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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. У сучасній науці постійно відбувається пошук нових 
ефективних форм організації навчального процесу з фізичного виховання у закладах 
вищої освіти різної спрямованості. Проводиться обґрунтування норм рухової 
активності, шляхів збереження та поліпшення здоров'я студентської молоді 
(І. Смолякова, 2010; Д. Анікєєв, 2012; Т. Андріанов, 2013; Н. Завидівська, 2013), 
зокрема студентів різних спеціальностей в аграрних закладах вищої освіти 
(Г. Грибан, 2013; Є. Карабанов, 2015). 

Нові соціально-політичні та економічні умови в Україні диктують нагальну 
потребу підвищення рівня готовності молоді до виконання свого патріотичного 
обов'язку та відповідно високого рівня функціональної, фізичної та психоемоційної 
готовності. Актуальність зазначеного зростає у зв'язку з критикою науковців щодо 
наявного низького рівня готовності учнівської та студентської молоді в Україні та 
недостатньої ефективності проведених реформ у фізичному вихованні в закладах 
вищої освіти (О. Томенко, 2012; Д. Анікєєв, 2013; С. Безпалий, 2013; Н. Завидівська, 
2013; А. Леоненко, 2015). 

За останні десятиліття в Україні спостерігається активізація наукового пошуку 
з розроблення та удосконалення методик (програм) занять багатоборствами з 
учнівською (В. Дрожжин, 2011; С. Воропай, О. Бур'яноватий, 2012) та студентською 
молоддю (О. Дикий, 2016), формування нормативної бази багатоборств та 
удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу 
(А. Андрес, 2007; В. Михайлов, 2007). Ефективним шляхом для розв'язання 
зазначеного може бути застосування у фізичному вихованні студентської молоді 
засобів багатоборств, особливо з акцентами на військово-прикладній фізичній 
підготовці. 

Здебільшого у науковій літературі обґрунтування програм занять та 
застосування засобів багатоборства стосується контингенту кваліфікованих 
спортсменів (А. Єфременко, 2012; М. Корчагін, О. Мартиненко, В. Откидач, 
О. Ольховий, 2019). Також наявна значна кількість досліджень щодо теоретичних та 
методичних засад використання військових багатоборств та військово-прикладних 
видів спорту в системі підготовки фахівців Збройних сил України (Є. Приступа, 
С. Романчук, 2012; С. Романчук, 2013). Разом із тим наукове обговорення 
застосування таких засобів серед студентської молоді інших груп закладів вищої 
освіти (ЗВО) є суттєво обмеженим. 

Окремим комплексом закладів вищої освіти представлено аграрні ЗВО. У 
сучасній науковій літературі наявні дослідження, присвячені розробленню 
рекомендацій із професійно-прикладної фізичної підготовки для природничо-
аграрної групи спеціальностей (Л. Долженко, О. Кривчикова, Т. Павлова, 2017), 
спеціального курсу професійно-прикладної фізичної підготовки засобами гирьового 
спорту (Є. Карабанов, 2015) та хокею на траві (М. Шаповал, Л. Пилипей, 2010) 
тощо. Особливості професійно-прикладної фізичної підготовки студенток в 
аграрних ЗВО висвітлюють С. Харченко, В. Матлаш, І. Ліфінцев (2016). 
Психофізіологічні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки студентів 
аграрних спеціальностей досліджує А. Рубаненко (2017). Водночас запропоновані 
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дослідження не повною мірою задовольняють сучасні вимоги до професійно-
прикладної фізичної підготовленості студентів, продиктовані соціально-
політичними умовами нашої країни (Л. Анікєєнко, 2016; К. Бут, 2017; Є. Карабанов, 
2017; А. Єфремова, 2018). 

За результатами проведеного аналізування змісту наукових праць виявлено 
протиріччя між рівнем фізичної підготовленості студентів, готовністю молоді 
призивного віку до виконання військового обов'язку та змістом фізичного 
виховання (професійно-прикладної фізичної підготовки) в аграрних закладах вищої 
освіти щодо вдосконалення цих елементів обороноздатності країни. Розв'язання 
цього протиріччя є актуальним науково-прикладним завданням, яке може бути 
подолане за допомогою програм застосування засобів військово-спортивного 
багатоборства у фізичному вихованні майбутніх спеціалістів аграрного сектору. 

Зв'язок роботи з науковими планами, темами. Дослідження виконано згідно 
з планом науково-дослідної роботи кафедри теорії і методики фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка на 2016-
2020 рр. відповідно до теми «Теоретичні та методичні основи фізкультурної освіти 
різних верств населення» (номер державної реєстрації 0116Ш00900). 

Роль автора полягає в науковому обґрунтуванні варіативності структури та 
змісту фізичного виховання студентів аграрних закладів вищої освіти та 
застосуванні для підвищення фізичного стану, фізичного розвитку, функціонального 
та психологічного стану, фізичної підготовленості студентів засобів військово-
спортивного багатоборства. 

Мета дослідження - удосконалити зміст фізичного виховання студентів 
аграрних закладів вищої освіти шляхом застосування секційних занять із військово-
спортивного багатоборства. 

Завдання дослідження: 
1. Узагальнити сучасні вимоги до підготовленості студентів-аграріїв, виявити 

тенденції удосконалення структури та змісту фізичного виховання закладів вищої 
освіти. 

2. Виявити мотиваційні пріоритети та цінності студентів аграрних закладів 
вищої освіти у процесі фізичного виховання. 

3. Визначити основні показники фізичного розвитку, фізичного стану, фізичної 
підготовленості та психологічної готовності студентів різних спеціальностей 
аграрних закладів вищої освіти. 

4. Розробити програму секційних занять із військово-спортивного 
багатоборства для студентів аграрних закладів вищої освіти та перевірити її 
ефективність. 

Об'єкт дослідження - фізичне виховання студентів аграрних закладів вищої 
освіти. 

Предмет дослідження - зміст секційних занять у фізичному вихованні 
студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Методи дослідження. Теоретичний аналіз застосовано для узагальнення даних 
наукової та методичної літератури з актуальних питань з проблематики 
дослідження; аналіз документальних матеріалів - для вивчення програмно-
нормативних вимог та документації з планування та організації процесу фізичного 
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виховання студентів аграрних закладів вищої освіти, вимог до їхньої 
підготовленості тощо; соціологічні (опитування, анкетування) методи - для 
вивчення мотивації студентів різних спеціальностей аграрних закладів вищої освіти 
до занять фізичною культурою та спортом; педагогічне тестування - для 
встановлення рівня розвитку фізичних якостей студентів-аграріїв та розподілу їх за 
рівнями підготовленості, визначення цих показників на різних етапах дослідження; 
медико-біологічні методи та методики - антропометрію, спірометрію, пробу Руфф'є, 
час відновлення частоти серцевих скорочень (ЧСС) після 20 присідань, методику 
оцінювання рівня фізичного стану за В. Бєловим; психологічні - тест «Переплутані 
лінії», методику Джекобса, методику «Розставляння чисел», тест Мюнстерберга, 
методику визначення ціннісних орієнтацій М. Рокича) - застосовано для отримання 
об'єктивних емпіричних даних щодо фізичного стану, фізичного розвитку, 
функціонального та психологічного стану, фізичної підготовленості студентів-
аграріїв; педагогічний експеримент (констатувальний на формувальний) передбачав 
визначення ефективності авторської програми секційних занять з фізичного 
виховання студентів аграрних закладів вищої освіти, побудованої на основі 
застосування засобів військово-спортивного багатоборства; методи математичної 
статистики використано для отримання об'єктивних даних щодо різних аспектів та 
сукупностей цифрових даних у межах проведеного дослідження на різних етапах. 

Наукова новизна: 
- уперше науково обґрунтовано структуру і зміст програми секційних занять 

із застосуванням засобів військово-спортивного багатоборства у фізичному 
вихованні студентів аграрних закладів вищої освіти; 

- удосконалено відомості щодо ефективності впливу засобів різної змістовної 
спрямованості на показники фізичного стану, фізичного розвитку, функціонального 
та психологічного стану, фізичної підготовленості студентів аграрних закладів 
вищої освіти; 

- удосконалено наукові положення щодо мотивації студентів аграрних 
закладів вищої освіти до занять фізичним вихованням; 

- удосконалено структуру та зміст фізичного виховання в аграрних закладах 
вищої освіти; 

- набули подальшого розвитку відомості про сучасні вимоги до 
підготовленості студентів та тенденції фізичного виховання аграрних закладів вищої 
освіти. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у розробленні програми 
секційних занять із військово-спортивного багатоборства та її впровадженні в 
процес фізичного виховання аграрних закладів вищої освіти. У процесі застосування 
програми секційних занять військово-спортивним багатоборством для студентів 
аграрних закладів вищої освіти спостерігалося підвищення рівня фізичного стану, 
фізичної підготовленості, психофізіологічних показників та мотивації студентів 
аграрних спеціальностей до занять фізичною культурою та спортом. 

Результати дослідження можуть бути застосовані в системі фізичного 
виховання студентів аграрних закладів вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації, 
коледжів, у процесі реалізації самостійної фізкультурної діяльності студентів та 
виробничої фізичної культури фахівців аграрних спеціальностей. Матеріали 
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дослідження можуть бути застосовані для організації позанавчальних занять з 
фізичного виховання, а також при підготовці навчальних посібників та методичних 
рекомендацій. Матеріали дисертації можуть використовувати викладачі фізичного 
виховання аграрних вищих закладів освіти у процесі професійно-прикладної 
фізичної підготовки майбутніх фахівців аграрного профілю. 

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в навчальний процес 
Національного університету біоресурсів та природокористування України (м. Київ), 
Харківського національного технічного університету сільського господарства імені 
П. Василенка (м. Харків), Полтавської державної аграрної академії (м. Полтава), 
Одеського державного аграрного університету, Сумського національного аграрного 
університету (м. Суми), про що свідчать відповідні акти впровадження. 

Особистий внесок автора полягає у визначенні актуальності дослідження, 
проведенні теоретичного аналізу та узагальнення основних напрямів розв'язання 
запропонованого науково-практичного завдання, обґрунтуванні, розробленні та 
експериментальному впроваджені запропонованої програми секційних занять із 
пріоритетним використанням засобів військово-спортивного багатоборства в 
навчальний процес фізичного виховання аграрних закладів вищої освіти та 
здійсненні її перевірки в безпосередніх умовах навчально-виховного процесу 
студентів. 

В опублікованих зі співавторами працях здобувачеві належать наукова ідея, 
планування організації досліджень, аналіз, обговорення практичного матеріалу, 
інтерпретація отриманих результатів і теоретичне узагальнення. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення 
дисертаційної роботи та практичні результати, отримані в процесі дослідження, 
оприлюднено на ХІ Міжнародній науково-практичній конференції «Основні 
напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (Дніпро, 
2016); Міжнародній науковій конференції пам'яті А. Лапутіна «Актуальні проблеми 
сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (Чернігів, 2016, 2018); 
Міжнародних науково-практичних конференціях молодих учених «Сучасні 
проблеми фізичного виховання і спорту різних груп населення» (Суми, 2016, 2017, 
2018); V Відкритій науково-практичній конференції «Проблеми формування 
здорового способу життя дітей і молоді та шляхи їх вирішення» (Харків, 2016); 
Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Інноваційні підходи до 
формування професійних компетентностей фахівців з фізичної культури, спорту і 
фізичної терапії та ерготерапії» (Чернівці, 2018). 

Публікації. За результатами дисертаційного дослідження опубліковано 
14 наукових праць, 6 із яких - у фахових виданнях України (4 видання внесено до 
міжнародних наукометричних баз), 6 публікацій апробаційного характеру та 
2 додатково відображають наукові результати дисертації. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається з анотацій, вступу, 
п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Дисертацію 
викладено українською мовою на 292 сторінках, 173 із яких - основний текст, 
вміщує 28 таблиць та 3 рисунки. У роботі використано 283 джерела літератури, з 
яких 14 - іноземною мовою. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, подано зв'язок дисертаційного 
дослідження з науковими програмами, планами й темами, визначено мету, завдання, 
об'єкт і предмет, описано методи дослідження, розкрито наукову новизну та 
визначено практичну значущість отриманих результатів; вказано особистий внесок 
автора, описано сферу апробації результатів дослідження та зазначено кількість 
публікацій за темою дисертаційної роботи. 

У першому розділі «Теоретичні та методичні засади удосконалення 
фізичного виховання студентів аграрних закладів вищої освіти» представлено 
основні наукові дані щодо вимог до професійно-прикладної фізичної 
підготовленості майбутніх фахівців-аграріїв, виявлення сучасного стану та проблем 
фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти, розкрито специфіку 
процесу фізичного виховання студентів-аграріїв та подано інформацію щодо 
використання засобів багатоборств у фізичному вихованні в закладах вищої освіти 
України. 

На основі аналізу наукової літератури, а також нормативно-законодавчих актів 
визначено, що сучасними тенденціями фізичного виховання у закладах вищої освіти 
є підвищення якості організації фізкультурно-оздоровчої, спортивно-масової, 
тренувальної, навчальної та позанавчальної діяльності студентів, застосування 
засобів фізичної культури для всебічного розвитку особистості, пошук оптимальних 
шляхів підвищення мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом, 
урахування мотиваційних пріоритетів студентів у процесі розроблення програм 
фізичного виховання, формування ціннісних категорій особистої фізичної культури. 

Узагальнення даних наукової та методичної літератури з проблеми фізичного 
виховання студентів аграрних закладів вищої освіти та врахування специфіки їх 
навчальної та професійної діяльності дали змогу з'ясувати сутність і зміст фізичного 
виховання студентів. Це полягає у потребі формування життєво важливих рухових 
умінь і навичок, необхідних для подальшої побутової та професійної діяльності; 
професійно-прикладної спрямованості навчального процесу; розробленні та 
впровадженні належного програмно-нормативного забезпечення, зокрема 
професійно-кваліфікаційних вимог до майбутніх фахівців аграрних спеціальностей; 
визначенні норм тижневої фізкультурно-оздоровчої рухової активності студентів та 
їх узгодженні з урахуванням фізичного розвитку, обґрунтуванні рівнів фізичного 
стану, функціонального і психофізіологічного стану та фізичної підготовленості 
студентів-аграріїв; розробленні інноваційних фізкультурно-оздоровчих програм з 
урахуванням специфіки навчальної та професійної діяльності фахівця аграрного 
сектору; регламентованій організації спортивно-масових заходів для збереження та 
зміцнення здоров'я студентів і популяризації здорового способу життя; формуванні 
гармонійно розвиненої особистості; побудові навчального процесу з фізичного 
виховання з урахуванням мотиваційних пріоритетів студентів; створенні належної 
матеріально-технічної бази в аграрних закладах вищої освіти; підвищенні 
кваліфікації викладачів фізичної культури та тренерів із виду спорту. 

Установлено, що наявні в нашій країні соціально-політичні умови активізували 
дослідження, присвячені застосуванню військово-спортивних багатоборств 
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(спортивних єдиноборств) у закладах вищої освіти різного типу. Науковці 
підтверджують наявний тісний безпосередній зв'язок засобів цих видів спорту з 
патріотичним вихованням особистості поруч з удосконаленням фізичної готовності 
та окремими компонентами професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентської молоді. 

Основним науковим результатом за підсумком виконання першого розділу 
роботи є виявлене науково-прикладне завдання щодо актуального напряму 
застосування засобів військово-спортивного багатоборства у фізичному вихованні 
майбутніх спеціалістів аграрного сектору як способу розв'язання протиріччя між 
рівнем фізичної підготовленості студентів, готовністю молоді призивного віку до 
виконання військового обов'язку та змістом фізичного виховання в аграрних 
закладах вищої освіти. 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» обґрунтовано 
використання методів дослідження, які дали змогу розв'язати поставлені завдання, 
та подано відомості щодо етапів їх виконання. 

Застосовано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення для 
вивчення даних наукової, методичної літератури та інтернету; аналіз 
документальних матеріалів; соціологічні (опитування, анкетування); педагогічне 
тестування, медико-біологічні та психологічні методи та методики, педагогічний 
експеримент, методи математичної статистики. 

Дослідження проведено чотирма етапами на базі Сумського національного 
аграрного університету. 

На першому етапі (листопад 2015 р. - січень 2016 р.) проведено аналіз 
наукової і методичної літератури для визначення стану вивченості проблеми 
ефективності фізичного виховання у закладах вищої освіти, з'ясування чинників 
здорового способу життя студентської молоді, мотивації до занять фізичним 
вихованням, спортом тощо. Конкретизовано об'єкт, предмет дисертаційного 
дослідження та підготовлено обґрунтування з визначенням методологічного 
підґрунтя роботи; проведено обґрунтування програми педагогічного спостереження 
(добір методів, засобів та інструментальних методик) за рівнем фізичної 
підготовленості студентів аграрних закладів вищої освіти, розроблено загальну 
програму дослідження, здійснено відбір та апробацію методів дослідження. 

Другий етап (лютий 2016 р. - серпень 2017 р.) був спрямований на проведення 
констатувального педагогічного експерименту та з'ясування ефективності методів і 
засобів фізичного виховання. Одним із локальних завдань було отримання 
об'єктивної інформації та нагромадження первинних даних досліджуваних 
показників студентів-аграріїв. Для розв'язання поставлених завдань під час 
констатувального педагогічного експерименту досліджено показники 128 студентів 
І—ІІ курсів (17-18 років), серед яких були представники різних спеціальностей. 
Встановлено такі показники: особливості фізичного розвитку, функціонального 
стану, фізичної підготовленості та психофізіологічних характеристик. Також 
проведено опитування (анкетування) студентів щодо мотиваційних пріоритетів та 
ставлення до фізичного виховання. Розроблено програму формувального 
педагогічного експерименту та обґрунтовано структуру і зміст програми 
застосування засобів військово-спортивного багатоборства (розділ двоборство) для 



7 

використання у фізичному вихованні Сумського національного аграрного 
університету. 

На третьому етапі (вересень 2017 р. - червень 2018 р.) проведено 
паралельний порівняльний формувальний педагогічний експеримент для перевірки 
ефективності програми секційних занять із військово-спортивного багатоборства. 
На цьому етапі сформовано контрольну та експериментальну групи. До контрольної 
групи зараховано 16 юнаків віком 17-18 років, до експериментальної групи -
15 юнаків цього ж віку. Проведено математико-статистичну обробку емпіричних 
даних. 

На четвертому етапі (липень 2018 р. - вересень 2018 р.) уточнено методичні 
положення, узагальнено експериментальні дані, зіставлено отримані результати із 
даними наукової та методичної літератури, оформлено дисертацію відповідно до 
вимог. 

У третьому розділі «Комплексні показники профільної готовності студентів 
аграрних закладів вищої освіти» подано наукові дані щодо показників фізичного 
розвитку, функціонального стану та фізичної підготовленості студентів аграрних 
закладів вищої освіти. Окрім цього, наведено характеристики психологічної 
готовності (психологічні властивості, мотивацію та ціннісні орієнтації) студентів 
аграрних закладів вищої освіти. 

За допомогою проведеного опитування визначено інтереси та мотиви студентів 
аграрних закладів вищої освіти до занять фізичним вихованням та спортом. За 
результатами констатувального етапу педагогічного експерименту встановлено, що 
більшість студентів аграрних закладів вищої освіти (56,7 %) позитивно ставляться 
до занять фізичним вихованням та спортом. Причиною ж негативного ставлення 
студенти-аграрії вважають надмірні фізичні навантаження (35,1 %) та відсутність 
видів вправ, які подобаються (25,9 %). 

Установлено, що вагомими мотивами для студентів аграрних закладів вищої 
освіти до занять фізичною культурою та спортом є удосконалення будови тіла 
(33,3 %), поліпшення стану здоров'я (22,0 %) та спілкування з друзями (12,7 %). 

У процесі дослідження виявлено, що у процесі організації занять фізичним 
вихованням та спортом для студентів аграрних спеціальностей 26,3 % студентів 
надають перевагу засобам військово-спортивного багатоборства. Частина з них 
(9,1 %) пріоритетними засобами фізичного виховання визначили ті, які належать до 
боротьби. 

За основними показниками фізичного розвитку та функціонального стану 
студентів аграрних спеціальностей результати констатувального педагогічного 
експерименту засвідчили, що в юнаків віком 17-18 років відбувається рівномірний 
фізичний розвиток (табл. 1). На основі врахування таких показників, як довжина та 
маса тіла, обвід грудної клітки, а також рівень фізичного розвитку за індексом 
Кетле, визначено, що біологічний вік юнаків указаного вікового періоду відповідає 
хронологічному. За ваго-зростовим індексом Кетле юнаки віком 17-18 років мають 
середній рівень фізичного розвитку. 

Показники функціонального стану юнаків віком 17-18 років також 
перебувають у межах норми. За індексом Руфф'є юнаки з показником 
11,78±2,98 у.о. відповідали нижчому за середній рівневі. 
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Таблиця 1 
Показники функціонального стану студентів віком 17-18 років (п=128) 

Показники х S т У 

ЧСС у стані спокою, уд.хв-1 76,35 3,78 0,39 5,32 

АТсист., мм рт.ст. 118,56 5,6 0,52 5,2 

АТдіаст., мм рт.ст. 74,5 6,12 0,45 8,9 

ЖЄЛ, мл 4115,00 162,07 0,02 6,35 

Час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с, с 128,7 2,74 0,07 0,12 

Індекс Руфф'є, у.о. 11,78 2,98 0,23 25,8 

За результатами діагностування фізичного стану студентів аграрних закладів 
вищої освіти віком 17-18 років за методикою В. Бєлова встановлено, що студенти 
мають здебільшого середній рівень фізичного стану. Проте за результатами 
визначення рівня фізичної підготовленості студентів аграрних закладів вищої освіти 
за 9 тестами юнаки мають нижчий за середній рівень (77 балів). 

Під час визначення психологічної готовності студентів аграрних вищих 
закладів вищої освіти за методикою ціннісних орієнтацій М. Рокича виявлено, що 
для юнаків з-поміж термінальних вагомими є конкретні та індивідуальні цінності 
особистого життя та міжособистісних стосунків, а серед інструментальних -
міжособистісні та цінності особистісної і професійної самореалізації. Найменш 
вагомими термінальними цінностями студенти визначили пасивні, а серед 
термінальних - етичні цінності та прийняття інших. 

У четвертому розділі «Програма секційних занять військово-спортивним 
багатоборством (розділ двоборство) для студентів аграрних закладів вищої 
освіти» подано структуру та зміст програми секційних занять військово-спортивним 
багатоборством (розділ двоборство) для студентів аграрних закладів вищої освіти. 
На основі використання зазначеної програми встановлено зміни комплексних 
показників профільної готовності студентів аграрних закладів вищої освіти, до яких 
належать фізичний розвиток, функціональний стан, фізична підготовленість та 
психологічна готовність за час педагогічного експерименту. 

Проведені експериментальні дослідження та впровадження в навчальний 
процес студентів аграрних закладів вищої освіти програми секційних занять із 
військово-спортивного багатоборства (розділ двоборство), який враховує 
індивідуально-типологічні особливості юнаків віком 17-18 років, установили 
ефективність упроваджуваної технології фізичного виховання юнаків визначеного 
вікового періоду. 

У процесі розроблення авторської програми фізичного виховання у аграрному 
закладі вищої освіти ми враховували зміст Базової навчальної програми з фізичного 
виховання для закладів вищої освіти ІІІ-ІУ рівнів акредитації, а також 
професіограму для природничо-гуманітарної групи спеціальностей (Л. Долженко, 
О. Кривчикова, Т. Павлова, 2017). Для формування мети та завдань, добору частини 
засобів, методів та дозування навантаження було використано наявні науково 
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обґрунтовані положення, висвітлені в наукових дослідженнях із проблеми 
вдосконалення фізичного виховання студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Завданнями авторської програми секційних занять військово-спортивним 
багатоборством для студентів аграрних закладів вищої освіти були планування 
раціональної організації секційних занять із військово-спортивного багатоборства та 
самостійної діяльності студентів; підвищення рівня фізичного стану та фізичної 
підготовленості, психофізіологічних показників студентів; формування позитивної 
мотивації до занять фізичним вихованням. 

Експериментальний чинник полягав у введені до змісту фізичного виховання 
Сумського національного аграрного університету секційних занять на основі 
використання засобів військово-спортивного багатоборства (розділ двоборство). 
Заняття військово-спортивним багатоборством за розділом двоборство передбачає 
залучення двох груп засобів (всестильового бою та стрільби з пневматичної 
гвинтівки). 

Упровадження секційних занять із військово-спортивного багатоборства 
(розділ двоборство) відбувалося тільки за погодженням з адміністрацією 
зазначеного закладу вищої освіти та містило в собі реалізацію наявного права у 
студентської молоді щодо варіативності та самостійного вибору змісту фізичного 
виховання під час навчання. 

Відповідно до побудови навчального плану та місця у ньому фізичного 
виховання, організованого в Сумському національному аграрному університеті у 
вигляді секційної роботи, заняття з військово-спортивного багатоборства 
проводилися за сіткою академічних годин двічі на тиждень. Ми запропонували 
комбінування комплексів вправ із всестильового бою та стрільби. Таким чином, 
одне заняття зі стрільби припадало на три-чотири заняття зі всестильового бою. 

На кожному окремому занятті зі стрільби студенти були поділені на малі групи 
(3-4), безпосередньо вправи зі стрільби виконували почергово та із використанням 
методичних прийомів взаємодопомоги. 

Заняття всестильовим боєм проводили в спеціалізованій залі. Окремі вправи, 
що були запропоновані, виконували здебільшого індивідуально та в парах, значно 
рідше в малих групах. Також при організації занять використовували потоковий та 
фронтальний способи організації виконання вправ. 

Загальна організація секційних занять відповідала рекомендаціям фахівців та 
містила три частини: підготовчу, основну та заключну. Звичайно, що розвиток 
фізичних якостей студентів та навчання нових для них видів рухової діяльності 
(техніки вправ) відбувалося в основній частині заняття. 

Зауважимо, що заняття всестильовим боєм та стрільбою мають різні режими 
навантаження. У зв'язку з цим, для перших (всестильовий бій) ми пропонували 
дещо меншу за тривалістю підготовчу частину секційного заняття, проте з дещо 
більшою інтенсивністю та спрямованістю на глобальний вплив на робочі групи 
м'язів. Основна частина була спрямована на вивчення елементів техніки та 
удосконалення пройденого матеріалу. Також заключна частина секційного заняття зі 
всестильового бою була дещо збільшена за тривалістю. Це пов'язано із тим, що під 
час заняття студенти працювали на підвищеному (відносно занять зі стрільби) 



10 

«робочому рівні» частоти серцевих скорочень - тому їхня нормалізація вимагала 
також більшої затрати часу. 

Водночас секційні заняття зі стрільби мали дещо тривалішу підготовчу 
частину, яка містила вправи загального впливу, а також кілька варіантів комплексів 
вправ (для уникнення монотонії) для робочих груп м'язів під час виконання вправ зі 
стрільби. У заключній частині секційних занять, де вивчали стрільбу, більше уваги 
було сконцентровано на розслаблення та відновлення сенсорних систем, активно 
залучених до цих вправ. 

Усього зі студентами контрольної та експериментальної груп було проведено 
120 год занять. Секційні заняття проводили двічі на тиждень упродовж 8 місяців 
тривалістю дві академічні години для кожного. Юнакам експериментальної групи 
надавали індивідуальні пояснення та рекомендації з приводу застосування засобів. 

Змістова частина авторської програми секційних занять із військово-
спортивного багатоборства (розділ двоборство) передбачала використання основних 
загальнопедагогічних і специфічних методів. Серед них словесні (опис, розповідь, 
пояснення, бесіда, розбір, лекція, коментарі та зауваження, вказівки, команди), 
наочні (безпосередня та опосередкована наочність), переважно спрямовані на 
навчання рухових дій (цілісний і метод розчленованої вправи) та на розвиток 
фізичних якостей (суворо регламентованої вправи - безперервний, інтервальний, 
рівномірний, перемінний, повторний, ігровий, змагальний, колового тренування) 

Структура та зміст авторської програми передбачали передачу навчального 
матеріалу в межах секційних занять із військово-спортивного багатоборства (розділ 
двоборство) для студентів різних спеціальностей аграрного закладу вищої освіти. 
Змістова частина певною мірою була запозичена зі спеціальної літератури, 
пов'язаної з військово-спортивним багатоборством (розділ двоборство), адаптована 
та інтегрована до педагогічного експерименту. Начальний матеріал був складений із 
таких розділів: теоретико-психологічної підготовки, техніко-тактичної підготовки, 
загальної та спеціальної фізичної підготовки. В авторській програмі було умовно 
виокремлено 6 годин (5 %) на теоретико-психологічну підготовку, 34 години 
(28,2 %) - на техніко-тактичну, 40 годин (33,4 %) - на загальну фізичну та 40 годин 
(33,4 %) - на спеціальну фізичну підготовку. 

Для студентів експериментальної групи було застосовано два основні 
розвивально-тренувальні режими: 

1) режим з частотою серцевих скорочень 130-150 уд.хв-1, коли настає так 
званий дійсний стійкий стан, унаслідок чого роботу можна виконувати тривалий 
час. При такому тренуванні відбувається вдосконалення можливостей організму, які 
є фізіологічною основою загальної витривалості та фізичної працездатності; 

2) режим з частотою серцевих скорочень 150-170 уд.хв-1, змішаний. 
Ми слідкували за тим, щоб рекомендована ЧСС у представників 

експериментальної групи впродовж секційних занять коливалася в межах 60-80 % 
від максимально допустимої вікової ЧСС. Для юнаків, які мали вищий від 
середнього рівень фізичної підготовленості, було рекомендовано секційне заняття 
загальною тривалістю 50-60 хв та інтенсивністю 60-70 % від максимальної за 
показниками ЧСС. Для студентів середнього рівня фізичної підготовленості 
тривалість секційного заняття становила 45-50 хв із дещо вищою інтенсивністю, 
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(70-75 % від максимальної за показниками ЧСС). Для низького рівня фізичної 
підготовленості тривалість - 40-45 хв, інтенсивність - 75-80 % від максимальної за 
показниками ЧСС. 

Програма секційних занять із військово-спортивного багатоборства для 
студентів аграрних закладів вищої освіти передбачала три послідовні етапи: 
ознайомлення (створення уявлення про прийом); вивчення (формування рухової 
навички) та тренування (удосконалення рухової навички). 

Таблиця 2 
Зміни показників фізичної підготовленості студентів віком 17-18 років 
аграрних закладів вищої освіти протягом педагогічного експерименту 

Тест 

Етапи дослідження 

Тест початковий кінцевий приріст, % початковий кінцевий приріст, % Тест 
показник бал показник бал 

приріст, % показник бал показник бал 
приріст, % Тест 

КГ (п=16) ЕГ (п=15) 
1. Рівновага 
(«фламінго»), 
кількість спроб 

13,1 7 9 2*** 9 44,4 12,6 7 7 4*, ** 11 71,4 

2. Час руху 
верхніх 
кінцівок, с 

12,9 7 11,5 8 12,2 12,6 7 10,4* 11 21,1 

3. Стрибок у 
довжину з 
місця, см 

158,7 7 164,5 7 3,6 159,1 7 178,9* 9 12,4 

4. Вихід у 
положення сід, 
кількість разів 
за 30 с 

17,2 7 17,8 7 3,5 17,4 7 19,1* 9 9,8 

5. Вис на 
зігнутих руках, 
с 

8,2 8 8,8 7 7,3 8,4 7 9,2* 9 9,5 

6. Човниковий 
біг 5х10 м, с 14,2 11 13,1*** 11 8,4 14,4 11 12,4* 14 16,1 

7. Стрибок у 
висоту з місця, 
см 

26,7 7 27,8 7 4,1 26,4 7 28,1* 7 6,4 

8. Динамометрія 
кисті, кг 27,4 8 28,7 8 4,7 27,8 8 30,5* 9 9,7 

9. Біг 3000 м, хв 17,8 11 16,9 13 5,3 17,4 11 16,5 13 5,4 

Примітки: * - достовірність різниці між показниками студентів експериментальної групи до та 
після педагогічного експерименту при р<0,05 0;табл= 2,05; п=15); 
** - достовірність різниці між показниками студентів експериментальної (п=15) та 
контрольної (п=16) груп до та після педагогічного експерименту при р<0,05 0;табл= 
2,05); 
*** - достовірність різниці між показниками студентів експериментальної групи до та 
після педагогічного експерименту при р<0,05 (;табл= 2,04; п=16). 

Для контингенту експериментальної групи запропоновано таку послідовність 
вправ: вивчення положення групування в положенні сидячи, потім лежачи на спині, 
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виконати покачування в положенні групування; відпрацювання перекидів вперед та 
назад через голову; відпрацювання кінцевих положень при падіннях назад (на 
спину) та на бік; відпрацювання випереджувальних ударів руками та ногами, лежачи 
на землі; розучування падіння послідовно з низької, середньої, високої стійок; 
розучування падіння через тренувальну палку (гімнастичну лавку, партнера); 
виконання падіння у русі в поєднанні з іншими прийомами та діями; розучування 
перекиду уперед через плече з місця та в русі; виконання падіння з наступним 
прийняттям положення підготовки до бою. 

Для усіх прийомів всестильового бою розучування відбувалося в такій 
послідовності: за розділами (за допомогою підготовчих вправ); у цілому в 
повільному темпі; у русі кроком та бігом; виконання прийомів та дій за раптовими 
сигналами та командами зі зміною напрямку та швидкості руху з подоланням 
перешкод та інших дій. 

Під час розроблення змісту стрілецької частини програми секційних занять із 
військово-спортивного багатоборства (розділ двоборство) була врахована 
структурованість та взаємозв'язок фаз основної вправи (пострілу): вихідне 
положення для стрільби з пневматичної гвинтівки; прицілювання, управління 
диханням та напрацювання стійкості, натискання вказівним пальцем на спусковий 
гачок (керування спуском), утримання зброї в зоні виконання пострілу. 

За результатами проведеного педагогічного експерименту встановлено певні 
зміни показників фізичної підготовленості студентів-аграріїв, залучених до 
дослідження (див. табл. 2). 

Під впливом авторської програми встановлено значне поліпшення таких 
показників функціонального стану у студентів експериментальної групи: ЧСС у 
стані спокою (приріст 4,84 %), ЖЄЛ (приріст 7,65 %), індекс Руфф'є (приріст 
23,4 %), час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с (приріст 9,81 %). 

За методикою В. Бєлова визначено позитивний вплив авторської програми на 
такі показники: час відновлення ЧСС після 20 присідань за 30 с, стрибок у довжину 
з місця, підтягування на перекладині. Упродовж року зменшилася кількість 
застудних захворювань (табл. 3). 

Таблиця 3 
Експрес-оцінювання рівня фізичного стану юнаків віком 17-18 років 

за методикою В. Бєлова 
Етапи дослідження 

Рівні фізичного стану початковий Кінцевий початковий кінцевий 

КГ (п= 16) ЕГ (п=15) 

Дуже низький 3 2 2 1 

Низький 4 3 3 1 

Середній 9 9 10 11 

Високий - - - 2 

Дуже високий - - - -
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Під впливом авторської програми наприкінці педагогічного експерименту 
виявлено 13,4 % студентів аграрних закладів вищої освіти із високим рівнем 
фізичного стану. 

Упродовж експериментального дослідження змінилися також мотиви та інтереси 
студентів-аграріїв експериментальної групи до занять фізичним вихованням та 
спортом. Якщо на початку для них вагомими мотивами було спілкування з друзями 
(20 %), повага серед однокурсників (20 %), уникнення неприємностей з боку 
викладача (26,7 %), то в кінці дослідження найбільш значущими для юнаків стали 
такі мотиви: удосконалення форми тіла (26,7 %), цікавість (26,7 %), підвищення рівня 
здоров'я та удосконалення рухових якостей (по 20 %). 

Тестування рівня фізичної підготовленості за 9 тестами дало змогу встановити 
значні поліпшення у представників експериментальної групи порівняно з 
контрольною групою у таких показниках: швидкість (8,98 %), вибухова сила 
(8,79 %), силова витривалість за тестом «Вихід у положення сід» (6,29 %), силова 
витривалість за тестом «Вис на зігнутих руках» (2,21 %), загальна витривалість 
(7,73 %), статична сила (4,79 %). 

Проведені дослідження та впровадження в процес фізичного виховання 
студентів аграрних закладів вищої освіти програми секційних занять із військово-
спортивного багатоборства доводять її ефективність. 

У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
представлено порівняння одержаних результатів із результатами схожих наукових 
досліджень вітчизняних та зарубіжних дослідників, обґрунтовано перспективи 
подальших досліджень. 

За результатами проведених досліджень підтверджено дані інших учених, 
подано нове розкриття певних теоретичних положень, зокрема про таке: особливості 
фізичної підготовленості та розвитку фізичних якостей студентів закладів вищої 
освіти (І. Бондар, 2000; І. Бондаренко, 2009; О. Бур'яноватий, Ю. Ковальова, 2018); 
рівень рухової активності студентської молоді (Д. Анікєєв, 2012); підготовку 
студентів із військово-прикладних та змішаних видів спорту (В. Мунтян, 2006; 
С. Романчук, 2013; О. Ольховий, 2018); мотивацію студентів аграрних ЗВО до 
занять фізичною культурою та спортом (Г. Грибан, 2012); особливості професійно-
прикладної підготовки студентів аграрних спеціальностей (Н. Завидівська, 2002; 
В. Хомич, 2009; Є. Карабанов, 2017). 

Набули подальшого розвитку відомості про сучасні вимоги до підготовленості 
студентів та тенденції фізичного виховання аграрних закладів вищої освіти 
(О. Ільків, 2003; С. Амеліна, 2008; А. Галєєва, 2009; В. Молоченко, 2017). 

Удосконалено наукові положення щодо мотивації студентів аграрних закладів 
вищої освіти до занять фізичним вихованням (О. Біліченко, 2014; С. Ільченко, 2018); 
структуру та зміст фізичного виховання в аграрних закладах вищої освіти 
(Л. Хрипко, 2003; Г. Грибан, 2012; П. Рибалко, В. Матлаш, С. Харченко, 2016, 2017; 
Є. Карабанов, 2017); визначено ефективність застосування засобів військово-
спортивного багатоборства студентів аграрних закладів вищої освіти за 
показниками їхнього фізичного стану, фізичного розвитку, функціонального та 
психологічного стану, фізичної підготовленості. 
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Новими науковими даними є обґрунтування структури і змісту програми 
секційних занять із застосуванням засобів військово-спортивного багатоборства у 
фізичному вихованні студентів аграрних закладів вищої освіти. 

ВИСНОВКИ 

1. Сучасні тенденції удосконалення структури та змісту фізичного виховання 
закладів вищої освіти вказують на потребу урахування професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів та наявних викликів суспільно-політичного розвитку 
країни. Важливими серед них фахівці галузі визначають орієнтацію на особистісні 
потреби та мотивацію студентів, застосування варіативного змісту фізичного 
виховання, вдосконалення методичної сторони навчального процесу, підвищення 
обороноздатності студентської молоді тощо. 

Узагальнені вимоги до профільної підготовленості студентів-аграріїв у частині 
фізичного виховання передбачають набуття умінь та навичок з різних видів спорту 
та фізкультурно-спортивної діяльності, отримання компетентностей із застосування 
засобів фізичної культури та спорту, розвитку мотивації до систематичних занять і 
підвищення рівня здоров'я, формування відповідних ціннісних орієнтацій 
особистості студентів, підвищення фізичної та психологічної готовності виконання 
різних видів діяльності. 

2. Основними мотиваційними пріоритетами студентів віком 17-18 років 
аграрних закладів вищої освіти у процесі фізичного виховання є удосконалення 
форми тіла (33,3 %) та поліпшення стану здоров'я (22,0 %), при цьому термінальні 
цінності студентів-аграріїв пов'язані з фізичним і психічним здоров'ям, наявністю 
активного життя, вірних друзів та певної матеріальної забезпеченості життя, а 
інструментальні - вихованістю, старанністю, акуратність й ефективністю у справах. 

При здебільшого позитивному ставленні до занять фізичним вихованням та 
спортом студентів аграрних закладів вищої освіти (56,7 %) серед негативних 
чинників названо надмірні фізичні навантаження (35,1 %), відсутність видів вправ, 
які подобаються (25,9 %), суб'єктивну оцінку власного рівня фізичної 
підготовленості (22,1 % респондентів оцінили її як «задовільний» та 16,2 % -
«поганий»). 

3. Проведене тестування фізичної підготовленості студентів віком 17-18 років 
аграрних закладів вищої освіти вказало на напрями подальшого удосконалення. 
Здебільшого студенти-аграрії мають нижчий за середній рівень за методикою 
В. Бєлова (77 балів). Установлено такі результати окремих тестів: «Рівновага 
(«фламінго»)» - 7 помилок в одній спробі (11 балів, середній рівень); «Стрибок у 
довжину з місця» - 175,4 см (9 балів, середній рівень); «Стрибок у висоту з місця» -
25,8 см (7 балів, нижчий за середній рівень); «Динамометрія кисті» (7 балів, нижчий 
за середній рівень); «Час руху верхніх кінцівок» - 12,7 с (7 балів, нижчий за 
середній рівень); «Вис на зігнутих руках» - 8,7 с (7 балів, нижчий за середній 
рівень); «Вихід у положення сід» - 17 разів за 30 с (7 балів, нижчий за середній 
рівень); «Біг 3000 м» - 17,7 хв (11 балів, середній рівень); «Човниковий біг 5х10 м» 
- 14,7 с б (11 балів, середній рівень). 
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При цьому дослідження функціональних показників та фізичного розвитку 
юнаків віком 17-18 років (частоти серцевих скорочень, систолічного артеріального 
тиску, діастолічного артеріального тиску, життєвої ємкості легень) довело, що 
найбільші коливання спостерігаються у показнику індексу Руфф'є, що вказало на 
відповідність їх загальновіковій динаміці. 

4. За результатами перших етапів дослідження обґрунтовано програму 
секційних занять військово-спортивним багатоборством для студентів аграрних 
спеціальностей. Її особливості полягають у спрямованості техніко-тактичної 
підготовки на вивчення відповідних рухових умінь і навичок та практичне освоєння 
тактичних прийомів і їх комбінацій із всестильового бою та стрільби з пневматичної 
гвинтівки. Водночас загальна фізична підготовка була спрямована на застосування 
засобів військово-спортивного багатоборства для підвищення рівня здоров'я 
студентів та функціональних можливостей, розвитку рухових якостей та 
позитивного впливу на мотивацію до занять фізичною культурою та спортом. 
Теоретична та психологічна підготовка передбачала індивідуальні бесіди зі 
студентами з доведення вагомості та необхідності використання засобів військово-
спортивного багатоборства (розділ двоборство) у фізичному вихованні як 
компонента професійно-прикладної фізичної підготовки та психологічної готовності 
до захисту Вітчизни. 

5. Реалізація авторської програми секційних занять військово-спортивним 
багатоборством (розділ двоборство) довела свою ефективність за такими групами 
показників: 

- удосконалення функціональних можливостей, нормалізація фізичного 
стану. Зокрема, у юнаків експериментальної групи порівняно з контрольною ЧСС у 
стані спокою поліпшилася на 4,83 %, ЖЄЛ - на 7,25 %, час відновлення ЧСС після 
20 присідань за 30 с - на 10,02 %, індекс Руфф'є - на 18,05 % від початкових 
показників, р<0,05; 

- підвищення рівня фізичної підготовленості представників 
експериментальної групи порівняно з контрольною становило: за тестами на 
визначення рівноваги - 27,02 %, швидкості - 8,98 %, вибухової сили - 8,79 %, 
силової витривалості (за тестом «Вихід у положення сід» - 6,29 %, за тестом «Вис 
на зігнутих руках» - 2,21 %), загальної витривалості - 7,73 %, статична сила -
4,97 % від вихідного рівня, р<0,05; 

- підвищення зацікавленості юнаків до занять фізичним вихованням. У 
представників експериментальної групи цікавими заняття фізичним вихованням 
стали для 26,7 % юнаків при найменшій вагомості мотиву «активний відпочинок, 
розваги» - 6,6 %; 

- зростання значущості інструментальних та термінальних цінностей. 
Домінантними термінальними цінностями для студентів стали активне життя, 
здоров'я та наявність друзів. Серед інструментальних найбільш значущими 
студенти вказали вихованість, акуратність та відповідальність. 

Перспективи подальших досліджень можуть передбачати визначення 
ефективності запропонованих засобів військово-спортивного багатоборства для 
студентів старших курсів аграрних закладів вищої освіти в межах секційної роботи 
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чи самостійних занять, а також вивчення динаміки показників студентів упродовж 
усього періоду їхнього навчання в закладах вищої освіти України. 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ 
ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, в яких опубліковані основні наукові результати дисертації 
1. Хоменко О. С. Військово-спортивне багатоборство у системі професійно-

прикладної фізичної підготовки студентів / Хоменко О. С., Лоза Т. О. // Фізична 
культура, спорт та здоров'я нації: зб. наук. пр. ВДПУ ім. М. Коцюбинського. -
Вінниця, 2016. - № 1. - С. 203-209. Видання внесено до міжнародних 
наукометричних баз даних: Index Copernicus, Google Scholar, Academic Resource 
Index, Scientific Social Community. Особистий внесок здобувача полягає у проведенні 
дослідження, нагромадженні, аналізі та інтерпретації отриманих даних і 
підготовці їх до друку. 

2. Лоза Т. О. Мотивація студентів аграрних ЗВО до занять фізичною 
культурою та спортом / Лоза Т. О., Хоменко О. С. // Спортивний вісник 
Придніпров'я. - 2016. - № 3. - С. 115-118. Видання внесено до міжнародних 
наукометричних баз даних: Index Copernicus, Україніка наукова, Google Scholar. 
Особистий внесок здобувача полягає у проведенні дослідження, нагромадженні, 
аналізі та інтерпретації отриманих даних і підготовці їх до друку. 

3. Хоменко О. С. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів 
аграрних спеціальностей / Хоменко О. С. // Науковий часопис Національного 
педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні 
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. - Київ, 2017. -
№ 4. - С. 123-127. 

4. Хоменко О. С. Ефективність застосування засобів військово-спортивного 
багатоборства у фізичному вихованні студентів аграрних спеціальностей 
[Електронний ресурс] / Хоменко О. С., Рибалко П. Ф. // Спортивна наука України. -
2018. - № 4. - С. 51-58. Режим доступу: 
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/780 Видання внесено до 
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Особистий внесок здобувача полягає в інтерпретації емпіричних даних, проведенні 
узагальнень. 

5. Хоменко О. С. Структура та зміст програми професійно-прикладної 
фізичної підготовки студентів-аграріїв з військово-спортивного багатоборства / 
Хоменко О. С. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені 
М. П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 
(фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. - Київ, 2018. - № 2. - С. 104-108. 
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вищих навчальних закладах / Хоменко О. С. // Сучасні проблеми фізичного 
виховання і спорту різних груп населення : матеріали XVI Міжнарод. наук.-практ. 
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8. Хоменко О. С. Формування мотивації до рухової активності у процесі 
фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / Хоменко О. С. // 
Проблеми формування здорового способу життя дітей і молоді та шляхи їх 
вирішення : матеріалм V відкрит. наук.-практ. електрон. конф. - Харків, 2016. -
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методичних засад військово-спортивного багатоборства у фізичному вихованні 
студентів. 

11. Хоменко О. С. Оцінка фізичного стану студентів аграрних спеціальностей 
за методикою В. Бєлова / Хоменко О. С. // Сучасні проблеми фізичного виховання і 
спорту різних груп населення : матеріали XVШ Міжнарод. наук.-практ. конф. 
молодих учених. - Суми, 2018. - С. 160-162. 

12. Хоменко О. С. Вплив секційних занять військово-спортивним 
багатоборством на рівень фізичної підготовленості студентів аграрних 
спеціальностей / Хоменко О. С. // International Trends in Science and Technology: 
III International Scientific and Practical Conference. - Варшава, 2018. - С. 36-39. 

Наукові праці, які додатково відображають наукові результати дисертації 
13. Рибалко П. Ф., Самостійне оздоровче тренування : навч.-метод. посіб. / 

Рибалко П. Ф., Хоменко О. С. - Суми : Вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2017. 
- 106 с. Особистий внесок здобувана полягає у визначенні параметрів дозування 
оздоровчого впливу фізичних навантажень для студентів. 

14. Рибалко П. Ф. Особливості та перспективи розвитку сфери фізичного 
виховання : навч.-метод. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / 
Рибалко П. Ф., Хоменко С. В., Хоменко О. С. - Суми : ФОП Цьома С. П., 2018. -
146 с. Особистий внесок здобувача полягає в обговоренні варіативності змісту 
фізичного виховання студентської молоді. 

http://hgpa.kharkov.com/93.html
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АНОТАЦІЯ 

Хоменко О. С. Удосконалення процесу фізичного виховання студентів 
аграрних спеціальностей на основі секційних занять військово-спортивним 
багатоборством. - Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 - фізична культура, фізичне 
виховання різних груп населення. - Львівський державний університет фізичної 
культури імені Івана Боберського, м. Львів, 2019. 

У дисертації подано розв'язання актуального науково-практичного завдання 
вдосконалення рівня фізичної підготовленості студентів, підвищення готовності 
молоді призивного віку до виконання військового обов'язку та поліпшення змісту 
фізичного виховання в аграрних закладах вищої освіти за допомогою програми 
секційних занять із застосуванням засобів військово-спортивного багатоборства 
(розділ двоборство). 

За допомогою проведеного дослідження уперше науково обґрунтовано 
структуру і зміст програми секційних занять із застосуванням засобів військово-
спортивного багатоборства у фізичному вихованні студентів аграрних закладів 
вищої освіти; визначено ефективність застосування засобів військово-спортивного 
багатоборства студентів аграрних закладів вищої освіти за показниками їхнього 
фізичного стану, фізичного розвитку, функціонального та психологічного стану, 
фізичної підготовленості. 

Ефективність авторської програми підтверджено удосконаленням 
функціональних можливостей, нормалізацією фізичного стану, підвищенням рівня 
фізичної підготовленості, зростанням зацікавленості юнаків до занять фізичним 
вихованням та значущості інструментальних та термінальних цінностей. 

Ключові слова: фізична підготовленість, процес, секційні заняття, двоборство, 
засоби, методи, удосконалення. 

АННОТАЦИЯ 

Хоменко А. С. Совершенствование процесса физического воспитания 
студентов аграрных специальностей на основе секционных занятий военно-
спортивным многоборьем. - Квалификационная научная работа на правах 
рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, физическое 
воспитание разных групп населения. - Львовский государственный университет 
физической культуры имени Ивана Боберского, г. Львов, 2019. 

В диссертации представлено решение актуальной научно-практической задачи 
совершенствования уровня физической подготовленности студентов, повышения 
готовности молодежи призывного возраста к выполнению воинского долга и 
совершенствования содержания физического воспитания в аграрных учреждениях 
высшего образования с помощью программы секционных занятий с применением 
средств военно-спортивного многоборья (раздел двоеборье). 
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Основными задачами исследования были следующие: 
1. Обобщить современные требования к подготовленности студентов-аграриев, 

выявить тенденции совершенствования структуры и содержания физического 
воспитания в заведениях высшего образования. 

2. Выявить мотивационные приоритеты и ценности студентов аграрных 
заведений высшего образования в процессе физического воспитания. 

3. Определить основные показатели физического развития, физического 
состояния, физической подготовленности и психофизиологической готовности 
студентов разных специальностей аграрных заведений высшего образования. 

4. Обосновать и разработать программу секционных занятий по военно-
спортивному многоборью для студентов аграрных заведений высшего образования 
и проверить ее эффективность. 

По результатам проведенного исследования сформированы основные 
положения научной новизны. Впервые научно обоснованы структура и содержание 
программы секционных занятий с приоритетным применением средств военно-
спортивного многоборья в физическом воспитании студентов аграрных заведений 
высшего образования; определена эффективность применения средств военно-
спортивного многоборья для студентов аграрных заведений высшего образования 
по показателям их физического состояния, физического развития, функционального 
и психологического состояния, физической подготовленности. Усовершенствованы 
научные данные о мотивации студентов аграрных заведений высшего образования к 
занятиям физическим воспитанием, структура и содержание физического 
воспитания в аграрных заведениях высшего образования. Получили дальнейшее 
развитие сведения о современных требованиях к подготовленности студентов и 
тенденциях физического воспитания аграрных заведений высшего образования. 

Доказана эффективность реализации авторской программы секционных 
занятий по военно-спортивному многоборью (раздел двоеборье) по следующим 
группам показателей: 

- совершенствование функциональных возможностей, нормализация 
физического состояния. В частности у юношей экспериментальной группы по 
сравнению с контрольной частоты сердечных сокращений в состоянии покоя 
улучшилась на 4,83 %, жизненная емкость легких - на 7,25 %, время восстановления 
ЧСС после 20 приседаний за 30 с - на 10,02 %, индекс Руффье - на 18,05 % от 
исходных показателей, р < 0,05; 

- повышение уровня физической подготовленности представителей 
экспериментальной группы по сравнению с контрольной составило по тестам на 
определение равновесия - 27,02 %, скорости - 8,98 %, взрывной силы - 8,79 %, 
силовой выносливости (по тесту «Выход в положение сед» - 6,29 %, по тесту «Вис 
на согнутых руках» - 2,21 %), общей выносливости - 7,73 %, статическая сила -
4,97 % от исходного уровня, р < 0,05; 

- повышение заинтересованности юношей занятиями физическим воспитанием. 
У представителей экспериментальной группы интересными занятия физическим 
воспитанием стали для 26,7% юношей при малейшей значимости мотива «активный 
отдых, развлечения» - 6,6%; 
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- рост значимости инструментальных и терминальных ценностей. 
Доминирующими терминальными ценностями для студентов стали активная жизнь, 
здоровье и наличие друзей. Среди инструментальных наиболее значимыми 
студенты отметили воспитанность, аккуратность и ответственность. 

Результаты диссертационного исследования внедрены в учебный процесс 
Национального университета биоресурсов и природопользования Украины 
(г. Киев), Харьковского национального технического университета сельского 
хозяйства имени П. Василенко (г. Харьков), Полтавской государственной аграрной 
академии (г. Полтава), Одесского государственного аграрного университета, 
Сумского национального аграрного университета (г. Сумы), о чем свидетельствуют 
соответствующие акты внедрения. 

Ключевые слова, физическая подготовленность, процесс, секционные занятия, 
двоеборье, средства, методы, совершенствование. 
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The thesis presents a solution for the actual scientific and practical tasks of improving 
the level of physical fitness of students, increasing the readiness of young people to 
military service, and the content improvement of physical education in agrarian 
institutions of higher education by the use of extracurricular classes program with the 
means of military-sports combined events (double-event section). 

The research has been first to scientifically substantiate the structure and content of 
extracurricular classes program with the priority for means of military-sports combined 
events in physical education of students in agrarian institutions of higher education. 
Indicators of the students' physical condition, physical development, functional and 
psychological state and physical fitness have determined the effectiveness of means of 
military-sports combined events for students of agrarian institutions of higher education. 

The effectiveness of the author's program is confirmed by the improvement of 
functional capabilities, normalization of physical condition, enhancement of the level of 
physical fitness, increase of young men's interest in physical education and importance of 
instrumental and terminal values. 

Keywords: physical fitness, process, extracurricular classes, double-event, means, 
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