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Анотація. В роботі висвітлено експериментальне впровадження та визначення ефективності автор-
ської диференційованої програми занять спортом у формі поза академічних занять із фізичного виховання 
студентів основних медичних груп ВНЗ. Педагогічний експеримент проведено на базі Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» зі студентами основних медичних груп І-ІІІ курсів навчання. Результа-
ти проведеного експериментального дослідження підтверджують доцільність створення та впровадження 
експериментальних програм з фізичного виховання у формі поза академічних занять на основі окремих 
спортивних спеціалізацій. 
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За останні роки на тлі інтенсифікації навчального процесу у вишах спостерігається тен-
денція до зниження обсягу рухової активності студентів. Дефіцит рухової активності в режи-
мі дня студентів стає причиною порушень стану здоров'я та фізичного розвитку. У дослідже-
ннях багатьох авторів [1, З, 6-10] відзначається незадовільний стан здоров'я студентської мо-
лоді. 

Вважається, що обов'язкові заняття курсу фізичного виховання ВНЗ (дві академічні го-
дини на тиждень) не можуть повною мірою вплинути на поліпшення фізичного розвитку та 
забезпечення належного рівня фізичної підготовленості студентів. Численні наукові джерела 
[1,4, 6-12] вказують на те, що поза академічні заняття фізичною культурою і спортом пови-
нні бути невід'ємною складовою частиною здорового способу життя студентів вищих навча-
льних закладів (ВНЗ). 

Водночас наукові дослідження фахівців у галузі фізичного виховання [2-4] доводять, що 
організація занять фізичною культурою та спортом зі студентами в позаакадемічний час по-
требує теоретико-методичного допрацювання. Узагальнення досвіду фізичного виховання з 
цими студентами, свідчить, що методика проведення цих занять у основних медичних групах 
потребує нових, значно ефективніших засобів і методів їх реалізації. Вивчення досвіду роботи 
низки ВНЗ з проблеми організації поза академічної роботи й аналіз відповідної діяльності сту-
дентів показують, що певний низький рівень цього напрямку діяльності в фізичному вихованні 
ВНЗ пов'язаний із загальними недоліками організації цієї роботи. Не зважаючи на широкий 
спектр досліджуваного напрямку [1-4, 6-12], ще недостатньо, на наш погляд, системних до-
сліджень. Попри достатню кількість досліджень цього питання та їх багатоплановість, серед 
них не виявлено таких, які спрямовані на вдосконалення системи цих занять шляхом розроб-
лення та впровадження диференційованого підходу з використанням різних видів спорту. 

Аналіз літературних праць з означеного питання [1-4, 6-12] дав змогу визначити про-
блемні аспекти, які вказують на відсутність чіткої концепції організації цих занять щодо їх 
диференціації відповідно до здібностей та уподобань студентів. Водночас вивчення наявних 
досліджень із цього питання та наявний практичний досвід, показали, що організація фізично-
го виховання студентів у позаакадемічний час на основі їх розподілу в групи за зацікавлені-
стю до певних видів спорту підвищує мотивацію до основних занять, впливає на систематич-
ність їх відвідування та сприяє підвищенню рівня фізичної підготовленості загалом. 

Дослідження цього питання особливо актуальне у зв'язку з тим, що постійне збільшен-
ня обсягу навчального та психоемоційного навантаження під час навчання у вищих навчаль-
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них закладах на фоні браку рухової активності призводять до погіршення стану здоров'я май-
бутніх фахівців. 

Ураховуючи важливу роль занять фізичним вихованням у позанавчальний час для сту-
дентів ВНЗ, існує нагальна потреба в розробці спеціалізованих диференційованих методик до 
організації позаакадемічних занять, що дасть змогу забезпечити необхідні передумови, для їх 
подальшої успішної трудової діяльності. 

Недостатня на сьогодні кількість досліджень зазначеної вище проблеми, її важлива со-
ціальна значущість для підвищення рівня фізичної підготовленості, як однієї з умов збере-
ження і зміцнення здоров'я студентської молоді, і зумовили вибір теми дослідження. 

Мета роботи - визначити ефективність впливу авторської програми позаакадемічних 
занять на рівень фізичної підготовленості студентів експериментальної групи. 

Завдання дослідження: 
1. Обгрунтувати необхідність упровадження диференційованого підходу до викорис-

тання позаакадемічних занять. 
2. Визначити показники рівня фізичних здібностей студентів експериментальної і кон-

трольної груп (ЕГ і КГ) по закінченні експерименту. 
Методи дослідження: методики отримання емпіричних даних: педагогічний експери-

мент, педагогічне спостереження, педагогічне тестування рівня фізичної підготовленості, ме-
тоди математичної статистики. [5]; 

Організація дослідження. У досліджені взяли участь студенти НУ «Львівська політех-
ніка» чоловічої статі, які впродовж трьох років займались обраним видом спорту (плавання, 
карате-до, бадмінтон) в позаакадемічний час і студенти КГ які займалися за чинною програ-
мою позаакадемічних занять. Така тривалість експериментального дослідження, а саме 3 на-
вчальні роки була зумовлена насамперед тим, що дисципліна «Фізичне виховання» введена в 
навчальну програму лишень на перші три роки навчання. Кількість студентів для ЕГ і КГ ста-
новила 60 осіб. На початковому етапі проведення дослідження за результатами медичного 
огляду всі студенти належали до основної медичної групи. 

Результати дослідження та їх обговорення. Ґрунтуючись на практичному досвіді та 
використовуючи роботи провідних учених [1-12], було розроблено авторську диференційо-
вану програму занять спортом у формі позаакадемічних занять із фізичного виховання студе-
нтів основних медичних груп ВНЗ. Види спорту були обрані для створення програми за ре-
зультатами проведеного анкетування. 

Згідно з результатами анкетування, було встановлено, що студенти Національного уні-
верситету «Львівська політехніка» 1-го курсу навчання віддають перевагу на позаакадемічних 
заняттях таким видам спорту як плавання, карате-до, бадмінтон. 

В основу розробленої програми покладено проведення занять не за спортивною спрямо-
ваністю, а для поліпшення стану фізичної підготовленості студентів. Вирішення основних за-
вдань авторської програми забезпечує ефекгивність її реалізації. Загальні завдання програми; 

1. Зміцнення здоров'я, сприяння гармонійному фізичному розвиткові та загартуванню 
організму. 

2. Напрацювання рухових навичок, розвиток і вдосконалення фізичних здібностей, спри-
яння процесам загального фізичного розвитку. 

3. Підвищення толерантності до фізичних навантажень і фізичних можливостей орга-
нізму. 

4. Вироблення навичок здорового способу життя. 
Авторська диференційована програма реалізується у тренувальному режимі загальної 

фізичної підготовки для забезпечення підвищення рівня фізичної підготовленості студентів. 
Програма розрахована на три роки академічних занять у ВНЗ безперервно впродовж дев'яти 
місяців з наданням рекомендацій щодо занять упродовж канікул. Основною формою органі-
зації занять є організовані позаакадемічні заняття з фізичного виховання за участю викладача, 
які проводяться три рази на тиждень. 

Для проведення експериментальних досліджень на базі Національного університету 
«Львівська політехніка» зі студентів основних медичних груп було сформовано чотири групи 
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— одну контрольну (КГ) та три експериментальні (ЕГ). Програма була апробована у створених 
для проведення експериментальних досліджень ЕГ. Вибрані студенти мали порівняно одна-
ковий рівень фізичної підготовленості, що дало змогу забезпечити індивідуальний підхід у 
заняттях. У роботу з ЕГ була впроваджена розроблена авторська диференційована програма 
занять спортом у формі позаакадемічних занять із фізичного виховання. Кожна з досліджува-
них груп займалась за програмою обраного виду спорту: плавання, карате-до, бадмінтону. 
Студенти КГ займались згідно з чинною програмою позаакадемічних занять, яка використо-
вується у практиці фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка». 

У результаті проведеного експериментального дослідження впродовж курсу фізичного 
виховання ВНЗ було отримано наукові результати, які свідчать про ефективність упровадже-
них методів у роботу зі студентами ЕГ. Оцінюванням її ефективності стала динаміка показ-
ників рівня фізичної підготовленості. 

Отримані результати педагогічного експерименту (рис. 1-5), дають змогу провести порі-
вняльний аналіз рівня розвитку фізичних якостей у студентів досліджуваних груп по закін-
ченні експериментального дослідження. Тестування фізичної підготовленості студентів міс-
тило виконання комплексу рухових дій, що дозволяють визначити й оцінити рівень розвитку 
основних фізичних здібностей - витривалості (біг 1000 м), сили (згинання й розгинання рук в 
упорі лежачи), координованості рухів (човниковий біг 4x9), гнучкості (нахил тулуба вперед з 
положення сидячи), швидкості (біг 100 м). Критеріями ефективності програми визначено 
пріоритет результатів і вірогідність розбіжностей результатів тестових випробувань студентів 
ЕГ та КГ по закінченні курсу фізичного виховання ВНЗ. 

Аналізуючи результати вимірювань, можна сказати про вищі темпи зростання результа-
тів у студентів усіх ЕГ (р<0,05) після виконання тестових випробувань за більшістю з дослі-
джуваних ознак, порівняно з результатами студентів КГ. Результати тестування фізичної під-
готовленості в ЕГ свідчать про достовірно краще (р<0,01) зростання результатів у всіх тесто-
вих завданнях. Зазначимо, що статистично достовірних відмінностей на початковому рівні 
підготовленості між студентами експериментальної та контрольної груп не виявлено (р>0,05). 
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Рис. 1. Показники силових здібностей студентів 
в ЕГ і КГ по закінченні експерименту 
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У системі фізичної підготовки силові здібності за своєю структурою і вимірюванням є 

найбільш багатокомпонентними порівняно з іншими фізичними якостями. їх високий рівень 
практично необхідний для збереження високого рівня працездатності під час занять фізичною 
культурою і спортом. Силові здібності - це основа всіх фізичних якостей. Згідно з отримани-
ми результатами, найефективніше на розвиток силових якостей впливають заняття з плаван-
ня. По закінченні курсу занять зростання силових якостей у студентів ЕГ (див. рис. 1), які за-
ймалися цим видом, спорту становило 20,4 %. Найменший цей показник зафіксовано у студе-
нтів К Г - 6 , 3 %. 

Щодо показників рівня загальної витривалості (рис.2) спостерігається та сама тенденція: 
її зростання у студентів ЕГ, які займсілися плаванням, становило 20,4 %, а студентів КГ - 3,5 
%. Значне зростання результатів у розвитку загальної витривалості пояснюється тим, що за 
даними численних літературних джерел, плавання найуспішніше використовується для роз-
витку аеробних можливостей організму. 

Приріст показників (%) 

• Здібність до 
витривалості 

Рис. 2. Показники витривалості студентів в ЕГ і КГ по закінченні експерименту 

Як показали отримані результати експериментального дослідження (рис,3) найуспішні-
ше для розвитку гнучкості га спритності використовується занятгя карате-до: зростання показ-
ників в ЕГ - 16,2 %. Дещо меншим зростанням показників здібності до гнучкості характери-
зуються студенти ЕГ, які займалися плаванням і бадмінтоном, - 6,6% і 13,3% відповідно. По-
казники здібності до гнучкості у студентів КГ залишились на вихідному рівні про що свід-
чить їх зростання 0,2%. 

Статистична обробка результатів тестових випробувань (див. рис. 4), які характеризу-
ють розвиток швидкості (біг 100 м), дозволила визначити, що запропонований зміст авторсь-
кої програми дозволив достовірно поліпшити результати бігу у студентів ЕГ, які займались 
бадмінтоном. 

Спрямованість чинної програми поза академічних занять дозволила лише незначно по-
ліпшити вихідний рівень фізичної підготовленості студентів КГ. Зростання показників рівня 
розвитку фізичних якостей зафіксований у межах до 7 %. Найбільше зростання відбулося в 
розвитку загальної витривалості - 3,5 % та силових здібностей - 6,3 %, що знайшло й статис-
тичне підтвердження (р<0,05). Зазначимо, що у студентів КГ не відбулося ніяких змін у роз-
витку гнучкості (р>0,05). Зміни в розвитку спритності та швидкості на дуже низькому рівні -
2% та 1,4 % відповідно. 
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• Здібність до 
ГНУЧКОСТІ 

Рис. 3. Показники гнучкості студентів в ЕГ і КГ 
по закінченні експерименту 

і Здібність до 
коорді скованості 
рухів 

Приріст показників (%) 

Рис. 4. Показники здібності до координованості рухів студентів в ЕГ і КГ 
по закінченні експерименту 
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Рис. 5. Показники швидкісних здібностей студентів в ЕГ і КГ 
по закінченні експерименту 

За результатами аналізу виявлено, що наприкінці курсу фізичного виховання у студе-
нтів КГ показники фізичної підготовленості достовірно нижчі, ніж у студентів ЕГ (табл. 1). 

Таблиця 1 
Достовірність розбіжностей між показниками фізичної підготовленості ЕГ і КГ 

по закінченні експерименту 

Фізичні здібності Достовірність розбіжностей 
(р) Фізичні здібності 

ЕГ КГ 

Достовірність розбіжностей 
(р) 

Витривалість 
біг на 500м (с) 

197,1 ±4,2 237,3±4,11 р<0,001 

Ста 
згинання і розгинання рук в упорі лежачи 
{к-сть разів) 

40±0,8 34±0,8 р<0,001 

Гнучкість 
нахил тулуба вперед з положення сидячи 
(см) 

16±0,6 15±0,6 р<0,05 

Спритність 
човниковий біг 4x9 (с) 

9,1±0,14 9,5±0,15 р<0,01 

Швидкість 
біг на 100 м (с) 

13,89±0,09 14,58*0,11 р<0,01 

Таким чином, проведений статистичний аналіз отриманих результатів експерименталь-
ного дослідження свідчить про адекватність використаних засобів і методів для підвищення 
рівня фізичної підготовленості студентів ЕГ. 

Висновки: 
1. Визначено проблемні аспекти, які вказують на відсутність чіткої концепції організації 

цих занять щодо їх диференціації відповідно до здібностей та уподобань студентів. Водночас 
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вивчення наявних досліджень з цього питання та наявний практичний досвід показали, що 
організація фізичного виховання студентів у позаакадемічний час на основі їх розподілу у 
групи за зацікавленістю до певних видів спорту підвищує мотивацію до основних занять, 
впливає на систематичність їх відвідування та сприяє підвищенню рівня фізичної підготовле-
ності загалом. 

2. Установлено, що по закінченні формуювального експерименту показники рівня фізи-
чної підготовленості у студентів усіх ЕГ достовірно вищі, а ніж аналогічні показники студе-
нтів КГ (р<0,05-<0,001), а саме: у студентів ЕГ, що займалися плаванням, відбулося в серед-
ньому збільшення показників здібності до витривалості - до 20,4% (р<0,001), силових здібно-
стей - до 25% (р<0,001), здібності до гнучкості - до 6,6% (р<0,05), координованості рухів - до 
6,1% (р<0,05), швидкісних здібностей - 5,6 (р<0,01). Відбулося збільшення показників фізич-
ної підготовленості студентів ЕГ, які займалася карате-до за авторською програмою, саме: 
здібності до витривалості - до 16,2% (р<0,01), силових здібностей - до 18,7% (р<0,01), здіб-
ності до гнучкості - до 26,6% (р<0,001), координованості рухів до 11,2% (р<0,01), швидкісних 
здібностей-до 10,6% (р<0,001). 

У студентів ЕГ, що займалася бадмінтоном, по закінченні експерименту достовірно зро-
сли показники фізичної підготовленості, а саме: здібності до витривалості - до 8,6% (р<0,05), 
силових здібностей - до 12,5% (р<0,01), здібності до гнучкості - до 13,3% р<0,05, координо-
ваності рухів - до 9,1 % (р<0,05), швидкісних здібностей - до 3,4% (р<0,05). 

Зафіксовано достовірне поліпшення деяких показників фізичної підготовленості студе-
нтів КГ, а саме: силових здібностей - до 6,25% (р<0,05), здібності до витривалості - до 3,5% 
(р<0,05), координованості рухів - до 2 % (р<0,05), статистично не підтвердилися зміни в по-
казниках швидкісних здібностей - до 1,4% (р>0,05), здібності до гнучкості - до 0,2% (р>0,05). 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці та застосуванні експериме-
нтальних програм із використанням різних видів спорту формі позаакадемічних занять із фі-
зичного виховання студентів основних медичних груп ВНЗ. 
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ВНЕ АКАДЕМИЧЕСКИХ ФОРМ ЗАНЯТИЙ 

В ФИЗИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СТУДЕНТОВ ВУЗа 

Роман ПЕТРИНА1, Владимир СТАДНИК2, Сергей ВИШНЕВЕЦЫШЙ1 

'Львовский государственный университет физической культуры 
2Национальный университет «Львовская политехника» 

Аннотация. В работе освещено экспериментальное внедрение и исследование эффективности авторской 
дифференцированной программы занятий в форме вне академических занятий по физическому воспитанию сту-
дентов основных медицинских групп вуза. Педагогический эксперимент проведен на базе Национального уни-
верситета «Львовская политехника» со студентами основных медицинских групп 1—111 курсов обучения. Резуль-
таты проведенного экспериментального исследования подтверждают целесообразность создания и внедрения 
экспериментальных программ физического воспитания в форме вне академических занятий на основе отдельных 
спортивных специализаций. 

Ключевые слова: студент, вуз, внеучебные занятия, физическое воспитание, физическая подготовлен-
ность, программа. 

DIFFERENTIATED APPROACH 
TO THE USE OUTSIDE THE ACADEMIC FORMS OF EMPLOYMENT 

IN PHYSICAL EDUCATION STUDENTS OF HIGH SCHOOL 

Roman PETRINA1, Vladimir STADNIK2, Sergiy VYSHNEVETS KYI1 

'Lviv State University of Physical Culture 
2Natsionalnyy University «Lviv Polytechnic» 

Abstract. The article deals with an experimental implementation and the author differentiated training progTam in 
the form of academic studies in physical education students of major medical groups of universities. Pedagogical experi-
ment wos conducted at the National University «Lviv Polytechnic» with the students of major medical groups I—III cour-
ses. The results of the pilot study confirm the feasibility of the creation and implementation of pilot programs of physical 
education in the form of academic classes based on the individual sports specializations. 

Keywords: student, school, extracurricular activities, physical education physical, fitness, program. 


