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Достовірність отримання результатів наукових 
досліджень значною мірою визначається рівнем 
адекватності підбору та комплексністю застосу-
вання методів, отриманням об’єктивних даних та 
є визначником якості структури та змісту наукової 
інформації, її обробки та узагальнення.

Мета дослідження – провести добір та ха-
рактеристику комплексу методик отримання 
об’єктивних даних для контролю показників сту-
дентів у процесі навчання плаванню. 

Використано теоретичний аналіз даних на-
укової та методичної літератури, джерел мережі 
інтернет, аналізування документальних матеріа-
лів, системного аналізу, історичний і логічний, по-
рівняльного аналізу та екстраполяції, синтезу та 
моделювання. 

Реалізація системи навчання студентів пла-
вання не може відбуватися без належного контр-
олю за цим процесом. У зв’язку з необхідністю 
максимального та об’єктивного оцінювання ефек-
тивності програм навчання плаванню різного мето-
дичного змісту виникає потреба пошуку комплексу 
показників (на основі наявних методів та методик 
діагностики). Для поглибленого та широкого ви-
вчення показників студентської молоді в процесі 
навчання плаванню та реалізації базових завдань 
контролю у педагогічному дослідженні запропо-
новано щодо визначення фізичного розвитку та 
функціонального 22 методики, визначення фізич-
ної підготовленості студентів – 15 тестів та контр-
ольних вправ, встановлення психофізіологічних 
характеристик – 5 показників та понад 20 показ-
ників з контролю плавальної підготовленості сту-
дентів. 

Теоретична частина будь якого дослідження 
передбачає поглиблене вивчення та характерис-
тику зовнішніх та внутрішніх чинників фізичного 
виховання на різних освітніх рівнях. Для обґрунту-
вання, розробки, впровадження основних резуль-
татів досліджень використано наукові та методо-
логічні дані значної кількості фундаментальних 
досліджень з галузі фізичної культури та спорту, 
регулювання й управління фізичним вихованням в 
закладах вищої освіти тощо. Комплекси тестів для 
оцінювання фізичної підготовленості, констатації 

фізичного розвитку, психофізіологічних показників, 
даних плавальної підготовленості, об’єктивних по-
казників функціонування основних систем організ-
му студентів сформовано з урахуванням рекомен-
дацій спеціальної літератури. Забезпечено відпо-
відні метрологічні вимоги, що дало змогу обрати 
тести, які легко відтворюються і передбачають 
прості, але надійні способи реєстрації результатів.

Ключові слова: показники, інформативність, 
фізичний розвиток, підготовленість, уміння.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконане згідно 
теми 3.3 «Теоретико-методичні аспекти оптиміза-
ції рухової активності різних груп населення» зве-
деного плану науково-дослідної роботи Львівсько-
го державного університету фізичної культури на 
2017-2020 рр.

Вступ. Достовірність отримання результатів 
наукових досліджень значною мірою визначаєть-
ся рівнем адекватності підбору та комплексніс-
тю застосування методів з отримання даних та 
об’єктивної інформації теоретичного та емпірич-
ного характеру. Це має бути покладено в основу 
методологічного підґрунтя, що є ефективним ви-
значником якості структури та змісту наукової ін-
формації, її обробки та узагальнення [1, 2, 3, 4, 5]. 

Використання оптимальної методології ха-
рактеризує сукупність процедур для одержання 
об’єктивних даних та їхнє оперативна, поточ-
не та етапне опрацювання. Вона ґрунтується на 
з’ясуванні наукової проблеми, предметної облас-
ті, теоретичних та емпіричних завдань, об’єкту та 
предмету дослідження, засобів та методів дослі-
дження, стратегічній схемі організації наукового 
пошуку [5, 6, 7, 8, 9]. 

Зрозуміло, що якість результатів наукового до-
слідження залежить від коректного застосування 
та поєднання комплексу методів наукового піз-
нання, оптимальної методологічної бази, взятої за 
основу для пошуку, обробки та узагальнення на-
укової інформації на різних рівнях та етапах дослі-
дження [10, 11, 12]. 

Особливого значення методологія досліджен-
ня набуває у зв’язку з сучасним бурхливим розви-
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тком науки, динамічними і ґрунтовними досліджен-
нями в галузі фізичної культури і спорту, фізичного 
здоров’я сучасного суспільства в межах якого ви-
вчається об’єкт даного дослідження – фізичне ви-
ховання студентської молоді [13]. 

Мета дослідження – провести добір та ха-
рактеристику комплексу методик отримання 
об’єктивних даних для контролю показників сту-
дентів у процесі навчання плаванню.

Матеріал та методи дослідження. Викорис-
тано теоретичний аналіз даних наукової та мето-
дичної літератури, джерел мережі інтернет, аналі-
зування документальних матеріалів, системного 
аналізу, історичний і логічний, порівняльного ана-
лізу та екстраполяції, синтезу та моделювання.

Результати дослідження. У межах дослі-
дження проведено підбір методик для встановлен-
ня об’єктивних величин прояву і змін показників 
та констатації фізичного розвитку, фізичної під-
готовленості, психофізіологічних показників, да-
них плавальної підготовленості, суб’єктивних та 
об’єктивних показників функціонування основних 
систем організму студентської молоді.

Це дає змогу визначити успішність виконання 
практичних завдань, що покладені в основу на-
вчання студентів плаванню, утворених на підставі 
авторської концепції; окремих аспектів професій-
ної-прикладної спрямованості й ефективності за-
нять при реалізації змісту різного характеру. 

На підставі вивчення широкого спектру ін-
формації встановлено необхідність залучення до 
контролю студентів під час навчання плаванню 
різних груп показників. Серед них чільне місце по-
сідають показники фізичного розвитку та функці-
онального стану, фізичної підготовленості, психо-
фізіологічні показники та безпосередня плавальна 
підготовленість студентів [11, 14].

Таким чином для подальшої реалізації контр-
олю у педагогічному дослідженні щодо навчання 
плаванню студентів запропоновано такі методики 
[15, 16, 17, 18].

Щодо визначення фізичного розвитку та функ-
ціонального стану вважаємо за доцільне з’ясувати 
та моніторити наступне [6, 7, 10, 19, 20]:

– антропометрію для з’ясування розмірів і маси 
тіла згідно з загальноприйнятим положенням й 
вимогами;

– спірометрію – дослідження функції зовнішньо-
го дихання, що включало в себе реєстрацію 
дихального об’єму повітря і його швидкісних 
показників; 

– пульсометрію (у стані спокою) – визначали 
кількість скорочень серця (ЧСС) з метою оці-
нювання економічності роботи серця; 

– пульсовий тиск (ПТ), що визначається за фор-
мулою: ПТ= АТс–АТд;

– величину систолічного об’єму крові (СОК, мл/хв), 
як фізіологічний показник, який найбільш повно 
характеризує рівень кровопостачання організму 
в цілому та рівень його тренованості (формула: 
СОК = 97,7 + 0,5 х ПТ – 0,6 х АТд – 0,6 х В, де: 
В – вік студента, роки);

– величину хвилинного об’єму крові (ХОК, мл/хв) 
за значенням показник ідентичний попередньо-
му (формула: ХОК = СОК х ЧСС);

– коефіцієнт економічності системи кровообі-
гу (КЕК, у.о., формула: КЕК = ЧСС х ПТ);

– індекс Робінсона (ІР), що відображає стан 
функціонування серцево-судинної системи у 
спокої (формула: ІР = ЧСС х АТс / 100);

– вегетативний індекс Кардю (ВІК, у.о.), що 
свідчить про стан вегетативного тонусу (фор-
мула: ВІК = (1 – АТд / ЧСС) х 100);

– індекс функціональних змін (ІФЗ, у.о.), що ха-
рактеризує стан здоров’я на основі врахуван-
ня рівня функціонування та ступеня напруги 
регуляторних механізмів і функціонального 
резерву та визначення рівня адаптації орга-
нізму (формула: ІФЗ = 0,011ЧСС + 0,014АТс +  
+ 0,08 АТд + 0,014В + 0,009МТ – (0,009Р + 0,027), 
де: В – вік, роки; Р – довжина тіла, см);

– життєвий індекс (ЖІ, мл/кг) як показник відпо-
відності стану функціонування дихальної сис-
теми індивідуальним особливостям студента 
та для об’єктивізації показника ЖЄЛ (форму-
ла: ЖІ = ЖЄЛ (мл) / маса тіла (кг));

– індекс Кетле (ІК, г/см) для оцінювання ступе-
ню відповідності маси тіла –зросту (формула: 
ІМТ = МТ (г)/Р, см);

– відхилення фактичної величини ЖЄЛ від  
належної ЖЄЛ (відх. ЖЄЛ, %, формула: 
Відх. ЖЄЛ = ((ЖЄЛ – нЖЄЛ) / нЖЄЛ)) х 100). 
При цьому розрахунок належних величин 
життєвої ємності легенів (нЖЄЛ), які дають 
змогу оцінити відповідність фактичної ЖЄЛ 
студента його індивідуальним особливос-
тям варто здійснювати в такий спосіб (хлопці: 
нЖЄЛ = (27,63 – 0,122 х В) х ДТ – 500; дівчата:  
нЖЄЛ = (21,78 – 0,101 х В) х ДТ – 300, де:  
В – вік, роки);

– індекс Скібінського (ІС) для характеристики по-
тенційних можливостей системи зовнішнього 
дихання та ступеня стійкості організму до дефі-
циту кисню (формула: ІС = ЖЄЛ х Твид / ЧСС, 
де: Твид – час затримки дихання на видиху, с);

– коефіцієнт Хильденбранта (КХ) для оцінки ве-
гетативного тонусу (формула: КХ = ЧСС / ЧД);

– індекс маси тіла (ІМТ) (формула: ІМТ: маса 
тіла (кг)/ріст (см2));

– коефіцієнт втрати маси тіла (К, %) (форму-
ла: К = втрата маси тіла (кг) / маса тіла до 
початку курсу занять (кг) х 100 %);

– проби Штанге та Генчі для характеристики 
функціонального стану дихальної системи ор-
ганізму. При цьому проба Генчі дає інформацію 
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і про здатність організму працювати в умовах 
нестачі кисню. Оцінку результату варто прово-
дити на підставі загальноприйнятих норм;

– пробу Розенталя для визначення витривалос-
ті дихальних м’язів (міжреберні, діафрагма).

Окрім зазначених методик із метою більш якіс-
ної оцінки рівня фізичного розвитку в студентів, 
ми пропонуємо застосувати метод індексів. Пере-
вірена в експериментальних дослідженнях [8, 9, 
10, 13, 14] система оцінки фізичної підготовленості 
дає підстави залучити швидкісний, швидкісно-си-
ловий, силовий індекси, які є інформативними та 
доступними в практиці фізичного виховання.

Швидкісний індекс:
м с –1 ,

довжина тіла (м)
V                            (1)

де V, м∙с–1 – швидкість бігу на дистанцію 100 м.

Швидкісно-силовий індекс: 
стрибок у довжину з місця (см);

довжина тіла (см)
             (2)

Силовий індекс демонструє рівень сили згина-
чів кисті в залежності від маси тіла.

Силовий індекс:  
динамометрія кисті (кг) 100;

маса тіла (кг)
             (3)

Як швидкісний, так і швидкісно-силовий індек-
си враховують належні величини співвідношення 
морфологічних і функціональних показників сту-
дентів, тому зміни цих величин свідчили про рівень 
функціональних можливостей, як показник фізич-
ного розвитку. 

У роботах значної кількості фахівців [3, 4, 10, 
13, 14] для визначення фізичної підготовленості 
студентів рекомендуються надзвичайно багато різ-
номанітних тестів. Однак, на основі співставлен-
ня змісту навчання плаванню, й вимог зі сторони 
освітнього процесу з фізичної культури і спорту в 
закладах вищої освіти, ми схильні рекомендувати 
для застосування наступні тести:

– кистьова динамометрія для визначення мак-
симальної силу м’язів кисті (кгс);

– станова динамометрія для визначення мак-
симальної сили м’язів розгиначів спини (кгс) за 
допомогою використання стандартної вправи 
та використання станового динамометра; 

– біг 100 м – хлопці та 60 м – дівчата для визна-
чення швидкісних здібностей студентів;

– човниковий біг 4х9м для контролю спритності, 
що входить до структури координаційних якос-
тей студентів; . 

– згинання-розгинання рук в упорі лежачи та 
підтягування на перекладині для визначення 
силової витривалості різних, залучених до ро-
боти груп м’язів верхніх кінцівок; 

– підйом тулуба в положення сид та піднімання 
ніг вгору з положення лежачи для з’ясування 
силової витривалості м’язів тулуба; 

– вис на зігнутих руках для визначення силової 
статичної витривалості м’язів верхніх кінцівок;

– стрибок у довжину з місця та кидок набивного 
м’яча для контролю швидкісно-силових показ-
ників, а саме вибухової сили;

– присідання за 30 с, що передбачає визначення 
швидкісно-силової витривалості м’язів нижніх 
кінцівок;

– утримання кута в положенні сидячи для ви-
значення силової статичної витривалості 
м’язів тулуба;

– метання малого м’яча у горизонтальну ціль 
для контролю комплексних проявів координа-
ційних здібностей, а саме відчуття дистанції, 
динамічних та часових параметрів руху;

– статична рівновага за методикою Бондарев-
ського щодо утримання стійкого положення на 
одній нозі;

– ходьба до цілі, що рекомендовано для визна-
чення динамічної рівноваги та відчуття дистан-
ції;

– нахил тулуба вперед з положення сидячи для 
визначення рухливості хребетного стовпа та 
кульшових суглобів;

– викрут рук з фіксацією сантиметрової стрічки, 
що спрямоване на визначення рухливості пле-
чових суглобів.

До третьої групи комплексу ми рекомендуємо 
залучити психофізіологічні показники студентів 
[11, 13, 20]. Серед них оптимальними з огляду на 
зміст та спрямованість процесу фізичного вихо-
вання в закладах вищої освіти вважаємо такі: 

– проста зорово-моторна реакція для визна-
чення часу реакції відомою дією на заздале-
гідь відомий сигнал;

– реакція вибору для визначення часу реакції на 
сигнали з умовою аналізу їх кольору і вибору. 

– реакція розрізнення є різновидом складної 
сенсомоторної реакції та передбачає здійснен-
ня дії на один певний стимул із декількох різно-
манітних стимулів. 

– реакція на рухомий об’єкт спрямована на ви-
мірювання врівноваженості нервових процесів;

– тепінг-тест для діагностики сили нервових 
процесів шляхом вимірювання динаміки темпу 
рухів кисті, що, своєю чергою, опосередковано 
відображає загальну працездатність людини. 

Для контролю плавальної підготовленості сту-
дентів варто врахувати, що залежно від рівня по-
передньої підготовленості для тестування умінь та 
навичок з плавання потрібно пропонували різні ва-
ріанти подолання дистанцій. Це проливання відріз-
ків 25, 50, 100, 200, 400 м на час різними стилями; 
подолання дистанції в басейні упродовж 12 хви-
лин (тест Купера) з/без допоміжних предметів; 
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виконання технік плавання на оцінку (за стилями 
плавання); комплексне плавання (4х25м; 4х50м; 
4х100м на час та оцінку); пірнання на дистанцію 
(м, с); занурення (тривалість, с); оцінювання техні-
ки виконання варіантів стартів (з тумби, у воді) та 
поворотів. 

Обговорення отриманих результатів. Тео-
ретична частина будь якого дослідження перед-
бачає поглиблене вивчення та характеристику зо-
внішніх та внутрішніх чинників фізичного вихован-
ня на різних освітніх рівнях, наявних взаємозв’язків 
і системних ознак розвитку цього наукового на-
пряму в Україні. Для обґрунтування, розробки, 
впровадження основних результатів досліджень 
використано наукові та методологічні дані значної 
кількості фундаментальних досліджень з галузі фі-
зичної культури та спорту, регулювання й управлін-
ня фізичним вихованням в закладах вищої освіти 
тощо [4, 8, 9, 10, 15].

Діалектика дослідження соціальних явищ, 
процесів і проблем зумовила вивчення розробле-
ності, запропонованого нами наукового напряму 
в історичному аспекті. Відповідно до цього поло-
ження проаналізовано процеси впливу чинників 
розвитку фізичного виховання в закладах вищої 
освіти, забезпечило єдність історичного та логіч-
ного підходів. Визначено важливість положень про 
єдність і суперечливість різних моделей (алгорит-
мів) навчання плаванню, їх внутрішньої логістики 
й організації побудови, визначення оптимальних 
критеріїв ефективності, удосконалення, розвитку 
та функціонування. 

У зв’язку з зазначеним використано досліджен-
ня провідних науковців [15, 18, 19] з теорії та прак-
тики плавання. На підставі цього проаналізовано 
науковий матеріал, обґрунтовано та розроблено 
теоретичні основи контролю в системі навчання 
плаванню та технології навчання студентської мо-
лоді в залежності від індивідуальних можливостей 
та мотиваційних пріоритетів.

У зв’язку з цим у даному дослідженні подано 
комплекс показників контролю для системи на-
вчання плаванню в фізичному вихованні студентів 
закладів вищої освіти Україні, що відображає со-
бою авторський спосіб розуміння сукупності проце-
сів, явищ, фактів, та є теоретичною моделлю, яка 
розроблена на основі системного підходу, що інте-
грує в собі основні компоненти системи спортивної 
фізичного виховання різних груп населення. Також 

вона є передумовою для визначення оптимальних 
шляхів навчання плаванню студентської молоді на 
різних ієрархічних рівнях її функціонування.

На підставі наявності чи відсутності статис-
тично значущої кількісної різниці за основними по-
казниками, що плануються піддаватися вивченню 
будуть робитися узагальнення щодо ефективності 
програм та підтвердження чи спростування певних 
гіпотез упродовж виконання наступних етапів до-
слідження. 

Комплекси тестів для оцінювання фізичної 
підготовленості, констатації фізичного розвитку, 
психофізіологічних показників, даних плавальної 
підготовленості, об’єктивних показників функці-
онування основних систем організму студентів 
сформовано з урахуванням рекомендацій спеці-
альної літератури, забезпечено відповідні метро-
логічні вимоги, що дало змогу обрати тести, які 
легко відтворюються і передбачають прості, але 
надійні способи реєстрації результатів [5, 8, 9, 10, 
13]. Окрім того добір тестів та випробовувань про-
ведено за консультаціями з фахівцями на підставі 
експертного опитування.

Висновки. Реалізація системи навчання сту-
дентів плавання не може відбуватися без належно-
го контролю за цим процесом. У зв’язку з необхід-
ністю максимального та об’єктивного оцінювання 
ефективності програм навчання плаванню різного 
методичного змісту виникає потреба пошуку комп-
лексу показників (на основі наявних методів та ме-
тодик діагностики).

Для поглибленого та широкого вивчення по-
казників студентської молоді в процесі навчання 
плаванню та реалізації базових завдань контролю 
у педагогічному дослідженні запропоновано щодо 
визначення фізичного розвитку та функціонально-
го 22 методики, визначення фізичної підготовле-
ності студентів – 15 тестів та контрольних вправ, 
встановлення психофізіологічних характеристик – 
5 показників та понад 20 показників з контролю 
плавальної підготовленості студентів. 

Перспективи подальших досліджень пе-
редбачають диференціацію показників контролю 
для оцінюванні різних сторін підготовленості сту-
дентів закладів вищої освіти відповідно до індиві-
дуального рівня.

Конфлікту інтересів щодо представлених ре-
зультатів дослідження відсутній
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УДК 796.3 : 005.584
ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ КОНТРОЛЯ СТУДЕНТОВ 
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЛАВАННЮ
Глухов И. Г., Дробот К. В., Глухова А. Г., Эделев А. С., Абрамов К. В.
Резюме. Достоверность получения результатов научных исследований в значительной степени 

определяется уровнем адекватности подбора и комплексностью применения методов, получением 
объективных данных, и является определителем качества структуры и содержания научной информа-
ции, ее обработки и обобщения. 

Цель исследования – провести отбор и характеристику комплекса методик получения объективных 
данных для контроля показників студентов в процессе обучения плаванию. 

Использованы теоретический анализ данных научной и методической литературы, источников 
сети интернет, анализ документальных материалов, системного анализа, исторический и логический, 
сравнительный анализ и экстраполяция, синтез и моделирование.

Реализация системы обучения студентов плаванием не может происходить без надлежащего контр-
оля за этим процессом. В связи с необходимостью максимальной и объективной оценки эффективности 
программ обучения плаваннию различного методического содержания возникает потребность поиска 
комплекса показателей (на основе имеющихся методов и методик диагностики). Для углубленного и 
широкого изучения показателей студенческой молодежи в процессе обучения плаванию и реализации 
базовых задач контроля в педагогическом исследовании предложено для определения физического 
развития и функционального состояния 22 методики, определения физической подготовленности сту-
дентов – 15 тестов и контрольных упражнений, установления психофизиологических характеристик – 5 
показателей и более 20 показателей по контролю плавательной подготовленности студентов. 

Теоретическая часть любого исследования предполагает углубленное изучение и характеристику 
внешних и внутренних факторов физического воспитания на разных образовательных уровнях. Для 
обоснования, разработки, внедрения основных результатов исследований использованы научные и 
методологические данные значительного количества фундаментальных исследований в области фи-
зической культуры и спорта, регулирования и управления физическим воспитанием в учреждениях 
высшего образования и т.д. Комплексы тестов для оценки физической подготовленности, констатации 
физического развития, психофизиологических показателей, данных плавательной подготовленности, 
объективных показателей функционирования основных систем организма студентов сформирован с 
учетом рекомендаций специальной литературы. Обеспечены соответствующие метрологические тре-
бования, что позволило выбрать тесты, которые легко воспроизводятся и предусматривают простые, но 
надежные способы регистрации результатов.

Ключевые слова: показатели, информативность, физическое развитие, подготовленность, уме-
ние.

UDC 796.3 : 005.584
Formation of the Complex of Indicators for Controling Students 
in the Process of Training Swimming 
Glukhov I. G., Drobot K. V., Glukhova G. G., Edelev A. S., Abramov K. V.
Abstract. The reliability of the scientific research results is largely determined by the level of adequate 

selection and complexity of methods, obtaining objective data. It is also a determinant of the scientific 
information structure and content quality, its processing and generalization. 

The purpose of the study was to select and characterize a methodic complex for obtaining objective data 
of monitoring the students’ performance in the process of swimming training. 

Material and methods. We used theoretical analysis of scientific and methodical data, sources of the 
Internet, documentary sources, system analysis, historical and logical, comparative analysis and extrapolation, 
synthesis and modeling. 

Results and discussion. The implementation of the system of training students swimming cannot take place 
without correct control over this process. Due to the need of objective evaluation the effectiveness of different 
methodical content of training swimming programs, there is a need to find the complex of indicators (based on 
available diagnosis methods and techniques). For in-depth and extensive study of student youth’ indicators in 

411



Український журнал медицини, біології та спорту – 2020 – Том 5, № 5 (27)

Фізичне виховання і спорт

the process of swimming training and implementation of basic control tasks in pedagogical research proposed 
22 methods for determining the physical development and functional condition, 15 tests and exercises for 
determining the physical fitness of students, 5 indicators for determine psychophysiological characteristics and 
more than 20 indicators for monitoring the swimming preparedness of students. 

Conclusion. The theoretical part of any research involves in-depth study and characterization of physical 
education external and internal factors at different educational levels. For substantiating, developing, and 
implementing the main research results we used scientific and methodological data, significant number of 
basic research in the field of physical culture and sports, regulations and management protocols of physical 
education in higher education institutions etc. Tests complexes for evaluation of physical fitness, findings of 
physical development, psychophysiological indicators, data of swimming fitness, and objective indicators of the 
functioning the basic systems of the students’ body are formed with taking into account the recommendations 
of special literature. The research provides appropriate metrological requirements, which allow selecting tests 
that are easy to reproduce and provide simple but reliable ways to results fixation.

Keywords: indicators, informative, physical development, preparedness, skills.
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