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Annotation
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to the substantiation of the effectiveness of Thai 

boxing sectional lessons for 17-19 year old students with different levels of physical health. Purpose – to determine 
the influence of Thai boxing on the physical fitness of 17-19 year old students with different levels of physical health 
in section lessons.

Material and methods. The study was carried out at the Pridneprovsk State Academy of Civil Engineering 
and Architecture with 57 students aged 17-19. Students were divided into experimental (n=28) and control (n=29) 
groups. The experimental group was offered a program of sectional classess using Thai boxing means, the control 
group – general physical training with taekwondo elements. Students from the EG within the group were distributed 
according to the levels of physical health into subgroups with low, below average and average levels to differentiate 
the content and intensity of physical activity on the lessons. The frequency of classes for both groups was identical 
– three times per week for 80 minutes during one academic year. The research used the following methods: analysis 
of scientific and methodological literature, pedagogical testing, pedagogical experiment, methods of mathematical 
statistics.

И The studied young men significantly improved the results of testing endurance, muscle strength of hand and 
upper extremities, speed-strength abilities. In addition, students with different levels of health showed an improve-
ment in the results of quickness and flexibility in the subgroup with low level of physical health and dexterity – in 
the subgroup with below average and average levels of physical health.

Conclusions. The data obtained indicate the possibility of using the means of Thai boxing in the system of edu-
cational and extracurricular physical education classes in higher education institutions.

Key words: students, Thai boxing, physical preparedness, level of physical health, differentiated approach.

Анотація 
Вступ і мета дослідження. Стаття присвячена обґрунтуванню ефективності секційних занять тайським боксом 

для студентів 17-19 років з різними рівнями фізичного здоров’я. Мета – визначити вплив засобів тайського боксу 
на фізичну підготовленість студентів 17-19 років з різними рівнями фізичного здоров’я у секційних заняттях.

Матеріал і методи. Дослідження проведено у ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та 
архітектури» з 57 студентами 17-19 років. Студенти були розподілені на експериментальну (n=28) та контрольну 
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(n=29) групи. Експериментальній групі було запропоновано програму секційних занять з використанням 
тайського боксу, контрольній – загальну фізичну підготовку з вивченням елементів тхеквондо. Студенти ЕГ 
всередині групи розподілялися за рівнями фізичного здоровʼя на підгрупи з низьким, нижчим за середній і 
середнім рівнями для диференціювання змісту та інтенсивності фізичного навантаження на заняттях. Кратність 
занять для обох груп була ідентичною – три рази на тиждень по 80 хвилин протягом одного навчального 
року. У дослідженні використано такі методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне тестування, 
педагогічний експеримент, методи математичної статистики.

Результати. У досліджених юнаків значно покращилися результати тестування витривалості, сили мʼязів 
кисті та верхніх кінцівок, швидкісно-силових здібностей. Крім того, у студентів з різними рівнями здоров’я 
визначено покращення результатів швидкості та гнучкості у підгрупі з низьким РФЗ та спритності – у підгрупі з 
нижчим за середній і середнім РФЗ.

Висновки. Отримані дані свідчать про можливість використання засобів тайського боксу у системі навчальних 
та позанавчальних занять з фізичного виховання в закладах вищої освіти.

Ключові слова: студенти, тайський бокс, фізична підготовленість, рівень фізичного здоров’я, 
диференційований підхід.

Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена обоснованию эффективности секционных занятий 

тайским боксом для студентов 17-19 лет с различными уровнями физического здоровья. Цель – определить 
влияние средств тайского бокса на физическую подготовленность студентов 17-19 лет с разными уровнями 
физического здоровья в секционных занятиях.

Материал и методы. Исследование проведено в ГВУЗ «Приднепровская государственная академия 
строительства и архитектуры» с 57 студентами 17-19 лет. Студенты были разделены на экспериментальную 
(n = 28) и контрольную (n = 29) группы. Экспериментальной группе была предложена программа секционных 
занятий с использованием тайского бокса, контрольной – общая физическая подготовка с изучением 
элементов тхэквондо. Студенты ЭГ внутри группы распределялись по уровням физического здоровья на 
подгруппы с низким, ниже среднего и средним уровнями для дифференциации содержания и интенсивности 
физической нагрузки на занятиях. Кратность занятий для обеих групп была идентичной – три раза в неделю 
по 80 минут в течение одного учебного года. В исследовании использованы следующие методы: анализ 
научно-методической литературы, педагогическое тестирование, педагогический эксперимент, методы 
математической статистики.

Результаты. У исследованных юношей значительно улучшились результаты тестирования выносливости, 
силы мышц кисти и верхних конечностей, скоростно-силовых способностей. Кроме того, у студентов с 
разными уровнями здоровья определено улучшение результатов быстроты и гибкости в подгруппе с низким 
УФЗ и ловкости – в подгруппе с ниже среднего и средним УФЗ.

Выводы. Полученные данные свидетельствуют о возможности использования средств тайского бокса в 
системе учебных и внеучебных занятий по физическому воспитанию в учреждениях высшего образования.

Ключевые слова: студенты, тайский бокс, физическая подготовленность, уровень физического здоровья, 
дифференцированный подход.

Вступ. В даний час система 
фізичного виховання студентів у 
нефізкультурних вузах залиша-
ється малоефективною [3, 4, 16]. 
Наслідком цього є зниження рівня 
фізичної підготовленості, функці-
онального стану, роботоздатності 
студентської молоді. Традиційні 
форми, засоби та методи органі-
зації та проведення занять з фі-
зичної культури не вирішують 
проблем підвищення рівня фізич-
ного стану [2, 5, 8, 9]. 

Поряд з цим серед молоді все 
більш популярними стають за-
няття єдиноборствами. В наш час 
серед широкого спектру засобів 
фізичної культури і спорту вели-
кою популярністю користується 
тайський бокс. Як вид єдино-
борств і засіб рухової активності, 
розвитку фізичних якостей, фор-
мування рухових умінь і навичок, 
тайський бокс надзвичайно різно-
манітний [7, 10, 12].

Специфічні особливості тай-

ського боксу – контакт з партне-
ром за допомогою ударних рухів, 
що сприяють розвитку цілої низ-
ки фізичних якостей і в цілому 
пред'являють до психіки людини 
досить різноманітні вимоги. Тай-
ський бокс сприяє формуванню 
навичок самооборони, впевненос-
ті в собі, вчить працьовитості та 
цілеспрямованості. Значення засо-
бів тайського боксу для фізичної 
підготовки молоді обґрунтовано і з 
позицій особистої безпеки. Забез-
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печення особистої безпеки кожної 
людини є її правом на необхідну 
оборону, кожна людина має право 
захищати свої права і свободу усі-
ма способами, не забороненими 
законом, в тому числі володінням 
ефективною системою самообо-
рони, до яких належить і тайський 
бокс [15, 17, 18].

Результати дослідження 
особливостей фізичного стану 
юнаків 17-19 років [21] зумов-
люють вибір критерію фізичного 
здоров'я для розподілу студен-
тів на відносно однорідні групи, 
оскільки цей показник є провід-
ним у структурі фізичного ста-
ну. Урахування рівня фізичного 
здоров’я студентів при підборі 
засобів фізичного виховання до-
зволить оптимізувати процес фі-
зичної підготовки.

Гіпотеза дослідження. Пе-
редбачається, що диференцію-
вання засобів тайського боксу 
та інтенсивності навантажень у 
секційних заняттях зі студента-
ми залежно від рівня фізичного 
здоров’я сприятиме підвищенню 
рівня фізичної підготовленості, 
розвитку рухових якостей.

Мета – визначити вплив за-
собів тайського боксу на фізичну 
підготовленість студентів 17-19 
років з різними рівнями фізично-
го здоров’я у секційних заняттях.

Матеріал і методи. Дослід-
ження проведено у ДВНЗ «При-
дніпровська державна академія 
будівництва та архітектури» зі 
студентами 17-19 років, які на-
вчаються за спеціальностями 
«Промислове та цивільне будів-
ництво», «Економіка підпри-
ємства». У експерименті взяли 
участь 57 юнаків-студентів.

Студенти були розподілені 
на експериментальну (n=28) та 
контрольну (n=29) групи. Екс-
периментальній групі (ЕГ) було 
запропоновано програму секцій-
них занять з використанням тай-
ського боксу, контрольній (КГ) 
– загальну фізичну підготовку з 
вивченням елементів тхеквондо. 
Кратність занять для обох груп 

була ідентичною – три рази на 
тиждень по 80 хвилин протягом 
одного навчального року.

Студенти ЕГ всередині гру-
пи розподілялися за рівнями фі-
зичного здоровʼя на підгрупи з 
низьким, нижчим за середній та 
середнім рівнями для диферен-
ціювання змісту та інтенсивності 
фізичного навантаження на за-
няттях. До складу експеримен-
тальної групи увійшло 13 юна-
ків із низьким рівнем фізичного 
здоров’я, 12 – із нижчим за се-
редній та 3 – із середнім рівнем. 
Студентів, які мають нижчий за 
середній та середній рівні фізич-
ного здоров’я для обчислення ре-
зультатів ми об’єднали у спільну 
групу, оскільки вибірка юнаків з 
середнім РФЗ є малочисельною 
(3 особи), що може свідчити про 
її нерепрезентативність.

Для студентів КГ розподіл за 
рівнями фізичного здоровʼя не 
був передбачений. Тривалість 
експерименту склала один на-
вчальний рік.

У дослідженні використано 
такі методи: аналіз науково-ме-
тодичної літератури, педагогічне 
тестування, педагогічний експе-
римент, методи математичної ста-
тистики.

Для визначення фізичної під-
готовленості застосовано тести: 
для оцінки швидкості – біг 100 м 
(с), витривалості – біг 12 хв. (м), 
сили – кистьова динамометрія 
(кг), згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи (разів), піднімання 
тулуба в сід за 1 хв. (разів), швид-
кісно-силових здібностей – стри-
бок у довжину з місця (см), сприт-
ності – човниковий біг 4×9 м (с), 
гнучкості – нахил тулуба вперед з 
положення сидячи (см) [6].

Математична обробка резуль-
татів проводилася за допомогою 
програми MS Exсel. За кожним 
показником визначали середнє 
арифметичне значення (Х̄   ), серед-
нє квадратичне відхилення (S), 
оцінку достовірності відміннос-
тей між параметрами початкового 
і кінцевого результатів, а також 

між контрольною і експеримен-
тальною групами за t-критерієм 
Стьюдента з відповідним рівнем 
значущості. Темпи приросту ре-
зультатів фізичної підготовленос-
ті визначені за допомогою форму-
ли S.Brody [13].

Результати і дискусія. З ме-
тою підвищення рівня фізичної 
підготовленості студентів з різни-
ми рівнями здоров’я нами розро-
блено програму секційних занять 
з використанням засобів тайсько-
го боксу, яка була спрямована на 
вирішення таких завдань:

1. Зміцнення здоров'я і спри-
яння гармонійному фізичному 
розвитку.

2. Підвищення загальної та 
спеціальної фізичної підготовле-
ності.

3. Ознайомлення з теоретич-
ними відомостями про тайський 
бокс.

4. Навчання основам техніки 
тайського боксу.

5. Початкове навчання тактич-
ним діям в бою.

6. Розвиток спеціальних здіб-
ностей, що сприяють успішному 
оволодінню технікою і тактикою 
бою.

7. Формування навичок участі 
в змагальній діяльності.

8. Прищеплення стійкого ін-
тересу до занять фізичними впра-
вами.

Програма секційних занять 
включала в себе такі розділи: те-
оретичний, практичний і систему 
контролю.

Теоретичний розділ перед-
бачав надання студентам теоре-
тичних відомостей про тайський 
бокс, особливості фізичного ста-
ну організму, знань про організа-
цію самостійних занять фізични-
ми вправами, основи контролю і 
самоконтролю реакції організму 
на фізичне навантаження. 

Практичний розділ був спрямо-
ваний на техніко-тактичну, загаль-
ну та спеціальну фізичну підготов-
ку, корекцію показників фізичного 
стану спеціально підібраними за-
собами тайського боксу.
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Система контролю передба-
чала здійснення оперативного та 
поточного контролю фізичного 
стану і реакції організму на на-
вантаження.

Для кожної підгрупи залежно 
від рівня фізичного здоров’я було 
підібрано навчальний матеріал і 
здійснювалося диференціювання 
фізичних навантажень на занят-
тях.

Зміст навчального матеріалу 
залежав від складності виконання 
техніко-тактичних дій тайського 
боксу та спрямованості на роз-
виток фізичних якостей. Для сту-
дентів з більш низьким РФЗ було 
запропоновано вивчення та ви-
користання на заняттях простих 
за координаційною складністю та 
проявом фізичних якостей техні-
ко-тактичних елементів тайського 
боксу. Відповідно до зростання 
рівня фізичного здоров’я студенти 

вивчали більш складні елементи.
Підгрупа з низьким рівнем 

фізичного здоров’я вивчала різ-
новиди стійок та переміщень 
тайбоксера (право- або лівобічна, 
фронтальна, переміщення кроком 
і стрибком), удари кулака (прямі, 
бокові, знизу), удари і поштовхи 
ногами (прямі, бокові, удари-по-
штовхи зверху, поштовхи вперед, 
в бік, назад), удари колінами (пря-
мі, діагональні, знизу), удари лік-
тями (прямі, бокові, знизу, звер-
ху), поєднання ударів (2-3 в серії), 
захисти рукам і ногами від ударів 
(блоки, підставки, поштовх), за-
хист тулубом (ухили), захисти 
переміщенням (відхід і відскок 
назад, крок у бік), поєднання при-
йомів оборони та нападу, захо-
плення та захисти від захоплення, 
тактичні прийоми тайського бок-
су (тактику обігрування, тактику 
захисту).

Для підгрупи юнаків з нижчим 
за середній рівнями фізичного 
здоров’я передбачено вивчення 
такого навчального матеріалу: 
стійки та переміщення (право- 
або лівобічна, фронтальна, пе-
реміщення кроком і стрибком), 
удари кулаками (прямі, бокові, 
знизу, з розворотом), удари і по-
штовхи ногами (прямі, бокові, 
діагональні, удари-поштовхи 
зверху, поштовхи вперед, в бік, 
назад), удари колінами (прямі, 
діагональні, колові, знизу), удари 
ліктями (прямі, рубаючі, бокові, 
знизу, зверху, діагональні), поєд-
нання ударів (3-4 в серії), захисти 
руками і ногами (блоки, підстав-
ки, захвати та підхвати ніг, по-
штовхи), захист тулубом (ухил, 
нирок), захист переміщенням 
(відхід і відскок назад, крок у бік), 
поєднання прийомів оборони та 
нападу, захоплення і захисти від 

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості студентів експериментальної 

та контрольної груп до та після експерименту (Х̄   ±S)

ЕГ (n=28)
КГ (n=29)

НР (n=13) НСР, СР (n=15)
до після до після до після

Біг 100 м, с 14,32 ± 0,43 14,05* 
± 0,35

14,33 ± 
0,55 14,02 ± 0,40 14,33 ± 

0,59 14,17 ± 0,52

Біг 12 хв., м 2260,00 ± 
129,45

2400,85* 
± 195,59

2302,67 
± 290,92

2570,00* 
± 282,01

2602,07 
± 219,74

2672,41 ± 
192,35

Кистьова 
динамометрія, кг 39,32 ± 2,30 44,00* 

± 2,11
40,07 ± 

3,53
45,33* 
± 2,24

41,21 ± 
3,37 42,28 ± 3,10

Згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи, разів 36,38 ± 3,77 39,92* 

± 3,15
37,20 ± 

3,94
40,67* 
± 3,40

38,97 ± 
4,04

40,90* 
± 2,62

Стрибок у довжину 
з місця, см

213,38 ± 
18,73

228,23* 
± 17,80

216,80 ± 
17,69

229,40* 
± 15,14

219,03 ± 
22,49

222,90 ± 
21,79

Човниковий біг 4×9 м, с 9,90 ± 0,61 9,57 ± 0,53 9,85 ± 0,46 9,53* ± 0,39 9,81 ± 0,52 9,67 ± 0,43

Піднімання тулуба 
в сід за 1 хв., разів 43,08 ± 4,18 45,77 ± 3,94 43,73 ± 

5,87 45,41 ± 5,31 42,52 ± 
5,47

45,07* 
± 3,86

Нахил тулуба вперед з 
положення сидячи, см 12,54 ± 3,08 14,77* 

± 2,36
12,93 ± 

3,47 14,07 ± 3,10 11,76 ± 
2,99 13,10 ± 2,26

Примітки: НР – низький рівень фізичного здоров’я; НСР – нижчий за середній рівень фізичного здоров’я; 
СР – середній рівень фізичного здоров’я; * – статистично достовірна різниця між показниками при р<0,05.
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захоплення, кидки, тактичні при-
йоми тайського боксу (тактику 
обігрування, тактику нападу та 
захисту).

Підгрупа студентів із серед-
нім рівнем фізичного здоров’я 
вивчала: стійки та переміщення 
(право- або лівобічна, фронталь-
на, переміщення кроком і стриб-
ком), удари кулаками (прямі, бо-
кові, знизу, з розворотом), удари і 
поштовхи ногами (прямі, бокові, 
діагональні, з розворотом, удари-
поштовхи зверху, поштовхи впе-
ред, в бік, назад), удари колінами 
(прямі, діагональні, колові, знизу, 
у стрибку), удари ліктями (прямі, 
рубаючі, бокові, знизу, зверху, діа-
гональні, з розворотом), поєднан-
ня ударів (4-5 в серії), захисти ру-
ками і ногами (блоки, підставки, 
відбив, захвати та підхвати ніг, 
поштовхи), захист тулубом (ухил, 
нирок), захист переміщенням 
(відхід і відскок назад, крок у бік, 
відведення ноги назад), поєднан-
ня прийомів оборони та нападу, 
захоплення та захисти від захо-
плення, кидки, тактичні прийоми 
тайського боксу (тактику темпу, 
тактику нападу та захисту).

Згідно з даними вчених [1], 
співвідношення засобів загальної, 
спеціальної та техніко-тактичної 

підготовки в боксі у групах почат-
кової підготовки складає відповід-
но 60%:20%:20% від усіх засобів 
навчання. Але якщо розглядати 
окремо співвідношення засобів 
фізичної підготовки – загальної 
та спеціальної – то воно складає 
відповідно 70%:30%. Беручи до 
уваги факторну структуру фізич-
ного стану обстежених студентів 
[21, 22], можна розрахувати спів-
відношення засобів загальної та 
спеціальної підготовки залежно 
від рівня фізичного здоров'я сту-
дентів. Так, для студентів з низь-
ким рівнем фізичного здоров'я у 
програму занять повинні включа-
тися засоби ЗФП та СФП вправи 
у такому співвідношенні від за-
гальної кількості засобів:

- витривалість: загальні впра-
ви – 25%, спеціальні вправи – 
10%;

- вправи для фізичного розвит-
ку: загальні – 13%, спеціальні – 
6%;

- швидкісно-силові здібності: 
загальні вправи – 9%, спеціальні 
– 4%;

- сила: загальні – 8%, спеці-
альні – 3%;

- гнучкість: загальні – 6%, спе-
ціальні – 3%;

- швидкість: загальні – 5%, 

спеціальні – 2%;
- координація: загальні – 4%, 

спеціальні – 2%.
Для юнаків з нижчим за се-

редній рівнем фізичного здоров'я 
розподіл засобів ЗФП та СФП на-
ступний:

- витривалість: загальні впра-
ви – 22%, спеціальні вправи – 
10%;

- сила: загальні – 22%, спеці-
альні – 9%;

- координація: загальні – 9%, 
спеціальні – 4%;

- швидкісно-силові здібності: 
загальні – 6%, спеціальні – 3%;

- вправи для фізичного роз-
витку: загальні – 6%, спеціальні 
– 2%;

- швидкість: загальні – 5%, 
спеціальні – 2%.

Для студентів із середнім рів-
нем фізичного здоров'я пропону-
ється такий розподіл вправ ЗФП 
та СФП:

- фізична підготовленість: за-
гальні вправи – по 12%, спеціаль-
ні вправи – по 5%;

- вправи для фізичного роз-
витку, координація: загальні – по 
10%, спеціальні – по 4%;

- витривалість, швидкісно-си-
лові здібності: загальні – по 8%, 
спеціальні – по 3%;

- вправи для покращення 
функціональних показників ди-
хальної системи, гнучкість: за-
гальні – по 6%, спеціальні – по 
2%.

Студенти з низьким і нижчим 
за середній рівнями фізичного 
здоров’я розпочинали заняття 
в зоні низької інтенсивності та 
координаційної складності, але 
в ході експерименту поступово 
збільшувався обсяг їх рухової ак-
тивності шляхом підвищення мо-
торної щільності занять та склад-
ності рухів. Студенти із середнім 
рівнем фізичного здоров’я почи-
нали займатися тайським боксом 
у зоні середньої інтенсивності та 
поступово нарощували інтенсив-
ність навантажень. 

Для студентів у віці 17-22 ро-
ків, які мають низький і нижчий 

Рис. 1. Темпи приросту результатів фізичної підготовленості 
студентів з різним рівнем фізичного здоров'я, %

Примітки:      – низький РФЗ,         – нижче за середній, середній РФЗ.
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за середній рівень фізичного 
стану, рекомендуються невеликі 
тренувальні навантаження з ін-
тенсивністю 40-50 % від МСК, 
тренувальний пульс складає 128-
135 уд./хв. При середньому рівні 
фізичного стану інтенсивність 
фізичних навантажень повинна 
складати 50-60% від МСК, трену-
вальний пульс – 135-140 уд./хв. 

Ефективність запропонова-
ного диференційованого підходу 
до розподілу засобів тайського 
боксу та інтенсивності фізичних 
навантажень у секційних занят-
тях перевірялась порівнянням 
показників фізичної підготовле-
ності студентів з різними рівнями 
фізичного здоров’я до і після екс-
перименту (табл. 1).

У підгрупі студентів з низь-
ким РФЗ значно зменшився час 
бігу на дистанцію 100 м, що свід-
чить про зростання швидкості. 
Результат відповідає достатньо-
му рівню. Збільшився метраж 
дистанції в бігу 12 хв.; до і після 
експерименту витривалість цієї 
підгрупи юнаків є задовільною. 
Значно збільшився показник кис-
тьової динамометрії, що вплину-
ло на збільшення силового індек-
су юнаків. Показник сили у тесті 
згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи достовірно підвищився 
і відповідає середньому рівню. 
Результат стрибка у довжину з 
місця зріс з нижчого за середній 
до середнього рівня. У показ-
нику гнучкості також відбувся 
достовірний приріст результату 
(р<0,05) і після експерименту від-
повідає високому рівню.

У підгрупі юнаків з нижчим за 
середній і середнім рівнями має-
мо приріст результату тестування 
витривалості, який підвищився із 
задовільного до середнього. Зна-
чно збільшився показник кистьо-
вої динамометрії (р<0,05). У по-
казниках сили відбувся приріст 
за тестом згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи, що відповідає 
вищому за середній рівню. Швид-
кісно-силові здібності за тестом 
стрибок у довжину з місця покра-

щилися (р<0,05) і відносяться до 
середнього рівня. Крім того, у да-
ній підгрупі студентів визначений 
приріст результатів тестування 
спритності. Наприкінці експери-
менту результат є задовільним.

У студентів контрольної групи 
відмічено покращення результа-
тів тестів на силу (р<0,05). В ін-
ших тестах зміни не є достовірни-
ми за t-критерієм (р>0,05). 

Нами розраховано темпи при-
росту результатів фізичної підго-
товленості студентів ЕГ з різним 
рівнем фізичного здоров'я за до-
помогою формули S.Brody [13]. 
На рисунку 1 можна спостерігати 
результати розрахунків. Відповід-
но до рекомендованого розподілу 
засобів розвитку фізичних якос-
тей студентів нами отримано такі 
результати: у підгрупі з низьким 
рівнем фізичного здоров'я резуль-
тат тесту на витривалість підви-
щився на 6,04%, на швидкісно-
силові якості – на 6,73%, на силу 
у вправах «згинання і розгинання 
рук в упорі лежачи» та «підніман-
ня тулуба в сід за 1 хв.» відповід-
но на 9,28% та 6,06%, на гнуч-
кість – на 16,33%, швидкість – на 
1,9% та координацію – на 3,39% 
порівняно з вихідними даними.

У студентів з нижчим за серед-
ній та середнім рівнями фізично-
го здоров'я приріст результатів 
склав: у тесті на витривалість – 
10,97%, силу у вправах «згинання 
і розгинання рук в упорі лежачи» 
та «піднімання тулуба в сід за 1 
хв.» відповідно 8,91% та 3,77%, 
швидкість – 2,19%, координацію 
– 3,3%, швидкісно-силові зді-
бності – 5,65%, гнучкість – 8,44%.

Загалом відмічається, що у 
студентів з низьким рівнем фі-
зичного здоров'я відбувся біль-
ший приріст результатів фізичної 
підготовленості, ніж у студентів 
з нижчим за середній та серед-
нім рівнями, що можна пояснити 
більшим резервом функцій ор-
ганізму у осіб з нижчим рівнем 
здоров'я.

Результати проведеного експе-
рименту підтвердили дані науков-

ців [11, 14, 19, 20] про позитив-
ний вплив занять у спортивних 
секціях на фізичну підготовле-
ність студентів ЗВО та гіпотезу 
нашого дослідження про можли-
вість застосування диференційо-
ваного підходу до змісту занять 
та параметрів фізичних наванта-
жень залежно від рівня фізичного 
здоров’я тих, хто займається.

Висновки
1. Численні наукові дослід-

ження стверджують, що відбува-
ється постійне погіршення стану 
здоровʼя та фізичної підготов-
леності студентської молоді. Це 
обумовлено недостатньою ефек-
тивністю фізичного виховання 
у закладах вищої освіти, нераці-
ональною організацією режиму 
дня студента, інтенсифікацією 
розумового навантаження. В 
Україні, поряд із упровадженням 
соціально-економічних та освіт-
ніх реформ, здійснюються спроби 
реформування системи фізичного 
виховання. Але вони не завжди 
враховують різний рівень вмоти-
вованості. Одним із підходів, що 
може задовольнити мотиваційні 
пріоритети студентів до рухової 
активності, є створення програм 
секційних занять з урахуванням 
рівня фізичного стану студентів.

2. Нами запропоновано вико-
ристання спеціально підібраних 
засобів тайського боксу для роз-
витку фізичних якостей студентів 
залежно від рівня їх фізичного 
здоровʼя. Зміст навчального ма-
теріалу, інтенсивність фізичного 
навантаження та спрямованість 
вправ були диференційовані від-
повідно до рівня здоровʼя юнаків. 

3. Результати експерименту 
довели позитивний вплив засобів 
тайського боксу на показники фі-
зичної підготовленості студентів. 
У юнаків значно покращилися 
результати тестування витрива-
лості, сили мʼязів кисті та верх-
ніх кінцівок, швидкісно-силових 
здібностей (р<0,05). Відмінними 
рисами є покращення результатів 
швидкості та гнучкості (р<0,05) у 
підгрупі з низьким РФЗ та сприт-
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ності – у підгрупі з нижчим за се-
редній і середнім РФЗ (р<0,05).

Темпи приросту результатів 
фізичної підготовленості студен-
тів, залежно від рівня фізичного 
здоровʼя, мають свої особливос-
ті: відмічається більший приріст 
результатів у юнаків з низьким 

рівнем здоровʼя, ніж з нижчим за 
середній та середнім. 

Отже, можна стверджувати, 
що програма занять тайським 
боксом може використовуватися 
у системі навчальних та позана-
вчальних занять з фізичного ви-
ховання в закладах вищої освіти.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у розробці 
критеріїв диференційованого під-
ходу у заняттях єдиноборствами з 
дівчатами-студентками.

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що не існує конфлікту 
інтересів.
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