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Анотація. Статтю присвячено дослідженню впливу фізичного стану студентів на якість їхньої про-
фесійної підготовки. Визначено рівень фізичного стану студентів Львівського державного університету 
фізичної культури, які навчаються за програмами підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 
„Магістр” та здійснена оцінка якості їхніх знань. Встановлено взаємозв’язок між рівнем фізичного стану і 
якістю фахової підготовки магістрів. 
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Постановка проблеми та її зв’язок з науковими та практичними завданнями. Фі-

зичне виховання молоді на сучасному етапі має відображати нові підходи до формування 
особистості майбутнього фахівця. Активність у фізкультурно-спортивній діяльності − необ-
хідна умова гармонійного розвитку студентської молоді, яка цілеспрямовано впливає на кон-
кретну людину згідно з її потребами (В. Єдинак, 1997; А. Драчук, 2001). Фізичне виховання 
покликане формувати в студентства дбайливе ставлення до власного здоров’я, комплексно 
розвивати фізичні й психічні якості, сприяти творчому використанню засобів фізичної куль-
тури в організації здорового способу життя. 

Продуктивність більшості видів професійної праці зумовлена фізичною дієздатністю 
виконавців трудових операцій, зокрема у сфері інтелектуальної діяльності. З огляду на це фі-
зичний стан розглядається як найважливіша передумова становлення високої продуктивності 
будь-якої професійної праці [1]. 

Незважаючи на чималу кількість ґрунтовних досліджень, недостатньо вивченим зали-
шається питання впливу фізичного стану майбутніх фахівців на якість їхніх професійних 
знань. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фізичний стан людей різних вікових і со-
ціальних груп був предметом дослідження багатьох учених (П.Н. Башкиров, 1962; Е.А. Пиро-
гова, Л.Я. Іващенко, 1986; Г.Л. Апанасенко, 1988; О.В. Дрозд, 1998). У наукових працях Т. Ко-
закової (1993), Р. Сіренко (2007) фізичний стан розглядається як критерій якості процесу фі-
зичного виховання, а фізичні вправи – як засіб керівництва ним. Водночас наукові пошуки 
А. Магльованого (1998) та В. Каданева (1999) доводять, що висока рухова активність у режи-
мі навчального дня безпосередньо підвищує фізичну працездатність і позитивно впливає на 
розумові реакції. Про те, що у студентів варто формувати розуміння необхідності та навички 
виконання фізичних вправ перед початком, у процесі й після трудового дня наголошує 
Т. С. Плачинда [2]. Раціональне застосування фізичних вправ упродовж дня забезпечить по-
ступове входження людини в робочий ритм і підтримку необхідної працездатності під час 
роботи, а після її закінчення – зняття фізичної втоми та емоційної напруги. 

Отже, досліджувана тема є актуальною та потребує подальшого вивчення. 
Мета дослідження − встановити вплив фізичного стану магістрів Львівського держав-

ного університету фізичної культури на якість їхніх знань. 
Завдання. 
1. Визначити рівень фізичного стану студентів Львівського державного університету 

фізичної культури та оцінити якість їхніх знань. 
2. Дослідити наявність зв’язку між рівнем фізичного стану магістрантів та якістю їх-

ніх знань. 
Методи та організація дослідження. Для досягнення мети та вирішення поставлених 

завдань було використано комплекс взаємодоповнювальних методів, а саме: аналіз літератур-
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них джерел та документальних матеріалів, опитування, педагогічне спостереження, методи 
оцінювання фізичного стану та методи математичної статистики. Вибір методів здійснювався 
за критеріями вірогідності та інформативності отриманих результатів [3]. 

Дослідження проводилося на базі Львівського державного університету фізичної куль-
тури. Для вирішення поставлених завдань ми провели опитування студентів п’ятого курсу 
Львівського державного університету фізичної культури (ЛДУФК), які здобувають освітньо-
кваліфікаційний рівень „Магістр” у загальній кількості 50 осіб, визначили рівень їхнього фі-
зичного стану та оцінили якість знань майбутніх фахівців фізичного виховання. 

Результати дослідження. Проведене опитування дозволило з’ясували самооцінку рівня 
фізичного стану магістрантів Львівського державного університету фізичної культури за спе-
ціальностями підготовки „фізична реабілітація” (ФР), „олімпійський і професійний спорт” 
(ОіПС) та „фізичне виховання” (ФВ) [4]. У середньому рівень фізичного стану є вищим за се-
редній і становить 3,6 бала (рис. 1). 

Для визначення рівня фізичного стану студентів ЛДУФК ми використали методику 
Е. А. Пирогової [5]. У результаті проведеного дослідження ми з’ясували, що магістранти спе-
ціальностей „олімпійський і професійний спорт” та „фізичне виховання” мають вищий за се-
редній рівень фізичного стану, який дорывнює 3,7 та 3,5 бала відповідно. Натомість фізичний 
стан магістрів-реабілітологів відповідає середньому рівню (3 бали). Загалом рівень фізичного 
стану магістрів ЛДУФК є вищим за середній і становить 3,4 бала (див. рис. 1). 

Варто зазначити, що ми виявили незначну різницю між самооцінкою рівня фізичного 
стану магістрами та оцінкою за методикою Е.А. Пирогової. Так, загалом магістри ЛДУФК 
оцінили свій рівень фізичного стану у 3,6 бала (вищий за середній). Оцінювання фізичного 
стану за результатами експрес-діагностики показало дещо нижчий показник – 3,4 бала (сере-
дній). У загальному розбіжність становила 0,2 бала (рис. 1.). 

 

3,3
3

3,8
3,5 3,6 3,7 3,6

3,4

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

О
ці

нк
а 

Ф
С

, б
ал

и

ФР ФВ ОіПС Середня
самооцінка
рівня ФС

Середній
рівень ФС

 
Рис. 1. Оцінювання фізичного стану магістрів ЛДУФК 

Умовні позначення: 
− самооцінка рівня фізичного стану магістрами ЛДУФК 
− рівень фізичного стану магістрів ЛДУФК 
 

Отже, найоб’єктивніше самооцінку свого рівня фізичного стану здійснили магістри спе-
ціальності „олімпійський та професійний спорт”. Натомість магістри „фізичного виховання” 
та „фізичної реабілітації” дали дещо завищену оцінку рівню фізичного стану. Однак у загаль-
ному виявлено розбіжності не є суттєвими.  

Щоб з’ясувати ефективність підготовки магістрів, ми простежили їхню успішність. Для 
цього ми провели педагогічне спостереження за магістрами спеціальностей „фізичне вихо-
вання”, „фізична реабілітація” та „олімпійський та професійний спорт” ЛДУФК впродовж 
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першого семестру навчання. Середні показники успішності та якості знань магістрів ЛДУФК 
ставновили 84,3 бала та 94,7% відповідно. 

Шляхом обчислення коефіцієнта кореляції за Пірсоном ми визначали наявність взаємо-
зв’язку між рівнем фізичного стану та успішністю магістрів ЛДУФК (рис. 2). 

Середню кореляцію (r=0,57) було виявлено між рівнем фізичного стану магістрів-реабілі-
тологів та їхньою успішністю. Дещо нижчою була кореляція між самооцінкою магістрів спеці-
альності „фізична реабілітація” щодо рівня свого фізичного стану та якістю знань (r=0,53).  

Слабка кореляція присутня між самооцінкою рівня фізичного стану магістрів „фізично-
го виховання” та їх успішністю (r=0,37). Також слабкою є кореляція між рівнем фізичного 
стану та успішністю магістрів спеціальності „фізичне виховання” і становить r=0,27. 

 

 

Рис. 2. Взаємозв’язок між рівнем фізичного стану магістрів та якістю їхніх знань 
 

Цікавим виявився аналіз кореляційних взаємозв’язків між досліджуваними категоріями 
в магістрів спеціальності „олімпійський та професійний спорт”. Тут ми спостерігали наяв-
ність від’ємного коефіцієнта кореляції (r= –0,04 та r= –0,16). Незважаючи на те, що зв’язок 
дуже слабкий, він свідчить про протилежний зв’язок між рівнем фізичного стану магістрів 
„олімпійського та професійного спорту” та їх успішністю. Тобто чим вищим буде показник 
рівня фізичного стану, тим гіршою буде успішність. Припускаємо, що таку ситуацію можна 
пояснити тим, що в магістрів-спортсменів менше часу на вивчення навчальних дисциплін у 
зв’язку із довготривалими тренуваннями та частими змаганнями і тренувальними зборами. 

Також ми встановили наявність середнього кореляційного взаємозв’язку (r=0,7) між 
оцінкою і самооцінкою рівня фізичного стану магістрів-реабілітологів. Аналогічний аналіз 
показників на спеціальностях „олімпійський та професійний спорт” та „фізичне виховання” 
показав від’ємні кореляційні взаємозв’язки, які становили r= –0,49 та r= –0,42 відповідно. 
Тобто, магістри цих спеціальностей можуть відчути негативний вплив між зростом рівня фі-
зичного стану та зниженням успішності. Відповідно коефіцієнт детермінації становитиме 
49% у магістрів спеціальності „олімпійський та професійний спорт” та 42% у магістрів спеці-
альності „фізичне виховання”. 

Так, згідно з отриманими результатами, самооцінка рівня фізичного стану магістрів 
ЛДУФК на 53% обумовлена успішністю магістрів спеціальності „фізична реабілітація” та на 
37 % – успішністю магістрів спеціальності „фізичне виховання”. Залежність самооцінки фізи-
чного стану магістрів спеціальності „олімпійський та професійний спорт” та їхньої успішно-
сті дорівнює лише 4%. Цікавим є те, що поліпшення успішності магістрів-спортсменів буде 
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негативно відображатися на рівні їхнього фізичного стану на 16% і навпаки. Про це свідчить 
від’ємна кореляція. 

У загальному, між рівнем фізичного стану та якістю знань ми виявили дуже слабкий 
від’ємний кореляційний взаємозв’язок r= –0,1. Відтак, проведені дослідження, спрямовані на 
визначення впливу фізичного стану магістрів на якість їхніх знань, показали, що достовірної 
залежності між цими категоріями немає. 

Проведене дослідження, спрямоване на вивчення впливу фізичного стану магістрів 
Львівського державного університету фізичної культури на якість їхніх знань, дозволяє зро-
бити такі висновки: 

1. Рівень фізичного стану студентів ЛДУФК є вищим за середній і становить 3,4 ба-
ла. Магістри спеціальностей „олімпійський і професійний спорт” та „фізичне виховання” ма-
ють вищий за середній рівень фізичного стану, який становить 3,7 та 3,5 бала відповідно. Фі-
зичний стан магістрів-реабілітологів відповідає середньому рівневі (3 бала). 

2. Середній показник успішності магістрів ЛДУФК дорівнює 84,3 бала. Якість знань 
становить 94,7%. Найвищий показник успішності показали магістри спеціальності „фізична 
реабілітація” – 87,2 бала. 

3. Встановлено дуже слабкий від’ємний кореляційний взаємозв’язок r= –0,1 між рі-
внем фізичного стану магістрів ЛДУФК та якістю їхніх знань. 

Перспектива подальших досліджень полягатиме в дослідженні взаємозв’язку між рі-
внем фізичного стану магістрів інших галузевих вищих навчальних закладів та якістю їхніх 
знань. 
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Аннотация. Статья посвящения исследованию влияния физического состояния магистров Львовского го-
сударственного университета физической культуры на качество их профессиональных знаний. Определенные 
уровень физического состояния магистров Львовского государственного университета физической культуры и 
качество их знаний. Исследовано взаимосвязь между уровнем физического состояния магистров и качеством их 
профессиональной подготовки. 
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Anotation. The article is dedicated to studying the influence of the physical condition of students for the quality of 
their training. It was determined the level of the physical condition of the students in Lviv State University of the Physical 
Culture, that studying by the programs of educational qualification the "Master" and assessed the quality of their knowl-
edge. It was set the interrelation between the level of the physical condition and the quality of the vocational of training 
masters. 
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