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Вступ 

Демократизація та гуманізація вищої школи визначають основний 

стратегічний орієнтир діяльності всіх підрозділів ВНЗ – формування 

гармонійної особистості студента, розвиток його творчих спроможностей у 

взаємозв’язку з підвищенням рівня розумової і фізичної працездатності. 

Таким чином, на сучасному етапі успішне забезпечення міцного 

фундаменту загальних і спеціальних знань, вмінь та навичок можливе лише за 

умов достатньо високого рівня здоров’я, тому врахування особливостей 

способу життя, зокрема фізичної активності і позитивне ставлення до 

фізкультурно-спортивної діяльності – є важливим елементом не тільки 

організації фізичного виховання студентської молоді, а й функціонування. 

У другій половині ХХ століття в Україні розроблена, науково-

обгрунтована і впроваджена в практику система фізичного виховання студентів 

вищих навчальних закладів (ВНЗ), яка продовжує розвиватися і 

вдосконалюватися. Фізичне виховання, будучи складовою частиною системи 

навчання та виховання майбутніх фахівців, також повинно вдосконалюватись у 

руслі сучасної концепції розвитку вищої школи з метою забезпечити фахівців, 

які б мали ґрунтовні теоретичні знання і практичні навички.  

Низка  науковців (Г. П. Грибан, 2004; Н. А. Башавець, 2008;  

О. П. Каніщева, 2009; О. Д. Дубогай, 2012) констатують зниження здоров’я 

студентської молоді. Увага вчених (О. А. Архипов, 2005; М. М. Бобирєва, 2008; 

С. А. Савчук, 2010; Н. П. Воронов, 2012) спрямована на актуальні питання  в 

системі фізичного виховання у вищих навчальних закладах та потребує 



залучення нових технологій що дасть можливість стимулювати до занять 

фізичними вправами та спортом. 

Аналіз праць (Т. Г. Кириченка, 1998; Т. А. Мартиросова, 2006;  

В. В.Дорошенко, 2013) свідчить, що сформувались різні шляхи оптимізації 

самостійної роботи студентів з фізичної підготовки, активно здійснюється 

пошук нових методик фізичного виховання студентів у різних умовах 

(Л. П. Сергієнко, 2007; О. В. Тимошенко, 2008; І. М. Медведєва, 2009, 

Я. І. Олексієнко, 2013). 

Фізична підготовленість людини є одним з критеріїв здоров’я, а у 

практиці фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах – 

основним критерієм його ефективності. Тому методика організації та 

проведення занять з фізичного виховання у ВНЗ потребує подальшого 

удосконалення, зокрема розробки і наукового обґрунтування нових шляхів 

підвищення якості процесу фізичного виховання. Виникає необхідність 

пошуків нових форм і методів проведення занять, організації навчального 

процесу.  

 

1. Проблема диференціації контингенту студентів за результатами 

оцінки фізичної підготовленості  

Фізична підготовка – це педагогічний процес, спрямований на розвиток 

фізичних якостей та підвищення функціональних можливостей організму 

людини. Фізична підготовленість – результат фізичної підготовки, що 

відображає досягнуту фізичну працездатність у сформованих рухових уміннях 

і навичках, які сприяють ефективності цільової діяльності. Розрізняють 

спеціальну фізичну підготовку як певний процес фізичного виховання, 

спрямований на конкретну діяльність та загальну фізичну підготовку як 

процес фізичного виховання, який сприяє готовності людини до суспільно 

корисної діяльності. Сукупність фізичних якостей як певна соціально 

обумовлена біологічними і психічними можливостями людини – є властивість, 



що виражає фізичну готовність здійснювати активну рухову діяльність, є 

основою фізичної підготовленості [3].  

Нині існують певні протиріччя у методологічних підходах до оцінки 

ефективності фізичної підготовленості студентів. Ці протиріччя стосуються 

методики застосування критеріїв оцінки фізичної підготовленості учнівської 

та студентської молоді. У другій половині ХХ ст. – на початку ХХІ ст. 

О. О. Гужаловським, В. І. Кряжем, О. С. Куцом, В. І. Ляхом,  Р. Т. Раєвським, 

Н. А. Фоміним, Б. М. Шияном та іншими дослідниками успішно розроблявся 

методологічний підхід комплексної оцінки впливу режимів фізичної 

підготовки на організм людини за вихідним рівнем їх функціональної 

підготовленості з урахуванням психологічного, нейродинамічного, 

енергетичного і рухового компонентів.  

Різними авторами пропонується велика кількість діагностичних систем і 

тестів для оцінки фізичної підготовленості. Їх можна поділити на тести та 

випробовування системи прогнозування, ізольовані та комплексні тести [2; 6; 

7;]. 

Значний інтерес у цьому контексті, на наш погляд, становлять праці О. С. 

Куца 1993 та його учнів (А. І. Драчук, 2001; В. В. Романенко, 2003; 

О. Т. Кузнецова, 2005; Л. С. Гацоєва, 2013) які оцінювали оздоровчу 

ефективність впливу розроблених засобів і методів фізичної підготовки на 

організм учнівської та студентської молоді за єдиною комплексною 

методикою. Так, ефект компенсації дефіциту рухової активності (РА) у 

студентів гуманітарних ВНЗ проявлявся у статистичній вірогідності 

покращення нервових процесів на 17,2 % [17], аеробної працездатності – на 

12,5 % [11], витривалості – на 11,2 %, швидкісно-силових якостей – на 16,6 %, 

спритності – на 13,1 % , гнучкості – на 39,9 % [4]. Ефект повної компенсації 

РА у студенток був досягнутий підчас виконання вправ з аеробіки у 

комплексному поєднанні з елементами інших видів спорту [18]. 

Отже, найбільш раціональним  для оцінки ефективності розроблених 

засобів і методів фізичної підготовки, є використання багаторазової 



апробованої комплексної методики, розробленої О. С. Куцом [13], яка якісно і 

кількісно забезпечує найбільш об’єктивну оцінку рівня підготовленості 

учнівської та студентської молоді. 

Аналіз наукових джерел засвідчує, що більшість діагностичних систем 

передбачає використання різних рухових тестів. Так, експрес-система Beuker 

F. and Richter, С. А Душаніна із співавторами складається з тестів, які 

включають вік, частоту серцевих скорочень (ЧСС) та артеріальний тиск (АТ) у 

стані спокою, відновлення пульсу після стандартного навантаження і 

результати рухових тестів, що оцінюють загальну швидкісну, швидкісно-

силову витривалість, гнучкість та динамічну силу [6; 7 ]. 

У 60-х роках ХХ століття P. O. Астрандом було розроблено 

велоергометричний метод оцінки фізичного стану за рівнем максимального 

споживання кисню (МСК). 

Канадський комплексний тест „ТЕСТРА” (Test d’Evaluatuion de la 

Conition Physique de I’Adulte) для вивчення фізичного стану дорослого 

населення передбачає ергометричні тести на велоергометрі і тредбані на 

витривалість (загальну та спеціальну), динамометрію, тест на гнучкість, 

спритність (човниковий біг), силові можливості (стрибок у довжину та висоту, 

метання медболу, п’ять стрибків у довжину, згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи, піднімання тулуба в сід за 1 хв., вис на зігнутих руках), швидкісні 

якості (біг на різноманітні короткі дистанції), на витривалість (човниковий 

прогресуючий біг) антропометричні виміри (довжина та маса тіла, ОГК). 

Розповсюдженим у Західній Європі є тестування за допомогою системи 

EUROFIT, в яку входять морфо-функціональні показники та рухові тести: 

човниковий біг 10 х 5 м; балансування на одній нозі (тест „Фламінго”); тепінг-

тест; нахил тулуба вперед з положення сидячи; стрибок у довжину з місця; 

підйом в сід з вихідного положення лежачи, ноги зігнуті в колінах під кутом 

900; вис на зігнутих руках; прогресуючий човниковий біг 25 х 20 м; кистьова 

та станова динамометрія [22]. 



Науковець Л.П. Сергієнко розглядає Європейські системи тестування 

рухових здібностей дітей, підлітків та молоді, пропонує системи комплексного 

тестування рухових здібностей школярів у 20 країнах світу, визначає 

технологію тестування координаційних, силових, швидкісних здібностей, 

гнучкості та витривалості, описує деякі біологічні методи визначення 

функціональних можливостей і фізичного розвитку молоді [20]. 

На початку ХХІ століття у ВНЗ нашої країни фізична підготовленість 

студентів оцінювалась на основі виконання нормативних вимог програми з 

фізичного виховання за Державними тестами. Узагальнення цих даних та 

кількісна характеристика рівнів фізичної підготовленості студентів має значний 

практичний інтерес,  їх використання дає можливість: 

– обґрунтувати (диференційовані за віком і статтю) нормативні вимоги 

навчальних програм з фізичного виховання і регіональних таблиць оцінювання 

фізичного стану студентів; 

– здійснювати педагогічний контроль (поточний і підсумковий); 

– встановлювати норму виконання нормативних вимог і відхилення від 

них, а також відповідність рівня фізичної підготовленості вимогам 

регіональних оцінюючих таблиць; 

– визначати ефективність навчально-виховного процесу у ВНЗ; 

– індивідуалізувати процес фізичного виховання у ВНЗ. 

Аналіз праць авторів дозволяють констатувати, що в окремих ВНЗ нашої 

країни рівень підготовленості студентів  1-2 курсів задовольняє вимоги 

навчальної програми закладу. Так, у Волинському державному університеті 

ім. Лесі Українки всі показники в контрольних вправах, за винятком 

результатів з підтягування на перекладині (Мх = 11,59 разів), знаходяться на 

рівні нормативних вимог навчальної програми [5]. 

Однак, дослідження О. Т. Кузнєцової [10] свідчать про незадовільну 

фізичну підготовленість студентів молодших курсів. Так, студенти приватного 

навчального закладу „Європейський університет” на “незадовільно” склали 



нормативні вимоги з бігу на 3000 м (Мх = 18,1 ± 2,36 хв.) та  стрибки в довжину 

з місця (Мх = 201,9 ± 28,9 см ).  

Таку ж тенденцію в розвитку фізичної підготовленості студентів 

підтримують більшість науковців, які досліджували дану проблему 

В. В. Сильненький, Н. В. Решетніков, Ю. І. Смирнов, Н. І. Фалькова. 

Подібна ситуація простежується і під час визначення середнього показника 

в контрольних вправах вищезазначених авторів при обстеженні більше 5 тисяч 

студентів молодших курсів – показники в контрольних вправах значно 

відстають від нормативних вимог. 

Недостатня фізична підготовленість з бігу на 100 м і 2000 м виявилися у 

студенток молодших курсів Вінницького державного педагогічного 

університету, відповідно – 20,2 ± 0,5 с і 14,5 ± 0,5 хв. [5]. Результати досліджень 

В. І. Романової [18] засвідчують, що 36 % дівчат 1-2 курсів не змогли виконати 

контрольні нормативи з бігу на 100 м, 2000 м, згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи, в стрибку в довжину з місця. 

Про нерівномірність фізичної підготовленості молоді, яка вступає у вищі 

навчальні заклади різних регіонів України, свідчать дослідження В. Д. Єднака 

[2001], О. В. Зеленюка [2004], Л. М. Остапчук [2007]. Досить слабку 

підготовленість дослідники визначили за результатами з бігу на 100 м, стрибків 

у довжину з місця,  підтягування на перекладині, плавання. 

Причину такої низької фізичної підготовленості студентів, зарахованих на 

перший курс, більшість авторів убачають у розходженні шкільної і 

університетської програм та в недостатній організації фізичного виховання в 

школах. 

Навчальна програма з фізичного виховання у ВНЗ передбачає постійне 

підвищення фізичної підготовленості студентів, яка досягає свого 

максимального результату на кінець закінчення навчального закладу. Проте, як 

зазначає В. І. Романова проведення контрольної перевірки студенти різних 

курсів мають такі результати: рівень фізичної підготовленості студентської 

молоді старших курсів значно нижчий, ніж на молодших курсах [18]. Це 



підтверджується результатами обстеження студентів в інших регіонах СНД , які  

свідчать про  рівень фізичної підготовленості студентів 1-2 курсів, що має 

тенденцію до покращення в кінці навчального року. Починаючи з третього 

курсу, результати різко знижуються і на кінець навчання у ВНЗ досягають 

свого мінімуму. Масова перевірка стану фізичної підготовки студентів 4-5 

курсів, де не проводяться зазвичай заняття з фізичного виховання, дозволила 

констатувати зниження показників фізичної підготовленості на 48 % - 64 % від 

рівня, яке досягається на кінець другого курсу [11]. 

За даними дослідження А. І. Драчука [5] на третіх курсах десяти 

обстежених ВНЗ, де проводились заняття з фізичного виховання, рівень 

фізичної підготовленості студентів або підвищується, або залишається на рівні, 

близькому до встановленого в перший рік навчання. Водночас з тим, 

припинення навчальних занять зі студентами старших курсів приводить до 

значного зниження їх фізичної підготовленості. Особливо помітне погіршення 

результатів відзначено в підтягуванні на перекладині, з бігу на 100 м і 3000 м, 

що, в свою чергу, свідчить про значне погіршення загальної фізичної 

підготовленості випускників, а, в кінцевому результаті, це обов’язково 

позначиться на їх трудовій діяльності. 

Н. Я Бондарчук [2006] пропонує більше уваги приділяти 

диференційованому підходу до студентів за рівнем їхнього здоров’я і фізичної 

підготовленості до занять з фізичного виховання, а також об’єднати масові 

медичні обстеження студентів із педагогічним контролем. 

Значна увага приділяється проблемі мотивації у виборі засобів фізичної 

підготовки, які змогли б сформувати стійкий інтерес до занять на тривалий 

термін. При цьому зауважується, що ефективність занять фізичною культурою 

і спортом залежить також від різних соціальних чинників [9]. 

А. І. Драчук [5] зазначає, що дворазові заняття, передбачені програмою 

для студентів ВНЗ, не дають достатньо вагомих зрушень у ефективній 

підготовці студентів, які оптимально і фізіологічно обґрунтовано вписуються 

в структуру навчально-трудового тижня. 



У процесі тестування фізичних можливостей людини виникає низка 

проблем: неоднорідність одиниць виміру результатів тестування; велика 

кількість різноманітних тестових випробувань; відсутність єдності в оцінці 

результатів; низький рівень мотивації під час тестування тощо.  

Накопичений практичний досвід застосування рухових тестів та наукові 

дослідження щодо оцінки фізичної підготовленості не вирішують питання 

щодо використання відповідного тестування для дітей, підлітків, молоді, 

дорослого населення.  

Не менш важливим є питання щодо коректності методів визначення 

нормативів. Переважна більшість авторів у процесі розробки систем 

оцінювання використовують методи з урахуванням сигмальних відхилень. 

Останнім часом все актуальнішими стають наукові праці, в яких дослідження 

результатів педагогічного тестування проводиться на основі перцентильного 

аналізу. Edman K. A. [24] стверджує, що ще в 1967-1973 роках Metivirg et all. 

Stathart J., M. S.Yunasz розробили шкалу оцінювання результатів тестування 

фізичної підготовленості на основі перцентилей. Вважається низьким 

результатом такий, що є доступним більш, ніж для 80 % досліджуваних, 

середнім – для 40 %-45 %, відмінним – менш, ніж для 19 % обстежених. 

Змінився за останні роки і підхід до системи оцінювання комплексного 

тестування з фізичної підготовленості. Принципово новим є перехід 

багатомірної системи вимірювань результатів тестових випробувань (метри, 

секунди, кількість повторень) у єдину бальну систему. 

Уніфікація різноманітних видів одиниць вимірювання в одну єдину 

здійснюється за допомогою чотирьох типів шкал оцінювання: пропорційної, 

регресуючої, прогресуючої і сигмовидної. При використанні пропорційної 

шкали студенту нараховується однакова кількість балів; регресуючої – 

кількість балів по мірі зростання спортивних досягнень зменшується; 

сигмовидної – слабо оцінюються результати в нижніх і верхніх зонах, а 

приріст досягнень у середній зоні приносить найбільшу кількість балів  

[22]. 



Отже, як свідчить аналіз літературних наукових джерел з питань оцінки 

фізичного стану, на сьогодні відсутній єдиний підхід у виборі як морфо-

функціональних, так і рухових тестів, а сучасні нормативи одного з основних 

чинників фізичного стану – фізичної підготовленості – не позбавлені недоліків.  

 

2. Рухова активність і здоров’я студентів на сучасному етапі 

реформування системи вищої освіти 

Однією з характерних особливостей сучасного суспільства є виражена 

гіподинамія, яка, насамперед, залежить від соціальних чинників, визначена 

способом життя та пасивною працею (роботою за комп’ютером,  

телевідіоперегляд). Безумовним фактом є зв’язок рухової активності (РА) зі 

станом фізичного здоров’я людини, яке в свою чергу визначається резервами 

енергетичного, пластичного і регуляторного забезпечення функцій організму, 

характеризується стійкістю до впливу патогенних чинників і здатністю 

протидіяти патологічним процесам, що є основою здійснення соціальних 

біологічних функцій [17].  

У науковій літературі при вивченні гіподинамії вживають термін 

„гіпокінезія” (від грецького слова „hуро” – зменшення  і „kintеmato” – рух), що  

означає тривале зменшення обсягу рухової активності з переважним 

зниженням рухів у великих суглобах. Це явище супроводжується різким 

зменшенням локомоторних актів і тривалим зниженням загальної рухової 

активності [21]. 

Формування людини на всіх етапах її еволюційного розвитку відбувалося 

на тлі активної м’язової діяльності, яка є однією з визначальних умов, що 

забезпечує нормальну роботу серцевої та дихальної систем, постійність 

внутрішнього середовища організму, його гомеостаз тощо.  Поняття «рухова 

активність» включає в себе суму рухів, які виконує людина в процесі своєї 

життєдіяльності.  

Термін „гіподинамія” (від грецького слова «dinqmis» – сила). 

Використовується для характеристики зниження сили м’язових скорочень, 



зниження їх напруження, тонусу і зменшення всього комплексу тривалого 

напруження м’язової системи як під час роботи, так і при стаціонарних актах 

(сон) [21]. 

Рухова активність є природною біологічною потребою людини, ступінь 

задоволення якої визначається подальшим структурним і функціональним 

розвитком організму. Оптимально та  правильно організована в дитинстві РА 

створює основу для нормальної життєдіяльності організму дорослої людини, 

довготривалого творчого життя. 

Гіподинамія розглядається, як чинник, що сприяє розвитку, так званих, 

хвороб цивілізації, до яких належать: гіпертонічна хвороба, атеросклероз, 

ішемічна хвороба серця та інфаркт міокарда, ожиріння, порушення постави з 

пошкодженнями кісткового, м’язового і зв’язкового апарату, а також хвороби, 

які характеризуються послабленням функціонального стану внутрішніх 

органів. Статистика свідчить, що ці захворювання та їх ранні симптоми 

спостерігаються у значної кількості людей. Вони є першими показниками 

непрацездатності, захворюваності та смертності людей [1]. 

Особливо важко знизити гіподинамію у студентської молоді, оскільки у 

неї однією із основних причин росту захворюваності є прогресуючий дефіцит 

РА, яка зумовлена специфікою рухових режимів у ВНЗ. Це негативно впливає 

на стан здоров’я, рівень їх фізичного розвитку та рухової підготовленості, 

оскільки функціональні можливості студентів у значній мірі визначаються їх 

РА. 

Розрізняють звичну і спеціально організовану рухову активність. До 

звичної рухової активності, згідно з визначенням ВООЗ, належать види рухів,  

спрямовані на задоволення природних потреб людини (сон, особиста гігієна, 

прийняття страви, зусилля, витрачене на приготування страви, придбання 

продуктів тощо), а також виробнича діяльність. Спеціально організована 

м’язова діяльність (фізкультурна активність) включає різні форми занять 

фізичними вправами та активне переміщення до місць занять. У ВНЗ 

спеціально організована фізкультурна активність може здійснюватися як 



обов’язкова, що регламентована  програмами з фізичного виховання і 

самостійна – у вільний від навчання час (організовані заняття спортом, 

оздоровчою фізичною культурою або самостійні заняття). 

Рухова активність є природною біологічною потребою людини, ступінь 

задоволення якої значною мірою визначається подальшим структурним і 

функціональним розвитком її організму. Оптимально, правильно організована в 

дитинстві рухова активність формує підґрунтя для нормальної життєдіяльності 

організму дорослої людини, довготривалого творчого життя [15]. 

Рухова активність виконує роль своєрідного регулятора росту і розвитку 

молодого організму, є необхідною умовою становлення й удосконалення 

людини як біологічної істоти і соціального суб’єкта. 

У дослідженні проблеми рухової активності особливої актуальності 

набуває виокремлення параметрів, які визначають її оптимальний рівень для 

різних контингентів  населення, враховуючи віко-статеві особливості та 

можливості організму. Означена концепція стала підґрунтям для наукової 

розробки норм рухової активності студентської молоді і методичних 

рекомендацій щодо створення оптимального рухового режиму у вищих 

навчальних закладах (співвідношення обсягу і інтенсивності вправ при 

раціональному чергуванні засобів фізичного виховання), що є основним 

чинником розвитку рухової функції людини [23]. 

В основу раціонального рухового режиму має бути взято принцип 

оптимальності, який передбачає використання широкого арсеналу засобів 

фізичної культури та забезпечує своєчасне формування і вдосконалення 

основних рухів людини, а також комплексний розвиток рухових якостей. 

Оптимальний руховий режим передбачає також проведення на високому 

методичному рівні комплексу форм з фізичного виховання та створення 

необхідних умов для самостійної рухової і трудової активності. 

На думку О.С. Куца [208], гігієнічною нормою слід вважати такі величини 

рухової активності, які повністю задовольняють потребу в рухах, відповідають 



функціональним можливостям організму, сприяють зміцненню здоров’я людей, 

а відтак і їх благополучному і гармонійному  розвитку в подальшому. 

Незаперечним фактом є зв’язок рухової активності зі станом фізичного 

здоров’я людини, що в свою чергу, визначається резервами енергетичного, 

пластичного і регулятивного забезпечення функцій організму, характеризується 

стійкістю до впливів патогенних чинників і здатністю протидіяти патологічним 

процесам та є основою здійснення соціальних і біологічних функцій. 

Результати багаторічних спостережень за руховою активністю на 

Рівненщині засвідчили їх низький рівень студентської молоді, яка, в 

залежності від терміну навчання, коливається в діапазоні 19-25 % від 

необхідного часу спеціальної РА. У результаті недостатня РА призводить до 

того, що 5-8 % старшокурсників у процесі навчання набувають гіпертонічних 

реакцій, 15-23 % набирають надлишкову вагу, а майже 40 % – страждають 

захворюваннями носоглотки, порушеннями постави, у багатьох 

послаблюється імунна система, падає зір [18]. 

Очевидно, що обсяг рухової активності не повинен виходити за 

оптимальні межі адаптації, оскільки тільки за таких умов резерви адаптації 

зростають паралельно з фізичною підготовленістю. Ці результати свідчать про 

необхідність індивідуалізації процесу посилення рухової активності різних 

груп населення, а особливо молоді у світлі сучасної загальносвітової етичної і 

правової парадигм пріоритету особистості, інтересів і потреб її вільного 

розвитку. З огляду на це виникає необхідність внесення коректив у зміст, 

обсяг та інтенсивність фізичних навантажень з урахуванням біологічного віку, 

індивідуальних моторних здібностей і можливостей, соціально-економічних і 

клімато-географічних умов проживання. 

Виходячи з цього, одним із важливих завдань науково-методичної 

розробки рухового режиму є питання нормування РА. Оскільки РА охоплює 

складні взаємовідносини у виробничому та навчальному середовищах на 

основі вікових, статевих і соціально-демографічних особливостей та впливу 

науково-технічного прогресу, то рухові норми повинні ґрунтуватися на 



медико-фізіологічних, педагогічних, психологічних та соціально-професійних 

критеріях. 

На думку А. І. Драчука[2008], доросле населення можна поділити на 

основні групи і кожній з них  нормувати режим дій, що має  оздоровче 

значення. 

Дослідження фізичного стану випускників університету в Гарварді 

дозволило встановити чіткий зв’язок між серцевими захворюваннями і 

фізичними вправами. Якщо рівень фізичної активності нижчий за необхідну 

межу, відбувається ослаблення опору організму до серцевих захворювань. 

Якщо ж рівень фізичної активності її перевищує, то ймовірність виникнення 

серцевих захворювань у людей значно знижується. 

Проблема підвищення рівня фізичної працездатності студентів 

обговорюється багатьма науковцями О. Т. Кузнєцова (2005); С. Ю. Ніколаєв 

(2004); С. І. Присяжнюк (2010). Оскільки фізична культура і спорт є 

ефективними засобами їх вирішення, то важливим її завданням  є 

стимулювання до регулярних занять фізичною культурою, дотримань правил 

особистої гігієни, впровадження фізичного виховання у повсякденне життя 

молоді, навчання, використання РА як одного з основних засобів компенсації 

гіпокінезії.  

Дефіцит РА залишається однією з основних проблем виховання 

підростаючого покоління. Дані досліджень 6 тисяч учнівської молоді віком від 

7 до 17 років, які проживають у м. Львові, свідчать, що 25 % дітей, які 

прийшли до першого класу, мають низьку фізичну підготовленість, а до 10 

класу дефіцит РА зростає більше, ніж у 2,5 рази [18].   

Л. П. Сергієнко [2001] відзначає чіткий руховий дефіцит у шкільному 

віку, підкреслює його негативний вплив на серцево-судинну і нервову 

системи, стійкість їх організму до простудних захворювань та патогенних 

мікроорганізмів. Тому у дітей, які страждають гіпокінезією, у 3 – 5 разів вища 

захворюваність гострими респіраторними захворюваннями, ніж у їх однолітків 

з достатнім рівнем активності. 



Численні дослідження, проведені у виробничих умовах, свідчать, що 

науково-технічний прогрес вимагає від людини високої емоційної стійкості, 

швидкої реакції, точності рухів та інших професійно-значущих психічних та 

фізичних якостей і здібностей. Підвищення суспільного виробництва 

неможливе без якісної і всебічної підготовки фахівців, які вміло б поєднували 

у собі високі професійні та фізичні якості [19]. 

Стан здоров’я, розумова і фізична працездатність багато в чому 

визначають успішне засвоєння студентами інтенсифікованої програми 

навчання у ВНЗ. Великий обсяг розумових навантажень обмежує РА 

студентів, приводить до значного збільшення випадків «омолодження» 

серцево-судинних захворювань. 

Доведено, що вкрай низький рівень фізичної підготовки студентів перших 

курсів і нерівномірний розвиток їх фізичних якостей упродовж навчання. 

Зниження фізичної працездатності зумовлює несприятливу реакцію серцево-

судинної системи на стандартне навантаження [15].   

Аналіз науково-методичної літератури дозволяє констатувати, що  у 

значної більшості студентів, у тій чи іншій формі наявні ознаки гіпокінезії [15; 

19]. Інтенсивна розумова праця, зазвичай, супроводжується зниженням РА 

молоді, що поряд з іншими несприятливими чинниками загрожують їх 

здоров’ю і загальній опірності організму до несприятливого впливу 

навколишнього середовища [14].  

У пошуках оптимального режиму РА студентської молоді ми 

погоджуємося із висновками А. І. Драчука [5], що заняття з фізичного 

виховання в обсязі 4 годин на тиждень на молодших курсах не дають 

належного ефекту в досягненні оптимального рівня фізичної підготовленості 

та здоров’я студентів. 

О. Т. Кузнєцова [10], вивчаючи динаміку фізичної працездатності та 

фізичного розвитку студентів різних курсів, встановила, що у студентів 

старших курсів вірогідно погіршуються показники фізичної працездатності, 

оскільки величина PWC170  зменшилася від 1168 кг/м/хв. на першому курсі до 



1054 кг/м/хв. на четвертому. При цьому погіршилися показники 

кардіодинаміки як у стані спокою, так і при стандартному навантаженні. 

Систолічний тиск у спокої підвищився від 118 до 127 мм.рт.ст., а спірометрія 

зменшилася на 249 см3 . 

Варті уваги і праці роботи В. В. Романенка [16], який з метою визначення 

рівня дефіциту РА студентів використав методику О. С. Куца [12]. Так, РА 

студентів Вінницького державного педагогічного університету 

характеризувалася рівнем нижчим за середній (загальна РА – 16,6-18,3 %; 

фізкультурно-оздоровча РА – 12,7-14,6 %), що свідчить про виражений 

дефіцит РА. 

Варто відзначити, що РА – кращий спосіб зміцнення здоров’я, 

профілактики більшості хвороб, допомагає уникати остеопорезу, зберігаючи 

міцність кісток, артритів, рухливість суглобів, захворювань імунної системи, 

підвищуючи опір стресам, атрофічним змінам м’язів та іншим захворюванням.  

Таким чином, аналіз науково-методичної літератури і досвід фахівців із 

фізичного виховання переконливо доводить наявність прогресуючого дефіциту 

РА студентської молоді, що призводить до зниження їхньої фізичної і 

розумової працездатності та погіршення стану здоров’я. У цих умовах зростає 

значення наукової організації навчального процесу. Подальше вдосконалення 

навчальної програми з фізичного виховання для студентів ВНЗ повинно 

сприяти оптимізації рухового режиму, збереженню здоров’я і підвищенню 

навчально-виробничої активності студентів. 

 

Висновки 

Як зауважують дослідники (О. В. Дрозд, В. Д. Єднак, О. С.Куц) сучасна 

студентська молодь добре поінформована про роль і значення фізичної 

культури в збереженні і зміцненні здоров’я, забезпеченні тривалого активного 

довголіття, підвищенні працездатності, однак більшість студентів мають 

низький рівень фізичної підготовленості. Велика увага вчених приділяється 

проблемі мотивації при виборі засобів фізичної підготовки, які могли б 



сформувати стійкий інтерес до занять на тривалий термін. При цьому 

відмічається, що ефективність занять фізичною культурою і спортом залежить 

також від різних соціальних чинників. 

Результати дослідження дозволяють констатувати, що більшість 

діагностичних систем передбачає використання різних рухових тестів. Різними 

авторами пропонується велика кількість діагностичних систем і тестів для 

оцінки фізичної підготовленості. Їх можна поділити на тести та випробування 

системи прогнозування, ізольовані та комплексні тести. Але, як свідчить аналіз 

наукових джерел з питань оцінки фізичного стану, відсутній єдиний підхід у 

виборі як морфо-функціональних, так і рухових тестів. Крім того, сучасні 

нормативи одного з провідних факторів фізичного стану – фізичної 

підготовленості не позбавлені недоліків. 

Аналіз наукових досліджень переконує, що рухова активність – один з 

головних чинників, який визначає рівень фізичного здоров’я молоді. Достатній 

рівень рухової активності студентів є основою належного розвитку організму. 

Недостатня рухова активність негативно впливає на більшість функцій 

організму і є чинником виникнення й розвитку захворювань. 

Результати теоретичного дослідження свідчать, що фізичне виховання у 

вищому навчальному закладі не сприяє ефективному розв’язанню проблем 

зменшення дефіциту рухової активності студентів, що є однією із причин 

різних відхилень у стані здоров’я. Таким чином, аналіз науково-методичної 

літератури і досвід фахівців із фізичного виховання переконливо доводить 

прогресуючий дефіцит РА студентської молоді, який призводить до зниження 

їхньої фізичної і розумової працездатності та погіршення стану здоров’я. Тому 

подальше удосконалення навчальної програми з фізичного виховання для 

студентів ВНЗ повинно сприяти оптимізації рухового режиму, збереженню 

здоров’я і підвищенню навчально-виробничої активності студентів. 

Викладені факти свідчать, що методика проведення та організації занять 

у вищому навчальному закладі потребує подальшого вдосконалення, розробки і 



наукового обґрунтування нових шляхів підвищення якості викладання 

фізичного виховання. 

Саме це і зумовлює актуальність дослідження фізичної підготовленості 

студентської молоді.  
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