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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність. Одним із завдань фізичного виховання юнаків, які навчаються в
ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, є досягнення наприкінці
навчання належного рівня фізичного стану. Згідно з визначенням Міжнародного
комітету із стандартизації тестів (S.E. Klesins, 1968), фізичний стан – це
„...характеристика особистості людини, її здоров’я, статури і конституції,
функціональних
можливостей
організму,
фізичної
працездатності
та
підготовленості”. Отже, загалом після закінчення навчання в ліцеї юнаки повинні
мати високий рівень стану здоров’я, функціональних і фізичних можливостей,
рухової підготовленості та відповідні морфологічні параметри (О.С. Бортюк, 2006).
Відомо, що досягнення програмних результатів потребує відповідного
організаційно-методичного забезпечення навчального процесу (Державні вимоги до
навчальних програм в процесі освіти: Наказ Міністерства освіти України за № 188
від 25.05.1998 року. – Київ, 1998 р.).
Від рівня розвитку фізичних якостей залежать адаптаційні можливості до
фізичних навантажень, (О.І. Камаєв, 2000; О.М. Ольховий, 2015) тому недостатній
рівень фізичної підготовленості ускладнює успішне оволодіння учнями ліцею
військово-професійними навичками (О.С. Бортюк, 2004). Сучасні вимоги до
високого рівня фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою зумовлені необхідністю виконання в майбутньому обов'язків
в обраній галузі професійної діяльності (Ю.К. Лосєв, 1994; О.С. Бортюк, 2004;
Г.А. Єдинак, 2004).
Існує залежність рівня фізичного здоров'я від фізичної підготовленості
(Г.Л. Апанасенко, 2000; Б.М. Шиян, 2001; В.А. Вишневський, 2002; В.М. Романчук,
2016) та паралельно необхідність високого рівня фізичної підготовленості для
абітурієнтів вищих військових навчальних закладів (Ю.А. Бородін, 2009; Наказ
Міністра оборони № 463 від 06.09.2016 р.).
Нерозв’язаною проблемою залишається розроблення технології фізичної
культури у військових ліцеях, що могла б забезпечити можливість зменшити частку
експромтів учителів і гарантовано досягти запланованого результату
(В.П. Беспалько, 1989). Упродовж останніх років проведено низку досліджень, у
яких проаналізовано ефективність пріоритетного застосування засобів боксу у
процесі фізичного виховання учнів. На думку провідних тренерів і науковців, бокс
сприяє всебічному розвиткові провідних фізичних якостей, сприяє зміцненню
здоров’я, рівномірному та інтенсивному розвитку фізичних і морально-вольових
якостей, формує готовність до подолання труднощів та перешкод, є універсальним
засобом
гармонійного
розвитку,
фізичної
та
прикладної
підготовки
(І.І. Гайдамак, 2001; А.А. Атілов, 2007; В.К. Градополов, 2010; В.Н. Остьянов, 2011).
Зазначене дає підстави стверджувати про потребу модернізації відомих і
пошуку нових наукових підходів до фізичної підготовки ліцеїстів. Можливості
варіативної побудови фізичної культури формують актуальність науковометодичного обґрунтування удосконалення фізичної підготовки учнів ліцею із
посиленою військово-фізичною підготовкою різними засобами боксу.
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Зв’язок з науковими темами та планами. Дослідження виконано згідно з
темою 3.8 «Теоретико-методологічні основи побудови системи масового контролю і
оцінки рівня розвитку і фізичної підготовленості різних груп населення» Зведеного
плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури та спорту на
2011−2015 рр. (номер державної реєстрації 0111U000192) та темою 3.3 «Теоретикометодичні аспекти оптимізації рухової активності різних груп населення», планом
науково-дослідної роботи Львівського державного університету фізичної культури
на 2017−2020 рр. (затверджено на засіданні вченої ради ЛДУФК, протокол № 4 від
17.11.2016 р.).
Роль автора у виконанні вказаних тем полягає у визначенні фізичної
підготовленості, фізичного розвитку за методами індексів, спеціальної
працездатності з боксу учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;
з’ясуванні ставлення учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою до
занять з фізичної культури та занять у секції боксу; обґрунтуванні, розробленні та
експериментальній перевірці програм для застосування засобів боксу в урочних та
позаурочних формах фізичного виховання в ліцеях із посиленою військовофізичною підготовкою.
Мета дослідження – обґрунтувати застосування засобів боксу у фізичному
вихованні учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою для
удосконалення їхньої фізичної підготовленості.
Завдання дослідження:
1. Узагальнити досвід фізичного виховання учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою.
2. Визначити рівень фізичної підготовленості та фізичного розвитку учнів
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою різних років навчання.
3. З’ясувати ставлення учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою до занять з фізичної культури та занять у секції боксу.
4. Обґрунтувати та розробити програми застосування засобів боксу в урочних
(варіативна частина урочних занять з навчальної дисципліни «Фізична культура») та
позаурочних (секційні заняття) формах фізичного виховання в ліцеях із посиленою
військово-фізичною підготовкою.
5. Експериментально
визначити ефективність розроблених програм
застосування засобів боксу щодо фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою.
Об'єкт дослідження: фізичне виховання учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою.
Предмет дослідження: шляхи удосконалення фізичної підготовленості учнів
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової і
методичної літератури та інтернету (використано для вивчення стану розробленості
проблеми фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною
підготовкою); соціологічні методи, анкетування (застосовано для вивчення ставлення
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою до використання засобів
боксу та загалом фізичного виховання); педагогічне спостереження (застосовано для
з’ясування фізичної підготовленості, фізичного розвитку (за допомогою методу
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індексів) та спеціальної працездатності з боксу учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою); педагогічний експеримент (використано для вивчення
ефективності розроблених програм із застосування засобів боксу в урочних та
позаурочних формах фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною
підготовкою); методи математичної статистики (використано для опрацювання
емпіричних результатів на різних етапах дослідження).
Наукова новизна:
- уперше доведено ефективність застосування засобів боксу для підвищення
фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою;
- уперше обґрунтовано структуру та зміст програми варіативної частини
урочних занять із навчальної дисципліни «Фізична культура» та програми
позаурочних секційних занять для учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою з пріоритетним використанням засобів боксу;
- набули подальшого розвитку наукові дані щодо структури та змісту фізичної
підготовки учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою різних років
навчання, що характеризуються достовірно вищими показниками силової та
швидкісно-силової підготовленості учнів другого року навчання порівняно із першим;
- удосконалено зміст завдань для фізичної підготовки учнів ліцеїв із
посиленою військово-фізичною підготовкою за допомогою проведення
порівняльного аналізу фізичної підготовленості та встановлення її достовірних
відмінностей серед представників першого та другого року навчання;
- набули подальшого розвитку наукові дані щодо ставлення учнів ліцеїв із
посиленою військово-фізичною підготовкою до різних форм фізичної культури,
зокрема сприятливого ставлення до занять із використанням засобів боксу;
- набули подальшого розвитку відомості щодо впливу реалізації якісного
навчального процесу з фізичного виховання в спеціалізованих військових освітніх
закладах (на прикладі ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою) на
становлення професійно-прикладних навичок майбутнього фахівця;
- набули подальшого розвитку наукові дані щодо засобів для підвищення
ефективності навчально-виховного процесу з фізичного виховання в ліцеях із
посиленою військово-фізичною підготовкою в частині спортивних єдиноборств.
Особистий внесок здобувача полягає у постановці проблеми, аналізі
спеціальної літератури з теми дослідження, визначенні актуальності обраної теми,
виявленні проблемної ситуації, формулюванні мети та завдань, виборі відповідних
методів; нагромадженні теоретичних та емпіричних даних, організації та проведенні
констатувального й формувального педагогічних експериментів, перевірці
ефективності впровадження у практику програм застосування засобів боксу в
урочних та позаурочних формах фізичного виховання в ліцеях із посиленою
військово-фізичною підготовкою, аналізі та узагальненні отриманих даних. Наукову
інформацію щодо засобів контролю фізичної підготовленості ліцеїстів запозичено з
праць фахівців за обраним напрямом дослідження.
Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні результати, емпіричні
дані та висновки були оприлюднені на таких міжнародних науково-практичних
конференціях: «Молода спортивна наука України» (Львів, 2014–2016),
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XI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми юнацького
спорту» (Херсон, 2014), ХV Міжнародна науково-практична конференція «Фізична
культура, спорт та здоров’я» (Харків, 2015); на конференціях кафедр педагогіки та
психології і фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного
університету фізичної культури (2013–2017).
Практичне значення дослідження полягає в розробленні та впровадженні
програм застосування засобів боксу в урочних (варіативна частина урочних занять з
навчальної дисципліни «Фізична культура») та позаурочних (секційні заняття)
формах фізичного виховання з метою підвищення рівня фізичної підготовленості
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.
Результати дослідження впроваджено в навчально-виховний процес
Львівського державного ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою імені
Героїв Крут, Закарпатського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою, навчальний процес студентів Львівського державного університету
фізичної культури, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя
Стефаника, Івано-Франківського коледжу фізичного виховання, збірну команду
Збройних сил України з рукопашного бою.
Результати дослідження можуть бути використані під час розроблення
структури та змісту фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною
підготовкою, підвищення кваліфікації викладачів фізичної культури спеціалізованих
військових освітніх навчальних закладів.
Публікації. За темою дисертації опубліковано 14 праць, серед яких 6 статей – у
наукових фахових виданнях України (з них 3 – у виданнях, що внесені до
міжнародних наукометричних баз), 2 − у закордонному періодичному виданні, що
внесене до бази Scopus, 6 – апробаційного характеру.
Структура й обсяг дисертації. Дисертаційна робота, виконана на 303 сторінках,
складається зі вступу, п’яти розділів, висновків, списку використаних джерел
(212 джерел, з яких 13 – іноземних авторів) та додатків. Основний обсяг дисертації
становить 183 сторінки. Роботу ілюстровано 13 таблицями та 22 рисунками.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено зв’язок роботи з
науковими планами, темами, визначено мету, об’єкт, предмет, завдання
дослідження, розкрито наукову новизну та практичну значущість одержаних
результатів дослідження, подано дані про апробацію та впровадження результатів
дослідження, зазначено кількість публікацій з теми дисертації, подано структуру та
обсяг дисертації.
У першому розділі «Теоретико-методичні аспекти фізичної підготовки учнів
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою» подано результати
аналізування літературних джерел щодо стану вивчення проблеми удосконалення
фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою.
Установлено, що одним із завдань фізичного виховання юнаків, які навчаються
в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою, є досягнення наприкінці
навчання належного рівня фізичної підготовленості. Від рівня розвитку фізичних
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якостей залежать адаптаційні можливості до фізичних навантажень, тому
недостатній рівень фізичної підготовленості ускладнює успішне оволодіння учнями
ліцею військово-професійними навичками.
Наукові дослідження з фізичного виховання у ліцеях із посиленою військовофізичною підготовкою спрямовано на наукове обґрунтування питань контролю та
моделювання фізичної підготовленості, індивідуалізації та диференціації фізичного
виховання, вивчення різних аспектів структури та змісту фізичного виховання в
межах урочних та позаурочних форм роботи. За умови часткової інтерпретації для
фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою можна
адаптувати певну частину наукових положень щодо фізичної підготовки у військових
закладах вищої освіти. Існує мала кількість досліджень щодо використання
варіативної частини фізичного виховання у ліцеях із застосуванням елементів
окремих видів спорту (боротьби, рукопашного бою, гирьового спорту тощо).
Це дало підстави виокремити науково-практичне завдання щодо удосконалення
фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
шляхом урахування можливостей варіативності навчального процесу з фізичного
виховання та введення до його структури і змісту засобів боксу.
У другому розділі «Методи та організація дослідження» подано
обґрунтування та конкретизацію застосування методів у запропонованому
дослідженні. Розкрито сутність етапів дослідження.
На першому етапі (жовтень 2013 р. – серпень 2014 р.) проведено вивчення
проблематики дослідження через пошук, аналізування та узагальнення наукової
інформації щодо системи фізичного виховання в програмах підготовки учнів ліцеїв
із посиленою військово-фізичною підготовкою. Визначено стратегію та проведено
планування усього дослідження, конкретизовано контингент та організацію
соціологічного дослідження (опитування учнів ліцею із посиленою військовофізичною підготовкою), дібрано методики для оцінювання фізичної підготовленості,
а також функціональної спеціальної підготовленості.
На другому етапі (вересень – листопад 2014 р.) налагоджено співпрацю із
профільними навчальними закладами (ліцеями із посиленою військово-фізичною
підготовкою) м. Львова та м. Мукачевого, проведено соціологічне дослідження
(опитування) щодо зацікавленості та ставлення учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою до структури та змісту фізичного виховання та, зокрема, до
введення засобів боксу; проведено попереднє педагогічне спостереження щодо
рівня фізичної підготовленості учнів ліцею з військово-фізичною підготовкою імені
Героїв Крут (м. Львів). До соціологічного опитування та попереднього
педагогічного спостереження, залучено 101 учня з першого до третього курсу. На
цьому етапі також проведено констатувальний педагогічний експеримент, щоб
з’ясувати відмінності фізичної підготовленості учнів ліцеїв різних років навчання.
До дослідження були залучені 136 і 92 учні першого року навчання та 149 і 86 учнів
другого року навчання профільних навчальних закладів м. Львова та м. Мукачевого
відповідно.
Розроблено програми удосконалення фізичної підготовленості для
формувального педагогічного експерименту (ПЕ), проведеного із урахуванням двох
основних напрямів дослідження. Перший спрямований на перевірку засобів боксу як
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самостійного компонента фізичного виховання – секційних занять з виду спорту (у
нашому випадку боксу) та другий – як інтегрованого компонента варіативної
частини змісту навчальної дисципліни «Фізична культура» у фізичному вихованні
учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою.
На третьому етапі (грудень 2014 р. − травень 2015 р.) було реалізовано
формувальний педагогічний експеримент, що передбачав встановлення вихідних
даних, упровадження авторської програми занять у секції боксу (для учнів ліцею з
військово-фізичною підготовкою імені Героїв Крут, м. Львів) та програми
варіативної частини змісту навчальної дисципліни «Фізична культура» (для учнів
ліцею з військово-фізичною підготовкою, м. Мукачеве). Для цього було сформовано
дві експериментальні (ЕГ1, ЕГ2) (31 учень, м. Львів і 29 учнів, м. Мукачеве) та дві
контрольні групи (КГ1, КГ2) (105 учнів, м. Львів і 63 учнів, м. Мукачеве). Реалізація
програм відбувалася упродовж другої частини 2014/2015 навчального року.
Четвертий етап (червень 2015 р. – червень 2016 р.) передбачав актуалізацію
наукової та методичної інформації з проблематики дослідження, математикостатистичну обробку даних, отриманих за підсумками формувального педагогічного
експерименту, зіставлення даних вихідного та кінцевого рівнів фізичної,
функціональної та спеціальної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військовофізичною підготовкою експериментальних і контрольних груп.
На п’ятому етапі (липень 2016 р. – грудень 2017 р.) було проведено
обговорення отриманих результатів, зіставлення виявлених під час дослідження
даних із наявними в науковій і методичній літературі, конкретизовано наукову
новизну дисертаційного дослідження, проведено узагальнення даних згідно з
поставлених завдань і мети дослідження, удосконалено зміст та оформлено окремі
розділи дисертації, упроваджено основні результати та підготовлено текст роботи
для подання до апробації.
У третьому розділі «Стан та вимоги рівня фізичної підготовленості учнів
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою» подано результати
констатувального педагогічного експерименту учнів, залучених до дослідження.
Обговорено основні показники фізичної підготовленості, фізичного розвитку та
працездатності учнів ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою різних
років навчання, проведено порівняльну характеристику цих показників.
На констатувальному етапі дослідження, у межах попереднього спостереження
встановлено, що рівень фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою здебільшого перебуває на середньому рівні, що
відповідає оцінкам 3 та 4 бали. Фізичний розвиток учнів коливається від нижчого за
середній (44−76 % учнів за показниками життєвого індексу та загальною сумою
балів), середнього (20−55 % учнів за показниками силового індексу, індексу
Робінсона, ваго-зростового індексу, індексу Руфф’є, загальною сумою балів) до
вищого за середній рівнів (20−50 % учнів за показниками силового індексу, індексу
Робінсона, ваго-зростового індексу, індексу Руфф’є).
У фізичній підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою різних років навчання наявні достовірні відмінності за більшістю
проявів фізичних якостей (18 з 19 показників), що потребує урахування при
формуванні напрямів корекції структури та змісту фізичного виховання в цих
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спеціалізованих освітніх закладах. Перевага курсантів другого року навчання
становить від 1,08 до 56,54 % при р≤0,05–0,01. Лише для показників
координаційних здібностей (за результатами контрольної вправи «Три перекиди
вперед») спостерігається достовірне погіршення результату − 6,03–8,77 % від
вихідного рівня (при р≤0,01). Для показників фізичного розвитку (за методом
індексів) достовірні відмінності на користь курсантів другого курсу наявні за
індексом Руфф’є, швидкісним та швидкісно-силовим індексами (1,39–4,18 %
вихідного рівня відповідно). Спеціальна працездатність з боксу (за більшістю
показників) перебувала в межах статистичної похибки − 0,57–2,61 % при р≥0,05.
Виявлені об’єктивні показники рівня фізичної підготовленості учнів різних
років навчання вказали на потребу корекції суттєвих відмінностей за проявами
силових якостей, швидкісно-силової витривалості, швидкісних і координаційних
здібностей та часткової корекції завдань професійно-прикладної спрямованості за
допомогою підвищення спеціальної працездатності). Ця інформація була зіставлена
з даними спеціальної літератури.
У четвертому розділі «Характеристика та експериментальна перевірка
програм використання засобів боксу в удосконаленні фізичної підготовленості
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою» подано результати
проведеного опитування учнів, наведено структуру і зміст програм з використання
засобів боксу в удосконаленні фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою, визначено ефективність програм у природних
умовах навчально-виховного процесу та здійснено порівняльну характеристику
ефективності програм застосування засобів боксу за різних умов реалізації.
Проведене опитування вказало, що більшість учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою характеризують свій стан здоров’я як середній та
добрий (33,96 та 62,26 % респондентів), здебільшого вважають оптимальною
структуру та зміст фізичного виховання у їхньому освітньому закладі (98,11 %),
визначають спрямованість занять здебільшого на різнобічний розвиток (52,83%),
вказують на необхідність додаткових самостійних занять (92,45 %), потребують
занять 3−4 рази на тиждень або щодня (50,94 % та 49,06 % респондента відповідно).
Найбільший вплив на мотивацію учнів до занять фізичною культурою мають друзі
(50,94 %) найбільш популярними видами рухової діяльності є спортивні
єдиноборства (73,58 %). Більшість учнів переконані в наявному позитивному впливі
занять з боксу на фізичну підготовленість − 73,58 % респондентів, серед основних
переваг занять боксом вони визначають появу впевненості в собі (81,13 %), нових
силових характеристик (62,26 %) та прикладних навичок (56,60 %), впевнені у
продовженні занять боксом у подальшій професійній та побутовій діяльності
69,81 % опитуваних.
Таким чином, при формуванні змісту завдань фізичного виховання для різних
форм організації (урочна та позаурочна), вибору та поєднання засобів боксу (різної
спрямованості на удосконалення фізичних якостей) для навчально-виховного
процесу було ураховано таке: система фізичного виховання в ліцеях із посиленою
військово-фізичною підготовкою має низку суттєвих відмінностей організаційного
та відповідно методичного характеру порівняно з закладами загальної середньої
освіти; для фізичної підготовленості учнів різних років навчання за більшістю
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показників спостерігаються суттєві (р≤0,05–0,01) відмінності на користь
представників другого року навчання; використання засобів боксу у фізичному
вихованні учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою повинно
передбачати їхнє адаптування до умов навчально-виховного процесу з фізичного
виховання; для реалізації навчально-виховного процесу є об’єктивні умови
матеріально-технічного забезпечення; рівень спеціальної підготовленості з боксу
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою сформований
індивідуально та варіативно в кожному з випадків.
Отже, розроблено програми, перша з яких передбачає застосування засобів
боксу в урочних формах роботи як варіативної частини змісту урочних занять з
навчальної дисципліни «Фізична культура», друга представлена секційними
заняттями у позаурочних формах роботи з фізичного виховання.
У процесі дослідження доведено ефективність використання засобів боксу в
межах двох напрямів застосування засобів боксу в навчально-виховному процесу з
фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою
(табл. 1, 2).
Таблиця 1
Зміни показників фізичної підготовленості
учнів ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою
за результатами реалізації програми використання засобів боксу
в межах варіативного модуля навчальної дисципліни «Фізична культура»

№

Показник

1
1

2

2
3

4
5
6
7
8

Станова
динамометрія
Кистьова
динамометрія
Кидок набивного
м’яча на дальність з
положення сід (2 кг)
Метання тенісного
м’яча на дальність
Стрибок у довжину з
місця
Викрут лінійки за
спину
Нахил тулуба
уперед, стоячи
Біг 20 м

Контингент учнів, залучених до дослідження
ЕГ 2 (n=29)
КГ 2 (n=63)
вихідні дані кінцеві дані вихідні дані кінцеві дані
ПЕ
ПЕ
ПЕ
ПЕ
3

4

5

6

101,66±7,11

112,38±5,63

104,73±10,33

109,70±7,97

28,86±4,95

32,41±5,15

27,95±3,44

32,94±3,09

380,66
±20,01

425,10
±23,53

391,03
±17,63

403,98
±16,47

39,66±3,73
36,79±3,55
174,21
±11,61

44,97±3,32
43,07±3,02
184,41
±6,97

38,25±3,76
35,57±3,50
183,57
±10,57

42,89±2,55
39,84±2,76
185,11
±7,58

58,41±5,92

51,00±3,73

61,38±8,73

66,03±5,60

9,72±3,56

12,12±2,43

9,97±3,83

7,48±2,97

2,99±0,18

2,92±0,15

2,92±0,14

2,93±0,15

9
1
9
10
11
12
13
14

15

16
17
18

2
5-секундний біг на
місці
Біг 100 м
Метання тенісного
м’яча на точність
Човниковий біг
4х9 м
Три перекиди вперед
Згинання −
розгинання рук в
упорі лежачи
Підімання тулуба в
положення сід за
30 с
Вис на зігнутих
руках
Підтягування на
перекладині
Тест Купера, 12хвилинний біг

Продовження табл. 1
5
6

3

4

18,86±3,35

22,03±2,36

18,70±2,79

19,06±3,12

14,61±0,19

14,55±0,18

14,78±0,50

14,59±0,44

6,72±1,20

8,41±0,62

6,29±1,03

7,17±0,95

10,21±0,34

10,10±0,23

10,21±0,37

10,20±0,31

4,83±0,60

3,92±0,31

4,77±0,55

4,62±0,36

36,34±3,63

42,90±2,70

35,33±4,09

43,90±2,09

21,17±2,04

27,21±2,58

20,29±2,41

22,84±2,37

32,38±4,43

39,93±2,90

34,30±5,79

37,32±4,64

12,79±1,85

15,76±1,36

13,03±2,20

16,11±1,56

2331,79
±61,79

2551,48
±53,72

2349,49
±48,31

2558,21
±43,38
Таблиця 2

Зміни показників фізичної підготовленості
учнів ліцею із посиленою військово-фізичною підготовкою
за результатами реалізації програми використання засобів боксу
в межах спортивної секції

№

1
1
2
3

4
5

Показник

Контингент учнів, залучених до дослідження
ЕГ 1 (n=31)
КГ 1 (n=105)
вихідні дані кінцеві дані
вихідні
кінцеві дані
ПЕ
ПЕ
дані ПЕ
ПЕ

2
3
Станова динамометрія 104,45±8,51
Кистьова
28,00±4,66*
динамометрія
Кидок набивного
383,39
м’яча на дальність з
±36,18
положення сід (2 кг)
Метання тенісного
41,87±5,83
м’яча на дальність
37,45±5,33
Стрибок у довжину з
171,23
місця
±14,96

4
114,19±7,79

5
6
106,10±9,12 112,85±8,06

34,13±2,81

25,27±3,79*

31,49±3,46

448,29
±26,36

393,74
±28,77

401,92
±25,51

44,19±3,81
42,06±3,61
187,55
±6,98

40,75±4,54
36,35±4,13
176,41
±12,58

43,93±2,94
38,71±2,81
184,06
±12,21

10
1
6
7
8
9
10
11
12
13
14

15
16
17
18

2
Викрут лінійки за
спину
Нахил тулуба уперед,
стоячи
Біг 20 м
5-секундний біг на
місці
Біг 100 м
Метання тенісного
м’яча на точність
Човниковий біг 4х9 м
Три перекиди вперед
Згинання −
розгинання рук в
упорі лежачи
Піднімання тулуба в
положення сід за 30 с
Вис на зігнутих руках
Підтягування на
перекладині
Тест Купера, 12хвилинний біг

Продовження табл. 2
5
6

3

4

65,35±11,83

51,84±5,21

61,85±10,77

66,40±6,59

6,26±1,52

13,13±2,08

5,97±2,89

8,52±2,17

2,95±0,17

2,93±0,20

2,98±0,19

2,96±0,17

16,39±2,15

23,10±1,65

15,84±1,93

18,04±2,20

14,69±0,52

14,35±0,37

14,79±0,40

14,42±0,41

6,39±1,31

8,61±1,01

6,85±1,43

7,61±1,21

10,32±0,27
4,47±0,50

10,24±0,27
3,63±0,28

10,43±0,30
4,36±0,48

10,27±0,26
4,65±0,42

34,90±8,49

42,03±3,67

33,38±5,45

41,78±2,85

20,19±3,20

26,06±1,81

20,33±3,30

22,06±2,77

29,29±4,56

40,16±3,94

30,13±6,55

37,98±4,41

11,19±3,05

15,97±2,31

12,31±3,57

15,21±2,21

2359,10
±37,26

2559,52
±34,95

2348,69
±54,31

2557,18
±75,26

У межах першого напряму (варіативний модуль навчальної дисципліни
«Фізична культура») досягнуто удосконалення фізичної підготовленості учнів
Мукачівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою. Найбільш
виражені зміни рівня фізичної підготовленості спостерігалися за контрольними
вправами «Станова динамометрія», «Кистьова динамометрія» (максимальна сила);
«Кидок набивного м’яча», «Метання тенісного м’яча на дальність», «Стрибок у
довжину з місця» (вибухова сила); «Викрут лінійки за спину», «Нахил тулуба»
(гнучкість); («5-секундний біг на місці» (швидкісні здібності); «Метання тенісного
м’яча на точність», «Три перекиди вперед» (координаційні здібності; («Згинання −
розгинання рук в упорі лежачи», «Піднімання тулуба в положення сід за 30 с», «Вис
на зігнутих руках», «Підтягування на перекладині» (силова та швидкісно-силова
витривалість); «Тест Купера» (загальна витривалість). Достовірні зміни групових
показників учнів наявні за проявами фізичних якостей на внутрішньому рівні –
5,86–28,50 % (р≤0,05–0,01) та порівняно із представниками контрольної групи –
2,44–62,35 % (р≤0,05–0,01). За показниками спеціальної працездатності з боксу
зафіксовано домінування за усіма параметрами (17,95–49,15 %, р≤0,01).
У межах другого напряму (секційні заняття) досягнуто удосконалення фізичної
підготовленості учнів Львівського ліцею з посиленою військово-фізичною
підготовкою імені Героїв Крут. Заняття мали певні змістові відмінності, що
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відповідає даним наукової та методичної літератури (А.Л. Палатний, 2001;
М.П. Савчин, 2008; О.П. Скавронський, 2012). Зростання є аналогічним, проте
наявні відмінності відносних показників щодо максимальної сили (9,33 та 21,89 %,
р≤0,01), вибухової сили (9,53–16,93, р≤0,01), гнучкості (20,68–109,79 %, р≤0,01),
швидкісних здібностей (2,33–40,94 %, р≤0,05–0,01), координаційних здібностей
(18,82–34,85 %, р≤0,01), силової та швидкісно-силової витривалості (20,43–42,65 %,
р≤0,01 від вихідного рівня). Достовірні відмінності показників учнів на
міжгруповому рівні наявні за проявами фізичних якостей (5,74–54,03 %, р≤0,05–
0,01) та спеціальної працездатності з боксу (11,78–60,40 %, р≤0,01) щодо учнів
контрольної групи (рис. 1).
Водночас, як вказує значна кількість фахівців, навчально-виховні впливи у
межах урочних та позаурочних форм фізичного виховання мають об’єктивно різні
механізми, що виявляється також у результативності цієї діяльності.

Рис. 1. Зміни результатів фізичної підготовленості
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
під впливом програм із застосуванням засобів боксу (ЕГ1 – секційні заняття;
ЕГ2 – варіативний модуль з боксу в заняттях з «Фізичної культури»):
1 − станова динамометрія; 2 − кистьова динамометрія (провідна рука); 3 − кидок набивного
м’яча на дальність з положення сід (2 кг); 4 − метання тенісного м’яча на дальність, (п) – провідна
рука; (н) – непровідна рука; 5 − стрибок у довжину з місця; 6 − викрут лінійки за спину; 7 − нахил
тулуба уперед, стоячи; 8 − біг 20 м; 9 – 5-секундний біг на місці; 10 − біг 100 м; 11 − метання
тенісного м’яча на точність; 12 − човниковий біг 4х9 м; 13 – згинання − розгинання рук в упорі
лежачи; 14 − піднімання тулуба в положення сід за 30 с; 18 − тест Купера, 12-хвилинний біг; 16 −
вис на зігнутих руках; 17 − підтягування на перекладині; 13 − три перекиди вперед
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У межах проведеного порівняння двох методичних підходів щодо
впровадження засобів боксу в навчально-вихований процес з фізичного виховання
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою ми отримали відмінний
результат. Зокрема, для застосування засобів боксу шляхом реалізації програми
секційних занять зафіксовано суттєво вищі результати за певними показниками
фізичної підготовленості учнів (вибухова сила, швидкісні здібності та координаційні
здібності − 1,42–8,04 % при р≤0,05) та спеціальної працездатності з боксу (кількість
і середня сила ударів у часових відтинках 8 с та 40 с (9,51–11,86 % при р≤0,01),
порівняно із другим методичним підходом у межах академічних занять з «Фізичної
культури» з варіативним змістом.
У п’ятому розділі дисертації «Аналіз та узагальнення результатів
дослідження» представлено результати експериментального дослідження та їхнє
зіставлення з результатами наявних наукових джерел. Виокремлено три групи
даних, одержаних під час дисертаційного дослідження.
Набули подальшого розвитку:
 структура засобів для підвищення ефективності навчально-виховного
процесу з фізичного виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною
підготовкою в частині спортивних єдиноборств;
 інформація щодо впливу реалізації якісного навчально-виховного процесу із
фізичного виховання в спеціалізованих військових освітніх закладах (на прикладі
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою) на становлення професійноприкладних навичок майбутнього фахівця;
 відомості про ставлення учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою до різних форм занять з фізичної культури, зокрема сприятливе
ставлення до введення до навчально-виховного процесу занять із використанням
засобів боксу;

наукові дані щодо структури та змісту фізичної підготовленості учнів
ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою на різних роках навчання, що
характеризуються достовірно вищими показниками силової та швидкісно-силової
підготовленості учнів другого року навчання порівняно з першим.
Удосконалено:
 зміст завдань для фізичної підготовки учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою за допомогою проведення порівняльного аналізу фізичної
підготовленості та встановлення її достовірних відмінностей серед представників
першого та другого року навчання.
Уперше:
 доведено ефективність застосування засобів боксу для підвищення фізичної
підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою;
 обґрунтовано структуру та зміст програми варіативної частини
академічних занять з навчальної дисципліни «Фізична культура» та програми
позаурочних секційних занять для учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою з пріоритетним використанням засобів боксу.
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ВИСНОВКИ
Дисертацію спрямовано на розв’язання актуального науково-практичного
завдання удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою за допомогою внесення корекції у варіативну
частину структури та зміст фізичного виховання зазначених спеціалізованих
освітніх закладів на основі використання засобів боксу.
1. Узагальнення досвіду фізичного виховання учнів ліцеїв із посиленою
військово-фізичною підготовкою вказує на збереження спільних базових завдань
для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих закладів освіти. З
урахуванням сучасних соціально-політичних умов актуальними є нові вимоги до
фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
з потребою якісного перенесення досвіду на подальшу професійно-прикладну
діяльність.
Основні напрями наукових досліджень з фізичного виховання у ліцеях із
посиленою військово-фізичною підготовкою пов’язані загалом із формуванням
фізкультурно-освітнього середовища, загальнометодичними підходами, з’ясуванням
морфофункціональних показників курсантів. Окремі блоки досліджень спрямовано
на наукове обґрунтування питань контролю та моделювання фізичної
підготовленості, індивідуалізації та диференціації фізичного виховання, вивчення
різних аспектів структури та змісту фізичного виховання в межах урочних і
позаурочних форм роботи. За умов часткової інтерпретації для фізичного виховання
в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою можна адаптувати певну
частину наукових положень щодо фізичної підготовки у військових закладах вищої
освіти. Існує мала кількість досліджень щодо використання варіативної частини
фізичного виховання у ліцеях із застосуванням елементів окремих видів спорту
(боротьби, рукопашного бою, гирьового спорту тощо).
Це дало підстави виокремити науково-практичне завдання щодо удосконалення
фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
шляхом урахування можливостей варіативності навчально-виховного процесу з
фізичного виховання та введення до його структури та змісту засобів боксу.
2. Учні ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою здебільшого
мають середній рівень фізичної підготовленості, що відповідає оцінкам 3 та 4 бали.
Фізичний розвиток учнів коливається здебільшого від нижчого за середній рівня
(44−76 % учнів за показниками життєвого індексу та загальною сумою балів),
середнього (20−55 % учнів за показниками силового індексу, індексу Робінсона,
ваго-зростового індексу, індексу Руфф’є, загальною сумою балів) до вищого за
середній рівня (20−50 % учнів за показниками силового індексу, індексу Робінсона,
ваго-зростового індексу, індексу Руфф’є).
Учні другого року навчання ліцеїв із посиленою військово-фізичною
підготовкою за рівнем проявів більшості фізичних якостей суттєво переважають
своїх молодших колег на 1,08−56,54 % при р≤0,05–0,01 (загалом за 18 з
19 показників). Однак у другокурсників відбувається погіршення проявів
координаційних здібностей − 6,03–8,77 % від вихідного рівня (р≤0,01) при
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наближено однаковому рівні спеціальної працездатності з боксу (відмінності 0,57–
2,61 % при р≥0,05).
3. Учні ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою загалом мають
позитивне ставлення до занять з фізичної культури та появи в їхній структурі
засобів боксу, мотивацію до яких найбільше формують друзі (50,94 %). Здебільшого
позитивне ставлення учнів проявляється в суб’єктивній оцінці стану здоров’я,
визначенні спрямованості занять з боксу на фізичну підготовленість (33,96−98,11 %
респондентів).
Учні вказали на потребу додаткових самостійних занять та збільшення загалом
кількості занять на тиждень, на популярність у структурі рухової діяльності
спортивних єдиноборств (49,06−92,45 % респондентів). Формування впевненості в
собі, нові силові характеристики та прикладні навички вказано перевагами занять
боксом (56,60−81,13 % респондентів).
4. Об’єктивні показники рівня фізичної підготовленості учнів різних років
навчання (суттєві відмінності за проявами силових якостей, швидкісно-силової
витривалості, швидкісних і координаційних здібностей), потреба часткової корекції
завдань фізичного виховання (професійно-прикладна спрямованість, спеціальна
працездатність), загальні особливості навчально-виховного процесу в ліцеях із
посиленою військово-фізичною підготовкою (структура та обсяги) зумовили
впровадження засобів боксу за допомогою обґрунтування та розроблення двох
програм. Перша передбачає застосування засобів боксу в урочних формах роботи як
варіативної частини змісту академічних занять з навчальної дисципліни «Фізична
культура», друга представлена секційними заняттями у позаурочних формах роботи
з фізичного виховання.
5. Експериментальну перевірку програм застосування засобів боксу у
фізичному вихованні ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою з метою
удосконалення фізичної підготовленості учнів проведено за допомогою двох
локальних педагогічних експериментів. Удосконалення фізичної підготовленості
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою відбулося на достовірно
вищому рівні за запропонованими двома програмами застосування засобів боксу. У
межах програми секційних занять зростання показників фізичної підготовленості
становило від 9,53 до 109,79 % при р≤0,05–0,01 за параметрами, що характеризують
прояви максимальної та вибухової сили, швидкісних і координаційних здібностей,
гнучкості. Для програми використання засобів боксу в межах варіативної частини
змісту урочних занять з навчальної дисципліни «Фізична культура» зростання
становило від 5,86 до 28,50 % при р≤0,05–0,01 відповідно.
Таким чином, ефективність першого методичного підходу (секційні заняття)
становить від 5,74 до 54,03 % за 11 з 19 показниками та другого (варіативна частина
змісту академічних занять з «Фізичної культури») − від 2,44 до 62,35 % за 12 з 19
показниками, що проявляється суттєво більшими (р≤0,05–0,01) показниками.
При доведеній ефективності двох методичних підходів застосування засобів
боксу у фізичному вихованні ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
переваги мають показники вибухової сили («Кидок набивного м’яча»), швидкісних
здібностей («Біг 100 м»), координаційних здібностей (1,42–8,04 % при р≤0,05), а
також спеціальної працездатності з боксу (кількості та середня сила ударів у
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часових відтинках 8 с та 40 с 9,51–11,86 % при р≤0,01) на користь програми
застосування засобів боксу в секційних заняттях.
Перспективи подальших досліджень передбачають визначення ефективності
використання засобів боксу для удосконалення фізичної та професійно-прикладної
підготовленості курсантів закладів вищої освіти.
СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ
Наукові праці, в яких опубліковано основні наукові результати дисертації
1. Ільницький І. М. Рівень фізичної підготовленості учнів ліцею з посиленою
військово-фізичною підготовкою / І. М. Ільницький, А. М. Окопний // Науковий
часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні
проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017.
– Вип. 9 (91) 17. – С. 30–34.
Здобувачеві належить проведення контролю фізичної підготовленості та
інтерпретація даних.
2. Ільницький І. Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою за допомого програм секційних занять
з боксу / Іван Ільницький, Андрій Окопний, Артур Палатний // Фізична активність,
здоров’я і спорт. – 2017. – № 3 (29). – С. 14–23.
Видання внесено до наукометричних баз CiteFactor, Index Copernicus Journals
Master List.
Здобувачеві належить обґрунтування та проведення педагогічного
експерименту, узагальнення результатів дослідження.
3. Ільницький І. Актуальні напрями дослідження з удосконалення фізичного
виховання в ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою [Електронний
ресурс] / Іван Ільницький, Андрій Окопний // Спортивна наука України. – 2017. –
№ 4 (80).
–
С. 3–9.
–
Режим
доступу
:
http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/623/603
Видання внесено до наукометричних баз CiteFactor, Index Copernicus Journals
Master List.
Здобувачеві належить аналіз наукової і методичної літератури, конкретизація
виявлених наукових напрямів.
4. Ільницький І. Ефективність використання засобів боксу в межах
варіативного модуля навчальної дисципліни «фізична культура» в удосконаленні
фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою
/ Іван Ільницький, Андрій Окопний, Артур Палатний // Фізична активність, здоров’я
і спорт. – 2017. – № 4. – С. 10–18.
Видання внесено до наукометричних баз CiteFactor, Index Copernicus Journals
Master List.
Здобувачеві належить організація, проведення та інтерпретація основних
результатів педагогічного експерименту.
5. Ільницький І. Показники фізичного розвитку та працездатності учнів ліцею
з посиленою військово-фізичною підготовкою / Ільницький Іван, Окопний Андрій //
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Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. – Вип. 4 (23). –
Житомир : Видавець О. О. Євенок, 2017. – С. 172−176.
Здобувачеві належить отримання даних рівня підготовленості та їх
узагальнення.
6. Dynamic of indexes of technical and tactical actions of qualified kickboxer
individual fighting style / Maryan Pityn, Andriy Okopnyy, Oksana Tyravska, Natalia
Hutsul, Ivan Ilnytsky // Journal of Physical Education and Sport (JPES). – 2017. –
17 (Supplement issue 3). − pp. 1024–1030. doi:10.7752/jpes.2017.s3157
Видання внесено до наукометричної бази Scopus.
Здобувачеві належить частина обговорення, пов’язана з технікою ударів
руками.
7. Ільницький І. Ставлення учнів до засобів боксу у фізичному вихованні в
ліцеях із посиленою військово-фізичною підготовкою / Ільницький І., Окопний А.,
Палатний А. / Науковий часопис Національного педагогічного університету імені
М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури
(фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.] / За ред. О. В. Тимошенка. – Київ : Вид-во
НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. – Вип. 1 (95) 18. – С. 25−29.
Здобувачеві належить проведення опитування учнів, інтерпретація та
узагальнення отриманих даних.
8. Use of boxing to improve the physical education content in lyceums with
intensive military and physical training / Ivan Ilnytskyy, Andriy Okopnyy, Artur Palatnyy,
Maryan Pityn, Oksana Kyselytsia, Yaroslav Zoriy// Journal of Physical Education and
Sport (JPES), 18 (1), Art 35, pp. 262–269, 2018, doi:10.7752/jpes.2018.01035
Видання внесено до наукометричної бази Scopus.
Здобувачеві належить організація та проведення педагогічного експерименту,
порівняння та узагальнення даних.
Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації
9. Ільницький І. Вплив фізичної активності на здоров`я людини /
І. Ільницький, М. Ковчак // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності
населення : матеріали ІХ Всеукр. наук.-прак. конф. з між народ. участю. – Львів :
ЛДУФК, 2014. – С. 177−179.
Здобувачеві належить з’ясування ролі засобів боксу в структурі фізичної
активності населення.
10. Ільницький І. Напрями формування здорового способу життя учнів ліцеїв з
посиленою військово-фізичною підготовкою / І. Ільницький // Актуальні проблеми
юнацького спорту : матеріали ХІ Всеукр. наук.-прак. конф. – Харків : ХДУ, 2014. –
С. 144−146.
11. Ільницький І. Вивчення та аналіз досягнень українських боксерів на
міжнародній арені / І. Ільницький, А. Окопний, Д. Сосновський // Молода спортивна
наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я
людини. Вип.18 : у 4-х т. – Львів : ЛДУФК, 2014. – Т. 1. – С. 95−99.
Видання внесено до наукометричної бази Index Copernicus Journals Master List.
Здобувачеві належить пошук наукової інформації та її зіставлення.
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12. Ільницький І. Фізична підготовленість учнів ліцею імені Героїв Крут з
посиленою військово-фізичною підготовкою / Іван Ільницький // Молода спортивна
наука України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я
людини : у 4-х т. – Львів : ЛДУФК, 2016. – Вип. 20, т. 1/2. – С. 218–221.
13. Ільницький І. Засоби покращення фізичного стану учнів ліцеїв з посиленою
військово-фізичною підготовкою / І. Ільницький // Мотивація людини до здорового
способу життя : матеріали Х Всеукр. наук.-практ. конф. – Львів : Поліграфіст, 2015.
– С. 7−15.
14. Ільницький І. Фізичне виховання учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою / І. Ільницький, А. Окопний // Молода спортивна наука
України : зб. наук. праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини : у
4-х т. – Львів : ЛДУФК, 2015. – Вип.19, т. 2. – С. 101−104.
Видання внесено до наукометричної бази Index Copernicus Journals Master List.
Здобувачеві належить узагальнення даних та постановка наукового завдання.
АНОТАЦІЯ
Ільницький І. М. Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв із
посиленою військово-фізичною підготовкою засобами боксу. – Кваліфікаційна
наукова праця на правах рукопису.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.02 − фізична культура, фізичне
виховання різних груп населення. – Львівський державний університет фізичної
культури, Львів, 2018.
Дисертацію спрямовано на обґрунтування застосування засобів боксу у
фізичному вихованні учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою
для удосконалення їхньої фізичної підготовленості.
Основні положення наукової новизни полягають у тому, що вперше доведено
ефективність застосування засобів боксу для підвищення фізичної підготовленості
учнів ліцеїв із посиленою військово-фізичною підготовкою; обґрунтовано структуру
та зміст програми варіативної частини академічних занять з навчальної дисципліни
«Фізична культура» та програми позаурочних секційних занять для учнів ліцеїв із
посиленою військово-фізичною підготовкою з пріоритетним використанням засобів
боксу.
Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв із посиленою військовофізичною підготовкою відбулося за двома програмами застосування засобів боксу.
У межах програми секційних занять зростання показників фізичної підготовленості
становило від 9,53 до 109,79 % при р≤0,05–0,01 за параметрами, що характеризують
прояви максимальної та вибухової сили, швидкісних та координаційних здібностей,
гнучкості. Для програми використання засобів боксу в межах варіативної частини
змісту академічних занять з навчальної дисципліни «Фізична культура» зростання
становило від 5,86 до 28,50 % при р≤0,05–0,01 відповідно.
Ключові слова: фізичне виховання, ліцеї, фізична підготовка, секція,
варіативна частина, учні.
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АННОТАЦИЯ
Ильницкий И. М. Совершенствование физической подготовленности
учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой средствами
бокса. − Квалификационный научный труд на правах рукописи.
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому
воспитанию и спорту по специальности 24.00.02 − физическая культура, физическое
воспитание разных групп населения. − Львовский государственный университет
физической культуры, Львов, 2018.
Потребности модернизации известных и поиска новых научных подходов к
физической подготовке лицеистов раскрыли возможности вариативного построения
содержания физической культуры и стали основой актуализации научнометодического обоснования совершенствования физической подготовки учащихся
лицеев с усиленной военно-физической подготовкой различными средствами, в
частности бокса.
Диссертация направлена на решение актуальной научно-практической задачи
совершенствования физической подготовленности учащихся лицеев с усиленной
военно-физической подготовкой посредством внесения коррекций в структуру и
содержание физического воспитания на основе использования средств бокса.
Целью исследования было обосновать применение средств бокса в физическом
воспитании учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой для
совершенствования их физической подготовленности.
Задачи исследования предусматривали обобщение опыта физического
воспитания учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой;
определение уровня физической подготовленности и физического развития
учащихся лицея с усиленной военно-физической подготовкой разных годов
обучения; выяснение отношения учащихся лицеев с усиленной военно-физической
подготовкой к занятиям по физической культуре и занятиям в секции бокса;
обоснование и разработку программы применения средств бокса в урочных
(вариативная часть академических занятий по дисциплине «Физическая культура»)
и внеурочных (секционные занятия) формах физического воспитания в лицеях с
усиленной военно-физической подготовкой; экспериментальное определение
эффективности разработанных программ применения средств бокса по физической
подготовленности учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой.
Основные положения научной новизны состоят в том, что впервые доказана
эффективность применения средств бокса для повышения физической
подготовленности учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой;
обоснованы структура и содержание программы вариативной части академических
занятий по дисциплине «Физическая культура» и программы внеурочных
секционных занятий для учащихся лицеев с усиленной военно-физической
подготовкой с приоритетным использованием средств бокса.
Установлено, что ученики второго года обучения лицеев с усиленной военнофизической подготовкой по уровню проявлений большинства физических качеств
существенно превышают своих младших коллег на 1,08–56,54 % при р≤0,05–0,01
(всего за 18 из 19 показателей). Однако у второкурсников происходит ухудшение
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проявлений координационных способностей (6,03–8,77 % от исходного уровня,
р≤0,01) при приблизительно одинаковом уровне специальной работоспособности по
боксу (различия 0,57–2,61 % при р≥0,05 ).
Экспериментальная проверка программ применения средств бокса в
воспитании учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой с целью
совершенствования физической подготовленности учащихся проведена в двух
локальных педагогических экспериментах. Совершенствование физической
подготовленности учащихся лицеев с усиленной военно-физической подготовкой
прошло на более высоком уровне по предложенным двум программам применения
средств бокса. В рамках программы секционных занятий прирост показателей
физической подготовленности составил от 9,53 до 109,79 % при р≤0,05−0,01 по
показателям, характеризующим проявления максимальной и взрывной силы,
скоростных и координационных способностей, гибкости. Для программы
использования средств бокса в рамках вариативной части содержания
академических занятий по дисциплине «Физическая культура» прирост составил от
5,86 до 28,50 % при р≤0,05−0,01 соответственно.
Таким образом, эффективность первого методического подхода (секционные
занятия) составляет от 5,74 до 54,03 % за 11 из 19 показателям и второго
(вариативная часть содержания академических занятий с «Физической культуры») −
от 2,44 до 62,35 % за 12 из 19 показателям, что проявляется существенно большими
(р≤0,05−0,01) показателями.
При доказанной эффективности двух методических подходов применения
средств бокса в учебно-воспитательном процессе по физическому воспитанию
лицеев с усиленной военно-физической подготовкой имеется преимущество по
взрывной силе («Бросок набивного мяча»), скоростным способностям («Бег 100 м»),
координационным способностям (1,42−8,04 % при р≤0,05), а также по показателям
специальной работоспособности по боксу (количества и средняя сила ударов во
временных отрезках 8 с и 40 с 9,51−11,86 % при р≤0,01) в пользу программы
применения средств бокса в секционных занятиях.
Перспективы дальнейших исследований предусматривают определение
эффективности использования средств бокса для совершенствования физической и
профессионально-прикладной подготовленности курсантов высших учебных
заведений.
Ключевые слова: физическое воспитание, лицеи, физическая подготовка,
секция, вариативная часть, ученики.
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The thesis is focused on substantiation of means of boxing application in physical
education of lyceum students with advanced military and physical training to improve
their fitness level.
Basic points of scientific novelty consist in the fact that efficiency of application of
boxing means to improve physical fitness of lyceum students with advanced military and
physical training has been proven for the first time. The structure and content of optional
part of Physical education classes and the program of extra-curricular group activities for
lyceum students with advanced military and physical training using boxing means have
been substantiated.
Improvement of fitness level of lyceum students with advanced military and physical
training was achieved by two programs using means of boxing. Using the program for
exta-curriculum activities, it has been demonstrated the increasing of the indices of
physical preparedness ranged from 9.63 to 109.79 % at р≤0,05–0,01 by the indices that
characterize maximum and explosive power, speed and coordination abilities, flexibility.
Using the program for optional part of Physical education classes it has been demonstrated
the increasing ranged from 5.86 to 28.50 % at р≤0,05–0,01 correspondingly.
Keywords: physical education, lyceums, physical training, group, optional part,
students.

