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Постановка проблеми. У зв’язку з тим, що за останні шість років збільшилася кіль-
кість смертельних випадків під час занять з фізичної культури, МОН України видало наказ 
№ 1078 від 27.11.2008, у якому основна увага приділяється питанню забезпечення у вищих 
навчальних закладах освіти організації спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізич-
ної культури [9, с. 4–5]. 

Так, за даними В.І. Драчука (1998), у вищих закладах освіти кількість студентів у підго-
товчих і спеціальних медичних групах збільшується від 5,36 % на І курсі до 14,46 % на IV ку-
рсі. Відповідно спостерігається зменшення кількості студентів основних груп з 84 % до 70,2 % 
[4, с. 5–6]. 

За даними О.В. Дрозда (1998), середньостатистичні показники фізичного стану студен-
тів молодших курсів нижчі за показники старшокурсників. Це пояснюється тим, що випуск-
ники середніх закладів освіти переважно недостатньо фізично та функціонально підготовлені 
для виконання державних тестів і нормативів навчальних програм вищих закладів освіти [5, 
с. 4–6; 8, с.3–4]. 

Створення для студентів спеціального медичного відділення умов для реалізації можли-
вості вибору фізичних навантажень відповідно до рівня здоров’я та психоемоційного стану 
(Г.Л. Апанасенко (2000); В.І. Завацький, (1995)), індивідуального підходу до занять фізични-
ми вправами та програм із фізичного виховання, можливість самооцінки своєї фізичної підго-
товки – усе це не тільки сприяє підтримці та зміцненню здоров’я, рухової підготовленості, фі-
зичного розвитку, але й позитивно впливає на підготовку до майбутньої професійної діяльно-
сті [1, с.155–158; 6, с.20–21]. 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Робота виконана згідно з планом нау-
ково-дослідної роботи кафедри теорії методики фізичного виховання Сумського державного 
педагогічного університету імені А. С. Макаренка на 2006 – 2010 рр. Міністерства освіти і на-
уки України за темою «Оптимізація процесу навчання і виховання різних груп населення за-
собами фізичної культури і спорту» (номер державної реєстрації 0107U002255). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема фізичної підготовки студентів, 
зміцнення їх здоров’я засобами фізичної культури привертає увагу багатьох дослідників. Такі 
вчені як В.А. Самойлович, Ю.Ю. Мусхаріна (2008) вважають формування потреби студентів 
у фізичній підготовці процесом свідомих, безперервних педагогічних дій, які неможливі без 
мотиваційних установок особистості. Мотивація забезпечує позитивні зрушення в орієнтації 
цінностей і підвищує активність студентів [13, с.10–12]. 

Одним із найрозповсюдженіших захворювань серед молоді є вегето-судинна дистонія 
(ВСД). За даними О.М. Вейна, Т.Г. Вознесенської, В.Л. Голубйова (1991), Л.С. Захарової (1998), 
ця патологія виявляється у 32–50% осіб, які мають функціональні порушення серцево-судин-
ної системи (ССС), тому своєчасне виявлення ВСД, відповідно до яких розроблена наша
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програма фізичної реабілітації, є не тільки медичною проблемою, але й сучасним напрямком 
у галузі фізичної культури та спорту [2, с.432–438; 3, с.155–164; 7, с.46–49]. 

Хворі із такою патологією належать до групи ризику, оскільки ускладнення призводять 
до виникнення гіпертонічної й ішемічної хвороб серця, атеросклерозу. 

Зокрема, недостатньо вивчені питання диференційованого застосування засобів фізич-
ної культури у процесі відновлення та профілактики ВСД. Традиційні форми фізкультурно-
оздоровчої роботи зі студентами, що здійснюється безпосередньо вчителі фізичної культури, 
з низки причин не дають відчутного результату, тому проблема підвищення її ефективності у 
процесі начально-виховної діяльності є актуальною. А це зумовлює пошук нових ефективних 
шляхів удосконалення підготовки майбутнього вчителя фізичної культури до використання 
нетрадиційних засобів оздоровлення студентів та їх упровадження у процес фізичного вихо-
вання. 

На думку деяких вчених, для поліпшення стану здоров’я молоді на заняттях із фізичної 
культури можуть бути використанні дихальні вправи (В.С. Язловецький, Т.Д. Кузнєцова), 
оскільки збільшення резервів дихальної системи є найпоширенішим методом корекції та лі-
кування, що найчастіше призводить до повного зцілення [10, с.74–75]. 

Одним із прийомів, що застосовуються в комплексі оздоровчих методів і може застосо-
вуватися в комплексі лікування багатьох захворювань, є масаж біологічно активних точок ор-
ганізму. За умов правильного проведення масажу, як вказують науковці, єфект є достатньо 
високим (В.Б. Мандриков, А.М. Тюрін та інші) [12, с.36–38; 14, с.110–115]. 

Мета дослідження – експериментально обґрунтувати ефективність впливу занять фі-
зичної культури з використанням парадоксальної гімнастики А.Н. Стрельникової, фізичних 
вправ та елементів точкового масажу. 

Завдання дослідження: 1) проаналізувати зміст наявних програм фізичного виховання 
для студентів спеціальної медичної групи, хворих на ВСД; 2) визначити рівень фізичного роз-
витку функціональних показників соматичного здоров’я студентів 1–2 курсів із ВСД; 3) роз-
робити й експериментально перевірити вплив комплексної оздоровчої програми з фізичного 
виховання на функціональний стан організму студентів спеціальної медичної групи, хворих 
на ВСЛ.  

Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: ана-
ліз та узагальнення даних науково-методичної літератури з теми дослідження; педагогічні ме-
тоди дослідження: збір анамнезу, спостереження, бесіда, анкетування; медико-біологічні ме-
тоди дослідження: антропометрія, спірометрія, фізіометрія, проба Мартіне, оцінювання рівня 
фізичного розвитку за методикою Г.Л. Апанасенка й оцінювання стану вегетативної нервової 
системи за допомогою індексу Кердо; методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Наше дослідження проводилося трьома етапами впродовж 
2009–2010 навчального року.  

Перший етап (вересень – жовтень 2009 року) – аналіз та узагальнення науково-методич-
ної літератури, формування мети і завдань дослідження. Протягом цього часу було також роз-
роблено комплекс нетрадиційних засобів оздоровлення із використанням дихальної гімнасти-
ки А. Н. Стрельникової в поєднанні з масажем біологічно активних точок. За результатами 
аналізу медичних карток диспансерного обстеження студентів 1–2 курсів Сумського держав-
ного педагогічного університету ім. А. С. Макаренка, було встановлено, що кількість студе-
нтів із захворюванням на ВСД у 2009–2010 навчальному році становить 10 % студентів, які 
належать до спеціальної медичної групи (СМГ). 

На другому етапі (листопад 2009 – квітень 2010 року) – проводився педагогічний експе-
римент. У дослідженні брали участь 40 студентів віком 18–19 років із захворюванням на 
ВСД, які були зараховані до спеціальної медичної групи. Було створено дві групи (основну та 
порівняльну). Основна група студентів займалася за традиційною програмою фізичного ви-
ховання, але зі зниженим навантаженням. Для порівняльної групи ввели в заняття дихальну 
гімнастику А.Н. Стрельникової та масаж біологічно активних точок (БАТ). Запропонована 
нами програма для студентів спеціальної медичної групи із ВСЛ супроводжувалася моніто-
рингом функціональних можливостей системи кровообігу та дихання. 
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У порівняльній групі проводили заняття з фізичного виховання за розробленою методи-
кою. Вступна частина складалася із вправ для загального розвитку на місці, під час ходьби. 
До підготовчої частини були введені вправи на розтягування, з гімнастичними палицями, 
м’ячами. В основній частині виконували силові вправи, рухливі ігри, а наприкінці цієї части-
ни було впроваджено дихальну гімнастику за А.Н. Стрельниковою (загальний час виконання 
якої 15–20 хвилин). У заключній частині заняття під контролем викладача студенти здійсню-
вали самомасаж біологічно активних точок. Заняття проводилися за навчальним планом двічі 
на тиждень по 80 хвилин із подальшим виконанням щоденних домашніх завдань у вигляді 
самомасажу та дихальних вправ. З цією метою було розроблено спеціальні інструктивні карт-
ки для кращого запам’ятовування. 

Студентам пояснили специфіку методики дихальних вправ за А.Н. Стрельниковою, а 
також самомасаж біологічно активних точок. Виділяють три групи БАТ. 

Якщо у хворого порушений кровообіг у нижніх кінцівках, то йому рекомендується ви-
конувати масаж першої групи БАТ. Точка 1. Симетрична, розташована практично в центрі 
підошовної поверхні стопи в заглибленні, що утворюється при згинанні пальців. Пацієнт під 
час масажу сидить. Точка масується по черзі зліва і справа. Точка 2. Симетрична, розташова-
на на великому пальці стопи, на 3 мм від кута нігтьової пластини у бік сусіднього пальця. Ви-
хідне положення (В.п.) пацієнта – сидячи. Точка масується одночасно з обох боків. Точка 3. 
Симетрична, розташована на тильній поверхні стопи в найвужчому проміжку між I і II плес-
новими кістками. Точка масується одночасно з обох боків. Точка 4. Симетрична, розташована 
на гомілці, на 3 цуні вище від внутрішньої кісточки. Точка масажується одночасно з обох бо-
ків. Точка 5. Симетрична, розташована на передній поверхні гомілки, на 3 цуні нижче від ко-
лінної чашечки. Точка масажується одночасно з обох боків. Точка 6. Симетрична, розташова-
на по середині склепіння стопи. Точка масажується по черзі зліва і справа. Точка 7. Симетри-
чна, розташована на межі тильної поверхні та підошви стопи між I плесновою кісткою й ос-
новною фаланги великого пальця. Пацієнт сидить. Точка масажується одночасно на обох но-
гах. Точка 8. Симетрична, розташована на тильній поверхні стопи між голівками I і II плесно-
вих кісток. Точка масажується одночасно з обох боків. Точка 9. Симетрична, розташована на 
гомілці, на 2 цуні вище від внутрішної кісточки. В. п. пацієнта – сидячи. Точка масажується 
одночасно з обох боків. Точка 10. Симетрична, розташована на передній поверхні стегна, на 3 
цуні вище від колінної чашечки. Точка масажується на обох ногах одночасно. Точка 11. Си-
метрична, розташована на гомілці, на 6 цунів вище від зовнішньої кісточки, між кісткою і м'я-
зами. Масажується так само, як і точка 9 (рис. 1) [11, с.350–358; 15, с.18–19]. 

Якщо у пацієнта порушене кровопостачання верхніх кінцівок, то допомогти йому може 
масаж другої групи точок. Точка 1. Несиметрична, розташована на спині, на задній середин-
ній лінії між остистими відростками VII шийного і I грудного хребців. В. п. пацієнта – сидячи, 
схиливши голову вперед. Точка 2. Симетрична, розташована на великому пальці руки, на 3 
мм назовні від кута нігтьової пластинки. В. п. пацієнта – сидячи, поклавши руку на стіл. Точ-
ка масажується по черзі на правій і на лівій руках. Точка 3. Симетрична, розташована на сере-
дньому пальці руки, на 3 мм від кута нігтьової пластини у бік вказівного пальця. Точка маса-
жується на правій і на лівій руках. Точка 4. Симетрична, розташована на мізинці руки, на 3 
мм від кута нігтьової пластини у бік безіменного пальця. Точка масажується на руках по чер-
зі. Точка 5. Симетрична, розташована на долоні, біля основи I п'ясткової кістки. Точка маса-
жується на руках по черзі. Точка 6. Симетрична, розташована в середині долоні, між III і IV 
п'ястковими кістками. Точка масажується на правій і лівій руках по черзі. Точка 7. Симетрич-
на, розташована на долоні, у найширшій частині проміжку між IV і V п'ястковими кістками. 
Точка масажується на руках по черзі. Точка 8. Симетрична, розташована на зовнішній пове-
рхні передпліччя, на 1,5 цуні вище від середньої складки зап'ястка, у заглибині біля шилопо-
дібного відростка променевої кістки. Масується так само, як і точка 2 (рис. 2) [12, 39–38; 14, 
110–115]. 

Якщо особа страждає від печіння в підошвах, то рекомендується масаж наведених ниж-
че точок. Точка 1. Симетрична, розташована на підошві, у заглибленні, що утворюється при 
згинанні пальців. В. п. пацієнта – сидячи. Точка масажується на правій і лівій підошвах по 
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черзі. Точка 2. Симетрична, розташована біля внутрішнього кінця підколінної складки між 
сухожиллями. В. п. пацієнта – сидячи, зігнувши ноги в колінах. Точка масажується одночасно 
з обох боків. Точка 3. Симетрична, розташована під точкою 2, масажується одночасно на обох 
ногах. Точка 4. Симетрична, розташована на тильній поверхні стопи, між голівками II і III 
плеснових кісток. В. п. пацієнта – сидячи. Масується одночасно на обох ногах. Точка 5. Си-
метрична, розташована на тильній поверхні стопи, між голівками IV і V плеснових кісток. В. 
п. пацієнта – сидячи. Масажується одночасно на обох ногах. Точка 6. Симетрична, розташо-
вана на тильній поверхні стопи, поряд із мізинцем. Точка масажується одночасно з обох бо-
ків. Точка 7. Симетрична, розташована на внутрішній поверхні гомілки, на 2 цуні нижче від 
колінної чашечки. В. п. пацієнта – сидячи, випроставши ноги. Точка масажується одночасно 
на обох ногах. (рис. 3) [13, с.350–358; 14, с.110–115]. 

 
На третьому етапі (травень 2010 року) здійснювалася обробка результатів дослідження. 
Результати дослідження та їх обговорення. На початку педагогічного експерименту 

було проведено опитування за методикою Вейна та анкетування для визначення рівня три-
вожності студентів. 

Результати аналізу вихідних даних свідчать, що 30 % обстежених студентів мають над-
лишкову масу тіла, а у 9 % – ожиріння. 

Показники ЖЄЛ у нормі повинні становити 3000–4000 мл. Більшість студентів спеці-
альних медичних груп під час первинного обстеження показали результати нижчі від норми. 
Середні показники ЖЄЛ становили 2890±300 мл. 

Під час аналізу науково-методичної літератури було встановлено, що середні показники 
динамометрії кисті в юнацькому віці становлять 25±7 кг. Ці показники були характерні лише 
25 % студентів. Решта показала результати нижчі за норму, середній показник був 22,5±5 кг. 
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Під час обстеження було виявлено, що показник ЧСС у більшості студентів є вищим за 
вікову норму. У середньому цей показник становив 84,05±3,53 уд./хв. Відповідно до вікових 
норм показник АТ повинен становити 100–125/70–85 мм.рт.ст. Показники артеріального ти-
ску студентів були в межах норми. Середні показники артеріального тиску були – 106,45± 
1,11/58,6±0,28 мм.рт.ст. 

Під час проведення проби Мартіне ми оцінювали отримані результати від 5 до 7 балів. 
Після проведення всіх необхідних проб і тестів, що включені в методику за Г. Л. Апанасенка, 
ми підраховували суму отриманих балів за кожне з вимірювань. Залежно від загальної суми 
балів, яку набрав кожен студент, ми оцінювали функціональний стан його здоров’я. На основі 
отриманих результатів за методикою Г.Л. Апанасенка, можна стверджувати, що 59 % студен-
тів мають рівень здоров’я нижчий за середній, 36 % обстежених – низький, а лише 5 % – се-
редній. Вищий за середній та високий рівні здоров’я серед студентів спеціальних медичних 
груп ми не виявили. 

Під час аналізу вегетативного тонусу нервової системи було виявлено, що у 55 % студе-
нтів переважав вплив симпатичного відділу вегетативної нервової системи, а 45 % – парасим-
патичного відділу. Також під час попереднього обстеження в обох групах було проведено 
опитування, результати якого свідчать, що серед симптомів студентів більше турбували болі 
голови (85 %) порушення сну (90 %), задишка, зниження працездатності (80 %). Результати 
тестування з’ясували, що студенти спеціальних медичних груп мали високий рівень реактив-
ної тривожності. Це свідчить про те, що вегетативна нервова система знаходиться в тонусі й 
організм постійно перебуває в напруженні. Припускаємо, що основною причиною цього є по-
рушення нормального режиму дня. 

На третьому етапі дослідження показники студентів основної та порівняльної групи по-
казали поліпшення у стані серцево-судинної та нервової систем. Проте показники в основній 
групі були вищими за показники групи порівняння, яка займалася за загальноприйнятою ме-
тодикою. 

Було відзначено поліпшення показників ЖЄЛ в основній групі. До початку дослідження 
цей показник був на рівні 2890±300 мл, проте після експерименту в основній групі цей показ-
ник збільшився до 3090±400 мл, а в групі порівняння до 3000±200 мл. Показники гемодина-
міки – систолічний артеріальний тиск (САТ) та діастолічний артеріальний тиск (ДАТ), після 
дослідження в основній групі дорівнювали 115/65 мм.рт.ст., а в групі порівняння 110/60 
мм.рт.ст. Також відзначалося зменшення показника частоти серцевих скорочень в основній 
групі – цей показник знизився на 2 удари за хвилину, і становив 82удари за хвилину, а групі 
порівняння цей показник залишився без істотних змін. 

Також відзначалося покліпшення показників при проведенні проби Мартіне. Після 20 
присідань за 30 хв. час відновлення ЧСС зменшила з 4 хв. до 2 хв. Результати експрес-оцінки 
за методикою Г.Л. Апанасенка показали поліпшення фізичного здоров’я студентів. Студентів 
із показником нижчий за середній ми виявили 57 %, а 37 % студентів мали низький рівень 
здоров’я, 3 % обстежених мали середній рівень здоров’я та з’явилися студенти з показником 
вищий за середній (3 %). Високого рівня здоров’я ми не виявили. Цей показник поліпшився за 
рахунок дотримання студентами рекомендацій щодо режиму дня та комплексу нетрадиційних 
засобів оздоровлення, які проводилися зі студентами спеціальних медичних груп  

Вегетативний індекс Кердо в основній групі до курсу реабілітації виявив переважання 
симпатичного впливу у 55 %, а у 45 % – парасимпатичного. Після дослідження – у двох хво-
рих індекс Кердо дорівнював 0, що свідчить про вегетативну рівновагу нервової системи. У 
решти студентів збереглося переважання впливу одного із відділів ВНС, але цифрове значен-
ня індексу наблизилося до нуля  

Під час повторного опитування було з’ясовано, що наприкінці курсу суттєво зменшили-
ся клінічні прояви, що турбували студентів до дослідження (табл. 1). Аналізуючи дані табли-
ці 1, можна зробити висновок, що найбільша ефективність відзначалася в нормалізації сну 
(55 %), зменшенні болі голови (40 %), нормалізації серцевого ритму та поліпшенні функції 
шлунково-кишкового тракту (35 %).  
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Таблиця 1 
Динаміка клінічних проявів (за анкетою Вейна),  

що турбують студентів СМГ хворих на ВСД до та після дослідження 
 

Скарги До реабілітації Після реабілітації 
Зміна кольору обличчя 80% 60% 
Оніміння пальців рук або ніг 80% 60% 
Підвищене потовиділення 65% 40% 
Серцебиття 70% 35% 
Порушення функцій ШКТ 80% 45% 
Головні болі 85% 45% 
Зниження працездатності 80% 45% 
Порушення сну 90% 35% 

 

Використання спеціальних дихальних вправ і самомасажу викликало інтерес у студен-
тів, відбулося поліпшення психоемоційної сфери, що виявлялося в адекватній позитивній ре-
акції на запропоновані завдання, бажання вивчити нові вправи. Усе це свідчить про зацікав-
леність студентів та їх потребу займатися через поліпшення стану власного здоров’я. 

Висновок. Аналіз та узагальнення літератури свідчить, що вегето-судинна дистонія на-
лежить до найпоширеніших захворювань ССС. Недостатній рівень загартованості, фізичного 
розвитку та фізичної підготовленості студентів 1–4 курсів є ризиком виникнення та розвитку 
вегето-судинної дистонії. 

Запропонована програма фізичної культури із використанням нетрадиційних засобів 
оздоровлення сприяла ефективнішому усуненню порушень у стані здоров’я студентів. 

Як засвідчили дослідження, впровадження оздоровчої дихальної гімнастики за А.Н. Стре-
льниковою та самомасажу в практику фізичного виховання студентів 1–2 курсів ВНЗ дає змо-
гу підвищити оздоровчий ефект занять зі фізичної культури і допомагає зміцнити здоров’я 
студентів. 

Побудову навчального процесу з фізичного виховання у вищому навчальному закладі 
необхідно організовувати, застосовуючи якісно новий підхід, що передбачає використання 
поряд із загальноприйнятими фізичним вправами нетрадиційних методів оздоровлення. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в удосконаленні й упровадженні спе-
ціальної програми фізичного виховання для студентів на 1–4 курсів ВНЗ спеціальної медич-
ної групи, хворих на ВСД за змішаним типом.  
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Аннотация. В статье предоставлены результаты исследования использования нетради-
ционных методов оздоровления студентов специальных медицинских групп с вегето-
сосудистой дистонией на занятиях физического воспитания. 
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