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Підвищення ефективності фізичної підготовки 
учнів вищих професійних училищ 
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Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розроблено оптимальні спеціалі-
зовані комплексів фізичних вправ 
для підвищення ефективності 
фізичної підготовки операторів 
комп’ютерного набору. Проведено 
аналіз публікацій за темою до-
слідження. В експерименті при-
ймали участь чотири групи по 25 
учнів. Запропоновано модель з 8 
комплексів вправ, які адаптовані 
для операторів комп’ютерного на-
бору. Визначено відмінності між 
результатами контрольних та екс-
периментальних груп у нормати-
вах з легкої атлетики, гімнастики і 
спортивних ігор. 

Корзан Т. И. Повышение эффективности 
физической подготовки учеников высших 
профессиональных училищ. Разработаны 
оптимальные специализированные комплек-
сы физических упражнений для повышения 
эффективности физической подготовки опе-
раторов компьютерного набора. Проведен 
анализ публикаций по теме исследования. 
В эксперименте принимали участие четыре 
группы по 25 учеников. Предложена модель 
из 8 комплексов упражнений, которые адап-
тированы для операторов компьютерного 
набора. Определены отличия между резуль-
татами контрольных и экспериментальных 
групп в нормативах по легкой атлетике, гим-
настике и спортивных игр. 

Korzan T.I. Rise to efficiency of physical 
preparation of students of higher pro-
fessional schools. The optimum special-
ized complexes of physical exercises are 
developed for the increase of efficiency of 
physical preparation of operators of com-
puter set. The analysis of publications is 
conducted on the topic of research. In an 
experiment four groups took part for 25 
students. A model is offered from 8 com-
plexes of exercises which are adapted 
for the operators of computer set. Differ-
ences are certain between the results of 
control and experimental groups in norms 
on track-and-field, to the gymnastics and 
sporting games. 
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Вступ.1

Процес фізичного виховання учнів вищих про-
фесійних училищ комп’ютерних технологій та будів-
ництва регламентується Законом України про фізич-
ну культуру і спорт [1] та навчальною програмою з 
фізичного виховання [2]. На підставі цих документів 
та навчально-методичних джерел з фізичного ви-
ховання [3-6] проводиться підготовка учнів до вико-
нання контрольних нормативів. Але для учнів нових 
спеціальностей, зокрема операторів комп’ютерного 
набору, науково-методичних розробок не достатньо. 
Тому виникла необхідність у покращенні науково-
методичного забезпечення підготовки учнів - операто-
рів комп’ютерного набору до виконання контрольних 
нормативів з фізичної культури.

Отже, у галузі фізичної культури об’єктивно 
існує актуальна проблема покращення науково-
методичного забезпечення з фізичної підготовки учнів 
вищих професійних училищ комп’ютерних техноло-
гій та будівництва. 

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягала в моделюванні оптималь-

них спеціалізованих комплексів фізичних вправ для 
підвищення ефективності фізичної підготовки опера-
торів комп’ютерного набору вищих професійних учи-
лищ комп’ютерних технологій та будівництва. 

Об’єктом дослідження є процес фізичного вихо-
вання учнів вищих професійних училищ України.

Предметом дослідження є фізичні вправи опера-
торів комп’ютерного набору вищих професійних учи-
лищ.

Методи дослідження. Для вирішення поставлених 
у роботі завдань застосовано такі методи дослідження:

аналіз літературних джерел за темою дослідження;• 
моделювання спеціальних комплексів фізичних • 
вправ операторів комп’ютерного набору вищих 
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професійних училищ комп’ютерних технологій та 
будівництва;
педагогічний експеримент;• 
математико-статистична обробка експерименталь-• 
них даних.

Результати дослідження.
На основі аналізу літературних джерел [1-6] та 

практичного досвіду виявлено, що певна кількість 
учнів вищих професійних училищ невзмозі виконати 
контрольні нормативи з легкої атлетики ( у бігу на 100 
м; у бігу на 1000 м; у стрибку в довжину з місця; ме-
тання малого м’ячика на дальність з розбігу; метані 
гранати), з гімнастики (згинання та розгинання рук в 
упорі лежачи; підтягування на перекладині; підніман-
ня тулуба в сід за 1 хвилину; стрибку через скакалку 
за 1 хвилину) і спортивних ігор (штрафний кидок у 
баскетболі; верхня пряма подача м’яча в межах май-
данчика в волейболі; удари м’яча на точність з відста-
ні 16 метрів у футболі). 

 З метою підвищення ефективності фізичної під-
готовки операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій та 
будівництва нами розроблено модель з 8 комплек-
сів спеціалізованих фізичних вправ для операторів 
комп’ютерного набору і експериментально перевірено 
їхню ефективність у навчальному процесі. У началь-
ний процес було введено експериментальний фактор 
- модель комплексів спеціалізованих фізичних вправ 
для операторів комп’ютерного набору. У досліджен-
ні брали участь чотири групи по 25 учнів Львівського 
вищого професійного училища комп’ютерних техно-
логій та будівництва. Дві з них експериментальні та 
дві контрольні. Експериментальні групи займалися 
з використанням спеціалізованого комплексу фізич-
них вправ, а контрольні за традиційною методикою. 
Тривалість педагогічного експерименту 3 роки (2007 
– 2010 навчальні роки).

Результати тестування експериментальної і 
контрольної групи за спеціальністю «Оператор 
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комп’ютерного набору» та їхня математико- статис-
тична обробка узагальнено у табл.1.

З таблиці 1 видно, що результати експерименталь-
ної групи за спеціальністю «Оператор комп’ютерного 
набору» у всіх контрольних нормативах переважають 
кращі показники контрольної групи у трьох значен-
нях: максимальному, мінімальному і середньому. 

Статистична обробка даних виявила, що середні 
значення тестування в експериментальній групі пере-
вищують у бігу на 100м на 0,46 с; у бігу на 1000метрів 

на 24 с; у стрибку в довжину з місця на 0,18 м; мета-
ння малого м’ячика на дальність з розбігу на 3,80 м; 
метані гранати на 4,40м, згинанні та розгинанні рук в 
упорі лежачи на 7,96 разів; підтягуванні на перекла-
дині на 4,08 рази; підніманні тулуба в сід за 1 хвилину 
на 7,12 рази; стрибку через скакалку за 1 хвилину на 
22,86 рази, у штрафному кидкові в баскетболі на 3,16 
рази; в верхній прямій подачі м’яча в межах майдан-
чика в волейболі на 3,28 рази; ударі м’яча на точність 
з відстані 16 м у футболі на 3,16 рази (рис.1.).

Таблиця 1
Результати експериментальної і контрольної групи за спеціальністю  «Оператор комп’ютерного набору».

ПАРАМеТРи еГ КГ
Max M Min Max M Min

Біг на 100метрів (сек.)  15,30  4,46  13,20  18,00 15,32  14,00 
Біг на 1000метрів (хв. сек.)  3,33  3,18  3,00  4,10  3,42  3,25 
Стрибки у довжину з місця(м)  2,50  2,22  2,10  2,30  2,04  1,60 
Метання малого м’ячика на дальність з розбігу (м)  52,00  44,28  39,00  47,00  40,48  32,00 
Метання гранати (м)  36,00  30,44  26,00  30,00 26,04  18,00 
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (разів)  47,00  36,88  28,00  38,00  28,92  17,00 
Підтягування на перекладині (разів)  15,00  10,68   7,00  9,00  6,60   1,00 
Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину (разів)  54,00  47,80  42,00  46,00  40,68  31,00 
Стрибки через скакалку за 1 хвилину ( разів)  135,00  108,56  85,00 102,00  85,88  50,00 
Штрафний кидок у баскетболі 12,00  8,28  5,00  9,00 5,12  1,00 
Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика в 
волейболі

 
10,00 

 
 8,24 

 
6,00 8,00 4,96 1,00 

Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів у 
футболі

 10,00  
 7,92 

 
 5,00  8,00 

 4,76  
 2,00 

 Примітка: ЕГ- експериментальна група, КГ- контрольна група, Маx - максимальне значення, М - середнє 
значення, Міn - мінімальне значення.

Рис. 1. Результати тестування експериментальних і контрольних груп за спеціальністю «Оператор 
комп’ютерного набору».

 1 – Експериментальна група максимальне значення
 2 – Експериментальна група середнє значення
 3 – Експериментальна група мінімальне значення
 4 – Контрольна група максимальне значення
 5 – Контрольна група середнє значення
 6 – Контрольна група мінімальне значення
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За результатами тестів дослідних груп спеціаль-
ності «Оператор комп’ютерного набору» визначено, 
що експериментальна група має кращі результати у 
контрольних нормативах з легкої атлетики, гімнасти-
ки і спортивних іграх. 

Результати тестування експериментальної і контр-

ольної групи за спеціальністю «Будівництво та екс-
плуатація будівель і споруд» відображено у таблиці 2.

Результати тестування учнів за спеціальністю «Бу-
дівництво та експлуатація будівель і споруд» в експе-
риментальній групі кращі ніж у контрольній: у бігу 
на 100м на 1,02 с; у бігу на 1000м на 12 с; у стрибку в 

Таблиця 2
Результати експериментальної і контрольної групи за спеціальністю «Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд»

ПАРАМеТРи еГ КГ
Max M Min Max M Min

Біг на 100метрів (сек.) 15,00 14,2 13,3 16,2 15,22 14
Біг на 1000метрів (хв. сек.) 3,35 3,2 3 3,5 3,32 3,18
Стрибки у довжину з місця (м) 2,50 2,30 2,00 2,35 2,10 1,80
Метання малого м’ячика на дальність з розбігу (м) 55,00 46,00 41,00 49,00 42,72 37,00
Метання гранати (м) 38,00 30,80 26,00 33,00 27,28 20,00
Згинання та розгинання рук в упорі лежачи ( разів) 43,00 37,28 27,00 40,00 29,68 17,00
Підтягування на перекладині (разів) 15,00 11,52 8,00 12,00 8,44 2,00
Піднімання тулуба в сід за 1 хвилину (разів) 53,00 48,64 42,00 49,00 41,68 28,00
Стрибки через скакалку за 1 хвилину ( разів) 125,0 108,8 90,0 104,0 85,56 60,0
Штрафний кидок у баскетболі 12,00 7,40 3,00 9,00 5,40 1,00
Верхня пряма подача м’яча в межах майданчика в 
волейболі 10,00 7,40 4,00 7,00 5,04 1,00
Удари м’яча на точність з відстані 16 метрів у 
футболі 10,00 7,28 4,00 7,00 4,84 1,00

Примітка: ЕГ- експериментальна група, КГ- контрольна група, Маx - максимальне значення,  М - середнє 
значення,  Міn - мінімальне значення.

Рис. 2. Результати тестування експериментальних і контрольних груп за спеціальністю «Будівництво та 
експлуатація будівель і споруд»

1 – Експериментальна група максимальне значення
2 – Експериментальна група середнє значення
3 – Експериментальна група мінімальне значення
4 – Контрольна група максимальне значення
5 – Контрольна група середнє значення
6 – Контрольна група мінімальне значення 
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довжину з місця на 0,20 м; у метанні малого м’ячика 
на дальність з розбігу на 3,28 рази; у метані гранати на 
3,52 рази, згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи 
на 7,6 рази; підтягуванні на перекладині на 3,08 рази; 
підніманні тулуба в сід за 1 хвилину на 6,96 рази; 
стрибку через скакалку за 1 хвилину на 23,24 рази, в 
штрафному кидкові у баскетболі на 2 рази; в верхній 
прямій подачі м’яча в межах майданчика в волейболі 
на 2,36 рази; ударі м’яча на точність з відстані 16 ме-
трів у футболі на 2,44 рази (рис.2). 

На рис. 2 видно, що результати експерименталь-
ної групи у нормативах з легкої атлетики, гімнастики 
і спортивних ігор перевищують результати контроль-
ної групи. 

Висновки
Підвищення ефективності фізичної підготовки 1. 
учнів вищих професійних училищ комп’ютерних 
технологій та будівництва у частині покращення 
науково-методичного забезпечення можливе 
за допомогою моделювання нових комплексів 
фізичних вправ..
Виявлено, що для учнів нових спеціальностей, 2. 
зокрема операторів комп’ютерного набору, 
науково-методичних розробок з фізичного 
виховання не достатньо. Нами запропоновано 
модель з 8 комплексів вправ, які адаптовані для 
операторів комп’ютерного набору. 
За результатами педагогічного експерименту 3. 
було визначено відмінності між результатами 
контрольних та експериментальних груп у 
нормативах з легкої атлетики, гімнастики і 
спортивних ігор.
Виявлено, що середні значення тестування 4. 
в експериментальній групі за спеціальністю 
«Оператор комп’ютерного набору» з легкої 
атлетики перевищує: у бігу на 100м на 0,46 с; у 
бігу на 1000метрів на 24с; у стрибку в довжину 
з місця на 0,18 м; метанні малого м’ячика на 
дальність з розбігу на 3,80 м; метані гранати на 
4,40 м. У нормативах з гімнастики перевищують у: 
згинанні та розгинанні рук в упорі лежачи на 7,96 
рази; у підтягуванні на перекладині на 4,08 рази; 
підніманні тулуба в сід за 1 хвилину на 7,12 рази; 
у стрибку через скакалку за 1 хвилину на 22,86 
рази. У нормативах з спортивних ігор перевищує: 
в штрафному кидкові у баскетболі на 3,16 рази; в 
верхній прямій подачі м’яча в межах майданчика 
в волейболі на 3,28 рази; ударі м’яча на точність з 
відстані 16 м у футболі на 3,16 рази.

Встановлено, що результати тестування учнів 5. 
за спеціальністю «Будівництво та експлуатація 
будівель і споруд» в експериментальній групі 
кращі ніж у контрольній з легкої атлетики: у 
бігу на 100м на 1,02 с; у бігу на 1000м на 12 с; у 
стрибку в довжину з місця на 0,20 м; у метанні 
малого м’ячика на дальність з розбігу на 3,28 
рази; у метані гранати на 3,52 рази. У контрольних 
нормативах з гімнастики перевищують: згинанні 
та розгинанні рук в упорі лежачи на 7,6 рази; 
підтягуванні на перекладині на 3,08 рази; 
підніманні тулуба в сід за 1 хвилину на 6,96 рази; 
стрибку через скакалку за 1 хвилину на 23,24 рази. 
У контрольних нормативах з спортивних ігор 
перевищує: в штрафному кидкові у баскетболі 
на 2 рази; в верхній прямій подачі м’яча в межах 
майданчика в волейболі на 2,36 рази; ударі м’яча 
на точність з відстані 16 метрів у футболі на 2,44 
рази. 
Кількісні показники тестування статистично 6. 
достовірно свідчать про ефективність 
експериментальної моделі фізичних вправ 
для операторів комп’ютерного набору вищих 
професійних училищ комп’ютерних технологій 
та будівництва.

У подальших дослідженнях є необхідність моде-
лювання спеціалізованих комплексів фізичних вправ 
для учнів нових спеціальностей вищих професійних 
училищ комп’ютерних технологій та будівництва.
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