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і ЧИТАЛЬНА ЗАЛА 
1 ЛДУФК-Я 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
Актуальність теми. Останніми роками на тлі інтенсифікації навчаль-

ного процесу у вищих навчальних закладах спостерігається тенденція до 
зниження обсягу рухової активності студентів. Дефіцит рухової активності 
в режимі дня студентів стає основним чинником порушень стану їхнього 
здоров'я та фізичного розвитку. У численних дослідженнях відзначається 
наявність стійкої негативної динаміки його якісних показників у студентської 
молоді (І. Д. Глазирін, 2006; С. М. Канішевський, 2007; Г. П. Грибан, 2009-
2012; А. В. Магльований, 2012; В. М. Корягін, 2013). Згідно з даними наукової 
літератури, постійне збільшення обсягу навчального та психоемоційного на-
вантаження під час навчання у вищих навчальних закладах (ВНЗ) на фоні бра-
ку рухової активності призводять до погіршення стану здоров'я майбутніх 
фахівців. Саме тому питання стану здоров'я студентської молоді вважається 
одним із найважливіших проблем сучасності. 

У багатьох працях авторитетних науковців галузі (В. Л. Волков, 2008; 
Г. А. Єдинак, 2012; В. М. Романчук, 2012; Р. В. Римик, 2013) вказано на тісний 
взаємозв'язок між рівнем психофізичної готовності студентської молоді та 
організацією фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Водно-
час наголошено, що обов'язкові дві академічні години на тиждень занять 
фізичним вихованням, передбачені навчальною програмою, не можуть по-
вною мірою забезпечити формування належного ступеня готовності студентів 
ВНЗ до майбутньої професійної діяльності (Т. Ю. Круцевич, 2008; Г. П. Гри-
бан, 2008; 2009; 1.1. Вржеснєвський, 2011; Р. Л. Петрина, 2013). Тому, на дум-
ку спеціалістів, позаакадемічні додаткові заняття фізичною культурою повинні 
бути невід'ємною складовою частиною їхнього здорового способу життя. 

У сучасних публікаціях (Р. Т. Раєвський, 2008; А. Г. Рибковський, 2010; 
Р. І. Купчінов, 2011; А. В. Магльований, 2012; Р. В. Римик, 2013) висвітлено окремі 
аспекти організації та проведення позаакадемічних форм занять зі студентами 
вищих навчальних закладів, спрямованих на підвищення рівня їх психофізичної 
готовності. У наявних дослідженнях із цього питання запропоновано різнопланові 
шляхи оптимізації цих занять, їхньої струкіури та змісту у вищих освітніх устано-
вах. Зокрема, розглянуто упровадження педагогічних інновацій у позаакадемічних 
заняттях (Т. 1. Туркот,І. В. Осадчук, 2006), детермінанти забезпечення мотиваційного 
компонента студентів до цих занять (Н. Ю. Тимошкіна, 2010; Ю. Ю. Мосейчук, 
2011), контроль у позаакадемічних формах занять (А. С. Соколов, 2007; О. Є. Се-
менова, В. М. Афонін, 2010; Н. М. Баламутова, 2012), особистісно-орієнтовані 
технології їхньої організації (Ю. І. Евсєєв, 2008; в . БПсІсІег, 2010), реалізація 
індивідуального підходу в позаакадемічних заняттях (А. Ф. Баканова, 2012), мето-
дичне та інформаційне забезпечення (А. А. Васильков, 2008; Р. Т. Раєвський, 2011), 
дослідження їхньої ефективності (В. М. Корягін, 2012). 

Однак низка питань означеного напрямку дотепер залишається не 
з'ясованою, спроби вписати певні новації в педагогічний процес не дають до-
статнього результату, а запропоновані шляхи вирішення проблеми дефіциту 
рухової активності студентства виявляються недієвими. Унаслідок цього, по-



2 

над 50 % випускників вишів не спроможні якісно працювати на виробництві 
(С. І. Присяжнюк, 2008; В. О Горбуля; 2009; О. А. Томенко, 2010; Л. П. Пили-
пей, 2010; Г. П. Грибан, 2012). Саме тому особливим чинником актуальності є 
акцент на питаннях забезпеченні дієвості занять фізичним вихованням зі сту-
дентами основних медичних груп ВНЗ у позаакадемічний час, яке потребує 
ґрунтовного доопрацювання (В. А. Бароненко, Л. А. Рапопорт, 2009; Т. Ю. Кру-
цевич, 2009; А. В. Магльований, 2012; Р. П. Петрина, 2013). 

Значущість занять фізичним вихованням у вільний від навчан-
ня час для студентів ВНЗ зумовлює необхідність поглибленого наукового 
дослідження в напрямі пошуку нових шляхів оновлення змісту, форм і методів 
позаакадемічної роботи. На сьогодні існує нагальна потреба в розробці 
спеціалізованих методик у позаакадемічних заняттях, що дасть змогу забез-
печити необхідні передумови для подальшої успішної трудової діяльності 
фахівців технічної галузі. Недостатня на сьогоднішній день дослідженість 
зазначеної проблеми, її важлива соціальна значущість для підвищення рівня 
психофізичної готовності як однієї з умов збереження і зміцнення здоров'я 
студентської молоді й обумовили вибір теми дослідження та визначили його 
мету й завдання. 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційне дослідження виконано відповідно до теми 3.8 «Теоретико-
методологічні основи побудови системи масового контролю, оцінки рівня 
розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення» Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011-2015 
рр. (номер державної реєстрації 011Ш000192) Міністерства України у справах 
сім'ї, молоді та спорту. 

Роль автора полягає в постановці проблеми, розробленні теоретичних 
і методичних основ дисертаційного дослідження, визначенні його напряму, 
мети й завдань, виборі методів їх вирішення, у дослідженні проблем чинної 
системи позаакадемічної роботи в основних медичних групах вищих навчаль-
них закладів технічного профілю, в обгрунтуванні, розробленні та практичній 
реалізації програми диференціації позаакадемічних занять для студентів 
основних медичних груп вищих навчальних закладів, нагромадженні теоре-
тичного й експериментального матеріалу, проведенні досліджень, аналізі й 
інтерпретації отриманих даних. 

Мета дослідження - підвищення рівня психофізичного стану студентів 
вищих навчальних закладів технічного профілю. 

Завдання дослідження: 
1. З'ясувати основні підходи щодо організації позаакадемічних занять у 

фізичному вихованні студентів вищих навчальних закладів. 
2. Визначити засоби та методи реалізації диференційованого підходу до 

позаакадемічних занять студентів на основі певних видів спорту. 
3. Розробити та обгрунтувати авторську програму диференціації 

позаакадемічних занять для студентів основних медичних груп ВНЗ технічного 
профілю. 
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4. Визначити вплив позаакадемічних занять фізичним вихованням згідно 
з авторською програмою на рівень психофізичного стану студенів основних 
медичних груп вищих навчальних закладів технічного профілю. 

Об'єкт дослідження - фізичне виховання студентів основних медичних 
груп вищих навчальних закладів. 

Предмет дослідження - вплив диференційованого підходу в 
позаакадемічних формах занять із фізичного виховання на рівень психофізичного 
стану студентів вищих навчальних закладів технічного профілю. 

Методи дослідження. Для вирішення сформульованих завдань викори-
стано такі методи теоретичного й емпіричного дослідження: 

1. Загальнонаукові теоретичні: аналіз педагогічної та навчально-
методичної літератури; порівняння - для з'ясування сучасного стану теорії і 
практики щодо організації процесу фізичної виховання у вищих навчальних 
закладах; узагальнення - для отримання теоретичних і емпіричних матеріалів. 

2. Емпіричні: анкетування, педагогічне спостереження, педагогічний ек-
сперимент, що передбачав констатувальний і формувальний етапи, медико-
біологічне та педагогічне тестування - для діагностики психофізичного ста-
ну студентської молоді. 

3. Методи математичної статистики обробки цифрових масивів - для 
опрацювання та інтерпретації результатів експериментального дослідження. 

Наукова новизна: 
- уперше обгрунтовано доцільність застосування диференційованого 

підходу в позаакадемічних формах занять фізичним вихованням у вищих навчаль-
них закладах технічного профілю з урахуванням спортивних уподобань студентів; 

- уперше визначено вплив розробленої програми диференціації 
позаакадемічних занять на рівень психофізичного стану студентів основних 
медичних груп вищих навчальних закладів технічного профілю; 

- удосконалено наукову інформацію щодо обраних студентами видів 
спорту для занять фізичним вихованням у позаакадемічних формах під час на-
вчання у вищих навчальних закладах; 

-удосконачено наукову інформацію щодо методики організації та прове-
дення занять фізичним вихованням зі студентами основних медичних груп ви-
щих навчальних закладів у позаакадемічних формах; 

- набули подальшого розвитку наукові дані щодо структури і змісту 
позаакадемічних форм занять студентів основних медичних груп вищих на-
вчальних закладів технічного профілю. 

Практичне значення результатів дослідження полягає в розробленні та 
експериментальній апробації програми диференціації позаакадемічних форм 
занять фізичним вихованням студентів основних медичних груп вищих навчаль-
них закладів технічного профілю; підвищенні рівня фізичної підготовленості 
на основі упровадження авторської програми диференційованого підходу до 
позаакадемічних занять із фізичного виховання; упровадженні авторської 
програми в курс фізичного виховання студентів основних медичних груп 
Національного університету «Львівська політехніка», Львівської національної 
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академії мистецтв та Львівського державного університету імені Івана Франка, 
про що свідчать відповідні акти упровадження. 

Особистий внесок автора дисертаційної роботи полягає в самостійному 
визначенні напряму, мети, завдань дослідження, розробленні основних ідей та 
методологічних положень із досліджуваного питання; нагромадженні теоре-
тичного та експериментального матеріалів щодо організації позаакадемічних 
форм фізичного виховання в основних медичних групах вищих навчаль-
них закладів; розробленні та науковому обґрунтуванні методики викори-
стання авторської програми; самостійній організації та проведенні науко-
во обґрунтованого експерименту, систематизації та узагальненні результатів 
досліджень, оцінюванні їхньої ефективності та обговоренні отриманих даних. 
Сформульовано висновки. У наукових працях, виконаних у співавторстві, осо-
бистий внесок є пропорційним та полягає у проведенні теоретичних та експе-
риментальних досліджень. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, 
експериментальні дані та висновки проведених досліджень оприлюднено в 
наукових доповідях на таких міжнародних наукових конференціях: «Соціум. 
Наука. Культура» (Київ, 2013); «Modern problems and prospects of development 
of physical education, health and training of future specialists in physical education 
and sport» (Київ, 2013); «Молода спортивна наука України» (Львів, 2013,2014); 
«Сучасна наука в мережі INTERNET» (Київ, 2013); «Психологічні, педагогічні 
та медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту» (Одеса, 2013); 
«Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и 
подготовки кадров по физической культуре и спорту» (Минск, 2013); «Науко-
вий потенціал 2013» (Київ, 2013); «Основні напрямки розвитку фізичної куль-
тури, спорту та фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2013); «Актуальні 
проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (Чернігів, 
2013); «Сучасний соціокультурний простір 2013» (Київ, 2013); «Проблемы 
качества физкультурной и здоровьезберегающей деятельности образователь-
ных учреждений» (Екатеринбург, 2014), та всеукраїнських: «Фізична куль-
тура та здоров'я різних груп населення» (Одеса, 2013); «Актуальні пробле-
ми фізичного виховання студентів в сучасних умовах» (Дніпропетровськ, 
2013); «Актуальні проблеми фізичного виховання студентської молоді 
Львівщини» (Львів, 2013); «Актуальні проблеми соціально-гуманітарних 
наук» (Дніпропетровськ, 2013); і щорічних наукових конференціях кафедри 
фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка». 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи відображено у 21 
публікації, 9 з яких - у наукових фахових виданнях України та 1 публікація -
у провідному закордонному виданні. Сімнадцять праць виконано одноосібно. 

Структура й обсяг роботи. Дисертаційну роботу викладено на 197 
сторінках. Дисертація складається зі вступу, п'яти розділів, висновків, 
додатків, списку використаної літератури. Робота містить 52 рисунки та 36 та-
блиць. Список використаних літературних джерел містить 285 найменувань 
вітчизняних та зарубіжних авторів. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У вступі обгрунтовано актуальність обраної теми, подано зв'язок 

дисертаційного дослідження з науковими програмами, планами й темами; ви-
значено мету, завдання, об'єкт, предмет, описано методи дослідження; розкри-
то наукову новизна, практичну значущість одержаних результатів і особистий 
внесок автора; подано інформацію про апробацію результатів дослідження та 
публікації за темою дисертації. 

У першому розділі «Сучасний стан науково-методичного забезпечен-
ня позаакадемічних форм фізичного виховання студентів основних медич-
них груп ВНЗ» на основі опрацювання даних наукової і методичної літератури 
та інформаційних відомостей мережі Інгернет виявлено, що фізична культура 
на сьогодні набуває першочергового значення в загальному комплексі умов, які 
визначають рівень здоров'я сучасного студентства. Досліджено організацію 
процесу фізичного виховання у ВНЗ, її основні аспекти та концептуальні за-
сади реалізації. Водночас установлено, що наявна в Україні система фізичного 
виховання ВНЗ не відповідає вимогам сьогодення. Це зумовлено низкою 
об'єктивних чинників, адже дотепер існують питання, які потребують науко-
вого та теоретико-методичного доопрацювання. З'ясовано, що останнім ча-
сом значущість досліджень дієвості системи фізичного виховання у ВНЗ зрос-
ла у зв'язку з тими вимогами, котрі висуває сучасна трудова діяльність до 
психофізичної підготовленості фахівців технічної галузі. 

На основі аналізу наукових праць І. Д. Глазиріна (2006), В. Л. Волкова 
(2008), Г. А. Єдинака (2008), Т. Ю. Круцевич (2009), Л. А. Рапопорт (2009), 
А. В. Магльованого (2012), Р. В. Римика (2012), Г. П. Грибана (2013) та ін., 
котрі вказують на недостатність розробок та обгрунтування організаційно-
педагогічних підходів до упровадження занять фізичною культурою у вільний 
від навчального процесу час у практиці вітчизняного фізичного вихован-
ня ВНЗ, установлено, що підвищення якості навчально-оздоровчого процесу 
студентів основних медичних груп вищих освітніх установ технічного профілю 
пов'язується з теоретико-методичним удосконаленням позаакадемічної роботи 
у фізичному вихованні, що є важливим чинником оптимізації їхньої рухової 
активності для забезпечення належного рівня психофізичного стану 

Низький рівень фізичної підготовленості студентів ВНЗ та відсутність 
позитивної динаміки у його стані під час навчання зумовлюють, з одног о боку, 
високу актуальність наукових досліджень у цій галузі, з другого - необхідність 
удосконалення наявних форм занять фізичним вихованням в освітніх установах 
у напрямі збереження, зміцнення й формування високого рівня психофізичного 
стану студентської молоді. 

Другий розділ «Методи та організація дослідження» містить опис та 
обгрунтування використаного комплексу наукових методів, етапність проведен-
ня експерименту, дані про досліджуваний контингент та експериментальну базу. 

Відповідно до поставлених завдань, дослідження були проведені чотир-
ма етапами в основних медичних групах із фізичного виховання на базі кафе-
дри фізичного виховання Національного університету «Львівська політехніка». 
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Упродовж першого етапу (вересень 2008р. - серпень 2009р.) 
проведено теоретичний аналіз наукової та методичної літератури. На 
основі узагальнення результатів аналізу та практичного досвіду фізичного 
виховання студентів основних медичних груп обгрунтовано методологічні 
засади дослідження, окреслено його об'єкт і предмет, сформульовано 
мету, завдання, визначено та конкретизовано методи дослідження. 
Обгрунтовано актуальність проблем упровадження та практичної 
реалізації позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів 
ВНЗ технічного профілю. Визначено наукові та теоретико-методичні 
засади програми диференціації позаакадемічних занять, що дало змогу 
визначити технологічну базу диференційованого використання засобів і 
методів фізичного виховання. На основі отриманих даних розроблено план 
педагогічного спостереження. Проведено анкетування, щоб визначити 
спортивні уподобання студентів для занять у позаакадемічний час. 

На другому етапі (вересень 2009р. - червень 2010р.) доповнено на-
явну наукову інформацію щодо обраного напряму наукового дослідження. 
Розроблено авторську програму диференціації позаакадемічних занять 
студентів основних медичних групп ВНЗ технічного профілю. Вибра-
но об'єкти дослідження. Проведено констатувальний експеримент, який 
полягав у педагогічному спостереженні для визначення рівня фізичної 
підготовленості студентів першого курсу. Згідно з отриманими результа-
тами, сформовано три експериментальних (ЕГ) та одну контрольну (КГ) 
групи. Для досягнення параметрів однорідності в обох групах здійснено 
вибіркове групування студентів відповідно до параметрів фізичної 
підготовленості. 

У роботу з ЕГ була впроваджена авторська програма позаакадемічних 
занять із фізичного виховання. Визначено ефективність упроваджених засобів 
та динаміку результатів після першого року навчання фізичного вихован-
ня ВНЗ. Здійснено пошукові дослідження, спрямовані на оптимальний вибір 
методологічної основи подальших занять. 

На третьому етапі (вересень 2010р. - червень 2011р.) проведено експе-
римент зі студентами другого курсу, спрямований на вивчення ефективності 
авторської програми позаакадемічних занять на другому курсі навчання у 
ВНЗ. Проаналізовано динаміку отриманих результатів по закінченні цього 
академічного року. 

Четвертий етап (вересень 2011р. - червень 2012р.) передбачав про-
довження педагогічного експерименту впровадження авторської програми 
та визначення її ефективності після закінчення трьох років занять. Проведе-
но порівняльний аналіз вихідного та досягнутого рівня психофізичного ста-
ну студентів ЕГ та КГ. Після обробки отриманих результатів дослідження 
завершено їхнє теоретичне узагальнення. За допомогою методу математико-
статистичного аналізу опрацьовано показники фізичної підготовленості 
студентів, які брали участь в експериментальному дослідженні. Здійснено 
оцінювання ефективності авторської програми. Узагальнено результати, сфор-
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мульовано основні висновки, закінчено оформлення роботи. Також на цьо-
му етапі апробовано основні положення дисертаційної роботи на наукових 
конференціях. Результати дослідження впроваджено у праісгику. 

У третьому розділі «Онтологія побудови авторської програ-
ми диференціації позаакадемічних форм занять фізичним вихован-
ням студентів основних медичних груп ВНЗ технічного профілю» пред-
ставлено результати констатувального експерименту, в яких виявлено зни-
ження кількості студентів, результати тестування фізичних здібностей яких 
відповідають оцінці «відмінно»: хлопців - на 1 %; дівчат - на 2,5 % (р>0,05). 
Водночас збільшилася кількість студентів, котрі складають аналогічні те-
сти на оцінку «незадовільно»: хлопців - на 1 % (р > 0,05); дівчат - на 4 % 
(р<0,01). Таким чином, підтверджено дані про недостатність двох годин за-
нять на тиждень курсу фізичного виховання ВНЗ для забезпечення оптималь-
ного психофізичного стану студентів. Зазначене створює об'єктивні переду-
мови, які зумовлюють необхідність комплексного поєднання академічних та 
позаакадемічних занять фізичною культурою у вільний час. 

Визначення уподобань студентів НУ «Львівська політехніка» до за-
нять фізичним вихованням у позаакадемічних формах свідчать, що студен-
ти першого курсу віддають перевагу плаванню (445 осіб, 26,6%). Такий 
вибір, на думку самих респондентів, зумовлений низьким рівнем травма-
тизму на заняттях та відсутністю протипоказань щодо занять плаванням. 
Друге місце серед видів спорту, які обрали студенти НУ «ЛП», було карате-
до. Цей вид спорту для занять у позаакдемічний час обрали 343 опитаних 
студенти. Частина респондентів виявила бажання займатися саме цим ви-
дом спорту для того, щоб освоїти техніку самооборони та поліпшити рівень 
фізичної підготовленості. До трійки найпопулярніших видів спорту (рис. 
1), вибраних студентами першого курсу НУ «ЛП» для позаакадемічних за-
нять, увійшов бадмінтон. Йому надали перевагу 320 студентів. Найменш 
привабливими для занять виявилися атлетична гімнастика (48 осіб) бо-
ротьба (98 осіб), та шахи (44 особи), яким надали перевагу значно менша 
кількість респондентів. 

Визначено методологію авторської програми диференціації 
позаакадемічних занять, її структуру та зміст, а також основні критерії її 
ефективності. Побудова авторської програми грунтується на теорії адаптації, 
теорії структурних утворень фізичної підготовки, теорії розвитку фізичних 
здібностей. Її характерною особливістю є урахування вікових фізіологічних 
особливостей студентів, індивідуальних профілей їхньої фізичної 
підготовленості. Визначальною відмінністю авторської програми від чинної 
є специфіка реалізації тренувального процесу. Навчально-тренувальні за-
няття за розробленою програмою спрямовано на удосконалення професійно 
значущих для технічної галузі фізичних здібностей, вони більшою мірою 
мають оздоровче, аніж спортивне, спрямування. Інновацією є те, що сту-
денти самостійно обирали, яким видом спорту вони б бажали займатися в 
позаакадемічний час. 



Програма диференційованого підходу використання позаакадемічних форм занять 
- • М е т а - п ідвищення ефективності фізичної та функціонально ї підготовки студентів основних медичних груп ВНЗ 

З а в д а н н я : 
1. Підвищення рівня загальної фізичної підготовленості; рівня розвитку психофізіологічних функцій, поліпшення стану соматичного здоров'я 
студентів. 2. Підвищення рівня розвитку значущих у технічній галузі фізичних здібностей. 3. Підвищення стійкості організму студентів до 
несприятливих чинників, які супроводжують процес навчання у ВНЗ. 4. Формування навичок здорового способу життя. 

Завдання І етапу 
1. Зміцнення організму та поліпшення функціональних можливостей студентів. 2. Прискорення процесу адаптації студентів до умов навчання у 
ВНЗ. 3. Підвищення рівня фізичної підготовленості з переходом надалі до занять обраним видом спорту. 4. Підвищення інтересу до занять 
фізичним вихованням. 5. Залучення студентів до систематичних занять фізичною культурою і спортом. 6. Формування рухового потенціалу для 
засвоєння техніки обраного виду спорту. 7. Удосконалення фізичних здібностей 

Завдання II етапу 
1. Удосконалення основних фізичних здібностей з акцентованим 
розвитком значущих, формування загальної фізичної підготовленості. 
2. Засвоєння різноманітних за технічною складністю вправ. 3. 
Підвищення рівня соматичного здоров'я студентів. 4. Підвищення 
стійкості організму до несприятливих чинників навчання. 5. 
Удосконалення техніки обраного виду спорту 

П р и н ц и п и | Загальнопедагогічні 
принципи 

Специфічні принципи 

Завдання III сталу 
1. Удосконалення основних фізичних здібностей з акцентованим 
розвитком значущих, формування високого рівня загальної 
фізичної підготовленості та психофізіологічних функцій 2. 
Досягнення студентами середнього функціонального рівня 
соматичного здоров'я. 3. Сприяння розвиткові мотивації для 
подальших занять обраним видом спорту. 4. Збільшення обсягу 
раніше набутих умінь і навичок. 5. Удосконалення умінь, навичок 

М е т о д и Спрямовані на удосконалення фізичних здібностей: 
суворо регламентованої вправи, ігровий, змагальний. 

Спрямован і на оволодіння технікою виду спорту: 
цілісної вправи, розчленованої вправи, цілісно-розчленованої 
вправи 

Засоби • Загальнопідготовчі вправи Спеціально-підготовчі вправи Змагальні вправи Засоби • Загальнопідготовчі вправи Змагальні вправи 

К і н ц е в и й р е з у л ь т а т : високий рівень психофізичної готовності, досягнення «безпечного» рівня соматичного здоров'я, набуття мотивації до 
систематичних занять фізичними вправами і спортом 

Рис . 1. Б л о к - с х е м а а в т о р с ь к о ї п р о г р а м и д и ф е р е н ц і а ц і ї п о з а а к а д е м і ч н и х ф о р м з а н я т ь ф і з и ч н и м в и х о в а н н я м с т у д е н т і в 
о с н о в н и х м е д и ч н и х г р у п В Н З т е х н і ч н о г о п р о ф і л ю 
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У програмі використано дві групи методів фізичного виховання: методи, 
переважно спрямовані на освоєння спортивної техніки, а саме на формуван-
ня рухових умінь і навичок, характерних для обраного виду спорту (карате-до, 
бадмінтон, плавання); методи, переважно спрямовані на розвиток фізичних 
здібностей, значущих для технічної галузі. 

Загальним кінцевим результатом упровадження програми має стати ви-
сокий рівень психофізичної готовності студентів, досягнення «безпечного» 
рівня їхнього соматичного здоров'я, набуття мотивації до систематичних за-
нять фізичними вправами і спортом. 

У четвертому розділі «Ефективність упровадженої авторської програ-
ми позаакадемічних занять у фізичне виховання студентів основних медич-
них груп ВНЗ» подано результати проведеного експериментального дослідження, 
які засвідчили, що упровадження розробленої авторської програми диференціації 
позаакадемічних занять зумовлює більш виразні позитивні зміни, у їхньому стані 
психофізичної готовності порівняно з чинною. Її використання в процесі фізичного 
виховання ВНЗ сприяє розвиткові якісних змін у психофізичному стані студентів. 

У студентів ЕГ, що займалися плаванням, зафіксовано достовірне 
(р<0,001) поліпшення показників здібності до витривалості: до початку експе-
риментального дослідження його показник був на рівні 247±5,07 с, по його 
закінченні він зріс до 197,1±4,2 с (рис. 2). Використовуючи статистичний 
аналіз отриманих результатів, було встановлено, що рівень силових здібностей 
студентів цих ЕГ по закінченні експерименту достовірно вищий, ніж на його 
початку, відповідно 32,3±0,7 раза й 40,3±0,8 раза (зростання 25 %), при цьо-
му спостерігається високий рівень вірогідності (р<0,001). По закінченні ек-
спериментального дослідження показники здібності до координованості рухів 
студентів ЕГ, що займалися плаванням, у середньому становлять 9,1 ±0,14 с 
(р<0,05). Зростання результатів у розвитку цієї здібності впродовж курсу за-
нять становить 6,1 %. Практично на такому самому рівні відбулося підвищення 
рівня розвитку здібності до гнучкості (+6,6 %): до початку експерименталь-
ного дослідження його показник у студентів ЕГ становив 15,1±0,6 см, а по 
закінченні - 16,4±0,6 см, що знайшло своє статистичне підтвердження (р<0,05). 

Досягнуто значного зростання в показниках здібності до витривалості 
у студентів ЕГ, які займалися карате-до, на 16,2 % (р<0,01), зростання 
показників швидкісних здібностей становить 10,6 % (р<0,001), здібності 
до координованості рухів - 11,2 % (р<0,01). Статистично підтверджено 
збільшення рівня силових здібностей від 32,1±0,7 раза до 38,4±0,8 раза, що 
становить 18,7 % (р<0,01) у студентів цієї ЕГ по закінченні курсу занять. 

Результатом упровадження авторської програми стало поліпшення 
показників силових здібностей студентів ЕГ, які займалися бадмінтоном, 
на 12,5 % (р<0,01). Зафіксовано значне зростання показника здібності до 
гнучкості - 13,3 % (р<0,05). Відбулося поліпшення показника здібності до 
витривалості студентів цієї ЕГ на 8,6 % (р<0,05). Знайшли своє статистич-
не підтвердження зміни в показниках здібності до координованості рухів та 
швидкісних здібностей, які зросли на 9,1 % й 3,4 % (р<0,05) відповідно. 
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Рис. 2. Зростання параметрів фізичної підготовленості студентів ЕГ і КГ 
по закінченні експерименту (%) 

У результаті проведеного дослідження доведено, що цілеспрямоване 
використання авторської програми сприяє поліпшенню рівня соматично-
го здоров'я студентів ЕГ. Результати тестування його якісних показників у 
студентів ЕГ відображають позитивну динаміку підвищення рівня соматично-
го здоров'я впродовж усього періоду навчання у ВНЗ. 

Визначення рівня соматичного здоров'я студентів ЕГ які займалися пла-
ванням, дало змогу встановити, що значення цього показника на першому курсі 
становить 3,89 бала. Згідно зі шкалою оцінювання, він класифікується як низь-
кий. На другому курсі цей показник зріс на 5,58 бала. (р<0,01). У цілому ви-
значено позитивну динаміку рівня соматичного здоров'я студентів ЕГ у процесі 
навчання: різниця між результатами, отриманими на першому та третьому кур-
сах навчання, становить 9,49 бала, що достовірно підтверджено (р<0,001). 

Зафіксовано достовірно високі (р<0,01 і р<0,001) показники рівня сома-
тичного здоров'я студентів ЕГ, які займалися карате-до. На другому курсі на-
вчання його показник зріс на 4,59 бала порівняно з результатами, отриманими 
на першому курсі (р<0,05). Ефективність упровадження авторської методики 
доводять показники рівня соматичного здоров'я студентів ЕГ по закінченні ек-
сперименту, які статистично поліпшилися на 8,52 бала (р<0,001) (рис. 3) 

Установлено достовірне поліпшення показників рівня соматичного 
здоров'я у студентів ЕГ, що займалися бадмінтоном, упродовж академічного 
курсу фізичного виховання. На другому курсі різниця між вихідними й кон-
трольними показниками у цих студентів становила 4,4 бала (р<0,05); на тре-
тьому курсі зріс рівень значущості отриманих результатів, різниця між якими 
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вже була 8,36 бала (р<0,001). Якщо на першому курсі рівень здоров'я студентів 
ЕГ визначався як низький, то на другому курсі вже як нижчий за середній. Така 
позитивна динаміка засвідчує поліпшення роботи всіх функціональних си-
стем організму загалом. Дієвість впливу авторської програми позаакадемічних 
занять на стан соматичного здоров'я студентів ЕГ підтверджує те, що по 
закінченні експерименту в цих студентів його рівень був визначений як 
середній. Вважаємо, що отриманий показник рівня соматичного здоров'я є 
доволі непоганим результатом, який фахівці оцінюють як безпечний. 

Досліджував» вноіркй 

• 1 І|МК ТИ 'Іирово-Моторнгірслкцін 
f с.ікція вибору одного! трьох подрати* ків (словесні) 

• Реакція вибору ОДНОГО і трьох ПиДр.тіННМВ (Предметі) 

Рис. 3. Приріс і рівня сомат ичного здоров'я студентів досліджуваних груп 
но закінченні експерименту 

Низька ефективність чинної програми позаакадемічних занять порівняно 
з авторською підтверджується тим, що рівень соматичного здоров'я у студентів 
КГ по закінченні експериментального дослідження практично не зазнав ніяких 
змін і залишився на нижчому за середній рівні (5,97 бала), який характ еризується 
як критичний. Свої чергою, це засвідчує можливість виникнення захворювань в 
організмі й вимагає подальшої роботи оздоровчого напряму. 

Статистичний аналіз отриманих даних формувального експерименту 
підтверджує їхню репрезентативність і достовірність та вказує на позитив-
ний вплив використаної методології: усі показники у студентів ЕГ вищі, ніж у 
студентів КГ, що є прямим підтвердженням її ефективності. 

У п'ятому розділі «Аналіз та узагальнення результатів дослідження» 
сформульовано основні результати дисертаційної роботи відповідно до мети 
і завдань дослідження, розкрито їхню практичну та теоретичну значущість, 
а також перспективи подальшого практичного використання отрима-
них результатів. Показано, що виконану роботу спрямовано на розв'язання 
важливої науково-прикладної проблеми досягнення оптимального рівня 

Пі.ів.іння Карате-до 
Бадмінтон 



13 

фізичної підготовленості й соматичного здоров'я студентів ВНЗ технічного 
профілю для забезпечення високоефективної подальшої трудової діяльності 
фахових спеціалістів галузі. Результатом проведеного експериментального 
дослідження стало отримання трьох груп наукової інформації. 

Набули подальшого розвитку: 
- наукові знання Б. X. Ланди (2005), P. Т. Раєвського (2008), А. Г. Риб-

ковського (2010), Г. П. Грибана (2013) щодо проблеми дефіциту рухової 
активності студентів вищих навчальних закладів, яку можна вирішити лише 
шляхом комплексного поєднання академічних та позаакадемічних занять; 

- наукова інформація Є. С. Григоровича (2008), І. І. Вржеснєвського 
(2011), Р. Л. Петрини (2013) щодо недоцільності використання 
позаакадемічних форм занять лише в період екзаменаційних сесій та 
академічних канікул, коли обов'язкові заняття з фізичного виховання не про-
водяться, унаслідок чого вони є малоефективним через свою нетривалість 
і несистематичність; 

- наукова інформація Л. В. Волкова (2008), О. О. Малімона (2009), 
A.B. Магльованого (2012) щодо доцільності упровадження диференційованого 
підходу у процес фізичного виховання студентів вищих освітніх установ; 

- наукові знання В. М. Корягіна (2013), Л. П. Пилипея (2013) 
про організацію та проведення позаакадемічних занять за спортивною 
спрямованістю у ВНЗ для забезпечення високого рівня психофізичної 
готовності студентів у процесі навчання. 

Результати досліджень підтвердили дані І. Д. Глазиріна (2006); 
С. М. Канішевського (2007); С. І. ІІрисяжнюка (2008); А. В. Магльованого 
(2012); Р. В. Римика (2012); В. М. Корягіна (2013), що чинна методика організації 
та проведення занять фізичним вихованням зі студентами основних медичних 
груп ВНЗ у позаакадемічних формах є малоефективною в процесі підвищення 
рівня психофізичної готовності студентів, що дає змогу об'єктивно конкрети-
зувати недоліки їх організації та окреслити шляхи підвищення дієвості. 

Удосконалено наукові знання А. А. Василькова, І. С. Барчукова (2003); 
С. М. Канішевського, С. Г. Присяжнюка (2008); P. Т. Раєвського (2010); 
Ю. Ю. Мосейчука (2011) стосовно структури і змісту позаакадемічних 
форм занять студентів основних медичних груп вищих навчальних закладів 
технічного профілю. 

Уперше: 
-досліджено вплив розробленої програми диференціації позаакадемічних 

занять на рівень психофізичного стану студентів основних медичних груп ви-
щих навчальних закладів технічного профілю; 

- обгрунтовано доцільність застосування диференційованого підходу в 
позаакадемічних формах занять фізичним вихованням у вищих навчальних за-
кладах технічного профілю з урахуванням уподобань студентів. 
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ВИСНОВКИ 
1. На основі аналізу літературного доробку у визначеному напрямі 

дослідження було встановлено основні підходи щодо організації 
позаакадемічних занять у фізичному виховання студентів ВНЗ технічного 
профілю. З'ясовано вирішальні чинники успішного функціонування: 

- удосконалення чинних та пошук нових методів і форм їх організації 
із відповідним урахуванням зміни системи підготовки фахівців вищої освіти, 
структури та змісту фізичною виховання; 

- використання комплексів технічних й дидактичних засобів, які б забез-
печували взаємозв'язок академічних та позаакадемічних форм фізичного вихо-
вання в умовах ВНЗ; 

- методичне й матеріально-технічне забезпечення процесу фізичного ви-
ховання студентів основних медичних груп ВНЗ у позаакадемічний час; 

- забезпечення науково обгрунтованої організації позаакадемічної 
діяльності студентів, особливо молодших курсів, що дає можливість приско-
рити процес їх адаптації до перебування у ВНЗ. 

Інтеграція думок провідних фахівців галузі дає змогу стверджувати, що 
організація позаакадемічної роботи у фізичному вихованні студентів ВНЗ має 
бути підпорядкована певним вимогам: 

- розвиток мотиваціпного налаштування у студентів: повинна бути 
сформована потреба в систематичних заняттях фізичною культурою, оскільки 
умовою будь-якої цілеспрямованої діяльності є налаштування - готовність до 
певної активності, виникнення якої безпосередньо залежить від наявності по-
треби й від об'єктивної ситуації задоволення цієї потреби; 

- систематичність і безперервність занять: відсутність означеного 
унеможливлює досягнення позитивних результатів курсу фізичного виховання ВНЗ; 

- керівництво з боку викладачів: в організації позаакадемічних занять 
фізичною культурою важливим моментом є систематичний контроль за її ре-
зультатами з боку викладача. 

2. Узагальнене опрацювання нормативних і керівних документів 
щодо проведення позаакадемічних занять дало змогу визначити основні 
аспекти її організації, які передбачають підвищення рівня теоретичних 
знань щодо фізичної культури; підготовку до виконання тестів із про-
грами фізичного виховання; професійну підготовленість; виконання 
індивідуальних завдань; удосконалення рухових умінь та навичок, що були 
засвоєні на обов язкових заняттях. Водночас виявлено низку суперечностей 
у задоволенні означених вимог та відсутності системного підходу й чітко 
окреслених теоретико-мегодичних засад організації позаакадемічних за-
нять у ВНЗ технічного профілю, що унеможливлює ефективне вирішення 
їхніх основних завдань. 

3. Підґрунтям для розробки авторської програми диференціації 
позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів ВНЗ технічного 
профілю став проведений аналіз опублікованих матеріалів із цього питання, 
власні пошукові дослідження та досвід роботи зі студентами основних медич-
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них груп ВНЗ. Розроблена авторська програма відрізняється від чинної про-
грами фізичного виховання в позаакадемічних формах занять специфікою 
навчально-тренувального процесу. Заняття, згідно з авторською програмою, 
спрямовано на розвиток значущих у технічній галузі фізичних здібностей, 
вони більшою мірою мають оздоровчий, аніж спортивний характер. Визна-
чальною особливістю є те, що студенти самостійно обирали, яким видам спор-
ту вони надають перевагу для занять у позаакадемічний час. 

4. Визначено засоби й методи реалізації дифсреннійованого підходу в 
позаакадемічних заняттях студентів основних медичних груп ВНЗ на основі 
занять певними видами спорту: загальнопідготовчі вправи - їхня частка ста-
новила від 40 до 70 % від загального обсягу використаних у програмі вправ; 
спеціально-підготовчі й допоміжні вправи - від 20 до 30 %; змагальні впра-
ви - 20-30 % від загального обсягу вправ. Частка тих чи інших вправ у 
програмі варіює залежно від її етапу. Було використано загальноприйняті ме-
тоди фізичної підготовки, які переважно спрямовані на освоєння спортивної 
техніки та на розвиток фізичних здібностей, значущих у технічній галузі. 

5. Отримані результати функціональних проб по закінченні емпіричного 
дослідження свідчать про значне поліпшення морфофункціонального стану 
студентів ЕГ, які займалися плаванням за авторською програмою позаакадемічних 
занять. Позитивні зміни зафіксовано в таких показниках: ЖІ (життєвий індекс) 
- до 21,8 % (р<0,0()1), СІ (силовий індекс) - до 17,6 % (р<0,001), ІР (індекс 
Робінсона) - до 11,2 % (р<0,001), проби Мартіне - Кушелевського - до 25,3 % 
(р<0,001), зростання показника індексу Кетле до 2,5 % не знайшло статистично-
го підтвердження (р>0,05). Згідно з отриманими результатами, студенти цієї ЕГ 
по закінченні курсу занять досягли середнього рівня соматичного здоров'я. 

У студентів ЕГ, які займалися карате-до, по закінченні експерименту 
відбулося достовірне поліпшення показників морфофункціонального стану, а 
саме: проби Мартіне - до 32 % (р<0,001), ІР - до 15,6 % (р<0,001), ЖІ - до 
10,3 % (р<0,01), СІ - до 8 % (р<0,001), індексу Кетле - до 1,6 % (р>0,05). За ре-
зультатами експерс-оцінювання, рівень соматичного здоров'я студентів цієї ЕГ 
знаходиться на середньому функціональному рівні. 

Упровадження у фізичне виховання студентів ЕГ авторської програ-
ми позаакадемічних занять бадмінтоном сприяло достовірному поліпшенню 
показників морфофункціонального стану, а саме: проби Мартіне - до 32,2 
% (р<0,001), ІР - до 14 % (р<0,001), ЖІ - до 8,2 % (р<0,001), СІ - до 6,6 % 
(р<0,001), як і в згаданих ЕГ, показник індексу Кетле статистично не змінився 
- 3,2 % (р>0,05). 

6. По закінченні формувального експерименту показники рівня фізичної 
підготовленості у студентів усіх ЕГ достовірно вищі, аніж аналогічні у 
студентів КГ (р<0,05 - р<0,001), а саме: у студентів ЕГ, що займалися плаван-
ням, відбулося в середньому збільшення показників здібності до витривалості 
до 20,4% (р<0,001), силових здібностей - до 25,0 % (р<0,001), здібності до 
гнучкості - до 6,6 % (р<0,05), здібності до координованості рухів - до 6,1 % 
(р<0,05), швидкісних здібностей - до 5,6 % (р<0,01). 
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Відбулося поліпшення рівня розвитку параметрів фізичної підготовленості 
студентів ЕГ, які займалися караге-до, згідно з авторською проірамою, а саме: 
здібності до витривалості - до 16,2 % (р<0,01), силових здібностей - до 18,7 % 
(р<0,() 1), здібності до гнучкості - до 26,6 % (р<0,001), здібностей до координованості 
рухів-до 11,2%(р<0,01), швидкісних здібностей-до 10,6%(р<0,001). Відповідно 
у студентів ЕГ, що займалася бадмінтоном, достовірно зросли такі показники 
фізичної підготовленості: 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), здібності 
до координованості рухів - до 9,1 % (р<0,05), швидкісних здібностей - до 3,4 
% (р<0,05). Зафіксовано достовірне поліпшення певних показників фізичної 
підютовленості студентів КГ, а саме: силових здібностей - до 6,25 % (р<0,05), 
здібностей до витривалості - до 3,5 % (р<0,05), здібності до координованості рухів 
- д о 2,1 % (р<0,05); статстично не підтвердилися зміни в показниках швидкісних 
здібностей -до 1,4 % (р>0,05), здібності до гнучкості - до 0,2 % (р>0,05). 

Доведено позитивний вплив авторської програми на рівень розвитку 
професійно значущих для технічної групи спеціальностей психофізіологічних 
функцій. У студентів усіх ЕГ статистично підтверджено поліпшення 
показників часу простої зорово-моторної реакції та реакції вибору одного з 
трьох подразників у межах до 28,5 % (р<0,01 - 0,001). Відповідно у студентів 
КГ статистична значущість різниці між вихідним і кінцевим рівнем розвитку 
означених функцій є значно меншою, ніж у ЕГ, і становить 7,8 - 8,1 % (р<0,05). 

7 Дієвість авторської програми позаакадемічних форм занять дове-
дено достовірними змінами у стані соматичного здоров'я студентів ЕГ. По 
закінченні експерименту його показник досягав у середньому 12,0 - 13,49 
бала, що відповідає середньому рівню. 

Рівень сомат ичного здоров'я у студентів КГ, який по закінченні експери-
ментального дослідження становить 5,9 бала й визначається згідно за шкала-
ми градації як нижчий за середній, фахівці характеризують як критичний, що 
вимагає подальшої роботи в оздоровчому напрямку. 

Проведений педагогічний експеримент не претендує на вичерп-
не дослідження всіх аспектів реалізації диференційованого підходу в 
позаакадемічних формах занять студентів основних медичних груп ВНЗ 
технічного профілю і відкриває нові можливості означеного наукового напряму. 

СПИСОК ПРАЦЬ, ОПУБЛІКОВАНИХ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
а) у наукових фахових виданнях 
1. Петрина Р. Л. Оцінювання показників фізичної підготовленості 

студентів ВНЗ / Р. Л. Петрина, В. В. Стадник, А. М. Окопний // Молода спор-
тивна наука України. 2013. - Вип. 13, т. II. - С. 212 - 216. Особистий внесок 
здобувачи полягає у виборі напряму та проведенні дослідження. 

2. Стадник В. В. Проблеми сучасної системи фізичного виховання ВНЗ, 
як основного фактора зміцнення здоров'я студентів / В. В. Стадник // Науковий 
часопис НПУ ім. М. II. Драгоманова. Серія 15 : «Фізична культура і спорт». -
2 0 1 3 . - № 5 (30) . -С. 351-356. 
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3. Стадник В. В. Визначення спортивних уподобань для позаакадемічних 
занять студентів Національного університету «Львівська політехніка» / 
В. В. Стадник//Наука і осв іта . -2013 . -№ 4 / C X I V . - C . 211-214. 

4. Стадник В. В. Проблемне поле позаакадемічних занять фізичним 
вихованням студентів ВНЗ / В. В. Стадник // Молодіжний науковий вісник 
Східноєвропейського НУ ім. Л. Українки. - 2013. - № 10. - С . 34 - 39. 

5. Стадник В. В. Ефективність використання авторської програми 
диференційованого підходу до позаакадемічних занять на рівень фізичної 
підготовленості студентів НУ «Львівська політехніка» / В. В. Стадник // Вісник 
Чернігівського національного педагогічного університету. - 2013. - Вин. 12, 
т. 1 . , -С. 306-310. 

6. Стадник В. В. Фундаментальні аспекти позаакадемічної роботи у 
фізичному вихованні студентів ВНЗ / В. В. Стадник // Науковий часопис НПУ 
ім. М. П. Драгоманова. - 2013. - № 7 (33). - С. 348 - 253. 

7. Стадник В. В. Використання плавання у позанавчальних заняттях 
з фізичного виховання студентів ВНЗ / В. В. Стадник // Спортивний вісник 
Придніпров 'я . -2013, -№2.-С. 191 - 196. 

8. Стадник В. В. Вплив спортивно орієнтованих позаакадемічних за-
нять фізичним вихованням на рівень фізичної підготовленості студентів ВНЗ / 
B. В. Стадник // Теорія і практика фізичного виховання. - 2013. - № 2. - С. 86 - 95. 

9.ПетринаР. Л. Диференційованний підхід до використання позаакадемічних 
форм занять у фізичному вихованні студентів ВНЗ / Р. Л. Петрина, В. В. Стадник, 
C. І. Вишневецький // Молода спортивна наука України. - 2014- № 2. - С. 102 
- 110. Особистий внесок здобувана полягає в розробленні авторської програми 
позаакадемічних занять та обробці результатів дослідження. 

б) публікації}' інших виданнях 
1. Стадник В. В. Содержательная сущность внеакадемических занятий 

в системе физического воспитания студентов высших учебных заведений / 
B. В. Стадник // Research Journal of International Studies. - 2014 - № 3(22). -
C. 4 7 - 5 1 . ISSN 2303-9868. 

2. Стадник В. В. Стан фізичної підготовленості студентів ВНЗ, як методологічна 
основа процесу фізичного виховання / В. В. Стадник // Соціум. І Іаука. Культура.: зб. 
наук. пр. IX Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2012. - С. 66 - 68. 

3. Стадник В. В. Спортивні уподобання студентів Національного 
університету «Львівська політехніка» / В. В. Стадник // Психологічні, педагог ічні 
та медико-біологічні аспекти фізичного виховання та спорту : матеріали IV 
Міжнар. електронної наук.-практ. конф. - Одеса, 2013. - С. 299 - 303. 

4. Стадник В. В. Концептуальний підхід до формування здоров'я 
студентської молоді / В. В. Стадник // Науковий потенціал 2013 : зб. наук. пр. 
IX Міжнар. наук.-практ. конф. - К., 2013. - С . 62 - 64. 

5. Стадник В. В. Науково-методичні основи позаакадемічних занять 
фізичним вихованням студентів ВНЗ / В. В. Стадник // Актуальні проблеми 
фізичного виховання студентів в сучасних умовах : матеріали регіональної 
наук.-практ. конф. - Дніпропетровськ, 2013.-С. 322-325. 
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6. Стадник В. В. Теоретичні підходи організації позаакадемічних занять 
фізичним вихованням студентів ВНЗ / В. В. Стадник // Сучасна наука в мережі 
INTERNET : матеріали XI Міжнар. наук.-нракт. інтернет- конф. - К., 2013. -
С. 5 8 - 6 0 . 

7. Стадник В. В. Інформативні показники фізичної підготовленості студентів 
ВІ ІЗ/В. В. Стадник //Фізична культура та здоров'я різних груп населення: матеріали 
IV Всеукр. електронної конф. студ. та мол. учених. - Одеса, 2013.-С. 78-79. 

8. Стадник В. В. Современные тенденции динамики физической подготов-
ленности студентов вузов / В. В. Стадник // Актуальные проблемы теории и ме-
тодики физической культуры и спорта : материалы VI Междунар. научн. конфе-
ренции молодых ученых. - Минск, 2013. - С. 149- 152. 

9. Стадник В. В. ГІотребово-мотиваційний фактор у фізичному вихованні 
студентів ВНЗ / В. В. Стадник, О. П. Безгребельна, С. В. Пономарьов // Су-
часний соціокультурний простір 2013 : матеріали X Міжнар. наук.-практ. 
інтернет-конф. - К., 2013. С. 74 - 76. Особистий внесок здобувана полягає в 
обгрунтуванні напряму дослідження. 

10. Стадник В. В. 1 Іозаакадемічні заняття у системі фізичного вихован-
ня студентів ВНЗ / В. В. Стадник // Актуальні проблеми фізичного виховання 
студентської молоді Львівщини : матеріали VII регіональної наук.-практ. конф. 
- Л., 2013. - С . 31 - 3 3 . 

11. Стадник В. В Диференційованний підхід, як засіб підвищення 
ефективності позаакадемічних форм занять фізичним вихованням студентів ВНЗ 
/ В. В. Стадник // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук : матеріали 
Другої всеукр. наук. конф. - Дніпропетровськ, 2013. - С . 196-197. 

12. Стадник В. В. Внеакадемические занятия физической культурой 
как метод обеспечения здоровьесбережения студенческой молодежи высших 
учебных заведений / В. В. Стадник, Е. П. Безгребельная // Проблемы каче-
ства физкультурной и здоровьезберегающей деятельности образовательных 
учреждений : материалы 4-й Междунар. науч.-практ. конф. - Екатеринбург, 
2014. - С. 245 - 249. Особистий внесок здобувана полягає в теоретичному 
обгрунтуванні напряму дослідження та визначенні основних иаяхів забезпе-
чення високого рівня здоров 'я студентів ВНЗ. 

АНОТАЦІЇ 
Стадннк В. В. Диференційований підхід до використання 

позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні студентів вищих на-
вчальних закладів технічного профілю. - Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 - фізична культура, фізичне ви-
ховання різних груп населення. - Львівський державний університет фізичної 
культури, м. Львів, 2015. 

Дисертацію присвячено проблемі вдосконалення програм, що передбача-
ють реалізацію диференційованого підходу до використання позаакадемічних 
занять у фізичному вихованні студентів ВНЗ технічного профілю. 
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Шляхом проведення педагогічного дослідження визначено показники 
рівня розвитку фізичних здібностей студентів, які впродовж періоду навчан-
ня у ВНЗ мають регресивний характер. На основі проведеного анкетування 
встановлено спортивні уподобання студентів для занять фізичною культурою 
в позаакадемічний час. 

Розроблено й обгрунтовано авторську програму диференціації 
позаакадемічних форм занять у фізичному вихованні ВНЗ технічного профілю. 
Експериментально підтверджено її раціональність й ефективність за отрима-
ними результатами показників психофізичної готовності студентів основних 
медичних груп порівняно з чинною. 

Ключові слова: фізичне виховання, позаакадемічні заняття, авторська 
програма, диференціація, фізична підготовленість, соматичне здоров'я. 

Стадник В. В. Дифференцированный подход к использованию вне-
академических форм занятий в физическом воспитании студентов вузов 
технического профиля. - Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук но физиче-
скому воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 - физическая культура, 
физическое воспитание разных групп населения. - Львовский государствен-
ный университет физической культуры, г. Львов, 2015. 

Диссертация посвящена проблеме совершенствования программ, пред-
усматривающих реализацию дифференцированного подхода к использованию 
внеакадемических форм занятий в физическом воспитании студентов вузов 
технического профиля. 

Цель исследования - повышение уровня физической подготовленности 
и соматического здоровья студентов вузов технического профиля. 

По итогам констатирующего эксперимента выявлено снижение количе-
ства студентов, результаты тестирования физических способностей которых 
соответствуют оценке «отлично»: парней - на 1 %; девушек - на 2,5% (р> 0,05). 
Одновременно увеличилось количество студентов, которые сдают аналогич-
ные тесты на оценку «неудовлетворительно»: парней - на 1% (р> 0,05); деву-
ш е к - н а 4% (р <0,01). 

Учебно-тренировочные занятия, согласно авторской программы, направле-
ны на совершенствование слаборазвитых физических способностей и в большей 
степени имеют оздоровительный, чем спортивный характер. Отличительной осо-
бенностью разработанной программы является то, что студенты самостоятельно 
выбрали, какой вид спорта они предпочитают для занятий во внеакадемическое 
время. Средствами и методами реализации дифференцированного подхода во вне-
академических формах занятий студентов основных медицинских групп вузов ста-
ли общеподготовительные упражнения (40-70 %), специально-подготовительные 
и вспомогательные (20-30 %) и соревновательные упражнения (20 - 30 %). Доля 
тех или иных упражнений в программе варьирует в зависимости от ее этапа. 

В исследовании принимали участие 240 студентов, по 60 в каждой из 
экспериментальных групп. Педагогический эксперимент продолжительное-
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тью 3 года доказал, что показатели психофизической подготовленности сту-
дентов всех экспериментальных труп достоверно выше, чем аналогичные 
показатели студентов контрольной группы (р<0,05-<0,001). Уровень сома-
тического здоровья студентов контрольной группы, который по окончании 
экспериментального исследования составляет 5,9 бала и определяется как 
ниже среднего, характеризуется специалистами как критический. В тоже вре-
мя у всех студентов экспериментальных груп уровень здоровья находится на 
среднем функциональном уровне. Статистический анализ полученных данных 
формирующего эксперимента подтверждает их репрезентативность и досто-
верность и указывает на положительное влияние использованной методологии: 
все показатели у студентов экспериментальных груп выше, чем у студентов 
контрольной группы, что является прямым подтверждением ее эффективности 
и преимущества авторской методики по сравнению с действующей. 

Результаты работы внедрены в курс физического воспитания студентов 
основных медицинских групп Национального университета «Львовская поли-
техника», Львовской национальной академии искусств и Львовского государ-
ственного университета имени Ивана Франко, что подтверджено соответству-
ющими актами внедрения. 

Ключевые слова: физическое воспитание, внеакадемические занятия, 
авторская программа, дифференциация, физическая подготовленность, сома-
тическое здоровье. 
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The thesis is devoted to the improvement programs that involve the 
implementation of a differentiated approach to the outside academic classes form in 
physical education of university students technical profile. 

Through ascertaining experiment determined performance level of physical 
abilities of students who during the period of study in universities are regressive. 
Based on the survey, students identified sporting preferences for physical training in 
pozaakademichnyy time. 

Theoretically substantiated and experimentally proved more effective 
authoring program to improve the performance of physical health and physical 
fitness of the students compared to the force. 
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