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Мета роботи – дослідити залежність денної динаміки точності вимірювання просторових 

параметрів від особливостей режиму дня студентів ЛДУФК.  

Завдання:  

1. Провести аналіз та узагальнення даних літературних джерел.  

2. Визначити денну динаміку точності вимірювання просторових параметрів.  

3. Порівняти денну динаміку зміни показників із режимом дня студентів.  

4. Розробити та обґрунтувати практичні рекомендації. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, опитування, педагогічне спостереження, 

лабораторний експеримент, методи математичної статистики. 

Анотація. У статті розглядається питання біоритмологічних передумов для технічної підготовки 

студентів ВНЗ фізкультурного профілю. При порівнянні денної динаміки точності вимірювання 

просторових параметрів з режимом дня досліджуваних виявлено взаємозв’язок між найкращими 

показниками та часом проведення тренувальних та навчальних занять із спортивних дисциплін. 
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Актуальність. На заняттях із спортивних дисциплін у ВНЗ фізкультурного профілю 

вирішується першочергове завдання – навчання техніки видів спорту, що входять до навчальних 

програм ЗОШ, ліцеїв, коледжів та ВНЗ. Технічна підготовленість студентів виступає основним 

критерієм професіоналізму майбутнього фахівця з фізичного виховання. Вивчення техніки фізич-

них вправ пов’язане із використанням основної та допоміжної інформації. Основна інформація 

поступає від рухового апарату – рецепторів, що знаходяться у м’язах та відображає зміни в дов-

жині м’яза, розміщення різних частин тіла тощо. Така інформація поступає від органів зору і 

слуху, вестибулярного апарату, пропріорецепторів та рецепторів шкіри [2]. Вивчення техніки в 

умовах значної втоми може стати причиною закріплення помилок.  

В організмі людини усі процеси життєдіяльності протікають з певною періодичністю. По-

над 900 фізіологічних функцій досліджено та встановлено їх певні періодичні коливання [1, 3, 4]. 

На жаль, навчальна діяльність студентів ВНЗ фізкультурного профілю мало досліджена із 

сторони біоритмічних коливань.  

Мета роботи – дослідити залежність денної динаміки точності вимірювання просторових 

параметрів від особливостей режиму дня студентів ЛДУФК.  

Згідно мети було сформовано ряд завдань: 

1. Провести аналіз та узагальнення даних літературних джерел. 

2. Визначити денну динаміку точності вимірювання просторових параметрів. 

3. Порівняти денну динаміку зміни показників із режимом дня студентів. 

4. Розробити та обґрунтувати практичні рекомендації. 

Об’єкт дослідження: навчально-тренувальний процес студентів Львівського державного 

університету фізичної культури. 

Предмет дослідження: денна динаміка точності вимірювання просторових параметрів. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел, опитування, педагогічне спостережен-

ня, лабораторний експеримент, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося на студентах І курсу факультету 

фізичного виховання ЛДУФК. Для зниження впливу м’язової роботи на хід ритмічних змін 

показників студенти були звільнені від навчально-тренувальних занять. Режим дня визначався 
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шляхом відповідей досліджуваних на запитання картки «Режим дня». Лабораторний експеримент 

проводився на базі кафедри ТіМ легкої атлетики та заключався у створенні стабільних умов для 

досліджуваних. У даній групі досліджень визначалась точність вимірювання просторових пара-

метрів (кутів) у ліктьовому суглобі на кінематометрі Д.Жуковського. Задавались різні величини 

кутів, які умовно розділено на “малі” (15-25); “середні” (30-50); та “великі” (55-85). Щоден-

но на групі з 5 досліджуваних проводилось 6 етапів вимірювань впродовж дня, кожні 2 години з 

9 до 19 години. Всього 88 досліджуваних. Надавалось 3 спроби, найкраща занотовувалась у 

протокол. Для усунення будь-яких протиріч задані величини кутів змінювались у вищевказаних 

межах, а також змінювалась послідовність завдань. 

Результати дослідження представлені на рис. 1, де видно, що “малі” просторові параме-

три мають порівняно мало виражену криву змін упродовж дня (пік-плато) та найкращий 

показник (акрофаза) припадає на 13.00 год. Точність вимірювання “середніх” параметрів 

виділяється дво-піковою кривою, причому акрофаза знаходиться у часі 17.00 год. та неменш 

вираженим є показник 13.00 год. Одно-пікова виражена крива спостерігалася при вимірюванні 

точності “великих” просторових параметрів з акрофазою в 15.00 год.  

Така розгалуженість графіків навела на думку вияснити у досліджуваних деякі питання за 

допомогою картки “Режим дня” та структуризувати матеріал за основними моментами режиму 

дня досліджуваних (рис. 2.). З рисунку 2 видно, що найменша помилка при вимірюванні точності 

просторових параметрів знаходиться у часі тренувальних занять.  

 За опитуванням стало відомим, що досліджувані студенти (n=83) тренуються у різний час 

дня. Так, 11 студентів через різні об’єктивні причини не тренуються більше 1 місяця (причини: 

хвороба, викладання в ЗОШ та ДЮСШ); 40 студентів тренуються у визначений час для СПВ та 

ПСМ – 15.15-16.45 год., 22 студенти відповідно о 17.00 год. та 10 студентів тренуються о 

19.00 год. Таким чином, досліджуваних поділено на групи за часом тренування. Після того нами 

було перебудовано результати дослідження за групами. Попередні дані було підтверджено більш 

яскраво. Точність вимірювання просторових параметрів зростала в час проведення тренувальних 

занять, другий показник спостерігався у часі, коли проходить заняття із спортивної дисципліни. 

Висновки 

1. Денна динаміка точності вимірювання просторових параметрів є хвилеподібною. Пері-
одичні коливання впродовж дня визначаються режимом чергування фізичного навантаження та 
відпочинку. В період постійного часу проведення навчальних та тренувальних занять спосте-
рігається висока точність у диференціюванні просторових параметрів. Встановлено значний роз-
мах періодичних коливань впродовж дня у межах від 28 до 33 %. 

2. При порівнянні денної динаміки диференціювання рухів з режимом дня кожного окремого 
студента встановлена певна типовість у реагуванні на час дня. Виявлено три типи: дво-піковий, одно-
піковий та пік-плато. В основі формування виявлених типів періодики лежить різна структура режиму 
дня та, особливо, положення у ній навчальних занять із спортивних дисциплін і тренування.  

3. Постійне дотримання режиму дня призводить до формування його стабілізації. При 
стабільному розпорядку дня в функціональних системах організму людини виникають адаптивні 
синхронні коливання. Якщо розпорядок дня порушується, то зміни в організмі носять асин-
хронний характер і спостерігаються ознаки внутрішнього та зовнішнього десинхронозу. 
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ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПАРАМЕТРОВ  

С ОСОБЕННОСТЯМИ РЕЖИМА ДНЯ 
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Цель работы – исследовать зависимость дневной динамики точности измерения про-

странственных параметров от особенностей режима дня студентов ЛГУФК.  

Задания:  

1. Проанализировать и обобщить данные литературных источников.  

2. Определить дневную динамику точности измерения пространственных параметров.  

3. Сравнить дневную динамику изменений показателей с режимом дня студентов.  

4. Разработать и обосновать практические рекомендации. 

Методы исследования: анализ литературных источников, опрос, педагогическое наблю-

дение, лабораторный эксперимент, методы математической статистики. 

Аннотация. В статье рассматривается вопрос о биоритмологических предпосылках тех-

нической подготовки студентов ВУЗов физкультурного профиля. При сравнении дневной дина-

мики точности пространственных параметров с режимом дня исследуемых установлена взаимо-

связь между лучшими показателями и временем проведения тренировочных и учебных занятий 

из спортивных дисциплин.  
 

Ключевые слова: дневная динамика, режим дня. 

 

 

THE MUTUAL CONNECTION OF THE DAYLY DYNAMIC  

ACCURACY OF THE MEASUREMENT OF THE SPATIAL INDEXES 

OF THE PECULIARITY IN REGIME DAY 

OF THE STUDENTS OF UNIVERSITY PHYSICAL CULTURE 

 

Halyna CHORNENKA 
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A purpose of work is investigate the dependence of daily dynamics of exactness of measuring 

spatial parameters from the features of the regime of day of the LSUPC students.  

Tasks:  

1. To analyse and generalize data of literary sources.  

2. To define a daily dynamics of exactness of measuring spatial parameters.  

3. To compare a daily dynamics of changes of indexes with the regime of students’ day.  

4. To develop and ground the practical recommendations. 

Methods of research: analysis of literary sources, questioning, pedagogical supervision, 

laboratory ecsperiment, methods of mathematical statistics. 

Abstract. In that article analysis the question of biorhythmical prerequisites for technical 

preparation of students HEI physical culture is covered. At the comparison of measurement day dynamic 

the accuracy the measurement of spatial indexes of regime day the research students disclose the mutual 

connexion between the best indexes and the time the accompany the training and study occupations of 

the sport disciplines. 
 

Key words: daily dynamics, regime of day. 
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Рис.2. Динаміка точності вимірювання просторових 

параметрів у режимі дня (n=83)

малі 21,2 23,97 19,75 24,69 16,5 22,53

середні 29,03 25,9 24,69 28,79 21,2 29,75

великі 40,12 40,12 36,26 40,12 27,59 37,95

підйом 1заняття 2заняття обід тренування відпочинок


