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Анотація. У статті досліджувалися показники фізичного розвитку студентів-першокурсників тех-
нічного університету та порівнювалися з табличними значеннями. Встановлено, що більшість показників 
фізичного розвитку студентів відповідають середньому, рідше нижчому за середній або вищому за серед-
ній рівням. 
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Постановка проблеми. Останнім часом в Україні знижуються показники фізичного та 

нервово-психічного розвитку студентів, зростають гострі та хронічні захворювання, з’явля-
ються нові хвороби, які до сьогоднішнього часу не були характерними для юнацького віку. 
Як свідчать літературні дані, погіршення показників фізичного розвитку (ФР) студентської 
молоді спричинено послабленням соціально-економічних умов в державі, впливом радіоактив-
ного випромінювання, погіршенням якості харчування, зменшенням рухової активності тощо 
[1, 3, 4]. 

Дотепер дискусійним у літературі є питання про вплив факторів спадковості, середови-
ща на формування морфологічних і функціональних ознак (довжини та маси тіла, обхвату 
грудної клітки, показників серцево-судинної, дихальної системи тощо), а також питання серед-
ніх показників ФР людей різного віку залежно від території та умов проживання [1, 4]. 

Метою дослідження є визначення показників фізичного розвитку студентів-першо-
курсників технічного університету у 2010/2011 н.р. 

Організація дослідження. Удосконалювання системи добору змісту й підвищення ефе-
ктивності фізичного виховання студентів у вищих навчальних закладах залежить значною 
мірою від раціонального планування в співвідношенні методів, що використовуються і засо-
бів, які базуються на конкретних знаннях про фізичний розвиток, структуру рухової підготов-
леності та динаміку під дією педагогічних впливів [2, 6]. 

Отже, для кожного контингенту студентів визначеного рівня фізичного розвитку й ру-
хової підготовленості є свій оптимальний режим рухової активності. Саме на цьому ґрунту-
ється сувора регламентація в організації і плануванні навчально-виховного процесу з фізич-
ного виховання у ВНЗ [1, 5]. 

Важливими є співвідношення трьох основних розмірів тіла: довжини й маси, обводу 
грудної клітки. Як свідчать дані досліджень, одночасно із збільшенням довжини та маси тіла 
відповідно збільшується обвід грудної клітки [2]. 

Серед факторів, що визначають ФР ми виділили для аналізу дві групи показників: 
- антропометричні (виміри довжини та маси тіла); 
- фізіометричні (кистьова динамометрія; частота серцевих скорочень у стані спокою; 

артеріальний тиск; життєва ємність легень; частота дихальних циклів в стані спокою). 
Аналіз даних ФР студентів проведено шляхом порівняння середніх арифметичних ве-

личин. Обробка цифрових матеріалів виконувалася за допомогою Intel Celeron (Windows XP 
Professional) в програмі Microsoft Excel 2007, Statistics 6.0. 

Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження проводилися в жовтні 2010/ 
2011 навчального року. У них брали участь студенти першого курсу основних медичних груп 
Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (ТНТУ) після медично-
го огляду. Загалом за цей період було обстежено 174 особи, з них 105 − чоловічої і 69 − жіно-
чої статі. Вік студентів – 17 років. 

Довжина тіла стоячи вимірювалася зростоміром, масу тіла визначали на механічних де-
сяткових медичних терезах з точністю до 50 г. 
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Вимір фізіометричних показників проводився за участю лікаря-терапевта навчального 
спортивно-оздоровчого центру “Політехнік” такими приладами: динамометр (сила кисті рук); 
секундомір (частота серцевих скорочень, частота дихальних циклів; спірометр (життєва єм-
ність легень); механічний прилад BP AG1-20 (за методикою Короткова) – артеріальний тиск. 

Результати обстежень показників ФР студентів, які вступили на перший курс 2010 року, 
подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 
Показники фізичного розвитку студентів 1 курсу (М ± m) 

 

№ з/п Показники фізичного розвитку чоловіки, n = 105 жінки, n = 69 
1 Довжина тіла стоячи (см) 176,6±0,33 165,8±0,76 
2 Маса тіла (кг) 68,6±0,43 58,6±0,78 
3 Динамометрія кисті (кг) 46,9±0,37 26,1±0,64 
4 ЧСС в спокою (уд./хв) 78,4±0,24 79,4±0,64 
5 АТ систолічний (мм рт.с.) 120,9±0,31 122,4±0,82 
6 ЖЄЛ (л) 3,6±0,03 2,6±0,06 
7 ЧДЦ (разів/хв) 17,43±0,15 17,6±0,27 

 

Отримані результати ФР першокурсників ТНТУ 2010 року ми спробували порівняти з 
таблицями оцінюванняФР (І.Д.Глазирін, [2]). 

У таблиці 2 подано порівняння довжини тіла студентів-першокурсників з табличними 
даними. 

Таблиця 2 
Показники довжини тіла осіб 17 років 

 

Табличні дані (см) Власні дані (см) 
 Нижчий за середній Середній Вищий за середній  

чол. Нижче 173 173 ─ 181 Вище 181 176,6± 0,33 (середній) 
жін. Нижче 160 160 ─ 167 Вище 167 165,8±0,76 (середній) 

 

Як ми з’ясували, довжина тіла першокурсників відповідає табличному середньому рі-
вню ФР. У чоловіків він дорівнює 176,6± 0,33 см, а у жінок цей показник навіть ближчий до 
вищого за середній – 165,8±0,76 см. 

Порівняння маси тіла студентів-першокурсників з табличними даними подано в таб-
лиці 3. 

Таблиця 3 
Показники маси тіла осіб 17 років 

 

Табличні дані (кг) Власні дані (кг) 
 Нижчий за середній Середній Вищий за середній  

чол. До 64 64 ─ 80 Понад 80 68,6±0,43 (с) 
жін. До 58 58 ─ 63 Понад 63 58,6±0,78 (с) 

 

Маса тіла першокурсників технічного університету дорівнює 68,6±0,43кг у юнаків та 
58,6±0,78 кг у дівчат, що відповідає середньому рівню ФР їхніх однолітків, згідно з таблич-
ними значеннями [2]. 

Порівняння кистьової динамометрії студентів-першокурсників з табличними даними 
подано в таблиці 4. 

Оцінюючи отримані дані динамометрії кисті 17 річних студентів технічного університе-
ту з табличними, ми з’ясували, що в перших він вищий за середній у юнаків (46,9±0,37 кг) та 
нижчий за середній – у дівчат (26,1±0,64 кг). 

Порівняння частоти серцевих скорочень у спокою студентів-першокурсників з таблич-
ними даними подано в таблиці 5. 
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Таблиця 4 
Показники кистьової динамометрії осіб 17 років 

 

Табличні дані (кг) Власні дані (кг) 
 Нижчий за середній Середній Вищий за середній  

чол. 28 ─ 35 36 ─ 43 44 ─ 51 46,9±0,37 
(вищий за середній) 

жін. 25 ─ 27 28 ─ 30 31 ─ 33 26,1±0,64 
(нижчий за ссередній) 

 

Таблиця 5 
Показники частоти серцевих скорочень у спокою осіб 17 років 

 

Табличні дані (уд./хв) Власні дані (уд./хв) 
 Нижчий за середній Середній Вищий за середній  

чол. 86 78 70 78,4±0,24 (с) 
жін. 91 82 73 79,4±0,64 (с) 

 

Із таблиці 5 видно, що частоти серцевих скорочень у спокою студентів відповідає таб-
личному середньому показнику у юнаків (78,4±0,24 уд./хв) та у дівчат (79,4±0,64 уд./хв). 

Порівняння артеріального тиску (систолічного) студентів-першокурсників з таблични-
ми даними подано в таблиці 6. 

Таблиця 6 
Показники артеріального тиску осіб 17 років 

 

Табличні дані (мм рт.ст.) Власні дані (мм рт.ст.) 
 Середній  

чол. систолічний ─ 114 120,9±0,31 
жін. систолічний ─ 112 122,4±0,82 

 

Артеріальний тиск – важливий показник функціонування серцево-судинної системи. 
Порівнюючи середні значення віково-статевих показників систолічного кров’яного тиску із 
власними даними можна сказати, що у студентів-першокурсників він дещо вищий (120,9±0,31 
мм рт.ст.), особливо у дівчат (122,4±0,82 мм рт.ст.). 

Порівняння життєвої ємності легень студентів-першокурсників з табличними даними 
подано в таблиці 7. 

Таблиця 7 
Показники життєвої ємності легень осіб 17 років 

 

Табличні дані (мл) Власні дані (мл) 
 Нижчий за середній Середній Вищий за середній  

чол. 3150 3670 4170 3637±0,03 (н/с) 
жін. 2530 2840 3150 2565±0,06 (н/с) 

 

Із таблиці 7 видно, що в юнаків 1 курсу ЖЄЛ відповідає середньому показнику (3637± 
0,03 мл), а у дівчат – нижчому за середній (2565±0,06 мл). 

Порівняння частоти дихальних циклів у спокою студентів-першокурсників з таблични-
ми даними подано в таблиці 8. 

Оцінюючи отримані дані частоти дихальних циклів у спокої студентів-першокурсників 
з табличними даними помітно, що вони дорівнюють середньому показникові в юнаків 
(17,4±0,15 циклів/хв.), та вищому за середній – у дівчат (17,6±0,27 циклів/хв.). 
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Таблиця 8 
Показники частоти дихальних циклів у спокої осіб 17 років 

 

Табличні дані (циклів) Власні дані (цикли) 

 Нижчий за середній Середній Вищий за середній  

чол. 25 20 16 17,4±0,15 (с) 

жін. 25 22 19 17,6±0,27 (в/с) 
 

Висновок. Порівняння одержаних показників із табличними свідчить, що більшість по-
казників фізичного розвитку студентів Тернопільського державного технічного університету 
імені Івана Пулюя на початку 2010-2011 навчального року відповідають середньому, рідше – 
нижчому за середній або вищому за середній рівням.  

Перспективою подальших наукових пошуків можуть бути дослідження залежності 
показників фізичного розвитку студентів до рівня їхньої рухової підготовленості. 
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