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Анотація. У статті подано результати педагогічного дослідження силових здібностей у процесі фі-
зичного виховання, метою якого було визначення розвитку максимальної сили у студенток різного віку. В 
експерименті взяло участь 800 студенток-дівчат віком 17–20 років основної медичної групи. Відображено 
середні показники максимальної сили кистьової динамометрії правої руки, станової сили, згиначів перед-
пліччя правої руки, розгиначів стегон і гомілок ніг, а також антропометричні дані. Установлено кореля-
ційні зв’язки між тестовими вправами та довжиною й масою тіла студенток. Відзначено показники дифе-
ренційованої змінюваності максимальної сили, що розраховані за 12-бальною сигмовидною шкалою, які 
свідчать про зростання в зонах середнього і вищого за середній рівнів. 
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Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими й практичними зав-
даннями. Постійно збільшуваний потік науково-технічної, професійної і гуманітарної інфо-
рмації вимагає від студентів великого розумового напруження і значних витрат фізичних сил 
під час навчання. Тому фізичне виховання у вищих навчальних закладах спрямовано на поси-
лення вимог до рівня тренованості, здоров’я і всебічного розвитку рухових здібностей, яко-
стей і властивостей особистості студента з використанням засобів фізичної культури[1; 3]. 
Диференційований контроль навчальних завдань з урахуванням морфофункціональних від-
мінностей студентської молоді значно поліпшує їх рівень працездатності, рухової підготовле-
ності та зміцнює здоров’я. Обґрунтування педагогічного контролю динаміки різновидів сило-
вих здібностей молоді, яка навчається, визначення найбільш надійних та об’єктивних норма-
тивів, що недостатньо розроблені в теорії фізичної культури, і використання цих знань у пра-
ктиці фізичного виховання стає актуальним. 

Дослідження є складовою частиною науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2011–2015 рр. з напряму «Методологічні та організаційно-методичні основи 
раціональної підготовки спортсменів» відповідно до наукової теми 2.18. «Удосконалення ме-
ханізмів управління руховою діяльністю спортсменів». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Важливе значення для збереження й підви-
щення рівня рухової та розумової працездатності студентів надається силовим здібностям – 
генетично обумовленій у розвитку комплексній якості, що дозволяє виконувати вправи з від-
повідним м’язовим зусиллям [6], до яких належать такі види: максимальна сила, швидкісна 
сила, силова витривалість. Дослідження щодо вікових змін розвитку силових здібностей [2; 7; 
8; 9] не дають об’єктивної інформації про індивідуальний рівень рухової підготовленості сту-
дентів різного віку і статі. Необхідно констатувати, що програми з фізичного виховання для 
вищих навчальних закладів останніх десятиліть пропонують контрольні нормативи, що не 
мають обґрунтованої методологічної платформи. Це проявляється в різноплановості оцінних 
шкал, що використовуються під час розрахунків належних норм розвитку рухових здібностей 
студентів. 

Мета дослідження: визначити особливості розвитку максимальної сили студенток 17–
20 років у процесі фізичного виховання. 

Завдання дослідження: 1) виявити показники розвитку максимальної сили у студенток 
та їх взаємозв’язки з антропометричними даними;2) оцінити рівень розвитку максимальної 
сили в тестових вправах за 12-бальною сигмовидною шкалою студенток різного віку. 

Методи та організація дослідження. Відповідно до мети і завдань роботи було засто-
совано загальноприйняті методи, а саме: теоретичний аналіз науково-методичної літератури, 
педагогічне спостереження, педагогічне тестування, методи математичної статистики. 
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Дослідження організовано і проведено на базах чотирьох вищих навчальних закладів 
м. Суми 14 травня 2010 року із залученням 800 студенток, які навчалися на І–ІV курсах і мали 
вік на день тестування відповідно 17, 18, 19, 20 років (у кожній віковій групі по 200 осіб) за 
Міжнародними стандартами у десятковій системі[6]. 

Початковий рівень максимальної сили визначався за допомогою таких тестових вправ 
1) динамометрія кисті правої руки (кг); 2) станова сила (кг); 3) згиначі передпліччя правої ру-
ки (кг); 4) розгиначі стегон і гомілок ніг (кг). У дівчат також вимірювали масу і довжину тіла 
[4; 5]. Взаємозв’язок показників розвитку максимальної сили між даними антропометрії обра-
ховували за коефіцієнтом кореляції Пірсона відповідно до параметрів взаємозв’язків: низький 
– r<0,3; середній – r=0,4–0,6; високий – r>0,7(Л. В. Денисова, І. В. Хмельницька, Л. А. Харче-
нко, 2008). 

Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів. На основі 
дослідження встановлено зміни показників соматомоторики дівчат, що відбулися різними те-
мпами (табл. 1). Збільшення маси тіла зафіксовано у всіх вікових групах, а довжина тіла має 
тенденцію до зростання у 17–19 років, потім зменшується у 20 років на 0,7%. В обстежених 
осіб з 17 до 20 років спостерігається поліпшення показників сили кисті правої руки на 
10,21%, станової сили – на 8,07%, сили згиначів передпліччя правої руки – на 5,57%, сили роз-
гиначів стегон і гомілок ніг – на 6,95%. 

Слабкий прямо пропорційний зв’язок (р>0,05) як у дівчат 20 років (r=0,152; р<0,05), так 
і 17 років (r=0,129; р>0,05), і 19 років (r=0,086; р>0,05), спостерігається між силою кисті пра-
вої руки та масою тіла; а між довжиною тіла у студенток 17 років (r= -0,118; р>0,05), 19 років 
(r= -0,157; р<0,05) і 20 років (r= -0,117; р>0,05), а також між масою тіла у 18 років (r= -0,021; 
р>0,05) виявлено обернено пропорційний слабкий взаємозв’язок.  

Таблиця 1 
Показники антропометрії та розвитку максимальної сили, 

їх кореляційні взаємозв’язки у студенток 17–20 років ( SX  ) 
 

Вік, кількість студенток 
Тестові випробування 17 років 

n=200 
18 років 
n=200 

19 років 
n=200 

20 років 
n=200 

Маса тіла, кг 57,97±6,70 58,06±6,36 59,90±7,40 62,00±7,81 
Довжина тіла, см 166,52±6,41 167,62±6,25 169,32±6,22 168,10±7,01 

22,12±3,09 22,92±3,11 24,14±2,99 24,38±2,85 
0,129• -0,021• 0,086• 0,152• 

Сила кисті правої руки, 
кг 

-0,118•• 0,044•• -0,157•• -0,117•• 
62,02±6,51 64,96±5,70 66,12±5,08 67,03±5,20 

0,149• -0,045• 0,095• 0,396• 
Станова сила, кг 

-0,090•• 0,024•• -0,112•• -0,127•• 
23,84±2,46 24,14±2,53 24,14±2,67 25,17±3,31 

0,241• 0,086• 0,197• 0,056• 
Сила згиначів  
передпліччя  
правої руки, кг 0,107•• 0,027•• 0,042•• 0,047•• 

44,13±3,41 45,14±4,11 46,24±4,91 47,20±4,74 
-0,050• -0,043• -0,200• -0,089• 

Сила розгиначів с 
тегон і гомілок ніг, кг 

-0,001•• -0,003•• -0,133•• -0,043•• 
 

Примітки:• – взаємозв’язок із масою тіла; •• – взаємозв’язок із довжиною тіла. 
 

Найсуттєвіші зв’язки (середній рівень) виявлено за показниками станової сили з масою 
тіла у 20-річних дівчат (r=0,396; р<0,001), потім у 17-річних (r=0,149; р<0,05), 19-річних 
(r=0,095; р>0,05) і довжиною тіла у 18-річних дівчат (r=0,024; р>0,05), що вказує на слабкий 
взаємозв’язок. Обернено пропорційний слабкий взаємозв’язок встановлено між становою си-
лою і масою тіла у 18-річних (r= -0,045; р>0,05), довжиною тіла у 17-річних (r= -0,090; р> 
0,05), 19-річних дівчат (r= -0,112; р>0,05)і 20-річних (r= -0,127; р>0,05).  
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Показники тестової вправи сили згиначів передпліччя правої руки мають прямий зв’я-
зок з масою тіла у 17-річних (r=0,241; р<0,001), 19-річних (r=0,197; р<0,01), 18-річних 
(r=0,086; р>0,05) і 20-річних (r=0,056; р>0,05) та довжиною тіла відповідно у 17-річних 
(r=0,107; р>0,05), 19-річних (r=0,042; р>0,05), 18-річних (r=0,027; р>0,05) і 20-річних (r=0,047; 
р>0,05).  

Односпрямованими зворотними є слабкі зв’язки в показниках сили розгиначів стегон і 
гомілок ніг із масою та довжиною тіла у всіх вікових групах дівчат у межах r= -0,001 – -0,200 
(р>0,05–р<0,01). 

За одержаними результатами кожної тестової вправи розвитку максимальної сили обчи-
слювали такі індекси сили (ІС), розраховані щодо маси тіла: 

де ДКМІС  – індекс розвитку динамометрії максимальної сили кисті правої руки. 

де ССМІС  – індекс розвитку максимальної станової сили. 

де ЗПМІС  – індекс розвитку максимальної сили згиначів передпліччя правої руки. 

де РНМІС  – індекс розвитку максимальної сили розгиначів стегон і гомілок ніг. 
На основі кількісних характеристик показників у межах Х ±2,5S, які ми обрали, було 

розроблено диференційовані оцінні таблиці за 5-і 12-бальними сигмовидними шкалами стану 
розвитку максимальної сили та спеціальних індексів сили студенток основної медичної гру-
пи, які навчаються у вищих навчальних закладах. Значення результату в тестовій вправі 
Х ±0,5S приймається за середню норму, Х ±1,5S – нижче за середню або вище за середню 
норми, Х ±2,5S – низьку або високу норми [6]. Залежно від розрахованих величин, визнача-
лися рівні розвитку (низький, нижчий за середній, середній, вищий за середній, високий).  

Аналіз отриманих даних (табл. 2) засвідчив такі результати: 
– за параметрами сили кисті правої руки: 6% 17-річних дівчат мають низький рівень, 

29,5% – нижчий за середній, 29,5% – середній, 28,5% – вищий за середній і 6,5% – високий 
рівень розвитку; 13% 18-річних мають низький рівень, 23% – нижчий за середній, 22% – се-
редній, 37,5% – вищий за середній і 4,5% – високий рівень розвитку; 9% 19-річних – низький 
рівень, 17,5% – нижчий за середній, 35% – середній, 37% – вищий за середній, 1,5% – високий 
рівень; 14% 20-річних – низький рівень, 9,5% – нижчий за середній, 34,5% – середній, 41% – 
вищий за середній і 1% – високий рівень; 

– за параметрами станової сили: 3,5% 17-річних дівчат мають низький рівень, 39% – 
нижчий за середній, 21,5% – середній, 26,5% – вищий за середній і 9,5% – високий рівень; 
10% 18-річних мають низький рівень, 22,5% – нижчий за середній, 28,5% – середній, 35,5% – 
вищий за середній і 3,5% – високий рівень; 9% 19-річних – низький рівень, 18% – нижчий за 
середній, 44,5% – середній, 22% – вищий за середній, 6,5% – високий рівень; 8,5% 20-річних – 
низький рівень, 17,5% – нижчий за середній, 49% – середній, 15,5% – вищий за середній і 
9,5% – високий рівень; 

–за параметрами сили згиначів передпліччя правої руки: 3% 17-річних дівчат мають ни-
зький рівень, 38% – нижчий за середній, 20,5% – середній, 37% – вищий за середній і 1,5% – 
високий рівень; 0,5% 18-річних мають низький рівень, 39,5% – нижчий за середній, 16,5% – 
середній, 40,5% – вищий за середній і 3% – високий рівень; 0,5% 19-річних – низький рівень, 
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39% – нижчий за середній, 14% – середній, 43% – вищий за середній, 3,5% – високий рівень; 
0% 20-річних –– низький рівень, 35,5% – нижчий за середній, 30% – середній, 25% – вищий за 
середній і 9,5% – високий рівень; 

–за параметрами сили розгиначів стегон і гомілок ніг: 12% 17-річних дівчат мають ни-
зький рівень, 26% – нижчий за середній, 22% – середній, 38% – вищий за середній і 2% – ви-
сокий рівень; 6%18-річних – низький рівень, 31% – нижчий за середній, 32% – середній, 24% 
– вищий за середній і 8% – високий рівень; 5,5% 19-річних – низький рівень, 26% – нижчий за 
середній, 37% – середній, 23,5% – вищий за середній, 8% – високий рівень; 6% 20-річних – 
низький рівень, 31% – нижчий за середній, 33,5% – середній, 23% – вищий за середній і 6,5% 
– високий рівень.  

Таблиця 2 
Показники диференційованої змінюваності максимальної сили, 

розраховані за 12-бальною сигмовидною шкалою, у студенток 17–20 років, % 
 

Бали, рівень розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Вік, 
років 

низький нижчий за 
середній середній вищий 

за середній високий 

Сила кисті правої руки, кг 
– – 6 11,5 18 23,5 6 16,5 12 6,5 – – 17 6 29,5 29,5 28,5 6,5 
– – 13 1,5 21,5 8,5 13,5 31 6,5 4,5 – – 18 13 23 22 37,5 4,5 
– 8 1 12 5,5 13 22 29,5 7,5 1,5 – – 19 9 17,5 35 37 1,5 
2 5 7 4,5 5 11 23,5 33 8 1 – – 20 14 9,5 34,5 41 1 

Станова сила, кг 
– – 3,5 15,5 23,5 12 9,5 16,5 10 9 0,5 – 17 3,5 39 21,5 26,5 9,5 
– 3 7 10,5 12 8,5 20 20,5 15 3,5 – – 18 10 22,5 28,5 35,5 3,5 

0,5 2,5 6 9 9 20 25 12 10 6 0,5 – 19 9 18 44,5 22 6,5 
1,5 3 4 3,5 14 29,5 19,5 8,5 7 7,5 2 – 20 8,5 17,5 49 15,5 9,5 

Сила згиначів передпліччя правої руки, кг 
– 1 2 21 17 6 14,5 18,5 18,5 1 – 0,5 17 3 38 20,5 37 1,5 
– 0,5  19,5 20 16 0,5 19,5 21 2 – 1 18 0,5 39,5 16,5 40,5 3 
– – 0,5 14,5 24,5 13 1 38 5 1 1,5 1 19 0,5 39 14 43 3,5 
– – – 13 23 14,5 15,5 23,5 1,5 3 3,5 3 20 – 35,5 30 25 9,5 

Сила розгиначів стегон і гомілок ніг, кг 
– 0,5 11,5 3 23 21 1 18,5 19,5 0,5 1 0,5 17 12 26 22 38 2 
– – 6 10,5 20 14 18 20,5 3 5 2,5 0,5 18 6 31 32 24 8 
– 0,5 5 8 18 20 17 12,5 11 6,5 1,5 – 19 5,5 26 37 23,5 8 
– – 6 12 19 15,5 18 2,5 20,5 6,5 – – 20 6 31 33,5 23 6,5 
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Отже, контроль диференційованої змінюваності розвитку максимальної сили у процесі 
фізичного виховання студенток 17–20 років за 12-бальною сигмовидною шкалою засвідчив, 
що поліпшення показників у всіх тестових вправах відбулося на середньому (у межах 14–
44,5%) і вищий за середній рівнях (у межах 22–41%).  

Висновок. Отримані дані диференційованого контролю максимальної сили (кистьова 
динамометрія правої руки, станова сила, згиначі передпліччя правої руки, розгиначі стегон і 
гомілок ніг) свідчать про підвищення темпів розвитку силових здібностей у студенток з 17 до 
20 років. Визначено середній кореляційний зв’язок лише у 20-річних студенток між показни-
ками станової сили і масою тіла. Використовуючи метод перцентилей і сигмовидні шкали для 
оцінювання показників вимірювання рухової підготовленості студентів, нормативи програм з 
фізичного виховання необхідно змінити відповідно концептуально методологічного підходу. 

Перспективи подальшого пошуку у цьому напрямку вбачаємо в розробці нормати-
вів оцінювання індексів сили за 5- і 12-бальними сигмовидними шкалами для порівняльного 
аналізу показників студенток різного віку.  
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ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ КОНТРОЛЬ РАЗВИТИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СИЛЫ  
СТУДЕНТОК 17–20 ЛЕТ 

 

Владимир СЕРГИЕНКО 
 

Сумской государственный педагогический университет имени А. С. Макаренко 
 

Аннотация. В статье представлены результаты педагогического исследования силовых способностей в 
процессе физического воспитания, целью которого является определение развития максимальной силы у студе-
нток разного возраста. В эксперименте участвовало 800 студенток-девушек в возрасте 17–20 лет основной меди-
цинской группы. Отображены средние показатели максимальной силы кистевой динамометрии правой руки, ста-
новой силы, сгибателей предплечья правой руки, разгибателей бедер и голеней ног, а также антропометрические 
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данные. Установлены корреляционные связи между тестовыми упражнениями и длиной и массой тела студенток. 
Определены показатели дифференцированной изменяемости максимальной силы, которые рассчитаны по 12-
бальной сигмовидной шкале и свидетельствуют о росте в зонах среднего и выше среднего уровней. 

 

Ключевые слова: двигательная подготовленность, силовые способности, максимальная сила, корреляция, 
сигмовидная шкала, перцентили, студентки, антропометрия. 

 
 
 

THE DIFFERENTIAL CONTROL OF THE MAXIMUM FORCE DEVELOPMENT  
АMONG THE FEMALE STUDENTS OF THE 17-20 AGE GROUP 

 

Volodymyr SERHIYENKO 
 

Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko 
 

Abstract. The articlere presents the results of the educational research of the force abilities during physical educa-
tion. The purpose of the research is to determine the maximum force of the female students of different age groups. The 
experiment involved 800 female students of the 17–20 age group of the basic medical group. The average maximum force 
indicators of the right hand carpal dynamometry, postural strength, right hand forearm flexors, thigh and shin extensor and 
anthropometric data are shown here. Also, the correlation between test exercises and the length and weight of the female 
students is found. The indicators of the differential variability of maximum force are determined too. These indicators are 
designed for 12-point sigmoid scale and show an increase in the areas of medium and higher levels. 

 

Key words: motor fitness, force abilities, maximum force, correlation, sigmoid scale, percentiles, female students, 
anthropometry. 


