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Анотація. Викладено думки теоретиків та практиків у сфері фізичного виховання стосовно коректності застосування Державних тестів 
для оцінки фізичної підготовленості студентської молоді в умовах скорочення навчальних годин з фізичного виховання. Йдеться також про 
вплив індивідуальних соматометричних показників фізичного розвитку на показники фізичної підготовленості, зокрема, показників довжи-
ни тіла на кількість підтягувань у студентів-баскетболістів. Представлено результати досліджень за названими проблемами. 
Ключові слова: фізичне виховання, фізична підготовленість, оцінка, успішність, довжина тіла, фізичний розвиток, індивідуальні показни-
ки, коваріація, взаємозалежність.
Аннотация. Гнатюк Т.Н. Об усовершенствовании нормативов для оценки физической подготовленности студентов. Представлены 
мнения теоретиков и практиков в области физвоспитания о корректности использования Гостестов для оценки физической подготовлен-
ности студенческой молодежи в условиях сокращения количества учебных часов по физвоспитанию. Изучено влияние индивидуальных 
показателей физического развития на показатели физической подготовленности, а именно – показателей длины тела на количество под-
тягиваний. Представлены результаты исследований по этим вопросам. 
Ключевые слова: физическое воспитание, физическая подготовленность, физическое развитие, длина тела, индивидуальные показатели, 
ковариация, взаимозависимость.
Annotation. Gnatyuk T.N. About normative improvement for assessment of students’ physical condition. The article deals with the analyses 
of theorists and practitioners opinions in the fi eld of physical training concerning the reasonableness of using STATE tests for assessment of students 
youth physical condition under conditions of studying hours reduction in Physical Education. Have been studied the individual indices of physical 
development infl uence upon physical condition indices, particularly - the indices of length of body on the quality of chin-ups. The results according 
to these problems have been given in the research.
Key words: physical education, physical condition, physical development, length of body, individual indices, co-variation, interdependency. 

© Гнатюк Т.М., 2009

Вступ.
Сучасна економічна ситуація в Україні, яка 

склалася під впливом світової кризи та внутрішніх 
політичних чинників, безумовно, негативно впливає 
на систему освіти і науки: скрізь спостерігається ско-
рочення навчальних (практичних) годин з фізичного 
виховання. Так, за даними опитувань викладачів усіх 
ВНЗ Полтавської області, проведених у січні 2009 
року, жоден університет Полтавщини не має 4-х годин 
з фізичного виховання на тиждень. Їх у кращому ви-
падку скорочено до 2-х, у гіршому – заняття з фізич-
ного виховання проводяться тільки на 1 – 2 курсах у 
обсязі 2-х годин. Звичайно, у такій ситуації зовсім не 
йдеться ні про здоров’я нації, ні про належну фізич-
ну підготовленість молоді. Наслідки першого досить 
глобальні і у недалекому майбутньому ляжуть тяга-
рем на плечі держави у вигляді сплати за лікарняни-
ми, численної інвалідності та передчасної смертнос-
ті. Так, екс-президент Росії В.В.Путін, виступаючи у 
Держдумі у 2002 р., констатував: «Щорічно мільйони 
росіян оформлюють інвалідність. Об’єм виплат за лі-
карняними листами досяг 3% річного фонду заробіт-
ної плати». 

А другий чинник – низька фізична підготов-
леність (у даному випадку – така, що не відповідає 
вимогам Держтестів) позбавить стипендій багатьох 
студентів. Отож, існує необхідність нівелювати 
вплив недосконалих критеріїв на загальну успіш-
ність студента. 

Ідея недосконалості існуючої системи оцінки 
фізичної підготовленості та необхідності перегляду 
окремих нормативів у Державних тестах піднімається 
сьогодні багатьма авторами [2,3,5,6]. До недоліків іс-
нуючої системи – Держтестів – відносять їх середньо-
статистичний характер, емпіричне походження тощо. 
Таку думку культивують науковці. Практики – трене-
ри, викладачі, вчителі – висловлюються більш кон-
кретно: у окремих тестах нормативи невиправдано за-
вищені (3000 м; 100м), у деяких їх можна переглянути 
в бік підвищення (силова комплексна вправа) [5, 6].

Очевидно, у ракурсі трагічних подій 2007 – 08 
н. р., (маються на увазі випадки смерті дітей та підліт-
ків під час занять фізичними вправами та змагань), у 
багатьох навчальних закладах поряд із посиленням ме-
дичного огляду, буде відмінено тестове випробування з 
витривалості (3000 м) і замінено його тестом Купера. 

Без заперечень, відміна цього нормативу змен-
шить і ризик нещасних випадків, і підвищить загаль-
ну успішність, адже не секрет, що саме з цього нор-
мативу вже давно отримується найбільше негативних 
оцінок (рис 1.). Другу позицію у цьому списку займає 
норматив з підтягування [6]. 

Однак, аналіз власної практичної роботи зі сту-
дентами, які займаються у секції баскетболу, дозволяє 
констатувати що і на сьогоднішній день ситуація не 
змінилася. І студенти секції баскетболу постійно «під-
тримують» позицію підтягування у цьому списку. Так, 
маючи в цілому непогані показники із бігу на 100, 3000 
м та у стрибку в довжину ( в середньому – 3,5 - 3,8 
бала) і відмінні у силовій комплексній вправі (близько 
4,68 бала), студенти-баскетболісти вкрай погано підтя-
гуються (у середньому 7-8 разів, похибка дослідження 
складає не більше 3% відсотків. Отже, ситуація харак-
терна для 97% контингенту баскетболістів. 

Пошук причин такого становища спонукав до 
проведеного та описаного нижче дослідження.

Робота виконана за планом НДР Кременчуць-
кого державного політехнічного університету імені 
Михайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою нашого дослідження було виявлення 

впливу індивідуальних особливостей фізичного розви-
тку юнаків секції баскетболу на кількість підтягувань.

Для досягнення мети ми мали вирішити ряд 
послідовних задач:

Вивчити стан питання за останніми літературними • 
даними;
Вивчити особливості фізичного розвитку (ФР) • 
юнаків, що відвідують секцію баскетболу КДПУ;
Вивчити вплив показників ФР на кількість підтя-• 
гувань;
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Провести аналіз взаємодії досліджуваних ознак, • 
якщо така має місце.
Внести та науково обґрунтувати пропозиції щодо • 
удосконалення нормативів з підтягування.
Методи дослідження було підібрано у відпо-

відності до поставлених задач. Серед них:
Аналіз літературних джерел та статистичних да-• 
них 2000 – 2008 рр.
Антропометричні вимірювання.• 
Тестування фізичної підготовленості.• 
Методи математичної статистики (кореляційний • 
аналіз Пірсона, коваріація, метод середніх вели-
чин).
Організація дослідження. 
Практичні дослідження було проведено у дру-

гому (весняному) семестрі 2007 – 08 н.р. за планом 
наукових досліджень кафедри фізичного виховання 
КДПУ. У ньому прийняли участь 30 студентів віком 
18-20 років. Усі вони є студентами КДПУ, за станом 
здоров’я відносяться до основної медичної групи і 
відвідують секцію баскетболу. 

Результати досліджень та їх обговорення.
Аналіз літературних джерел та публікацій 

останніх років показує, що і рівень фізичної підготов-
леності, і рівень фізичного здоров’я населення Украї-
ни у основній масі оцінюється як низький та нижчий 
за середній. Серед основних причин, які називаються 
у Державних програмах розвитку фізичної культури 
і спорту (1998 та 2004 рр.), є зниження рівня рухової 
активності та наявність шкідливих звичок (у більш 
широкій інтерпретації – спосіб життя)[1,4]. 

Сьогодні ми маємо декілька причин, щоб пе-
реглянути нормативи з фізичної підготовленості у 
сторону їх адекватності, відповідності ситуації, що 
склалася. 

Перша причина. Як свідчать науковці-
дослідники [2,6,7,8], рівень рухової активності та фі-
зичної підготовленості молодих людей не підвищився: 
ні завдяки введенню третього уроку фізкультури, ні за 
рахунок інших заходів, передбачених Національною 

доктриною та попередніми державними програмами. 
Загальноосвітня школа, яка передує професійній, як 
«відбирала», так і продовжує «відбирати» здоров’я у 
дітей [7,8].

Ситуація не покращується, як передбачалося 
у Державних програмах, а погіршується. То ж постає 
питання: чи можна вимагати більшого, або одного 
й того ж, від контингенту, який фізично не міцніє, а 
слабшає? А з огляду на події, що відбуваються у ВНЗ 
останнім часом, - чи можна вимагати одного й того 
ж від студентів, яким з 1 вересня у 2 рази зменшили 
кількість практичних занять з фізичного виховання? 

Друга причина більш локальна – така, що може 
бути вирішена силами викладача та студента за згоди 
кафедри фізичного виховання ВНЗ. У основі її вирі-
шення лежить одностайність і теоретиків і практиків 
у тому, що нормативи мають обов’язково враховувати 
індивідуальні особливості. Такий підхід оцінюється 
як більш толерантний і об’єктивний [3,5,6]. На вирі-
шення цієї педагогічної задачі й були спрямовані наші 
зусилля.

Першим нашим кроком було вивчення особли-
востей фізичного розвитку, зокрема його соматоме-
тричних показників та показників ФП (табл. 1).

На підставі даних таблиці 1 можна стверджу-
вати, що за охватними розмірами тазу, талії, грудної 
клітини та за масою тіла групи можна було б вважа-
ти однорідними, однак достовірно це можна сказати 
лише стосовно показників, виділених у таблиці напів-
жирним шрифтом. 

Достовірні розбіжності зафіксовано лише за 
показниками довжини тіла (зросту), оскільки віро-
гідність похибки у середньому значенні околу талії 
>0,05. 

Стосовно ключового питання – фізичної підго-
товленості – таблиця свідчить про наступне: за усіма 
показниками ФП (біг, 100 м та стрибок у довжину) 
баскетболісти значно випереджають групу ЗФП (при 
р<0,01 та 0,03). 

У % відношенні найбільша розбіжність зафік-

Рис 1. Аналіз незадовільних оцінок з ФП юнаків 18 – 20 років [6].
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сована у підтягуванні і складає близько 33%. При оці-
нюванні цієї вправи в балах студенти-баскетболісти в 
середньому отримують 2 бали (за 5-бальною шкалою). 
Такий стан суттєво впливає на підсумкову оцінку з фі-
зичного виховання і на загальну успішність студента. 

Намагаючись установити зв'язок між осо-
бливостями ФР та ФП студентів-баскетболістів, ми 
провели аналіз кореляційних зв’язків між названими 
показниками. Однак, як видно із табл. 2, коефіцієнт 
кореляції Пірсона не перевищує 0,3, що при даному 
об’ємі вибірки класифікується як слабкий зв’язок. 

Однак, практична діяльність свідчить, що 
зв'язок між зростом та кількістю підтягувань існує і 
класифікується як обернено залежний – чим більша 
довжина тіла, тим менше кількість підтягувань. 

Тому дослідження було продовжено із викорис-
танням коваріаційного аналізу. Коваріація використо-
вується для визначення зв’язку між двома вибірками 
даних за середніми похідними відхилень для кожної 
пари. Якщо коефіцієнт кореляції знаходиться в меж-
ах від –1,0 до +1, то значення коефіцієнту коваріації 
не оцінюється, однак, як свідчить табл. 2, у нашому 
випадку саме коваріація показала, що на кількість під-
тягувань найбільший вплив має саме зріст, що співпа-
дає із спостереженнями викладача (-6,6). У таблиці 1 
показано, що саме цей показник найбільш достовірно 
відрізняє групи за ФР (р<0,03). 

Можна стверджувати, що саме зріст обернено 
впливає на кількість підтягувань. І викладачеві слід 
більш індивідуально підходити до оцінки ФП високо-
рослих юнаків, зокрема, підтягування.

Слід зауважити, що загалом найвищі значен-
ня коефіцієнту коваріації зафіксовано між зростом та 
стрибком у довжину, та масою і стрибком у довжину. 

Висновки. 
Фізична підготовленість студентів секції баскетбо-1. 

лу знаходиться на середньому рівні і за більшістю 
досліджуваних показників перевищує ФП студен-
тів групи ЗФП.
Найслабшим місцем у ФП та нормативом, за яким 2. 
баскетболісти відстають від груп ЗФП є підтягу-
вання. 
Низькі результати у підтягуванні можуть поясню-3. 
ватися і достовірно обґрунтовуються оберненою 
залежністю між цим видом фізичних вправ та до-
вжиною тіла.
Оскільки ми поділяємо думку тих вчених, які 

вважають, що при оцінюванні ФП слід обов’язково 
враховувати індивідуальні дані фізичного розвитку, 
то наші подальші дослідження буде спрямовано на 
пошук та застосування у практичній діяльності сучас-
них методик для розрахунку та оцінки оптимальної 
кількості повторень у названій вправі. 
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Таблиця 1
Показники фізичного розвитку та фізичної підготовленості юнаків секції баскетболу (n=30)

Показники  ФР  ФП

 Секція Стат. ха-
рактер.

Зріст, 
см

Окіл 
тазу, 
см

Окіл 
талії, 
см

ОГК, 
см

Маса, 
кг

Підтяг., 
разів

Біг
100 
м, с

Стрибок у 
довж., см

Баскетбол, 
X

184 96,7 82,3 91,4 70,6 7,1 13,9 240,0

ЗФП
X

177 94,7 75,6 93,2 70,1 9,4 14,5 226,7

різниця
X

7 2,03 6,73 -1,77 0,52 -2,33 -0,6 13,3

вірогідність
р

<0,03 >0,05 >0,05 >0,05 <0,05 <0,01 <0,03 <0,01

Різниця, % - - - - - - -33,02 -4,3 5,6
Таблиця 2

Взаємозалежність показників фізичного розвитку і фізичної підготовленості юнаків секції баскетболу (n=30)
 Показники 

 ФП
Показники ФР

Підтягування Біг, 100 м Стрибок у довжину

кореляція коваріація кореляція коваріація кореляція коваріація

зріст -0,22 -6,60 0,02 -0,02 0,22 36,67
таз -0,19 -4,78 0,25 1,32 0,004 -8,63
талія 0,11 2,08 0,15 0,90 0,27 13,83
маса -0,08 -3,28 0,37 -0,02 0,25 33,11


