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Анотація. Стаття стосується проблеми погіршення здоров’я молоді, яка спостерігається впродовж 
останніх років. Визначено рівень фізичного здоров'я студенток вищого навчального закладу першого року 
навчання, які належать до спеціальної медичної групи (на прикладі захворювань кардіо-респіраторної си-
стеми). Виявлено, що немає жодної студентки, яка б мала високий або вищий за середній рівень фізичного 
здоров'я. Обґрунтовано потребу до пошуку нових форм занять фізичним вихованням та фізичного само-
вдосконалення для зміцнення стану здоров’я. 
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Постановка проблеми. У Державній програмі розвитку фізичної культури і спорту на 
2007 – 2011 роки відзначається, що в Україні склалася критична ситуація у сфері фізичної 
культури і спорту. До занять фізичною культурою і спортом залучено лише 13 % населення. 
Зростання кількості захворювань в Україні, особливо серед студентської молоді, збільшується 
з кожним роком, відповідно збільшується і кількість студентів, які за станом здоров’я зарахо-
вані до спеціальної медичної груп (СМГ) [5, 8]. 

Науковці стверджують, що необхідно озброїти молодь знаннями про природу, причини 
виникнення відхилень у стані здоров’я і визначити шляхи відновлення та підтримки норма-
льної діяльності всіх систем організму. Серед цих заходів основне місце повинно належати 
заняттям фізичними вправами.  

Ще однією з причин погіршення здоров’я молоді, як довели фахівці, є те, що студенти 
байдуже або негативно ставляться до занять з фізичного виховання. Таке ставлення свідчить 
про несформовану потребу піклуватися про своє здоров’я, дотримуватися здорового способу 
життя. 

Загалом аналіз дисертаційних досліджень [1, 3, 4, 7] виявив, що проблема фізичного ви-
ховання студентів із відхиленнями у стані здоров'я вивчена недосконало. Відомо, що фізичне 
здоров'я формується під впливом багатьох соціальних та біологічних чинників. Відповідно 
від нормального фізичного розвитку та функціонування всіх систем організму людини зале-
жить його максимальне пристосування до навколишнього середовища. Тому саме студентам, 
які мають відхилення у стані здоров’я, необхідно приділяти особливу увагу, зокрема: пере-
глянути форми й методи занять фізичним вихованням, визначити їх рівень фізичного здоров'я 
та фізичної підготовленості [9]. 

На сьогодні вчені визначили окремі показники, що характеризують рівень фізичного 
здоров’я особи. Вивчено рівень фізичного здоров’я у студентів основної групи, дошкільнят та 
дітей шкільного віку, але недостатньою мірою досліджено вплив різних форм занять фізич-
ними вправами на організм студентів, які мають відхилення у стані здоров'я. 

У зв’язку із цим, аналіз рівня фізичного здоров'я (РФЗ) студенток, які належать до спе-
ціальної медичної групи (СМГ), є актуальним. 

Мета роботи – визначити рівень фізичного здоров’я студенток першого курсу, які за 
станом здоров'я зараховані до спеціальної медичної групи із захворюваннями кардіо-респіра-
торної системи. 

Завдання дослідження: 
1. Вивчити та здійснити аналіз наукової літератури з проблеми дослідження. 
2. Оцінити рівень фізичного здоров'я студенток спеціальної медичної групи із захворю-

ванням кардіо-респіраторної системи. 
3. Визначити шляхи удосконалення навчально-виховного процесу фізичного вихован-

ня зі студентками спеціальної медичної групи. 
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Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: ана-
ліз науково-методичної літератури, соціологічні методи, педагогічне тестування, медико-біо-
логічні методи та методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2009-2010 рр. на базі 
Львівської комерційної академії (ЛКА) У ньому взяло участь 53 студентки І курсу віком 17-
18 років, які за станом здоров’я належать до СМГ (на прикладі захворювань кардіореспіра-
торної системи). 

Оцінювання рівня фізичного здоров’я ( РФЗ ) студенток проводилася за експрес-систе-
мою профессора Г.Л. Апанасенко [2]. В її основу покладено оцінювання: 

• антропометричних показників (маса тіла, зріст, силова динамометрія),  
• фізіологічних показників (життєва ємність легенів, ЧСС, АТ),  
• показників функціональної проби Руф’є.  
Отримані дані використовували для розрахунку п’яти морфо- функціональних індексів. 

Оцінювання інтегрального показника РФЗ проводили з урахуванням сумарної кількості отри-
маних балів і градацією на такі функціональні класи: “низький”, “нижчий за середній”, “сере-
дній”, “вищий за середній”, “високий”. 

Результати дослідження. Слід зазначити, що проведені нами попередні дослідження 
дозволили з’ясувати ставлення студенток до використання різних форм фізкультурно-оздо-
ровчих занять у процесі фізичного виховання. Ми з’ясували, що студенти не володіють до-
статньою кількістю інформації про користь занять фізичними вправами та їх впливом на орга-
нізм людини. Окрім того, виявлено, що заняття фізичним вихованням не є пріоритетним се-
ред сучасної молоді, а зокрема серед студенток ЛКА [6]. 

На цому етапі дослідження, було проведено оцінювання РФЗ студенток СМГ за зазначе-
ною методикою і отримано такі результати (табл. 1). 

Так, середній показник артеріального тиску становив 114/72±8,22 мм рт. ст. та знахо-
дився в межах норми. Показник частоти серцевих скорочень сягав 80±9,51 уд./хв, що є вище 
за норму загальноприйнятих показників. Показник маси тіла студенток знаходився в межах 
59,92±6,26 кг, що теж є вище ніж належні величини. Показники життєвої ємності легенів та 
силової динамометрії були низькими 2013 ± 254,60 мл та 23 ± 4,11 кг відповідно. 

Тобто, спостерігаються суттєві розбіжності за показниками силової динамометрії та жи-
ттєвої ємності легенів, що свідчить про неоднорідний функціональний стан студенток , які на-
лежать до СМГ. 

Таблиця 1 
Статистичні морфофункціональні показники студенток СМГ 

 

№ п/п Показники  d σ V (%) 
1. Зріст (см) 167,30 4,93 5,91 3,53 
2. Маса тіла (кг) 59,92 4,94 6,26 10,45 
3. АТ сист. (мм рт.ст.) 114,72 6,72 8,57 7,47 
4. АТ діаст. (мм рт.ст.) 72,64 6,93 7,88 10,85 
5. Динамометрія (кг) 23,08 3,37 4,11 17,81 
6. ЖЕЛ (мл) 2013,21 201,64 254,60 12,65 
7. ЧСС (уд./хв) 80,75 7,54 9,51 11,78 

 

Окрім того, ми розрахували такі індекси: 
• індекс Кетле (кг/см),  
• життєвий індекс (мл/кг), 
• силовий індекс (%),  
• індекс Робінсона (у.о.), 
•  індекс Руф’є, 
•  індекс фізичного здоров'я (ІФЗ, бали) (табл. 2).  
Отже, середній показник індексу Кетле становив 358,74±29,97 (г/см), показник життєво-

го індексу дорівнював 35,22±5,45 (мл/кг), показник силового індексу знаходився у межах 
44,40±8,10 (%), показник індексу Робінсона – 92,81±11,29 (у.о.) та показник індексу Руф’є 
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відповідав 10,46±0,7. Середній показник індексу фізичного здоров'я становив чотири бали, що 
відповідає низькому РФЗ. 

Таблиця 2 
Показники рівня фізичного здоров`я студенток за методикою Г.Л. Апанасенка 

 

Показник Х ± σ Бали 
Індекс Кетле 358,74±29,97 0 
Життєвий індекс 35,22±5,45 0 
Силовий індекс 44,40±8,10 1 

Індекс Робінсона 92,81±11,29 2 

Індекс Руф’є 10,46±0,70 1 
Індекс фізичного здоров’я  4 (низький) 
 

У результаті проведених досліджень ми визначили такі рівні фізичного здоров'я студен-
ток спеціальної медичної групи. Серед обстежених у 48 % спостерігається нижчий за серед-
ній РФЗ; у 42 % студентів низький і лише у 10 % виявлено середній РФЗ (рис.1). На жаль, 
жодна студентка не мала високого та вищий за середній РФЗ. 

 
Рис. 1. Рівень фізичного здоров’я студенток СМГ (%) 

 

Таким чином, доведено, що студентки першого року навчання, які належать до СМГ, 
мають низький рівень здоров’я, що спонукає нас до пошуку шляхів застосування сучасних ін-
новаційних технологій у фізичному вихованні. 

Висновок. Встановлено, що у більшості студенток СМГ рівень фізичного здоров’я 
відповідає нижчому за середній та низькому (48 % та 42 % відповідно). У зв’язку з цим, необ-
хідно у студентів формувати стійку потребу до фізичного самовдосконалення для зміцнення 
стану здоров’я. Своєчасне оцінювання і корекція фізичного стану студентів, усвідомлення 
ними потреби поліпшити свою фізичну кондицію, залучення їх до самостійних занять буде 
сприятиме поліпшенню їх стану здоров’я та формуватиме потребу в дотриманні здорового 
способу життя. 

Подальші дослідження доцільно спрямувати на пошук нових сучасних форм занять 
фізичним вихованням та вивчення впливу цих занять на фізичний стан студенток, які нале-
жать до СМГ. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема ухудшения здоровья молодежи, кото-
рая существует на протяжении последних лет. Проанализирован уровень физического здоро-
вья студенток высшего учебного заведения первого года обучения, которые отнесены к спе-
циальной медицинской группе (на примере заболеваний кардиореспираторной системы). Оп-
ределено, что нет ни одной студентки, которая бы имела высокий или выше среднего уровень 
физическoго здоровья. Обоснована необходимость поиска новых форм занятий физическим 
воспитанием и физическим самосовершенствованием с целью укрепления здоровья. 
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Annotation. The article addresses the problem of deteriorating health of young people, which 
is observed in recent years. Analyzed the level of physical health of first year female students of 
higher educational institution, which are assigned to a special medical group (for example, diseases 
of the cardiorespiratory system). It has been determined that no student, would obtain high or above 
average level of physical health. It has been justified the necessity of finding new forms of 2 training 
1 physical education and physical self-improvement in order to strengthen health. 
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