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Актуальність. Фізична культура у закладах вищої освіти 

(ЗВО) – невід’ємна частина формування загальної і професійної куль-
тури майбутнього фахівця. Свої освітні, розвиваючі і виховні функції, 
які складаються з теоретичних і практичних розділів підготовки, фізи-
чна культура здійснює в цілеспрямованому педагогічному процесі з 
фізичного виховання. Фізичне виховання у ЗВО спрямоване на розк-
риття індивідуальних здібностей студентів з урахуванням їх фізіологі-
чних особливостей, рівня здоров’я, основних інтересів і міри розвитку 
психофізичних якостей, фізичної працездатності, фізичної досконалості. 
Ці складові визначають фізичну готовність фахівця до виконання своїх 
професійних функцій та життєдіяльності [ 1 ].  

Дослідження щодо рівня фізичної підготовленості присвячені 
роботи Н. Бондарчука, 2004; В.Д. Єднака, 2004; О. Кузнєцової, 2004; 
А.П. Турутіної, 2004; Н.А. Уткіної, 2004, Г.П. Грибана, 2009–2013; 
А.В. Магльованого, 1997, 1998, 2009–2011; Т.О. Лози, 2012; 
О.Т. Кузнєцової, 2006–2013; С.І. Присяжнюка, 2002–2008 та інших 
науковців. Але відсутність достовірної інформації про дійсний стан 
фізичної та функціональної підготовленості студентів, можливості ін-
дивідуального підходу та оперативної оцінки впливу фізичного наван-
таження на його організм не тільки знижує ефективність процесу фі-
зичної підготовки та оздоровлення, а й може призвести до негативних 
наслідків [3, 4]. Сьогодні рівень розвитку фізичної підготовленості 
студентів ЗВО регламентує «Щорічне оцінювання фізичної підготов-
леності населення України (тестування), яке передбачає виконання 
особами різної статі та віку комплексу тестів і нормативів. На нашу 
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думку, вибір методів для визначення фізичної підготовленості студен-
тів з урахуванням їх фізіологічних особливостей та спортивної спеціа-
лізації є актуальним.  

Результати роботи. Наведемо свій приклад для визначення фі-
зичної підготовленості студентів, які займаються силовими єдинобор-
ствами. Цей приклад враховує фізіологічні особливості та дозволяє 
використовувати специфічні фізичні вправи, притаманні спортивній 
спеціалізації Розрахунки виконуємо за формулою (1):  

 ІФП = А × В ⁄ Р + З, (1) 

де ІФП – індекс фізичної підготовленості у відносних одиницях;  
А – отриманий результат в одній з вправ; В – вік, Р – вага в кг;  
З – зріст в см [ 2 ]. 

Підсумки проведених тестувань та їх оцінку оформляють у ви-
гляді протоколів з відповідними графами. Наступні тестування дозво-
лять проводити аналіз змін щодо фізичної підготовленості студентів.  

На основі отриманих результатів тестувань можна виконати  
низку оцінювань:  

- оцінювати справжній рівень фізичної підготовленості; 
- визначати належний рівень фізичної готовності; 
- використовувати відповідну методику фізичної підготовки 
- застосовувати ефективні засоби фізичного виховання; 
- проводити відбір у спортивні секції з різних видів спорту. 
Висновки: 
1. Педагогічний контроль є передумовою ефективного плану-

вання та обліку фізичного навантаження, вибору домірної стратегії 
впливу на організм майбутнього фахівця.  

2. Безперервне спостереження за руховою підготовленістю до-
зволяє своєчасно аналізувати розвиток рухових якостей та виявляти 
відстаючі, досягати необхідного ефекту в рішенні задач фізичного ви-
ховання з урахуванням спортивної спеціалізації.  

3. Правильно підібрані тести та їх оцінка дозволять визначають 
рівень функціонування основних систем і організму в цілому, як пока-
зника спортивної форми та здоров’я студентської молоді. 
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Постановка проблемы. В связи с введением сложных кон-

трольных нормативов и высокой оценки физического воспитания воз-
никла необходимость применения более эффективных методик для 
повышения физической подготовленности студентов. В данной работе 
был предложен метод круговой тренировки (МКТ), как один из эф-
фективных методов развития физических качеств у студентов.  

Цель работы. Обосновать эффективность применение метода 
круговой тренировки на занятиях физического воспитания в НТУ 
«ХПИ» на уровень формирования комплексного развития физических 
качеств у студентов. 

Результаты работы. В исследовании приняло участие 30 сту-
денток общих групп легкой атлетики НТУ «ХПИ», которые регулярно 
посещали занятия по физическому воспитанию. В течение всего учеб-
ного года в процессе обучения использовался метод круговой трени-


