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Силова підготовка юнаків старших класів  

на уроках фізичної культури 
Царук О.В. 

Загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №12 м. Вінниці

Анотації:
Визначено силову підготовку юнаків 
старших класів на уроках фізичної 
культури. Використано тестові 
вправи (підтягуванні на високій 
перекладині, стрибок в довжину з 
місця) та інструментальні засоби 
(динамометрія). В експерименті 
прийняли участь 26 хлопців віком 17 
років, які займалися за методикою 
розвитку сили. Визначено вікові 
особливості прояву силових 
здібностей у юнаків старшого 
шкільного віку. Встановлено позитивні 
зрушення на силові можливості юна-
ків. Використано вправи з негранич-
ним обтяженням, з максимальними 
навантаженнями (до 20% від загаль-
ного обсягу силової підготовки), ізоме-
тричні вправи (до 10% від загального 
обсягу силової підготовки).  Рекомен-
дується для розвитку сили основних 
м’язових груп використовувати метод 
колового тренування. Основне обтя-
ження, що використовувався на біль-
шості станцій – мішок з піском.

Царук О.В. Силовая подготовка юно-
шей старших классов на уроках физи-
ческой культуры. Определена силовая 
подготовка юношей старших классов на 
уроках физической культуры. Использо-
ваны тестовые упражнения (подтягивание 
на высокой перекладине, прыжок в длину 
с места) и инструментальные средства 
(динамометрия). В эксперименте приняли 
участие 26 юношей возрастом 17 лет, ко-
торые занимались по методике развития 
силы. Определены возрастные особен-
ности проявления силовых способностей 
у юношей старшего школьного возраста. 
Установлены позитивные сдвиги силовых 
возможностей юношей. Использованы 
упражнения с непредельным отягощени-
ем с максимальными нагрузками (до 20% 
от общего объема силовой подготовки), 
изометрические упражнения (до 10% от 
общего объема силовой подготовки).  Ре-
комендуется для развития силы основных 
мышечных групп использовать метод кру-
говой тренировки. Основное отягощение, 
которое использовалось на большинстве 
станций – мешок с песком.

Tsaruk O.V. Power training of youths 
of senior classes on the lessons 
of physical culture. Power training 
of youths of senior classes is certain 
on the lessons of physical culture. 
Test exercises (undercutting on high 
horizontal bar, broad jump from a place) 
and tools are utillized (dynamometry). 
26 youths took part in an experiment 
(age 17 years). Youths got busy on 
the method of development of force. 
The age-dependent features of display 
of power capabilities are certain for 
youths of senior school age. The 
positive changes of power possibilities 
of youths are set. Exercises are utillized 
with the unmaximum burdening with 
the maximal loadings (to 20% from the 
general volume of power preparation), 
isometric exercises (to 10% from the 
general volume of power preparation).  
It is recommended for development of 
force of basic muscular groups to utillize 
the method of the circular training. The 
basic burdening which was utillized on 
most stations is a sack with sand.
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Вступ. 1

Рівень силової підготовленості не тільки 
відображає розвиток рухових функцій  в цілому, 
але є однією з головних і найбільш помітних ознак 
фізичного вдосконалення. Це ставить перед учителем 
фізичної культури складне завдання – спланувати 
навчальний процес так, щоб він забезпечив необхідний 
рівень силової підготовленості учнів. Складність 
полягає перш за все у визначенні  оптимального 
співвідношення часу уроку, відведеного на розвиток 
силових якостей і на формування рухових навиків. 
При цьому  необхідно врахувати, щоб у більшості 
випадків навчання новому програмному матеріалу 
повинна передувати загальна силова підготовка, яка 
забезпечувала більш ефективне, а головне правильне 
формування  рухових  навиків.

Фізичними якостями визначені соціально обумов-
лені сукупності біологічних і психічних властивос-
тей людини, що виражають його фізичну готовність 
здійснювати активну рухову діяльність. До числа 
основних фізичних якостей, що забезпечують усе різ-
номаніття рішення рухових задач, відносять: силу, ви-
тривалість, швидкість, спритність, гнучкість [1, 3, 4].

Фізичні якості характеризуються загальними і спе-
ціальними компонентами. Загальні компоненти виді-
ляють по ознаках механічної роботи, що відбувається 
при виконанні будь-якої рухової дії. Рухові дії, за до-
помогою яких вирішуються рухові задачі, можуть ви-
конуватися в мінливих режимах і умовах зовнішнього 
і внутрішнього середовища організму, і це буде позна-
чатися на характеристиках механічної роботи, а отже, 
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і на особливостях прояву фізичних якостей у цілому. 
Необхідність розвитку власне силових здібностей 

у шкільному віці обумовлена закономірностями фор-
мування правильної постави при сидінні, ходьбі, бігу 
і т.п. [5, 7].

Реалізація фізичних здібностей у рухових діях 
виражає характер і рівень розвитку функціональних 
можливостей конкретних органів і структур організму. 
Тому окремо взята фізична здібність не може вирази-
ти в повному обсязі відповідну фізичну якість. Тільки 
відносно постійна сукупність фізичних здібностей, 
що забезпечує рішення рухової задачі, визначає ту або 
іншу фізичну якість. Для виконання тих або інших 
рухових дій необхідна визначена міра виразності від-
повідних здібностей, що дозволяє говорити про їхню 
значимість. Причому можна виділити здатності, що 
займають ведучу роль у прояві декількох фізичних 
якостей або тільки одного. Розвиток здібностей відбу-
вається під дією двох факторів: спадкоємної програ-
ми індивідуального розвитку організму і соціально-
екологічної його адаптації. Останній фактор створює 
об'єктивні умови для організації спрямованої зміни 
функціональних властивостей органів і структур ор-
ганізму, а отже, цільового керування розвитком фізич-
них здібностей [2, 6].

Все це свідчить про те, що знання вікових особли-
востей прояву силових здібностей у дітей старшого 
шкільного віку потребує вивчення і врахування  їх при 
плануванні фізичних навантажень на уроках фізичної 
культури. Тому, розробка ефективних засобів і методів 
розвитку силових якостей одна з найважливіших за-
дач, яка стоїть перед кожним вчителем фізичної куль-
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тури. Особливу актуальність вона набуває в роботі з 
юнаками старших класів в зв’язку з їх майбутньою 
працею та військовою службою.

В зв’язку з цим було проведене дослідження, в 
ході якого  вивчалась силова підготовленість юнаків 
та шляхи її підвищення на уроках фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – встановити динаміку показ-

ників силової підготовки юнаків старших класів на 
уроках фізичної культури.

Завдання дослідження 
1.Визначити вікові особливості прояву силових 

здібностей у юнаків старшого шкільного віку. 
2.Оцінити ефективність застосування вправ з мак-

симальними навантаженнями (до 20% від загального 
обсягу силової підготовки), ізометричних (вправ з на-
тужуванням) – до 10% від загального обсягу силової 
підготовки юнаків старших класів на уроках фізичної 
культури. 

Методи дослідження: аналіз літературних дже-
рел; педагогічні спостереження; педагогічний експе-
римент; тестування фізичної підготовленості; методи 
математичної статистики.

Організація дослідження: Дослідження було про-
ведено у жовтні-березні 2011-2012 навчального року 
на базі ЗОШ № 12 м. Вінниці. 

На першому етапі дослідження (жовтень 2011 
року) було діагностовано рівень розвитку сили у юна-
ків старших класів. На цьому етапі в дослідженні взя-
ли участь хлопці 15, 16 та 17 років, в кількості 15, 16, 
17 осіб відповідно.

На другому етапі дослідження був проведений по-
рівняльний педагогічний експеримент. Для цього на 
базі двох 11 класів були створені експериментальна 
(12 юнаків) та контрольна (14 юнаків) групи. Для екс-
перименту були відібрані юнаки, які за рівнем розви-
тку сили не мали статистично достовірної різниці в 
результатах тестів: підтягування на високій перекла-
дині та стрибок у довжину з місця. Контрольна група 
на уроках фізичної культури використовувала силові 
вправи в обсязі згідно діючої навчальної програми. 
Юнаки експериментальної групи займались із вико-
ристанням як вправ з не граничним обтяженням, так 
і вправ з максимальними навантаженнями – до 20% 
від загального обсягу силової підготовки, а також ізо-
метричними (вправ з натужуванням) – до 10% від за-
гального обсягу силової підготовки. 

Результати дослідження. 
Проведене нами дослідження дозволило визначи-

ти рівень розвитку сили у юнаків 15-17 років.
Нами встановлено, що в процесі біологічного роз-

витку у хлопців 15,16,17 років відбуваються певні 
позитивні зрушення, які свідчать про закономірнос-
ті природного розвитку, та вплив занять фізичними 
вправами на становлення цих показників. Так, нами 
встановлено, що хлопці 15 та 16 років, 16 та 17 років 
мають статистично достовірну різницю (Р<0,05) із ре-
зультатів всіх тестів. В нашому дослідженні вивчався 
вплив вправ з максимальними навантаженнями – до 
20% від загального обсягу силової підготовки, а також 

ізометричних (вправ з натужуванням) – до 10% від за-
гального обсягу силової підготовки на силові можли-
вості юнаків 17 років.

Основна вимога до виконання силових наванта-
жень – дотримання їх відповідності можливостям для 
кожного учня. Якщо подих під час навантаження не 
дуже утруднений, то дане навантаження вважається 
доступним. У такому випадку його можна збільшити. 
Вага обтяження підбирають для кожного учня з таким 
підрахунком, щоб в одному підході він зумів підняти 
його від 3-5 повторень до 10-12 повторень за умови, 
що останнє повторення він буде виконувати з макси-
мальним зусиллям (так називаний повторний макси-
мум ПМ )

Для розвитку сили основних м'язових груп на 
уроках фізичної культури використовувався метод 
колового тренування. Основний вид обтяження, що 
використовувався на уроках фізичної культури на 
більшості «станцій» – поліетиленовий мішок, напо-
внений піском і вставлений у бавовняний мішок.

На початку педагогічного експерименту всіх учнів 
експериментального класу розподілили на три вагові 
категорії: легка, середня і важка (відповідно – до 50 
кг, до 60, понад 60 кг). Для кожної вагової категорії 
емпіричним шляхом установлювалась вихідна вага, 
що піднімалась не більш 3-5 разів в одному підході за 
умови виконання останнього підйому з ПМ. З кожним 
уроком фізичної культури кількість повторень збіль-
шувалась на один підйом до появи результату 10 ПМ. 
Потім цьому учню знову збільшувалась вага обтяжен-
ня (у порівнянні з попереднім) на 2,5-5 кг. Учень зно-
ву доводив число віджимань нової ваги до 10-12 ПМ. 
Потім вагу збільшували знову.

Мішок з піском як обтяження використовується на 
I, II і III станціях (відповідно – розвиток м'язів верх-
нього м'язового поясу, м'язів ніг, м'язів спини). Якщо 
потрібно вагу мішка збільшували або зменшували.

Результати юнаків контрольної та експерименталь-
ної груп в підтягуванні на високій перекладині пред-
ставлені в табл. 1. 

Середній показник до експерименту в контрольній 
групі становить 9,13±0,08 разів, а в експерименталь-
ній – 9,10±0,06 разів.

Різниця середніх показників не достовірна 
(Р>0,05).  Це свідчить про те, що в групах були одна-
кові вихідні показники рівня розвитку сили. В кінці 
педагогічного експерименту у юнаків експеримен-
тальної групи результати в підтягуванні краще, ніж у 
юнаків контрольної групи.

Результати юнаків контрольної та експеримен-
тальної груп в стрибку в довжину з місця представле-
ні в табл. 2. На початку педагогічного експерименту 
результати юнаків контрольної і експериментальної 
груп статистично вірогідно не розрізнялись (Р>0,05). 
В кінці педагогічного експерименту результати юна-
ків експериментальної групи значно зросли. Ця різни-
ця статистично достовірна (Р<0,05). 

Результати динамометрії правої та лівої кисті юна-
ків контрольної та експериментальної груп представ-
лені в табл.3. На початку педагогічного експерименту 
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результати юнаків контрольної і експериментальної 
груп статистично вірогідно не розрізнялись (Р>0,05). 
В кінці педагогічного експерименту результати юна-
ків експериментальної групи як і по інших показниках 
значно покращились. Ця різниця статистично досто-
вірна по правій і по лівій кисті (Р<0,05). 

За період експерименту (жовтень 2011 року – бе-
резень 2012 року) результати практично по всіх впра-
вах (підтягуванні на високій перекладині, стрибку в 
довжину з місця, динамометрії правої і лівої руки) 
юнаків контрольної групи практично не змінилися 
(Р>0,05). В той же час в експериментальній групі ви-
явлені достовірні відмінності (P<0,05). Це свідчить 
про позитивний вплив ізометричного та методу 
максимальних зусиль, що були використані в ході 
педагогічного експерименту для розвитку сили у 
юнаків старших класів.

Висновки 
Знайшло підтвердження, що природна зміна сило-

вих здібностей людини протягом життя, як і процес 
його вікового фізичного розвитку в цілому, характе-
ризується хвилеподібними стадіями, одна із яких – 
стадія прогресуючого розвитку на якій відбуваються 
прогресивні зміни з віком. Силова підготовленість 
старшокласників-юнаків з віком покращується. Ре-
зультати стрибка в довжину з місця покращуються з 
196,1 см у 15 річних юнаків до 205,5 см – у 16-ти річ-
них і до 228,1 см – у 17 річних юнаків. Результати у 
динамометрії правої кисті змінюється від 38,9 кг у 15 

річних до 47,5 кг – у 17 річних юнаків, лівої відповід-
но від 37,8 кг до 46,6 кг. Результати в підтягуванні на 
високій перекладині змінюються від 7,1 разів до 9,2 
разів. 

Педагогічні спостереження показують, що зма-
гальна та ігрова діяльність старшокласників на уро-
ках фізичної культури вимагає від них високого рівня 
розвитку сили, різновидами якої є власне силові зді-
бності, швидкісно-силові та силова витривалість.

В педагогічному експерименті доведено, що прак-
тично за всіма вправами (підтягуванні на високій пе-
рекладині, стрибку в довжину з місця, динамометрії 
правої і лівої руки) у юнаків експериментальної групи 
виявлені позитивні зрушення під впливом занять із 
використанням як вправ з неграничним обтяженням, 
так і вправ з максимальними навантаженнями – до 
20% від загального обсягу силової підготовки, а та-
кож ізометричних (вправ з натужуванням) – до 10% 
від загального обсягу силової підготовки. В той час, 
як результати юнаків контрольної групи статистично 
достовірно не змінились (Р>0,05). Результати прове-
деного дослідження свідчить про позитивний вплив 
ізометричного та методу максимальних зусиль, що 
були використані в ході педагогічного експерименту 
для розвитку сили у юнаків старших класів.

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у варіюванні різного характеру 
та інтервалу відпочинку при використанні даної ме-
тодики. 

Таблиця 1
Результати юнаків контрольної та експериментальної груп в підтягуванні  

на високій перекладині, кількість разів

Групи
На початку  

експерименту
±S

В кінці
експерименту

±S
Достовірність різниці

Контрольна 9,13±0,08 9,73±0,07 Р>0,05
Експериментальна 9,10±0,06 14,45±0,05 P<0,01

Таблиця 2
Результати юнаків контрольної та експериментальної груп в стрибку в довжину з місця, см

Групи
На початку  

експерименту
±S

В кінці
експерименту

±S
Достовірність різниці

Контрольна 229,12±0,12 231,23±0,10 Р>0,05
Експериментальна 227,02±0,14 235,14±0,23 P<0,05

Таблиця 3
Результати юнаків контрольної та експериментальної груп в динамометрії правої і лівої руки, кг

Групи Рука
На початку  

експерименту
±S

В кінці
експерименту

±S

Достовірність 
різниці

Контрольна Права
Ліва

47,04±0,06
45,06±0,09

51,32±0,10
50,21±0,18

Р>0,05
Р>0,05

Експериментальна Права
Ліва

48,12±0,08
45,06±0,09

59,22±0,21
58,21±0,16

Р<0,05
Р<0,05
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