тривалості 
життя, формуванні професійно важливих якостей особистості [1; 2; 6; 13; 14; 17; 18]. У сучасних 
умовах проводять ґрунтовні дослідження покращення фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах [4; 6; 8; 10; 15]. Учені зазначають, що одним зі способів підвищення результативності занять 
студентів фізичними вправами є індивідуальний підхід [9; 12; 13]. 

Наукові дослідження в галузі рухової активності та спорту [3; 5; 7; 9; 11; 16] розкривають 
методологічні, теоретичні, методичні й практичні основи формування рухових умінь і навичок, 
фізичного вдосконалення дітей та молоді. Важлива передумова успішного навчання у фізичному 
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вихованні – належний рівень фізичної підготовленості, яку ми розглядаємо як результат фізичної 
активності і яка визначається рівнем розвитку фізичних якостей: витривалості, сили, швидкості, 
спритності й гнучкості. 

Мета дослідження – вивчити рівень фізичної підготовленості студентів вищих навчальних 
закладів.  

Матеріал і методи дослідження – аналіз та узагальнення літературних джерел, педагогічні 
спостереження, педагогічне тестування. Для визначення фізичної підготовленості студентів 
використовували тестування з бігу на 3000 м, 100 м, човникового бігу, підтягування на перекладині, 
стрибків у довжину з місця, нахилу тулуба вперед із положення сидячи. Тестування проводили зі 
студентами Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. У дослідженні 
взяло участь 239 хлопців. 

Результати дослідження. Дискусія. Середні показники розвитку фізичних якостей студентів 
різних курсів навчання відображено в табл. 1. 

Таблиця 1 
Стан фізичної підготовленості студентів, )xSX( ±  

Випробування Курс навчання 
1 2 3 4 

Біг на 3000 м, хв 13,8±0,16 14,1±0,18 14,7±0,28 15,2±0,3 
Біг на 100 м, с 14,1±0,1 14,3±0,09 14,3±0,1 14,4±0,08 
Човниковий біг 4х9 м, с 10,6±0,04 10,1±0,1 10,3±0,09 10,2±0,2 
Підтягування на перекладині, 
разів 

9,1±0,05 11,1±0,09 11,9±0,15 12,8±0,17 

Стрибок у довжину з місця, 
см 

210,4±3,2 220,7±4,01 226,7±2,9 233,1±5,5 

Нахил тулуба вперед із 
положення сидячи, см 

10,9±0,9 11,6±1,1 12,5±0,9 12,34±1,2 

Аналіз результатів таблиці свідчить, що рівень фізичної підготовленості студентів, відповідно до 
вимог навчальної програми, перебуває на низькому рівні.  

Протягом навчання у вищому навчальному закладі рівень фізичної підготовленості змінюється. 
Так, показник швидкості бігу на 3000 м знижуються протягом усіх років навчання (рис. 1). Така 
негативна динаміка – свідчення зниження витривалості протягом років навчання. 
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Біг 3000м

Рис. 1. Динаміка показника швидкості бігу на 3000 м, хв 

Динаміка швидкості бігу студентів на дистанції 100 м також має тенденцію до погіршення, 
щоправда, не настільки виражену. Результати бігу знижуються протягом усіх років навчання в 
університеті. Дещо інша ситуація щодо показників тестування човникового бігу 4х9 м. Від першого 
до другого курсу навчання в студентів результати тесту поліпшуються з наступною стабілізацією 
результатів  (рис. 2).   

Біг 3000 м 
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Рис. 2. Динаміка показника човникового бігу та бігу на 100 м, с 

Підтягування на перекладині – той вид випробовування, показники якого щоразу зростають 
(рис. 3). Найвищі темпи підвищення результатів виявлено на першому курсі навчання. Пізніше 
показники підтягування хлопців зростають, але не так виражено. 
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Рис. 3. Динаміка показника підтягування на перекладині, разів 

Ще один показник, який у процесі навчання збільшується та позитивно відображається на 
фізичній підготовленості студентів, – це стрибок у довжину з місця (рис. 4). 
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Рис. 4. Динаміка результатів стрибка в довжину з місця, см 

Показник нахилу тулуба вперед із положення сидячи також підвищується у період із першого до 
третього курсу, а потім поступово знижується. Зміна саме цього показника – підтвердження 
позитивного впливу занять фізичними вправами на фізичну підготовленість студентів (на молодших 
курсах навчання) і негативного впливу на організм низької фізичної активності (на старших курсах 
навчання) (рис. 5).   

біг 100 м 
човниковий біг 
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Рис. 5. Динаміка показника нахилу тулуба вперед із положення сидячи, см 

Отже, рівень фізичної підготовленості студентів невисокий. Не простежено стабільного 
динамічного зростання показників у процесі навчання у вищому навчальному закладі за стандартною 
програмою. Це вимагає пошуку нових підходів до вирішення питання щодо покращення фізичної 
підготовленості молоді.  

Висновки й перспективи подальших досліджень. Установлено, що результати бігу на 3000 м у 
студентів становлять 13,8–15,2 хв, на 100 м – 14,1–14,4 с, човникового бігу 4х9 м – 10,1–10,6 с, 
підтягування на перекладині – 9,1–12,8 раза, стрибка в довжину з місця – 210,4–233,1 см, нахилу 
тулуба вперед із положення сидячи – 10,9–12,5 см. 

Середньогрупові показники фізичної підготовленості студентів, відповідно до вимог навчальної 
програми, низькі й під час навчання суттєво не змінюються. Це вимагає пошуку нових підходів до 
вирішення питання покращення фізичної підготовленості молоді.  

У подальшому потрібно виявити кореляційні зв’язки фізичної підготовленості й функціональних 
можливостей студентів. 
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