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ВСТУП 

Актуальність теми. Сприяння підвищенню рівня силової 

підготовленості учнівської молоді на сьогоднішній день є досить 

актуальною проблемою. І проблема ця викликає значний інтерес у зв’язку 

з чіткими змінами як соціальних, екологічних, так і економічних умов 

життя суспільства. В свою чергу розробка тих основних методичних 

рекомендацій з застосування різних методів основної фізичної підготовки, 

починаючи молодшого шкільного віку, обгрунтовується недостатньою 

кількістю наукових досліджень. Б.М.Шиян (2009) вбачає значний 

практичний і науковий інтерес в проблемі вивчення вікових особливостей 

вивчення динаміку силових якостей підростаючого покоління, розвитку 

м’язової сили [37]. 

Маючи в наявності суттєвий науковий арсенал методів та засобів 

реалізації дозволяє виявити ті особливості організму дітей та підлітків, що 

сприятимуть більш обґрунтовано здійснювати планування їх силового 

підготовки, враховуючи як педагогічні так і морфофункціональні 

закономірності 

      Відомо, що сила людини є її основною руховою здібністю. Вона 

піддається своєму розвитку із застосуванням дозованих обтяжень з 

врахуванням індивідуальних особливостей школярів. Різняться думки 

вчених про доречність застосовувати обтяження у всі вікові періоди 

шкільного життя, чи доречно більш предметно їх застосовувати лише в 

юнацькому віці.  

       Ці моменти, а також те що всі фізичні якості людини повинні 

розвиватися гармонійно, необхідно вдосконалювати та поглиблювати 

методологію підготовки старшокласників. Крім цього варто 

конкретизувати багаторічну систему підготовки молоді у силових видах 

спорту.  

       Програма з фізичного виховання школярів не передбачає у своєму 

базовому компоненті достатньо уваги силовій підготовці. На нашу думу, 
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вдосконалення системи силової підготовки старшокласників дозволить 

урізноманітнити сучасну шкільну програму з фізичного виховання. 

        Мета роботи – на підставі аналізу літератури обґрунтувати 

актуальність удосконалювання розвитку силових якостей старших 

школярів засобами силових вправ в урочний та позаурочний час. 

        Об'єкт дослідження – силова підготовка школярів старших класів. 

        Предмет дослідження – удосконалювання силової підготовки 

школярів старших класів засобами силових вправ в урочний та 

позаурочний час. 

        Завдання роботи:  

1. Теоретично обґрунтувати проблему розвитку сили школярів 

старших класів засобами силових вправ; 

2. Розглянути сучасні підходи у здійсненні силової підготовки 

підростаючої молоді;  

3. Дослідити особливості розвитку силових якостей учнів юнацького 

віку. 

4. Визначити оцінку силової підготовленості учнів старших класів. 

Методи дослідження: узагальнення та систематизація наукової та 

науково-методичної літератури, методики дослідження розвитку силових 

якостей, методи математичної статистики. 

Практичне значення полягає в цілеспрямованому, систематичному 

застосуванні методів та засобів атлетичної гімнастики старшокласниками, 

для різнобічного їх впливу на організм тих, хто що займається й 

цілеспрямованого розвитку їхніх силових якостей. 

        Структура та обсяг роботи. Кваліфікаційна  робота викладена на 42 

сторінках основного друкованого тексту та 3 сторінках додатків. 

Складається зі вступу, 3 розділів, висновків та списку використаних 

джерел. Бібліографія становить 38 джерел. Містить 5 таблиць та 

ілюстрована 9 рисунками. 
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РОЗДІЛ 1  

ХАРАКТЕРИСТИКА СИЛОВИХ ЯКОСТЕЙ ТА МЕТОДИКИ ЇХ 

РОЗВИТКУ  

 

1.1. Загальна характеристика сили як фізичної якості людини 

Рухова діяльність, рухи неможливі в іній чи меншій мірі без прояву 

сили людини. Також сила людини визначає і прояв інших фізичних 

якостей. 

Відомо, що в  теорії та методиці фізичного виховання таке поняття як 

"сила" використовується для характеристик різних рухів, зокрема 

довільних. А вони в свою чергу спрямовані на вирішення поставлених 

завдань з рухової діяльності. 

Як вказує Б.М.Шиян, «сила як рухова якість — це здатність людини 

долати опір або протидіяти ому за рахунок м'язових напружень. Опором 

можуть виступати сили земного тяжіння; реакція опори при взаємодії з 

нею; опір навколишнього середовища; маса власного тіла; вага 

спортивного знаряддя; сили інерції власного тіла або його частин та інших 

тіл; опір партнера тощо» [37]. 

Силові можливості, що проявляє людина під час рухової діяльності 

багато в чому залежить від багатьох факторів, які можна розділити на 

зовнішні та внутрішні фактори. До зовнішніх факторів належать умови 

навколишнього середовища, тобто погодно-кліматичні умови та ін., а до 

внутрішніх факторів відносять структура м’язів, м’язова маса, 

внутрішньом’язова та міжм’язова координація,  потужність енергоджерел,  

розтягуваність м’язів. Розглянемо більш детальніше особливості 

внутрішніх факторів від яких залежить розвиток силових можливостей 

людини. 

1. Структура м'язів. Як відомо м’язи за структурою і метаболічними 

якостями м’язи поділяються на дві групи волокон: повільноскоротні та 

швидкоскоротні. Першим з них характерні здатності до тривалої, повільної 
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роботи. Тоді як шидкісноскортним більш властиві розвиток сили та 

швидкості скорочень. 

У кожної людини відсоткове співвідношення різних типів м'язових 

волокон спадково обумовлене і не може змінюється у процесі тренувань,  

зокрема силових. Хоча при тривалій силовій підготовці збільшується 

відношення площі швидкісноскоротних волокон до площі повільно 

скоротних волокон, що свідчить про робочу гіпертрофію 

швидкісноскоротних  м'язових волокон [32, 37]. 

Якщо навантаження незначне, то при  його виконанні включаються, в 

основному, повільно скоротні волокна. Поріг збудження досить високий у 

швидкісноскоротних волокон, тому вони включаються при відносно 

високих напруженнях. 

Також слід зауважити, що при значних силових напруженнях 

одночасно можуть включатися не більше 50% від загальної кількості 

рухових одиниць. Хоча як виключення можна також відмітити, що у 

видатних штангістів цей показник вищий – до 60-65% рухових одиниць. 

Високий емоційний фактор змагання чи тренування,  певні екстремальні 

ситуації можуть збільшувати кількість залучення до силової роботи 

рухових одиниць [20]. 

Наступний фактор, від якого залежить розвиток силових можливостей 

людини - це м’язова маса. Існує чітка залежність між співвідношенням 

м’язова сила-маса тіла. Отже, ті особи, які мають більше м’язової маси 

мають характеризуватися більш високими можливостями розвитку  

силових якостей. І навпаки, у люди з меншою масою тіла 

характеризуються нижчими показниками розвитку силових якостей.  

Одним із перспективних показників, що характеризував би розвиток 

силових можливостей людини є відносна сила, як співвідношення силових 

можливостей до маси тіла атлета. Хоча при цьому відмічають, що при 

зростанні   м’язової маси,  все ж таки відносна сила атлета зменшується.   



 7 

Але також слід відмітити, що зі збільшенням м'язової маси атлета відносна 

сила може бути і меншою. 

Розвиток силових можливостей, який здійснювався лише за рахунок 

збільшення м'язової маси не може бути більш перспективним,  відносно 

тим діям, що вимагають якісного показника відносної сили.   

Силове тренування,  зі спеціально підібраними вправами  може значно 

збільшити м’язову масу атлетів. Наприклад,  у осіб з середнім розвитком 

фізичних можливостей, маса м’язів до всього складу становить десь 40-

45%. Видатні спортсмени силових видів спорту, зокрема штангісти мають 

до 50-55 %, тоді як в бодібілдерів іще більше  — до 60-70 %[1, 9, 32]. 

Важлива роль у прояві силових можливостей належить 

координаційній діяльності в середині м’язів та між м’язами. У фізіології 

фізичних вправ ці поняття отримали назви внутрішньом'язова координація 

та міжм'язова координація. 

У забезпеченні м’язового скорочення важлива рол належить 

структурно-функціонаьному утворенню – рухова одиниця, або моторна 

одиниця. Це утворення мотонейрона та м’язового волокна. Всі рухові 

одиниці у скелетних м’язах відрізняються за будовою, можливостями 

прояву сили, швидкістю скорочення, особливостями моментальної 

активізації. 

Якщо м’язи забезпечують виконання фізично вправи,  що передбачає 

тонку координацію за такими показниками як величина зусиль,  

скоординованість дій у просторі та часі, то ці м’язи у своїй більшості 

складаються з великої кількості рухових одиниць. Їх кількість може сягати 

до 3 тисяч на м’яз.  При цьому кожна рухова одиниця може іннервувати не 

велику кількість м’язових волокон, а саме від 5-10 до 40-50 м’язових 

волокон на одну рухову одиницю. Якщо м’язи виконують більш грубу 

координацію рухів, то ми спостерігаємо значно менше залучення рухових 

одиниць до її виконання. Встановлено, що їх кількість приблизно 500-1500 

рухових одиниць, і при цьому кожна з них іннервує значно більшу 
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кількість м’язових волокон (до 1-2 тис.). Це якраз пояснює значні 

відмінності у силових можливостей різних рухових одиниць [18, 37]. 

Порядок активізації різних рухових одиниць також має важливе 

значення у забезпеченні внутрішньом’язової координації рухів. Якщо 

необхідно долати незначний опір, то оді залучаються, в основному, 

повільні рухові одинці, а якщо напруження зростання, підвищується опір, 

до виконання роботи все більше залучається рухових одиниць, які 

характеризуються швидкісно-скоротними властивостями. 

Отже, синхронна дія різних м’язових волокон і забезпечує 

внутрішньо-м’язову координацію рухів. При цьому залучається значно 

більше рухових одиниць до виконання силової роботи. 

Важлива роль належить також  і рівню тренованості спортсмена. Так, 

у осіб, які мають більш високий рівень тренованості при виконанні силової 

роботи максимального характеру залучаються близько 30-50% рухових 

одиниць, а якщо особи більш треновані – то значно більше,  навіть до 90%. 

Коли атлет виконує субмаксимальне навантаження і особливо 

максимальне навантаження, тоді для його виконання синхронно 

включаються до 95% рухових одиниць.  

Суть міжм’язововї координації полягає в тому,  що синхронна дія 

збудження повинна проявитися у різних м’язів, зокрема м’язів-синергістів, 

гальмівна дія м’язів-антогоністів. Крім цього залучення м’язів повинно 

відбуватися поступово за необхідності,  саме ті м’язи, яким властива дана 

робота. Важлива роль належить у виборі амплітуди рухів,  акцентуація 

м’язового зусилля та швидкість м’язових скорочень тощо [20, 32]. 

Найбільш доречними і ефективними вправами є вправи з обтяженнями 

величиною, що становить десь 30-80 % від максимальної сили для 

відповідної вправи.  

Якщо обтяження становить менше 30% від індивідуального 

максимуму, тоді у роботу залучаються велика кількість малих рухових 

одиниць,  хоча при  цьому забезпечується ефективна координація м'язової 
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діяльності. Якщо обтяження, що використовуються становлять  більше 80 

% від максимальних, тоді до роботи залучаються великі рухові одиниці, 

але при цьому знижується ефективність регуляції та координації рухів[36]. 

Також одним із факторів, що здатний збільшити силові можливості 

людини є реактивність м'язів, тобто у здатності м'язів накопичувати 

енергію розтягування. На далі це розтягування використовується у 

силовому прояві з підвищенням потужності м’язових скорочень. Отже, 

чим активніше (15-25%) можуть розтягуються м'язи у стадії амортизації, 

при цьому чим швидше вони можуть перемикатися з поступливої роботи 

до долаючої роботи, тим більш висока потужність їх скорочення. 

Важлива роль цього фактора належить у прояві вибухової та швидкої 

сили. Вона розвивається при виконанні вправ, коли застосовуються 

обтяження, які можна повторно виконувати в одному підході 4-10 разів з 

високою швидкістю [16, 37]. 

Важлива роль у прояві силових можливостей людини, також належить 

енергоджерелам м’язів. Відомо, що короткочасна швидкісна чи 

короткочасна силова робота забезпечується фосфатними енергоджерелами 

(АТФ, КФ), тоді як тривала виконується за рахунок розщеплення глікогену 

мязів,  як анаеробним, так і аеробним способом. При систематичних 

силових тренуваннях ми можемо спостерігати накопичення у м’язах 

запасів цих енергетичних речовин. Встановлено, що у спортсменів 

тренований м’яз може містити до 1,5% креатин фосфату, тоді як у 

нетренованих осіб, конкретний м’яз містить лише 0,5% цього 

енергоджерела.  

Інтенсивне систематичне силове навантаження, крім цього сприяє 

крім вище відміченого, ще й збільшенню запасів глікогену в м'язах, навіть  

на 80-100 % [11, 37]. 

Рухові дії людини можуть характеризуватися проявом різних 

особливостей, зокрема у вигляді силових якостей,  швидкісних якостей та 

витривалості. Також слід відмітити, що ці складові рухових дій тісно між 
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собою пов’язані і є взаємозалежні. Хоча у спортивній практиці та у 

педагогіці це питання доки залишається повністю не вивченим, що потребу 

подальших досліджень. Зокрема застосування таких фізичних вправ як 

підтягування на перекладині або згинання й розгинання рук в упорі лежачи  

судять про силові можливості людини, хоча виконання цих вправ більше 

характеризували рівень розвитку силової витривалості  людини. 

Рухова активність якісно проявляється у підвищенні регуляції та 

вдосконаленні діяльності м’язової системи, нервово-рухового апарату та 

вегетативних систем. 

Якщо виконується короткочасна робота, то її фізичне навантаження 

більше  впливає на нервово-м’язову систему. А якщо виконується тривала 

у часі робота, що вимагає значних по кількості енергоресурсів, то її вплив 

більше стосується діяльності вегетативних систем та зокрема кардіо-

респіраторної системи.  

Проте, якщо мова йде про максимальну силу, то більш важливе 

значення  надається нервовій системі, та її регуляції в формуванні умовно-

рефлекторних зв'язків, які, в свою чергу, забезпечують покращення 

функціонального стану організму при м’язових навантаженнях [10, 37]. 

Різні сторони біологічних систем, окрема морфологічних,  

функціональних а також і біохімічні зміни відіграють важливу роль у 

розвитку та прояві м’язової сили у людини. Крім цього вдосконалюється 

діяльність різних функціональних груп м’язів, зокрема м’язів-антогоністів, 

м’язів-агоністів. Ці актори здійснюють неоднозначний вплив на м’язову 

силу людини. Так, розтягування м'язів до певної міри при діяльності різних 

м’язів-антогоністів, сприяє збільшенню ступеня напруження в декілька 

разів [32, 37].  

На думку Л.С.Дворкіна, для розвитку силових можливостей значна 

роль належить,  особливо і для дітей та підлітків, статичним  напруженням 

місцевого впливу, в межах від 30 до 50%, від максимального зусилля до 

відмови [8]. 
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Статичні навантаження та напруження в практиці тренувань 

спортсменів різних видів в цілому не отримали значних схвалень. Ні в 

якості окремих засобів тренування, зате використовуються в аспекті 

загальної фізичної підготовки. 

Основою причиною таких рішень є формування різних структур, що їх 

забезпечують. Так, статичні напруження, а також динамічна робота 

здійснюється завдяки різних структурам руху. Внаслідок того, що статичні 

напруження в житті, трудовій діяльності дуже рідко застосовуються, то 

ізометричні способи виконання фізичних вправ багатьма вченими 

рекомендуються застосовувати лише як окремий елемент у системі 

спортивного вдосконалення. На практиці ми частіше зустрічаємо 

поєднання динамічних і альтернативних відносно них  статичних вправ. 

Пояснення можна знайти в тому, що  між здатністю виявити силу при 

не швидких рухах або статичних напруженнях та  здатністю проявити її 

швидко при динамічних швидкісних та силових рухах не існує чіткого 

прямого чи зворотного зв'язку.  

Тому розвиток тієї сили м’язів, яка була сформована внаслідок 

систематичних статичних тренуваннях, не завжди має бути доречним для 

застосування при динамічній роботі. 

Під час застосування статичних напружень з максимальним 

значенням формуються тимчасові зв'язки для програмування достатньо 

високої мобілізації моторних одиниць у м'язах, які цю роботу 

забезпечують. Тоді як при динамічній роботі, в основному, необхідне 

порушення лише не значної кількості цих моторних одиниць, тому що для 

її забезпечення приймає участь невелика  кількість груп м’язів [2, 12]. 

Узагальнюючи вище викладений матеріал, можемо відмітити, що сила 

є основною фізичною здібністю людини. Розвивають її застосовуючи різні 

засоби, особливо найбільше ефективно вона тренується, у випадку 

застосування дозованих обтяжень з врахуванням фізичних можливостей 

різних спортсменів. 
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Відомо, що будь яка вправа силового характеру володіє певними 

фізіологічними особливостями і при цьому здійсню той чи інший вплив на 

організм людини. 

Значні потужні м’язові скорочення більш якісно стимулюють 

розвиток м’язових одиниць,  розвиток м’язової системи вцілому, і при 

цьому вдосконалюють функціональні можливості й інших систем оргазму 

атлета [16, 29, 32, 37].  

 

1.2. Вікові закономірності розвитку дітей підліткового віку 

Відомо, що шкільний вік характеризується певними морфологічними 

та функціональними перебудови організму дітей та підлітків. Це в свою 

чергу безпосередньо може відігравати важливу роль в успішності 

проведення спортивних тренувань,  а з іншого боку визначати динаміку 

фізичного розвитку. При цьому слід враховувати про гетерохронність та 

нерівномірність процесів розвитку, що відбувається у дитячому організмі. 

І процес цей може тривати,  навіть до 20-25 років [9].   

Вчені відмічають, що вік 14-15 років є тим періодом, коли вже 

уповільнюється динаміка показників росту та маси тіла дівчаток,  тоді як в 

цьому віці подібні показники ще видають значні прирости, а 

уповільнюються дещо пізніше.  

Як відомо, діти підліткового віку бурхливо відчувають процеси 

статевого дозрівання. Однією з характеристик цього дозрівання є 

морфологічні зміни у показниках фізичного розвитку підлітків. Ці підлітки 

характеризуються суттєвим збільшенням довжини тіла й відносно  

меншим приростом у показниках поперечних розмірів тіла. У цей період 

відмінності між окружністю грудної клітки та половиною зросту, так 

званий показник Ерісмана, спостерігається негативною величиною. В 

подальшому з віком у процесі статевого дозрівання відбувається підвищені 

показники довжини тіла в завширшки. Вікові морфологи відмічають 

завершення окостеніння частин скелету. З іншого боку також 
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спостерігаються якісні та кількісні зміни у показниках маса тіла та 

поперечний переріз скелетних м’язів [34]. 

Відбувається розвиток ы вегетативних систем, зокрема систем 

дихання та кровообігу. Цей процес відбувається поступово. Хоча 

необхідно враховувати процеси акселерації фізичного розвитку сучасних 

підлітків. До причин прояву акселерації сучасних підлітків слід віднести  

покращення умов життя та виховання, урбанізації населення,  гетерозису, 

підвищення рівня радіаційного фону Землі та ін.  

Вчені відмітили, що нинішні підлітки розвиваються приблизно на 

декілька років швидше, ніж у 50-100 років назад. Особливо чітко 

акселерація фізичного розвитку виражається десь від 10—12 річного віку 

до 16—18 років. Тобто за період від початку статевого дозрівання та його 

остаточного закінчення. При цьому умови сучасного життя та  система 

фізичного виховання на дітях проявляється з особливою силою.  

Окремо слід розглянути системи організму та їх  вікові особливості. 

Відносно складу крові дітей та підлітків можемо відмітити, що під 

впливом фізичних навантажень спостерігаються суттєві міни [8, 34]. 

Це проявляється у збільшенні числа еритроцитів, що проявляється 

більшим їх  виходом з депо крові, саме з печінки та червоного кісткового 

мозку.  

Однак з іншого боку ми можемо спостерігати і більш інтенсивне 

руйнування еритроцитів т збільшення числа лейкоцитів під впливом 

надмірних навантажень.  

Фізичні вправи призводить у школярів до стійких домінуючих 

морфологічних змін у внутрішніх органах. Проявляється це, в першу 

чергу, у морфологічних змінах серця, так як до нього фізичне 

навантаження пред’являє підвищенні вимоги,  як наслідок збільшуються 

розміри камер та стінок серця. 

Фізичні навантаження у дітей викликають підвищення рівня 

функціонування вегетативних систем організму. І цей рівень може бути 
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тим вищий, чи значніша витрата енергії може викликати певна фізична 

вправа. 

Метаболічні процеси, що відбуваються в організму, тих хто 

займається фізичними вправами пов’язана також і від пропорцій тіла дітей 

та підлітків. Зростання площа поверхні тіла юних спортсменів, то 

підвищуються і показники метаболічних витрат.   

Встановлено, що при роботі однакового характеру у порівнянні з 

більш дорослими людьми у групах підлітків більш інтенсивніше 

підвищуються процеси метаболізму. Можна пояснити це не лише 

співвідношенням маси тіла до поверхні тіла, але й підвищеною 

збудливістю та лабільністю  нервової системи підлітків [34]. 

Відносно кістково-м’язової системи можна відмітити наступне. В 

хрящах, епіфізах кісток, в дисках між хребцевих вже у віці 14-16 років 

появляються зони окостеніння. Ці зміни можуть викликати  певну зупинку 

росту  раніше, ніж у 20 років. Фізіологічні вигини хребта також піддаються 

певним видозмінам. Можна відмітити у старших підлітків характерні 

вигини хребта, а саме виражені кіфоз грудний та лордоз поперековий, які 

більш властиві дітям до 7-ми років. 

Тому вік в межах 14—16 років є небезпечний у формування 

неправильної постави, а з іншого боку саме цей вік є доречним у 

поліпшенні певних недоліків у поставі підлітків. ще можливий активний 

вплив на поліпшення постави школярів [34]. 

Окремо м’язова система також зазнає певним змін та особливостей з 

віком 

З віком, коли розвивається м'язова система, збільшується 

фізіологічний поперечник м'язів, ми також спостерігаємо і зростання їх 

силових можливостей. 

Фізичні вправи зокрема силові тренування чітко проявляються на 

топографічних особливостей м'язової сили й на їх збільшенню.  
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       Як відомо, у процесі систематичних фізичних навантажень 

вдосконалюється і набуває автоматизованого характеру нервова регуляція 

функцій організму, що забезпечують виконання цих фізичних вправ. 

Змінюються показники психомоторики рухів, що проявляється у 

підвищенні порогу гостроти м’язових відчуттів. Це особливо проявляється 

десь у 13-15 річному віці [8].  

Слід відмітити, що за раціональної побудови спортивних тренувань,  

уроків фізичної культури чи самостійних занять фізичними вправами,  

силові якості під час руховій діяльності продовжують покращуватися до 20 

років і, навіть, значно пізніше. Це пояснюється високою пластичністю та 

лабільністю  нервової системи в дитячому віці. А це в свою чергу сприяє 

швидкому засвоєнню рухових навичок, і навіть досить складних. Тому 

недивно, що багато підлітків швидко досягають високих спортивних 

результатів. Однак  у дітей легко розвивається іррадіація гальмування в 

центральній нервовій системі [2, 5, 23, 24]. 

       Встановлено, що найбільш сприятливим віковим періодом для набуття 

рухових навичок у силовій підготовці, підвищення силової підготовленості 

як вказують численні автори є період 15-17 років, що припадає на кінець 

підліткового віку і на початок юнацького віку у класичній віковій 

періодизації [24, 34]  

 

1.3. Характеристика засобів розвитку силових якостей в 

старшокласників 

Для розвитку силових якостей у людини необхідно застосовувати 

різноманітні фізичні вправи, що вимагають від дітей та підлітків значних 

зусиль  При розвитку сили використовують фізичні вправи виконання яких 

вимагає, ніж якщо це були звичайні умови. Детально інформація 

представлена у таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1. 

Класифікація засобів розвитку сили за А.А. Тер-Ованесяном, І.А. Тер-

Ованесяном, 1986 (перероблено і доповнено М.М. Линцем)[11, 16, 32] 

Силові вправи 

Вправи з 

обтяженням 

масою 

власного тіла 

Вправи з 

обтяженням 

масою 

предметів 

Вправи з 

обтяженням 

опором 

Вправи з 

комбінованим 

обтяженням 

Вправи на 

силових 

тренажерах 

Ізометричні 

вправи 

Підтягування 

Віджимання 

Присідання 

Стрибки 

тощо 

Штанга 

Гирі 

Гантелі 

Набивні 

м’ячі  

Опір 

еластичних 

предметів 

Опір 

партнера 

Опір 

навколиш-

нього 

середовища 

Само опір 

тощо 

Підтягування, 

стрибки тощо з 

обтяженнями 

власного тіла 

додатковою 

масою 

Ізометричні 

вправи у 

поєднанні з 

подоланням 

різних обтяжень 

в динамічному 

режимі 

Розглянемо більш детальніше особливості застосування різних вправ 

для розвитку силових якостей школярів. 

Вправи з обтяженнями,  що припадають на  масу власного тіла. Ці 

вправи не вимагають під час їх застосування певного спеціального 

обладнання, при цьому ризик отримання пошкоджень чи травм значно не 

великий. Подібні вправи знайшли своє широке застосування у практиці 

силової підготовки в процесі фізичного виховання школярів на ранніх 

початкових етапах силової підготовки [11, 32]. 

Інша група вправ можна віднести до вправ із застосуванням обтяжень 

з масою предметів. Ці вправи дозволяють чітко дозувати зусилля 

відповідно до особливосте як вікових, так і індивідуальних школярів. Як 

відомо у застосуванні силової підготовки під час процесу фізичного 

виховання дозволяє більш ефективно впливати на розвиток м’язової маси 

та розвитку силових можливостей школярів. 

        Вправи, які пов’язані із використанням опору зовнішнього середовища. 

Це вправи до яких належать рухові дії, при яких величина обтяження може 

бути необмежена, наприклад, біг вгору, по піску, снігу, воді). 
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 Наступна група вправ пов’язана з подоланням опору ряду еластичних 

предметів. Ці вправи дуже ефективні для розвитку м’язів, максимальної 

сил. Хоча вони менш ефективні для розвитку вибухової сили і погано 

впливає на м’язову координацію [16, 32]. 

Вправи у подоланні опору партнера, як один із різновидів вправ 

силового характеру передбачає,  в першу чергу у прояві вольових зусиль, а 

також їх цінність полягає в  ому, що школярі використовуючи свої силові 

можливості в певній мірі вирішують поставлені для них конкретні 

завдання. Їх важливість полягає у тому, що учні, коли їх виконують  

проявляють величезні вольові зусилля, можуть застосовувати свої силові 

можливості для вирішення певних поставлених завдань. 

Самоопора також може застосовуватися у застосуванні фізичних 

вправ також здатне підвищити силову підготовленість школярів. Ці вправи 

можуть виконуватися к в режимі статичного напруження, хоча можуть 

застосовуватися у повільному, але напруженому русі за всією амплітудою. 

При цьому одна група м’язів працює і виконує долаючу роботу. А інша у 

поступливому режимі м’язових скорочень.  

Ці вправи також, як і попередня група вправ сприяє розвиток не лише 

силових можливостей школярів, але й і внутрішньом’язову та міжм’язову  

координацію, що проявляється в більш тонких рухових діях.  

Застосування різних комбінацій при виборі  обтяжень у силових 

вправах для школярів дозволяє досягти динаміки впливу і при цьому знано 

підвищити емоційність та ефективність тренувань. 

Тренажери також слід використовувати у як засоби фізичних вправ , 

тим більше сучасні тренажери дозволяють виконувати з чітко дозованим 

опором для окремих м’язових груп. Крім цього вони вибірково впливати 

на розвиток конкретної силової якостей школярів. Також слід відмітити, 

що застосування цієї групи вправи досить емоційні і підвищують 

мотивацію до занять.  
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Іншим засобом, що варто використовувати для розвитку силової 

підготовленості школярів є застосування ізометричних вправ. Ця категорія 

вправ базується на застосування менших за витратах енергії, а її зайва 

частка може бути використана для інших поставлених вчителем завдань. 

Крім цього залишиться час і можливості застосовувати інші групи вправ 

силового характеру [16, 32]. 

 

1.4. Роль  атлетичної гімнастики у розвитку силових можливостей  

в старшокласників у позаурочний час 

Проблемою вивчення ролі занять атлетичною гімнастикою на 

організм людини займалися багато вчених, зокрема В.Н.Андреев, 2005, 

Р.І.Гах, 2013, А.Н.Лапутін,  1990, О.І.Пуцов, 2007, С.В.Семенович, 2005, 

А.І.Стеценко, П.М.Гунько, 2011 та багато інших [1, 4, 10, 20, 24, 27]. 

Аналізуючи дані цих вчених та враховуючи опис матеріалів у наукових та 

науково-методичних працях також В.Г.Олешко, 2011, В.Д.Гогоця та ін.., 

2010, А.Н.Воробьева, 1991., Ю.В.Шапошнікова, 1989 [15, 21, 30, 34] ми 

прийшли до висновку, що заняття атлетичною гімнастикою повинно стати 

тим засобом, який би сприяв підвищенню силової підготовленості та 

зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 

Атлетична гімнастика як один засобів фізичних вправ, може бути 

віднесений до видів гімнастики при використанні застосовуються певний 

ряд стандартних гімнастичних снарядів, зокрема перекладина, паралельні 

бруси, крім цього часто застосовуються різні тренажери, обтяження (гирі, 

гантелі, штанга). Силові вправи атлетичної гімнастики дозволяють 

підростаючій молоді зміцнювати своє здоров’я, формується гармонійність 

пропорцій тіла, воно набуває атлетичності, змінюється статура. Крім цього 

вправи атлетичної гімнастики підвищують рівень фізичної 

підготовленості, зокрема силової. Хоча ці вправи сприяють і розвитку 

гнучкості, тобто підвищеної рухливості в суглобах, а також спритності 
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Цей вид гімнастики направлений на зміцнення здоров'я, досягнення 

високого рівня фізичної підготовленості підростаючого покоління та 

людей середнього віку. Атлетична гімнастика дозволяє істотно зміцнити та 

вдосконалити статуру людини, при цьому формується гармонійно 

розвинена атлетична фігура. Розвиває фізичну працездатності, гнучкість,  а 

також й спритність [10, 27]. 

Поєднання засобів атлетичної гімнастики з іншими вдаси спортивно-з 

характеру, наприклад, рухливі ігри, плавання, оздоровчий біг тощо 

позитивно впливають на зміцнення кардіо-респіраторної системи 

організму школярів. Атлетична гімнастика як засіб оздоровчої культури 

використовує різні обтяження, застосовуються спеціальні тренажери. У 

аспекті розгляду атлетичної гімнастики як виду оздоровчої фізичної 

культури вона може включати застосування наступних фізичних  вправ: 

- фізичні вправи на брусах, різних видів перекладини, та інших 

гімнастичних снарядах; 

- вправи із застосуванням певних предметів,а саме скакалки, гантелі,  

джгути тощо розкривають її силовий аспект; 

З методичної точки зору,  коли фахівець здійснює підбір спеціальних 

силових вправ з метою складання силових комплексів повинен базуватися 

на тому, що:  

- у тренувальному комплексі обов'язково повинні застосовуватися 

вправи для всіх м'язових груп, починаючи від м’язів шиї, не забуваючи 

тренувати м’язи верхніх та нижніх кінцівок та тулуба передньої та задньої 

його поверхні. 

- силові вправи комплексів у тренуванні юнаків повинні відбуватися із 

застосуванням всіх трьох тренувальних режимів, а саме ізометричний, 

тобто виконання вправи без зміни довжини м’язу, виконання роботи 

поступливої та волаючої, як різновидів динамічних вправ) [27, 29]. 

Важливим моментом при проведенні занять атлетичної гімнастики є 

застосування вправ на розвиток як активної, так і пасивної гнучкості Ці 
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спеціальні вправи необхідно включати в першу чергу, під час розминки, 

що дозолить підготувати всі суглоби опоно-рухового апарату для 

майбутнього зростаючого навантаження силового характеру. З цією метою 

можна використовувати вправи на спеціальних матах, на підлозі, біля 

гімнастичної стінки, зі снарядами та без них. 

Важлива роль для найбільш якісного проведення занять з атлетичної 

гімнастики, яка як відомого, спрямована на розвиток силових можливостей 

людини, повинна передбачати і застосування вправ на розвиток 

витривалості. Це можуть бути вправи на розвиток силової витривалості так 

і загальної витривалості а саме як додаткове заняття,  що пов’язане з 

розвитком кардіо-витривалості. В підсумку ми будемо спостерігати 

підвищення працездатності атлетів [1, 29]. 

Зупинимося на ряді аспектів, які необхідно виділити при поясненні як 

розвивається силова витривалість атлетів. Якщо під час тренувань у 

кожному підході збільшувати кількість повторень, то поступово, із 

збільшенням повторів, нівелюється силовий компонент тренувань, а 

зростає частка розвитку силової витривалості і, навіть, загальної 

витривалості. 

Таким чином відмітимо, що атлетична гімнастика, як вид оздоровчої 

фізичної культури надає чудову можливість атлетам всебічно фізично 

розвиватися, вдосконалювати свої силові можливості, витривалість, 

спритність та гнучкість. Зацікавленість заняттями атлетичною гімнастикою 

можна пояснити і тим, що оволодівається техніка виконання вправ на 

гімнастичних снарядах,  виконання елементів акробатики тощо. 

Причому, велика частина гімнастичних вправ, вимагає прояву силових 

можливостей, і має практичний аспект, тому, що при нагоді ці вміння та 

навички може знайти своє застосування в різних сферах життя,  у побуті,  у 

військовій сфері і навіть в трудовій діяльності. 
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Важлива роль, для того щоб заняття атлетична гімнастика приносила 

користь тим, хто нею займається належить врахуванні індивідуальних 

особливостей атлетів,  за гармонійністю, статурою тощо [27].  

З спортивної морфології відомо, що людині характерні три основні 

типи статури або конституції тіла. Вчені виділяють мезоморфний тип (або 

атлетичний тип чи нормостенік) статури Цим людям властива чітко 

виражена м’язова система, ці люди сильні, широкі в плечах, міцні, і 

застосування систематичних силових вправ дуже швидко позитивно 

впливає на покращення м’язового рельєфу їх тіла. 

Інші дві групи є крайніми у розумінні конституції тіла. Це 

ендоморфний та ектоморфний типи. Розглянемо спочатку  характеристики 

та особливості ендоморфного типу статури тіла людини. Для цих людей 

характер міцний скелет, але слабкі «м’які» м’язи. Відомо, що ці люди дуже 

схильні до набору жирової маси тіла. Якщо вони починають займатися 

атлетичною гімнастикою то варто звертати увагу на розвиток силової 

витривалості (тобто збільшуючи кількість повторень, але при цьому вага 

снаряду буде незначною, а вже потім, на розвиток власне силових 

можливостей. Збільшувати час на відпочинок між вправи,для кращого і 

швидкого відновлення. 

Наступний, третій тип статури це ектоморфний тип або астенічний 

тип. Люди, цього типу характеризуються слабкими м’язами, незначною 

можливістю наростання обсягів мэязів, нарощування сили. Тому тим, на 

відміну від осіб ендоморфного типу при виконанні силових вправ,  

необхідно,  навпаки збільшувати вагу снаряду,  але при цьому зменшувати 

кількість повторень. Але також варто більше уваги приділяти відпочинку,  

розслаблятися. 

      Можемо відмітити, що у побудові занять атлетичної гімнастики більш 

важливо враховувати фізкультурно-оздоровчий аспект, ніж спортивний. 

Крім цього атлетична гімнастика передбачає застосування тренажерів та 

обтяжень. З врахуванням місця проведення заняття (атлетичний зал чи 
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квартира,  дім, парк тощо) необхідно враховувати їх специфіку у розробці 

тренувальних занять. Важливий компонент також належить врахуванню 

індивідуальних особливостей атлетів, а вже після цього підбираються 

спеціальні фізичні вправи [1, 10, 20, 27, 29].  

Отже, виділимо основні аспекти, що які дозволяють раціонально 

виділити атлетичну гімнастику як вид оздоровчої фізичної культури.  

1. За використання гімнастичних вправ реально здійснити позитивний 

місцевий вплив на скелетні м'язи. 

2. Вправи атлетичної гімнастики легко дозувати якщо враховуються 

індивідуальні особливості атлетів. Це можна здійснити, змінюючи 

кількість повторень, підходів, режимів роботи, варіанту виконання 

фізичної вправи тощо. Враховувати стан самопочуття атлетів. 

3. Окрім спеціального обладнання та обтяжень у атлетичній 

гімнастиці можна використовувати і вагу власного тіла. 

4. Якщо виникають труднощі можна змінити програму доречно 

фізичну вправу розділити на частини і виконувати їх починаючи з більш 

легких переходячи до складніших.  

      Прагнення школярів до фізичної досконалості, також до зміцнення 

здоров’я сприяють фахівців в цій області фізичного виховання 

відшукувати нові засоби та методи, що дозволяють реалізувати поставлені 

завдання. Доречно при розробці нових методів та засобів атлетичної 

гімнастики враховувати особливості вже встановлених принципів 

побудови тренувальних занять з атлетичної гімнастики, киї сформувалися 

ще раніше. Крім цього враховуючи реалії сьогодення необхідно вносити 

корективи  із застосуванням нетрадиційних видів рухової активності тощо. 

       Найбільш ефективним застосування атлетичної гімнастики на уроках 

фізичної культури чи у позаурочний час найбільш доречно проводити у 

віці 15-17 років,  тобто серед старшокласників, особливо з юнаками [27]. 
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Висновки до 1 розділу 

Отже, «сила як фізична якість — це здатність людини долати опір або 

протидіяти йому за рахунок м'язових напружень. В цьому випадку опором 

є сили земного тяжіння, реакція опори при взаємодії з нею, опір 

середовища, маса тіла, маса знаряддя тощо». 

Розвиток силових якостей людини залежить від зовнішніх та 

внутрішніх факторів. Серед групи внутрішніх факторів можна виділити 

структуру м’язів, м’язової маси, внутрішньом’язової координації, 

міжм’язової координації, реактивність м’язів, потужність енергоджерел. 

Силові якості школярів, їх розвиток має гетерохронний характер. 

Найбільш сприятливими роками для розвитку силових якостей у хлопців 

та дівчат відрізняються, о необхідно враховувати у процесі фізичного 

виховання.  

Силова підготовка юнаків може здійснюватися крім уроків фізичної 

культури  також у позаурочний час у вигляді занять спортивних секцій,  

групах фізичної підготовки. Не виключенням є також використання вправ 

атлетичної гімнастики і під час самостійних занять в домашніх умовах за 

методичними підходами, що розроблені вчителями фізичної культури. 
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РОЗДІЛ 2 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА МЕТОДИКИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

 

2.1. Організація дослідження 

Наше дослідження проводилось на базі Новотроїцької гімназії №1 

Херсонської області. У обстеженні прийняли участь 30 юнаків віком 15-17 

років. Всіх обстежуваних за віком було поділено на дві групи. До першої 

(експериментальна група) увійшли юнаки, як займалися силовими 

вправами крім уроків фізичної культури у секції атлетичної гімнастики, у 

кількості 14 осіб, до другої (група порівняння) – юнаки, які займалися 

силовими вправами (як елемент уроку) лише на уроках фізичної культури, 

у кількості 16 осіб. Дослідження проводилося за участю вчителя фізичної 

культури Селівана Сергія Олексійовича. 

В обстежуваних здійснювали вимірювання показників силової 

підготовленості та їх оцінки двічі: перше вимірювання здійснювалося на 

початку дослідження (жовтень 2019 року), друге обстеження після 

п’ятимісячної програми тренувань в секції атлетичної гімнастики для 

юнаків експериментальної групи (березень 2020 року). У обстежуваних 

визначали рівень силової підготовленості за виконанням наступних 

нормативів:  

а) згинання та розгинання рук в упорі лежачи; 

б) підтягування на перекладині; 

в) піднімання тулуба в сід за 2 хвилини; 

г) визначення сили кисті за допомогою методу динамометрії; 

д) лазіння по канату; 

е) максимальна кількість піднімання гирі 16 кг за 2 хвилини;  

Юнаки двох груп під час уроків фізичної культури в однаковій мірі 

здійснювали свою силову підготовку. Окремо юнаки експериментальної 

групи займалися в секції атлетичної гімнастики протягом п’яти місяців з 

частотою 2 заняття на тиждень по 1-1,5 години. Юнаки під час занять 
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атлетичною гімнастикою виконували силові вправи на розвиток різних 

груп м’язів. Серед вправ можна виділити вправи з обтяженнями (гантелі 

гирі, штанга), вправи на перекладині, з еспандерами, вправи на тренажері.  

 

2.2. Методики дослідження розвитку силових якостей 

Для оцінки силової підготовленості юнаків ми застосовували 

загальноприйняті методичні прийоми її діагностики. Ми спирались на 

тести, що добре описані у літературі, зокрема у підручниках В.Г.Ар’єфєва, 

Г.А.Єдинака Фізична культура в школі (молодому спеціалісту, 2007 та 

Л.П.Сергієнка тестування рухових здібностей людини, 2007 [2, 19, 25]. 

а) Підтягування на перекладині 

Обладнання. Горизонтальний брус або перекладина діаметром 2-3 

сантиметри, лава, магнезія. Брус чи перекладина повинні бути розміщені 

на такій висоті, щоб учасник у вису не торкався ногами землі. 

 Опис проведення тестування. 

Учасник тестування стає на лаву і хватом зверху (долонями вперед) 

береться за перекладину на ширині плечей, руки прямі. За командою 

"Можна", згинаючи руки він підтягується до такого-положення, коли його 

підборіддя знаходиться над перекладиною. Потім учасник повністю 

випрямляє руки, опускаючись у вис. Вправа повторюється стільки разів, 

скільки в учасника вистачить сил.  

 Результатом тестування є кількість безпомилкових підтягувань, під 

час яких не порушена жодна умова.  

Якщо учасник випробування підтягнувся до положення, при якому 

візуально реєструється незначний, але яскраво виражений кут згинання 

рук в ліктьових суглобах, то йому зараховується 1/3 підтягування. 

Підтягування до положення, при якому голова учасника досягає рівня 

перекладини, оцінюється як 1/2 підтягування. Якщо учасник досягає 

перекладини кінчиком зараховується 3/4 підтягування. 

Загальні вказівки і зауваження. 
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Кожному учасникові дозволяється лише один підхід до перекладини. 

Не дозволяється розгойдуватися під час підтягування, робити зайві 

рухи ногами для допомоги собі. Тестування припиняється, якщо учасник 

робить зупинку на 2 і більше секунди або йому не вдається зафіксувати 

потрібного положення більш як 2 рази підряд [2, 19, 25]. 

б) Згинання та розгинання рук в упорі лежачи (віджимання від 

підлоги) 

Обладнання. Рівний дерев'яний або земляний майданчик. 

Опис проведення тесту. Учасник тестування приймає положення 

упору лежачи, руки випрямленні і розведені на ширину плечей кистями 

вперед, тулуб і ноги утворюють пряму лінію, пальці ступні опираються на 

підлогу. За командою «можна» учасник починає ритмічно з повною 

амплітудою згинати і розгинати руки. 

Результат. Кількість безпомилкових згинань і розгинань за одну 

спробу. 

Загальні вказівки та зауваження. 

При згинанні рук необхідно торкатися грудьми опори. Не 

дозволяється торкатися опори стегнами, згинати тіло і ноги, перебувати у 

вихідному положенні та із зміною руками більш як 3 с., лягати на підлогу, 

розгинати руки почергово, розгинати і згинати руки не з повною 

амплітудою. Згинання і розгинання, що виконується з помилками, не 

зараховується [2, 19, 25]. 

 в) Піднімання тулуба в сід  

Тест призначений для вимірювання силової витривалості м’язів 

тулуба і черевного преса. 

Обладнання. Секундомір. Гімнастичний мат (килим). Правильно 

виконати тес допомагає помічник, який утримує ноги учасника тестування. 

Опис проведення тесту. Досліджуваний сідає на мат, зігнувши ноги в 

колінах на 90. Ступні повністю опираються на поверхню мата, відстань 

між ними близько 30 см. Кисті рук з’єднані на потилиці, пальці 
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переплетені, лікті опираються на коліна. Партнер стає на коліна біля ніг 

того, хто випробовують, і притримує його ступні так, щоб п’ятки 

торкались поверхні мата. Після команди «Увага… Марш!» спортсмен 

лягає на спину, торкається плечима мата, а потім піднімається і 

повертається у вихідне положення. Положення рук на потилиці під час 

виконання тесту не змінюється. Протягом 30 с слід зробити максимальну 

кількість повторень. 

Результат. Число підйомів із положення «лежачи» у положення 

«сидячи» протягом 30 с. 

Загальні вказівки та зауваження. 

1. Протягом виконання тесту ноги повинні бути зігнутими приблизно 

під прямим кутом. 

2. Необхідно контролювати правильність виконання тесту: у 

положенні лежачи кисті рук на потилиці, спина повністю торкається мата, 

при поверненні у вихідне положення лікті торкаються колін. 

3. Рухи учасника тестування коректують, якщо він починає 

припускатись помилок. 

4. Досліджуваний повинен намагатись виконувати тест без зупинок, 

але якщо йому і знадобиться кілька зупинок, припиняти вправу не слід [2, 

19, 25].  

      г) Визначення сили кисті за допомогою методу динамометрії 

     Для визначення сили кисті використовують ручний динамометр. Силу 

м'язів - згиначів кисті визначають у положенні стоячи з витягнутою в бік 

рукою і максимально стискає динамометр. Величина, на яку при цьому 

відхиляється стрілка - покажчик на шкалі, вказує на величину м'язової 

сили кисті людини (кг). Дослідження проводять 3 рази. Фіксується кращий 

результат. Точність вимірювання - 2 кг [2, 25]. 

         д) Лазіння по канату  

        Тест виконується для визначення максимальної динамічної сили м'язів 

рук і плечового пояса. 
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Обладнання. Канат довжиною 4 м. 

Проведення тесту. Лазіння виконується босоніж. За командою 

«Увага» учасник тестування займає вигідне положення – обидві ступні на 

підлозі, внутрішніми частинами торкається каната, коліна випрямлені, 

обома руками робить хват каната на досяжній висоті, грудна клітина 

торкається каната. За командою «Починай» учень без стрибка починає 

лазіння. Коли лазіння повторюється декілька разів, учень після досягнення 

максимальної висоти опускається в низ і знову, як тільки ступні ніг 

торкнуться підлоги, починає лазити у гору. Максимальна висота 

вважається досягнутою, якщо учень доторкнувся рукою відмітки 4 м. 

Результат. Кількість разів, які зумів подолати учень при лазінні за 30 с. 

Загальні вказівки та зауваження.  

При повторному лазінні по канату учень починає виконувати тест без 

підстрибування. Надається тільки одна спроба [2, 19, 25]. 

е) Піднімання гирі 16 кг максимальну кількість разів за 2 хвилин.  

       Даний тест дозволяє визначити силову витривалість м’язів верхньої 

частини тулуба та м’язів верхньої кінцівки. 

Обстежуваним пропонується здійснити якомога більше разів поштовх 

гирі з плеча випрямлянням руки у ліктьовому суглобі максимальну 

кількість разів протягом 2 хвилини. Пропонується виконувати вправу лише 

за рахунок м’язів верхньої частини тулуба та м’язів верхньої кінцівки. 

Піднімання гирі з підсіданням у рахунок загальної кількості не береться. 

 

2.3. Методи математичної статистики 

Отриманий в процесі експерименту фактичний матеріал 

опрацьовували за загальноприйнятими методами статистичної обробки:  

М – значення окремого параметру (загальна сума показників, вірних 

відповідей, помилок, абсолютні значення показників функцій, що 

визначаються); Мсер – середнє арифметичне значення, яке розраховується 

за допомогою формули:       
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                                                М1 + … Мn 

                                   Мсер = ─────────,             (1) 

                                                          n 

де  n – кількість отриманих у експерименті значень . 

Відсоткове співвідношення різниці показників на різних етапах у обох 

групах обстеження. 
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РОЗДІЛ 3 

АНАЛІЗ СИЛОВОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНАКІВ 

 

        Результати дослідження рівня розвитку силових якостей на першому 

етапі представлено у таблиці 3.1.   

Таблиця 3.1. 

Середні показники розвитку силових  якостей  на першому (І) та 

другому (ІІ) етапах обстеження 

Групи 

обстеження 

Підтягування на 

перекладині (к-сть) 

Віджимання від 

підлоги (к-сть) 

Піднімання тулуба в 

сід (кількість) 

І етап ІІ етап % І етап ІІ етап % І етап ІІетап % 

ЕГ 7,7 9,3 17,2 24,8 37,8 34,4 24,8 28,1 11,7 

КГ 6,1 6,6 7,5 21,3 25,7 17,1 22,6 23,7 4,2 

Групи 

обстеження 

Сила кисті 

(кг) 

Лазіння по канату 

(разів) 

Піднімання гирі 

(кількість) 

І етап ІІ етап % І етап ІІ етап % І етап ІІ етап % 

ЕГ 42,7 49,3 13,4 1, 2, 20,1 13,8 22,3 38,1 

КГ 43,1 44,4 2,9 1,6 1,7 5,9 14,6 15,4 5,2 

         З результатів дослідження розвитку силових якостей, що визначалося 

за допомогою виконання вправи «Підтягування та перекладині» в юнаків 

видно, що у обстежуваних обох груп середні показники силових якостей 

мають майже однакові величини.  

 

Рис. 3.1. Показники виконання вправи «підтягування та перекладині» 

юнаків експериментальної (1) та контрольної групи (2) 
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Середньогрупові показники у підтягуванні на перекладині становлять 

у експериментальній групі 7,7 разів, тоді як у групі порівняння 

спостерігається дещо гірший результат - 6,1 разів. 

       Після занять юнаків експериментальної групи в секції атлетичної 

гімнастики протягом п’яти місяців ми здійснили повторне дослідження 

виконання вправи «підтягування на перекладині» і спостерігали наступні 

результати. У експериментальній групі показник підтягування на 

перекладині покращився на 17,2 %, а у групі порівняння лише на 7,5%. 

Абсолютні величини підтягування на перекладині у групах обстеження 

наступні: у юнаків експериментальної групи на рівні 9,3 разів, у юнаків 

групи порівняння на рівні 6,6 разів. У кінцевому підсумку можна сказати, 

що за абсолютним показником, як і на першому етапі, кращими 

показниками характеризуються юнаки, що займалися в секції атлетизму.  

Окрім діагностування силових якостей за виконанням вправи 

«підтягування на перекладині» рівень розвитку силових якостей в юнаків 

ми також вивчали за результатом виконання вправи «згинання та 

розгинання рук в упорі лежачи». 

        Вже на першому етапі дослідження нами показано вищі показники 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи (віджимання від підлоги) 

юнаків експериментальної групи, що становили в середньому 24,8 разів, а 

юнаків групи порівняння ми спостерігаємо достовірно гірші показники 

виконання цієї вправи - 21,3 разів. На другому етапі ми спостерігаємо 

приріст у показниках розвитку силових якостей за виконанням вправи 

«Згинання та розгинання рук в упорі лежачи» удвічі більший у юнаків 

експериментальної групи. Так у експериментальній групі приріст 

спостерігався на рівні 34.4%, а у групі порівняння на рівні – 17,1%. 

Відповідно абсолютні дані виконання вправи «Згинання та розгинання рук 

в упорі лежачи» залишилися кращими у представників експериментальної 

групи. В цій групі показник виконання цієї вправи на другому етапі 
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обстеження становив в середньому - 37,8 разів, тоді як у юнаків групи 

порівняння - 25,7 разів (Табл. 3.1., Рис. 3.2.). 

 

     Рис. 3.2. Показники виконання вправи «згинання та розгинання 

рук в упорі лежачи» юнаків експериментальної (1) та контрольної 

групи (2)  

       Вивчення рівня розвитку силових якостей, а саме силової витривалості 

здійснювали також за показником виконання вправи «піднімання тулуба в 

сід» за 1 хвилину  у групах обстеження. 

       На першому етапі обстеження середньогруповий показник виконання 

вправи «піднімання тулуба в сід» у юнаків експериментальної групи 

виявився на рівні 24,8 разів, а у юнаків групи порівняння цей показник 

виявися дещо гіршим - 22,6 разів.  

       Після впровадження позакласних домашніх занять атлетичними 

вправами з розвитку силових якостей ми спостерігаємо наступні 

результати. У експериментальній групі показник виконання вправи 

«піднімання тулуба в сід» на 11,7 %, а у групі порівняння лише на 4,2%. 

Абсолютні величини виконанні цієї вправи у групах обстеження наступні: 

у юнаків експериментальної групи на рівні 28,1 разів, у юнаків групи 

порівняння на рівні 23,7 разів. У кінцевому підсумку можна сказати, що за 
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абсолютним показником на другому етапі обстеження як і на першому 

випереджають юнаки експериментальної групи юнаків групи порівняння.  

 (Табл. 3.1., Рис. 3.3.). 

 

 

 Рис. 3.3. Показники виконання вправи «піднімання тулуба в сід» 

юнаків експериментальної (1) та контрольної групи (2)  

 

Розвиток силових якостей у групах обстеження також вивчали за 

показниками кистьової динамометрії (сили кисті). У своїй роботі для 

аналізу ми використали дані виконання вправи лише домінуючої (ведучої, 

сильнішої) руки обстежуваних. Обстежуваним пропонувалося здійснити 

три спроби. За результат ми брали найкращий результат з трьох спроб. 

       Результати дослідження силових якостей за показниками сили кисті 

представлені у таблиці 3.1 та рисунку 3.4.  
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 Рис. 3.4. Показники сили кисті юнаків експериментальної (1) та 

контрольної групи (2 

  

З даних таблиці видно, що вже на першому етапі спостерігаються вищі 

показники у юнаків експериментальної групи порівняно з юнаками групи 

порівняння. Так, середньостатистичні показники сили кисті у 

експериментальній групі на першому етапі дослідження становлять 42,7 кг, 

тоді як у юнаків групи порівняння – 43,1 кг. У юнаків експериментальної 

групи зміна показника на другому етапі обстеження становила на рівні 13,4 

%, а юнаків групи порівняння на рівні 2,9 %.  

         На другому етапі дослідження показник сили кисті у юнаків 

експериментальної групи становив на рівні 49,3 кг, у юнаків групи 

порівняння, відповідно: 44,4 кг. (Табл. 3.1, Рис. 3.4).           

         З результатів дослідження розвитку силових якостей, що визначалося 

за виконанням вправи «Лазіння по канату»  в учнів старших класів  видно, 

що у обстежуваних експериментальної групи середні показники силових 

якостей виявилися кращими, ніж у юнаків групі порівняння. 
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Середньогрупові показники у виконання вправи «лазіння по канату» 

становлять у експериментальній групі 1,9 разів, тоді як у юнаків групі 

порівняння спостерігається дещо нижчий результат – 1,6 разів.  

Після впровадження відвідування юнаки експериментальної групи 

секції атлетизму ми спостерігаємо наступні результати у групах 

обстеження. У юнаків експериментальної групи показник виконання 

вправи «лазіння по канату» покращився на 20,1 %, а у юнаків групи 

порівняння на 17,6 %. Абсолютні величини  виконання вправи «лазіння по 

канату» у групах обстеження наступні: у юнаків експериментальної групи 

на рівні 2,4 разів, у юнаків групи порівняння на рівні 1,7 разів. У кінцевому 

підсумку можна сказати, що за абсолютним показником лазіння по канату 

випереджають юнаки експериментальної групи юнаків групи порівняння 

(Табл. 3.1, Рис 3.5.). 

 

 

Рис. 3.5. Показники виконання вправи «лазіння по канату»  юнаків 

експериментальної (1) та контрольної групи (2) 

Останньою вправою, за результатами якої ми судили про розвиток 

силових якостей, була вправа «піднімання гирі 16 кг за 2 хвилини».  
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       На першому етапі дослідження нами показано вищі показники 

розвитку силових якостей у юнаків групи порівняння, що становив в 

середньому 14,6 разів, а у юнаків експериментальної групи ми 

спостерігаємо дещо гірші показники виконання цієї вправи – 13,8 разів. 

(Табл. 3.1., Рис. 3.6.). 

 

Рис. 3.6. Показники виконання вправи «піднімання 16 кг гирі» юнаків  

експериментальної (1) та контрольної групи (2) 

 

        На другому етапі ми спостерігаємо відчутніший приріст у показниках 

розвитку силових якостей за виконанням вправи «піднімання 16 кг гирі за 

2 хвилини» у експериментальній групі порівняно з приростом показника 

групи порівняння. Так, у юнаків експериментальної групи приріст 

спостерігався на рівні 38,1 %, а у юнаків групи порівняння на рівні  - 5,2%. 

Відповідно абсолютні дані виконання вправи «піднімання 16 кг гирі» стали 

кращими у представників експериментальної групи. В цій групі показник 

розвитку силових якостей на другому етапі обстеження становив в 

середньому - 22,3 рази, тоді як у юнаків групи порівняння – 15,4 рази.       
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Одним із завдань нашої роботи було оцінити рівні розвитку силових 

якостей (силової підготовленості) юнаків, які займаються в секції 

атлетизму та юнаків контрольної групи. Оцінювали лише ті вправи, які 

відносяться до загально шкільних, а саме «підтягування на перекладині», 

«кистьова динамометрія», «піднімання тулуба в сід».  

        Ми порівнювали дані до початку експерименту та після. Результати 

представлені у таблицях 3.2.-3.4. та на рисунках 3.7-3.9. 

       З даних таблиці 3.2. видно, що на першому етапі дослідження 

більшість юнаків, як експериментальної так і групи порівняння 

характеризувалися середнім рівнем виконання цієї вправи, відповідно: 

64,3% та 62,5%.  

Таблиця 3.2.  

Кількісне  співвідношення юнаків з різним рівнем розвитку силових 

якостей 

Групи дослідження Підтягування на перекладині 

початковий середній достатній високий 

Експериментальна 

група 

І етап 1 (7,1%) 9 (64,3%) 4 (28,6%) - 

ІІ етап - 8 (57,1%) 4  (28,6%) 2(14,3%) 

Контрольна група І етап 4 (25,0%) 10(62,5%) 2 (12,5%) - 

ІІ етап 3 (18,75%) 10(62,5%) 3(18,75%) - 

   

       Серед юнаків експериментальної групи на першому етапі нами 

виявлено 7,1 % з низьким та 28,6 % з достатнім рівнем розвитку силових 

якостей за виконання цієї вправи. Високий рівень виконання вправи у цій 

групі на першому етапі дослідження не виявлено. Після відвідування секції 

атлетизму ми спостерігаємо певні зміни у кількісному співвідношенні 

юнаків з різним рівнем розвитку силових якостей. Так, низький рівень не 

виявлено в жодного юнака, достатній рівень у 28,6% юнаків. Як і на 

першому етапі ми спостерігаємо найбільшу кількість юнаків 

експериментальної групи з середнім рівнем розвитку силових якостей за 

виконанням цієї вправи: 57,1%. Можна також відмітити появу в 

експериментальній групі осіб з високим рівнем розвитку силових якостей 
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за виконанням вправи «підтягування на перекладині» (14,3%)(Табл. 3.2., 

Рис. 3.7.). 

  

А Б 

Рис. 3.7. Кількісне співвідношення юнаків з різним рівнем виконання 

вправи «підтягування на перекладині»: А – експериментальна група; 

Б – контрольна група 

 

        Аналіз кількісного співвідношення юнаків за рівнем розвитку силових 

якостей при виконанні вправи «піднімання тулуба в сід» дав нам наступні 

результати.  

Таблиця 3.3.  

Кількісне  співвідношення юнаків з різним рівнем розвитку силових 

якостей 

Групи дослідження Піднімання тулуба в сід 

початковий середній достатній високий 

Експериментальна 

група  

І етап  6 (42,9%) 6(42,9%) 2(14,2%) 

ІІ етап - 3(21,4%) 6(42,9%) 5(35,7%) 

Контрольна група І етап 3 (18,7%) 9(56,3%) 4 (25,0%) - 

ІІ етап 2 (12,5%) 8(50,0%) 6 (37,5%) - 

Серед юнаків експериментальної групи на першому етапі ми 

спостерігаємо найбільшу кількість з достатнім та середнім рівнями (по 

42,9%), а також двом особам властивий був високий рівень (14,2 %). 

Жодної особи з низьким рівнем нами не виявлено. На другому етапі 
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дослідження у експериментальній групі з середнім рівнем виявилося 21,4 

%, з достатнім 42,9% та з високим 35,7% юнаків. Знову, як і на першому 

етапі дослідження ми у цій групі не спостерігаємо жодної особи з низьким 

рівнем розвитку силових  якостей. 

        У групі порівняння на першому етапі найбільше осіб виявлено з 

середнім рівнем (56,3%), менше з низьким  (18,7%) та достатнім (25,0 %) 

рівнями. Жодної особи не виявилося з високим рівнем розвитку силових 

якостей за виконанням вправи «піднімання тулуба в сід» 

       На другому етапі наступний розподіл: з низьким рівнем – 12,5%, з 

середнім рівнем – 50,0%, з достатнім рівнем – 37,5%, з високим рівнем – 

жодної особи (Табл. 3.3., Рис. 3.8.). 

  

А Б 

Рис. 3.8. Кількісне співвідношення юнаків з різним рівнем виконання 

вправи «піднімання в сід» 

Провівши аналіз співвідношення кількості юнаків, що 

характеризувалися з різним рівнем силової підготовленості за виконанням 

тесту «Кистьова динамометрія» відмічаємо, що у обох групах обстеження 

на обох етапах дослідження найбільше осіб виявилося з середнім рівнем 

цього показника (43,7%-57,2%).  
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Таблиця 3.4.  

Кількісне  співвідношення юнаків з різним рівнем розвитку силових 

якостей 

Групи дослідження Кистьова динамометрія 

початковий середній достатній високий 

Експериментальна 

група  

І етап 3 (21,4%) 8 (57,2%) 3 (21,4%) - 

ІІ етап 1(7,1%) 7 (50,0%) 5 (35,8%) 1 (7,1%) 

Контрольна група І етап 4 (25,0%) 7 (43,7%) 5 (31,3%) - 

ІІ етап 3 (18,7%) 8 (50,0%) 5 (31,3%) - 

       З низьким рівнем серед юнаків експериментальної групи на різних 

етапах відповідно, 21,4 % на першому та 7,1 % на другому; серед юнаків 

групи порівняння, відповідно 25,5% на першому етапі та 18,7 % на 

другому (Табл. 3.4., Рис. 3.9.).  

  

А Б 

Рис. 3.9. Кількісне співвідношення юнаків з різним рівнем кистьової 

динамометрії: А – експериментальна група; Б – контрольна група 

 

Можемо відмітити, що серед групи обстежуваних достатній рівень 

виконання тесту спостерігався у експериментальній групі юнаків на 

першому етапі у 21,4% від загальної їх кількості, тоді як на другому стало 

таких учнів більше - саме 35,8 % осіб, тоді як у групі порівняння, як на 

першому, так і на другому етапах дослідження залишається незмінна 

кількість осіб (по 31,3 %) (Табл. 3.4.). Стосовно високого рівня,  можемо 
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відмітити, що на цьому рівні виконав тест лише один юнак 

експериментальної групи на ІІ етапі дослідження (7,1% від загальної їх 

кількості). 

Отже, можна відмітити, що заняття в секції атлетичної гімнастики 

порівняно з юнаками групи порівняння, значно краще змінило кількісне 

співвідношення осіб з різним рівнем розвитку силових якостей. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. Cила як фізична якість, характеризується здатністю людини долати 

опір або протидіяти йому за рахунок м'язових напружень, і залежить її 

прояв від зовнішніх та внутрішніх факторів, і має різні сенситивні періоди 

розвитку та носить гетерохронний характер.  

2. Юнацький вік характеризується найвищими темпами приросту 

силових якостей, що може досягатися крім уроків фізичної культури, під 

час занять у спортивних секціях, під час занять у групах загальної фізичної 

підготовки, занять атлетичною гімнастикою, а також при самостійному 

використанні засобів силової підготовки під час виконання домашніх 

завдань з фізичної культури. 

3. В результаті дослідження встановлено, що в юнаків 

експериментальної групи (приріст від 11,7% до 38,1% у різних тестах), 

порівняно з юнаками контрольної групи (приріст від 2,9% до 17,1% у 

різних тестах) спостерігається відносно більший приріст у абсолютних 

показниках розвитку силових якостей за виконанням всіх вправ, що було 

досягнуто додатковим  відвідуванням ними секції атлетичної гімнастики. 

4. Виявлено, що у юнаків експериментальній групі, порівняно з 

юнаками контрольної групи, внаслідок додаткових занять в секції 

атлетичної гімнастики, відбулося більш чітке зміщення кількості осіб в бік 

вищих рівнів розвитку силових якостей на другому етапі дослідження. Так, 

на ІІ етапі дослідження у експериментальні групі юнаків за тестами « 

Підтягування на перекладині» та «Кистьова динамометрія» з’явилися 

юнаки,  що виконали нормативи на високому рівні,  а за тестом 

«Піднімання тулуба в сід» таких випадків збільшилося до 35,7%. Серед 

юнаків контрольної групи не виявлено жодної особи,  що виконали б тести 

на високому рівні як на першому,  так і на другому етапі обстеження. 
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Мал. 1. Вправи з гирями, що використовувалися юнаками для 

розвитку силових якостей 

 

 

Мал. 2. Вправи з штангою, що використовувалися юнаками для 

розвитку силових якостей 
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Мал. 3. Вправи з еспандерами, що використовувалися юнаками для 

розвитку силових якостей 

 

Мал. 4.  Вправи, які сприяють підвищенню швидкісної сили за 

рахунок звільнення від обтяженн
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