
просторової орієнтації, винахідливості, органічне поєднання розумового і 
фізичного навантаження, можливість оздоровлення людей різного віку та статі, 
можливість отримати естетичне задоволення від спілкування з природою у 
будь-який сезон.

Оптимальна організація рухової активності дітей з вадами слуху не лише 
частково нівелює недоліки в розвитку рухової сфери, але зумовлює покращення 
рівня їхнього фізичного розвитку та функціонального стану основних систем 
життєзабезпечення, що позитивно впливає на соціальну інтеграцію. 
Дослідження корекційних можливостей спеціально організованих і науково 
обгрунтованих занять спортивним орієнтуванням у підлітків, які мають 
порушення слуху, свідчить про їхню високу ефективність і необхідність 
впровадження результатів цих досліджень у практику спеціальних установ 
України.

ЗАСОБИ АТЛЕТИЗМУ В ФІЗКУЛЬТУРОНО-ОЗДОРОВЧИХ 
ЗАНЯТТЯХ З СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Соловей А., Римар О.
Львівський державний університет фізичної культури

Найбільш гострою проблемою, що стоїть сьогодні перед вищою школою, є 
серйозне погіршення здоров’я студентської молоді. Особливо це стосуєгься 
першокурсників, в зв’язку з відсутністю в них досвіду адаптації до нового 
соціально-економічного статусу студента. Відомо, що найбільш популярними 
видами спорту серед юнаків 18-24 років є силові види спорту. Розумне 
поєднання силових вправ з іншими видами рухової активності дозволяє 
досягнути високого рівня розвитку фізичних якостей, формувати моральні та 
вольові якості.

Мета дослідження: оптимізація процесу фізичного виховання студентів 
вищих навчальних закладів засобами атлетизму.

Для досягнення поставленої мети були поставлені завдання: 1. З’ясувати 
проблему викладання фізичного виховання в вищих навчальних закладах з 
застосування засобів атлетизму; 2. Розробити методику фізкультурно- 
оздоровчих занять силового спрямування для студентів; 3. Дослідити вплив 
розробленої методики занять силового спрямування на стан фізичного здоров’я, 
фізичний стан та рівень фізичної підготовленості студентів.

Результати досліджень: Нами була розроблена методика занять
фізичними вправами з використанням засобів атлетизму для студентів 
основного навчального відділення. Розроблені основні положення програми, 
яких дотримувались при складанні змісту занять: адекватності навантажень 
відповідно до індивідуальних особливостей студентів; поєднання силових вправ та 
вправ спрямованих на розвиток загальної витривалості; створення оптимальних умов 
для стимуляції діяльності серцево-судинної і дихальної системи при 
навантаженнях інтенсивністю 40-50% від максимального споживання кисню;
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величина обтяжень при виконанні силових вправ від 20 до 70% від 
індивідуального максимуму; поєднання вправ спрямованих на розвиток силової' 
витривалості та максимальної сили; використання вправ малої інтенсивності,] 
що збільшують ЧСС на 20-30% від вихідного рівня у підготовчому етапі;;] 
поступове збільшення навантаження, за рахунок зростання обсягу вправ, а у 
подальшому за рахунок поступового збільшення інтенсивності виконання! 
вправ; зниження тренувального навантаження в передекзаменаційний період, 
і Ірограмма розроблена на 6 місяців і поділялась на два етапи; підготовчий таї 
основний.

Після закінчення експерименту показники рухових тестувань та 
динамометрії в контрольній і експериментальній групах були вищими ніж до 1 
експерименту. Позитивні зміни результатів можна пояснити природнім 
приростом якостей та впливом систематичних занять фізичними вправами, т 
Порівняльний аналіз показників результатів в бігу на 60 м. показав, що і 
достовірних розбіжностей між приростами немає. Аналіз інших показників ; 
тестування показав, що результати студентів експериментальної групи були 
достовірно вищі ніж у студентів контрольної: нахил з положення сидячи (t - І  
2,81 при Р<0,05), утримування кута на брусах (t -  2, 851 при Р<0,05), І 
підтягування на перекладині (t — 2,82 при Р<0,05), стрибка в довжину з місця (t 1 
-  2,817 при Р<0,05); згинання розгинання рук в упорі лежачи (t -  2,832 при ] 
Р<0,05), станова сила (t -  2,345 при Р<0,05), сила правої кисті (t -  2,123 при ' 
Р<0,05), сила лівої кисті (t -  2,14 при Р<0,05).

З метою вивчення впливу розробленої методики занять на стан здоров’я, * 
фізичний стан студентів на початку та в кінці педагогічного експерименту було * 
проведено дослідження рівня фізичного здоров’я та рівня фізичного стану І 
студентів експериментальної групи. Визначення рівня здоров’я проводилося за \ 
методикою Г .Л. Апанасенко, визначення рівня фізичного стану за методикою І 
Т.Ю. Круцевич.

Результати досліджень показали, що запропонована методика занять jfl 
позитивно вплинула на рівень здоров’я досліджуваних. Позитивні зміни в стані -ї 
здоров’я спостерігались в усіх учасників експерименту. Суттєві зміни в І 
показниках рівня здоров’я можна пояснити приростом силових якостей в Ц 
процесі занять і, відповідно, покращенням показників силового індексу, а також 1 
покращенням показників індексу Руфьє. Це доводить позитивний вплив занять ’1  
на стан серцево-судинної системи студентів.
Рівень здоров’я у досліджуваних після експерименту достовірно (t- 2,592 при і  
р<0,5) покращився, що доведено методами математичної статистики.

Математичний аналіз порівняння показників фізичного стану дозволяє Я 
стверджувати, що запропонована методика занять також позитивно вплинула Я 
на рівень фізичного стану досліджуваних, оскільки він достовірно покращився |  
(t- 2,363 при р<0,5).

Отже, проведені дослідження підтвердили (Р<0,05) ефективність 1  
запропонованої методики фізкультурно-оздоровчих занять силового Я 
спрямування упродовж шести місяців та п позитивний вплив на рівень фізичної я
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підготовленості студентів. Заняття за авторською методикою достовірно 
(Р<0,05) позитивно вплинули на рівень здоров’я та фізичного стану 
досліджуваних експериментальної групи. Розроблена методика фізкультурно- 
оздоровчих занять силового спрямування з урахуванням індивідуальних 
можливостей студентів може бути рекомендованою до застосування в урочних 
формах занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах України.
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ДИНАМІКА РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
ВПРОДОВЖ КАЛЕНДАРНОГО РОКУ 

Сухомлинов Р.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Актуальність. Активна рухова діяльність дітей дошкільного віку має 
особливе значення, як фактор, який сприяє розвитку та вихованню особистості 
дитини в цілому. В основу норми рухової активності може бути покладено 
принцип оптимальної кількості довільних рухів, які виконує дитина протягом 
дня. Другий важливий принцип -  оптимальність фізичних навантажень згідно з 
функціональними можливостями дитячого організму, яка сприяє зміцненню 
здоров’я та всебічному фізичному розвитку дошкільника. Рухова активність 
дошкільників визначається не лише біологічною потребою, але і спрямованим 
педагогічним впливом на дітей, що здійснюється у даному напрямку. Потреба 
дитини в моторній діяльності може бути подавлена або, навпаки, стимульована 
руховим режимом, що є у дитячому садку. Проведений дослідниками аналіз 
навчально-виховного процесу дошкільних закладів та умов сімейного 
виховання дозволяють зазначити, що існує яскраво виражена проблема, яка 
пов'язана з надмірною інтелектуалізацією дітей та браком часу на вільні забави, 
що стосуються руху. Це негативно позначається на стані здоров'я, загальному 
емоційному самопочутті, засвоєнні знань дошкільниками і призводить до 
зниження рівня їх рухової активності. З огляду на це для дітей дошкільного віку 
важливою є розробка рекреаційно-оздоровчих заходів, які сприяють залученню 
дітей до регулярних занять фізичними вправами відповідно до фізіологічної 
норми, проте інформації щодо обсягу рухової активності дітей упродовж 
календарного року та чинників, що впливають на її структуру у фаховій 
літературі недостатньо, що визначило актуальність дослідження. Роботу 
виконано згідно із темою кафедри здоров’я, фі гнесу та рекреації Національного 
університету фізичного виховання і спорту України «Теоретико-методологічні
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