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Анотації:
Мета: розробити та експеримен-
тально обґрунтувати зміст, методи 
і форми фізичного виховання май-
бутніх фахівців агропромислового 
виробництва на основі поглибленого 
курсу професійно-прикладної фізич-
ної підготовки засобами гирьового 
спорту. Матеріал: в дослідженні 
брали участь 141 студент. Трива-
лість дослідження становить 5 років. 
Результати: встановлено, що зна-
чному приросту показників гнучкості, 
силових та координаційних здібнос-
тей студентів сприяло використання 
вправ із застосуванням обтяжень 
різної ваги. Підтверджена право-
мірність застосування таких засобів 
фізичного виховання для розвитку 
сили м’язів верхнього плечового по-
ясу, спини, ніг і черевного пресу. Ці 
м’язи найбільш навантажуються при 
виконанні професійної діяльності 
інженерів-механіків. Висновки: про-
грама відповідає основним критері-
ям формування навчальних програм 
із фізичного виховання та сприяє 
розвитку професійно-прикладних 
фізичних якостей, рухових навичок 
та підвищенню рівня фізичної пра-
цездатності майбутніх фахівців. 

Карабанов Е.А. Профессионально-при-
кладная физическая подготовка буду-
щих специалистов агропромышленного 
производства. Цель: разработать и экс-
периментально обосновать содержание, 
методы и формы физического воспитания 
будущих специалистов агропромышленного 
производства на основе углубленного курса 
профессионально-прикладной физической 
подготовки средствами гиревого спорта. Ма-
териал: в исследовании принимали участие 
141 студент. Продолжительность исследова-
ния составляет 5 лет. Результаты: установ-
лено, что значительному приросту показате-
лей гибкости, силовых и координационных 
способностей студентов способствовало 
использование упражнений с применением 
отягощений разного веса. Подтверждена 
правомерность применения таких средств 
физического воспитания для развития силы 
мышц верхнего плечевого пояса, спины, ног 
и брюшного пресса. Эти мышцы наиболее 
нагружаются при выполнении профессио-
нальной деятельности инженеров-механи-
ков. Выводы: программа соответствует ос-
новным критериям формирования учебных 
программ по физическому воспитанию и спо-
собствует развитию профессионально-при-
кладных физических качеств, двигательных 
навыков и повышению уровня физической 
работоспособности будущих специалистов.

Karabanov Y.A. Professional applied 
physical training of future specialists 
of agricultural production. Purpose: 
develop and experimentally prove 
the contents, methods and forms of 
physical training of future specialists 
of agricultural production. This 
takes into account advanced course 
of professional applied physical 
preparation means kettlebell sport. 
Material: The study involved 141 
students. Duration of study is 5 years. 
Results: It was found that a significant 
increase in indicators of flexibility, 
strength, coordination abilities of 
students promoted the use of exercises 
using weights of different weights. 
Confirmed the legitimacy of the use of 
such means of physical education for 
the development of muscle strength of 
the upper body, back, legs, abdominals. 
These muscles are the most loaded 
in the performance of professional 
activities of mechanical engineers. 
Conclusions: The program meets 
the basic criteria for the formation of 
curriculum for physical education. The 
program promotes the development of 
professional applications of physical 
qualities, motor skills and improve 
physical performance of students.
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Вступ.1

В останні роки спостерігається підвищення склад-
ності праці майбутніх фахівців агропромислового ви-
робництва. У цьому випадку підвищується соціаль-
но-педагогічна значущість професійно-прикладної 
фізичної підготовки як фактора підготовки майбут-
нього спеціаліста до успішної трудової діяльності. На 
сьогодні спостерігається поглиблення протиріч між 
вимогами, які висуваються, до особистості і діяльнос-
ті фахівців аграрної галузі, та фактичним рівнем го-
товності випускників вищих навчальних закладів до 
виконання ними своїх професійних функцій. Між по-
требами сучасного виробництва у фахівцях, здатних 
адаптуватися до професійного середовища, яке по-
стійно розвивається, і недостатністю сформованості 
компонентів фізичної підготовленості, між типовою 
системою фізичної підготовки і індивідуальним ха-
рактером його діяльності.

В умовах модернізації державної освіти багатьма 
науковцями підкреслюється актуальність визначення 
змісту програм професійно-прикладної фізичної під-
готовки і вибору інноваційних освітніх технологій 
для вдосконалення фізичного стану фахівців у вищих 
навчальних закладах [4, 6, 8, 11, 14-18]. Модифікація 
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змісту нинішньої системи фізичного виховання сту-
дентської молоді стає найважливішою передумовою 
розвитку інноваційних процесів у сфері аграрної 
освіти. Науковцями Раєвським Р. Т., Красновим В. П., 
Ільїничом В. І., Деминским А. Ц. та ін. [2, 3, 5, 10] 
визначено, що забезпечення фізичної готовності та 
надійності фахівців, які працюють у сфері народного 
господарства, найбільш ефективно досягається у про-
цесі спеціального професійно спрямованого викорис-
тання засобів фізичної культури. 

Недостатня обґрунтованість та ефективність про-
грами з фізичного виховання для майбутніх фахівців 
агропромислового комплексу не тільки знижує ефек-
тивність процесу фізичної підготовки та оздоровлен-
ня, а й може призвести до більш серйозних негатив-
них наслідків. 

Одним із засобів професійно-прикладної фізичної 
підготовки, що сприяє вирішенню проблеми підготов-
ки до майбутньої трудової діяльності, може слугува-
ти гирьовий спорт, який має низку позитивних рис: 
простота, змістовність, низький рівень травматизму, 
доступність, нескладність матеріального забезпечен-
ня (Андрейчук В.Я., Щербина Ю.В., Пронтенко К.В., 
Пічугін М.Ф.) [1, 7, 9, 12, 13, 19, 20].

Дослідницька робота є частиною наукових про-
грам факультету фізичного виховання й кафедри те-
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орії та методики фізичного виховання і спорту, Запо-
різького національного університету. (№ державної 
реєстрації 0106U000583). Роль автора полягає в нау-
ковій розробці навчальної програми  фізичного вихо-
вання з у врахуванням професійно-прикладної фізич-
ної підготовки майбутніх фахівців агропромислового 
виробництва.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження. Розробити та експеримен-

тально обґрунтувати зміст, методи і форми фізичного 
виховання майбутніх фахівців агропромислового ви-
робництва на основі поглибленого курсу професійно-
прикладної фізичної підготовки, засобами гирьового 
спорту.

Протягом п’ятьох років, на базі Таврійського 
державного агротехнологічного університету з ме-
тою з’ясування ефективності розробленої програми, 
здійснено експериментальне дослідження.

Загальна кількість учасників експерименту – 141 
студент. Обстеження проводилися на однакових ета-
пах навчання, усі учасники за результатами поглибле-
них медичних оглядів віднесені до основної групи 
фізичного виховання. 

Для вирішення поставленого завдання застосову-
вали такі методи дослідження: теоретичний аналіз та 
узагальнення літературних джерел; вивчення норма-
тивної документації з професій аграрних спеціальнос-
тей та програмно-нормативної з фізичного виховання 
у вищих навчальних закладах;  моделювання, програ-
мування; педагогічний експеримент із використанням 
педагогічних тестів;  педагогічне спостереження; ме-
тоди математичної статистики.

Результати дослідження.
В результаті педагогічного експерименту з пере-

вірки ефективності експериментальної програми 
професійно-прикладної фізичної підготовки з вико-
ристанням вправ гирьового спорту встановлено, що 
показники фізичної підготовленості експерименталь-
ної групи зазнали більш значного підвищення ніж у 
контрольній групі.

Треба зазначити, що порівняльний аналіз результа-
тів студентів експериментальної та контрольної груп 
після проведення експерименту виявило достовірні 
відмінності (р<0,05) (Табл. 1).

Аналізуючи динаміку показників фізичної під-
готовленості студентів експериментальної та контр-
ольної груп на початку експерименту, зазначимо, що 
кількісний склад студентів має досить низький стан 
фізичної підготовленості студентської молоді.

Характеризуючи зміни, що відбувалися протягом 
навчання з показниками фізичної підготовленості, 
слід розглянути динаміку отриманих результатів за 
кожним тестом. Так, у вправі «Нахили тулуба вперед з 
положення сидячи» у представників експерименталь-
ної групи на кожному етапі показник поступово збіль-
шувався. На початку дослідження учасники експери-
ментальної групи мали початкові показники  9,45+1,46 
см, а на завершенні експерименту – 15,0+0,8 см., що у 
відсотковому відношенні становить 58 %. Порівнян-
ня отриманого результату із показником контрольної 
групи (9,9+0,8 см) на цьому етапі дозволило встано-
вити достовірні розбіжності (р<0,05) між групами. 
Показники гнучкості учасників контрольної групи 
виявилися значно нижче, ніж в експериментальній, 
покращення склало лише 6,4 %. Згідно державних 
тестів встановлено, що показники гнучкості експери-
ментальної групи знаходяться в зоні оцінки «добре» 
тоді як показники контрольної групи – в зоні «незадо-
вільно». Це дає право стверджувати, що навантажен-
ня навчально-тренувальних занять існуючої програми 
фізичного виховання студентів вищих аграрних на-
вчальних закладах можна охарактеризувати як недо-
статнє задля розвитку цієї фізичної якості.

Показники тестування швидкості у бігу на 100 м. 
у студентів експериментальної групи покращилися на 
1,4+0,51 сек. (р<0,05), що у відсотковому показнику 
склало 9,4 %, а у студентів контрольної групи показ-
ники мали покращення на 0,2+0,26 сек., що у відсо-
тковому відношенні  становить 1,3%. На нашу думку, 
значне покращення показників швидкості учасників 

Таблиця 1
Зміни у відсотковому показнику фізичної підготовленості студентів експериментальної і контрольної групи 

у процесі педагогічного експерименту

Види випробувань Контрольна група, % Експериментальна група, %

Нахили тулуба вперед з 
положення сидячи, см.

рік навчання
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
4,3 4,1 1,9 2,9 -6,6 30,1 6,5 5,3 6,5 2

Біг 100, м. 2 1,3 0,6 0 -2,8 6 1,4 1,4 0,7 0
Підтягування на перекладині, кіль-
кість разів. 0,9 5,4 3,4 0 -4,9 28,8 4,1 0,6 2,6 2,6

Біг 3000, м. 1,4 0,7 1,4 0 -2,2 4,9 1,4 0,7 0,7 0
Піднімання тулуба в сід за 1 хв., 
кількість разів. 1,4 2 0,2 2 -4,2 10 0,6 2,1 1,4 0,4

Стрибок в довжину з місця, см. 1,3 0,8 0,4 0 -1,2 4,8 0,8 0,40 0,41 0
Човниковий біг 4 х 9 м, сек. 4,9 1 2 0 3,1 6,8 2,1 2 1 1
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експериментальної групи пов’язане з використанням 
вправ з елементами гирьового спорту високої інтен-
сивності, які спрямовані на підвищення вибухової 
сили та швидкісно-силових якостей. Суттєвим є і ви-
сокий рівень мотивації до можливого найкращого ви-
конання тестових завдань. 

Істотні зміни підтверджують результати в підтя-
гуванні на перекладині, котрі характеризують  силові 
якості студентів. Так, в експериментальній групі ре-
зультати студентів покращилися на 4,7+0,94 разів, що 
склало 42,3 %, в той час, як результати контрольної 
групи лише на 0,5+0,42, що у відсотковому показнику 
має 4,5 %. Це підтверджує правомірність застосуван-
ня в експериментальній програмі вправ з гирями (по-
штовх та ривок гирь), вправи зі штангою (жим штанги 
лежачи, присідання зі штангою, поштовх штанги від 
грудей ).

Аналіз результатів тесту на витривалість (біг 3000 
м) показав, що на початку педагогічного експеримен-
ту рівень розвитку цієї якості у студентів обох груп 
був практично однаковий (р>0,05). Поступове по-
етапне покращення показників витривалості протя-
гом педагогічного експерименту експериментальної 
групи дозволило покращити результат на  1,1+0,17 
хв., що склало 7,8%. Достовірних змін у показнику 
витривалості серед студентів контрольної групи про-
тягом п’ятирічного навчання виявлено не було, за-
гальний результат підвищення показника становив 
1,4% (Рис. 1).
 Тестування сили м’язів черевного пресу ( піднімання 

тулуба в сід з положення лежачи за 1 хв.) в учасників 
експериментальної групи показало покращення  на 
6,5+0,7 разів, що склало 15,2 %. В той час як в контр-
ольній групі покращення дорівнює лише 0,6+0,94 
разів (р>0,05), що відповідає 1,4%. Це пояснюється 
застосуванням в підготовчій та основній частині за-
нять вправ з подоланням власної ваги (згинання та 
розгинання рук на опорах різної висоти), з подолан-
ням зовнішнього опору (нахили, повороти тулуба з 
гирями різної ваги, жим штанги сидячи на гімнастич-
ній лавці, жим штанги лежачи, піднімання тулуба з 
положення лежачи).

Показники швидкісно-силових  якостей (стрибок в 
довжину з місця) у студентів експериментальної гру-
пи покращилися на 15+4,45 см. (р>0,05), що склало 
6,5 %, а у студентів контрольної групи на 3+3,86 см, у 
відсотковому значенні 1,3 %.

Тестування координаційних здібностей (човнико-
вий біг 4x9 м.) у студентів експериментальної групи 
виявило покращення показників на 1,3+0,23 сек, що 
становить 12,7%. Результат студентів контрольної 
групи покращився на  0,5+0,24 сек., відповідно 4,9 %.

Значному приросту показників гнучкості, силових 
та координаційних здібностей студентів експеримен-
тальної групи, сприяло використання вправ з елемен-
тами гирьового спорту із застосуванням обтяжень різ-
ної ваги, це свідчить про правомірність застосування 
таких засобів фізичного виховання задля розвитку 
сили м’язів верхнього плечового поясу, спини, ніг і че-
ревного пресу, які найбільш навантажуються при ви-
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Рис. 1. Динаміка покращення результатів (у відсотках) в процесі експерименту між контрольною та експе-
риментальною групах.

Примітки: 1– Гнучкість (нахили тулуба вперед з положення сидячи, см.); 2 – швидкість (біг 100 м.); 3 – сила 
м’язів рук (підтягування на перекладині); 4 – витривалість (біг 3000м.); 5 ¬–  сила м’язів черевного пресу (під-
німання тулуба в сід з положення лежачи за 1 хв); 6 – вибухова сила (стрибок у довжину з місця); 7 – спритність 
(човниковий біг).
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конанні професійної діяльності інженерів-механіків.

Висновки.
Таким чином, в результаті аналізу даних фізичної 

підготовленості студентів встановлено, що експери-
ментальна програма професійно-прикладної фізичної 
підготовки з використанням вправ гирьового спорту 
позитивно впливає на рівень розвитку професійно-
прикладних фізичних якостей і рухових навичок. У 
виконанні більшості контрольних нормативів студен-
ти експериментальної групи достовірно перевершили 
показники фізичної підготовленості учасників контр-
ольної групи. Результати п’ятирічного спостереження 
за станом фізичної підготовки студентів вказують, що 
адаптаційні можливості в контрольній групі знижу-
ються. Це викликано незначною руховою активністю, 

щільною навчальною програмою, навантаженням, по-
рушенням режиму харчування, відпочинку, праці і т.п.

Отже, експериментальна група, маючи значні від-
мінності у змісті навчального процесу з акцентом на 
розвиток загальної і швидкісно-силової витривалос-
ті, у комплексному поєднанні з розвитком інших фі-
зичних якостей, значною мірою сприяли виконанню 
завдання підвищення як загальної, так і професійно-
прикладної фізичної підготовки фахівців аграрного 
профілю. 

Перспективи подальших пошуків зазначеної про-
блеми, полягають у системному підході до досліджен-
ня, вдосконаленні та впровадженні робочої програми 
з фізичного виховання майбутнім фахівцям агропро-
мислового виробництва.
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