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Анотація. Представлено дані щодо впливу фізичного навантаження на адаптаційні можливості 
студенток, які за станом здоров’я відносяться до спеціальних медичних груп. Доведено, що дворічний пе-
ріод занять фізичним вихованням для студенток складаться з чотирьох етапів занять з фізичного вихован-
ня тривалістю 6, 12, 17 та 35 тижнів, що узгоджується з функціональними можливостями організму і склад-
ністю захворювань студенток спеціальних медичних груп, рівнем належних величин фізичних наванта-
жень, моторною щільністю заняття, величиною максимальної частоти серцевих скорочень і реакцією сер-
цево-судинної системи на фізичні навантаження. Установлено, що у студенток експериментальної групи 
відбувалося достовірне поліпшення параметрів функціонального стану серцево-судинної системи та роз-
ширення адаптаційних можливостей організму. 

 

Ключові слова: студентки спеціальної медичної групи, рівні адаптації організму, фізичне виховання. 
 

Постановка проблеми. Особливої актуальності проблема обґрунтування фізичних на-
вантажень студенток спеціальних медичних груп набула сьогодні, коли в Україні за останніх 
шість років трапилося 13 випадків смертності під час проведення уроків фізичної культури в 
загальноосвітніх навчальних закладах. Саме тому МОН України видало наказ №1078 від 
27.11.2008, в якому основна увага приділяється питанню забезпечення у вищих навчальних 
закладах освіти організації спеціальних медичних груп і груп лікувальної фізичної культури. 
У ВНЗ України навчаються сотні тисяч студенток, значний відсоток яких мають певні вади у 
стані здоров’я постійного чи тимчасового характеру, пов’язані з недоліками фізичного розви-
тку і зниженими функціональними можливостями організму. Ці недоліки можна усунути за 
допомогою занять із фізичного виховання, які є важливою складовою процесу навчання у 
вищих навчальних закладах ІІІ – IV рівня акредитації. Один із головних принципів фізичного 
виховання – принцип оздоровчої спрямованості, зміст якого полягає в забезпеченні оздоров-
чого ефекту під час занять фізичними вправами (В.М. Платонов, М.М. Булатова, 1995; 
М.М. Линець, 1997; А.В. Магльований, Г.Б. Софронова, Г.Д. Галайтатий, Л.А. Белова, 1997; 
Т.Ю. Круцевич, 2000; Б.М. Шиян, 2004;), – є сьогодні вкрай актуальним для фізичного вихо-
вання студентської молоді. У зв’язку з цим, проблема зміцнення здоров’я і підвищення фізи-
чної підготовленості студенток спеціальних медичних груп (СМГ) на основі ефективних, на-
уково обґрунтованих програм із фізичного виховання має першочергове соціально-економі-
чне значення (А.В. Магльований, В.М. Белов, А.Б. Котова, 1998; О.М. Вацеба, С.П. Козібро-
цький, 2003). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій (М.М. Мізеров, 1996; Р.П. Шологон, 2003; 
О.М. Вацеба, С.П. Козіброцький, 2003; А.В. Магльований, 2006, 2008, 2009) показав, що за-
лишаються недостатньо вивченими питання регулювання рівня фізичних навантажень і три-
валості етапів занять із фізичного виховання шляхом послідовного підвищення моторної 
щільності заняття, скорочення часу досягнення максимальної частоти серцевих скорочень 
(maxЧСС) і збільшення кількості її повторень упродовж одного академічного чи самостійного 
заняття. Саме тому ми вважаємо, що вирішення проблеми обґрунтування рівнів фізичних на-
вантажень і тривалості етапів занять з фізичного виховання відповідно до рівня фізичної під-
готовленості й функціонального стану студенток СМГ із захворюваннями серцево-судинної 
системи, є актуальним. 

Метою нашої роботи є вивчення впливу занять з фізичного виховання на адаптаційні 
можливості серцево-судинної системи студенток спеціальної медичної групи. 
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Завдання – визначити показники функціонального стану студенток СМГ на етапах за-

нять із фізичного виховання. 
Для вирішення проблеми в роботі були застосовані такі методи дослідження: аналіз 

наукової та методичної літератури, лікарсько-педагогічні спостереження (функціональний 
стан серцево-судинної системи), математично-статистичний аналіз отриманих результатів.  

Адаптаційні можливості організму студенток вивчались за їх реакцією на дозоване фі-
зичне навантаження контрольного заняття (табл. 3.11–3.14), у вигляді модифікованої Магльо-
ваним А.В., Мізєровим М.М., 1996 проби Мартине-Кушелевського: 30 глибоких присідань за 
45 с та тесту Руф’є.  

Організація дослідження. У дослідженнях брали участь 57 студенток СМГ І курсу сто-
матологічного факультету віком 1722 р. із захворюваннями серцево-судинної системи. Було 
сформовано експериментальну (ЕГ – 28 студенток) та контрольну (КГ – 29 студенток) групи.  

Результати дослідження. Оцінні характеристики функціональних можливостей органі-
зму студенток експериментальної і контрольної спеціальних медичних груп порівнювалися 
на початку і в кінці кожного етапу занять, а також на початку першого і в кінці 2-го, 3-го та 4-
го етапів (в залежно від їх кількості у дворічному циклі), тимчасові межі яких були визначені 
для студенток ЕГ. Долучивши студенток контрольної спеціальної медичної групи до дослі-
дження механізмів адаптації організму до фізичних навантажень, ми ставили перед собою 
мету визначити ефективність розробленої авторської програми, яку ми запровадили з фізич-
ного виховання відносно до загальноприйнятої для вищих медичних навчальних закладах 
України ІІІ–ІУ рівня акредитації, за якою займались студентки контрольної СМГ; ступінь роз-
ширення адаптаційних можливостей організму студенток СМГ і рівень їх функціональних 
зсувів. 

Фізіологічні параметри, які ми вибрали в період попередніх досліджень, були викорис-
тані в основному педагогічному експерименті як головні тестові показники стану адаптацій-
них механізмів організму студенток під час фізичних навантажень. Функціональні зсуви ор-
ганізму вивчалися шляхом порівняння з модельними поточної фізіологічної кривої з ЧСС сту-
денток з урахуванням середньої пульсової вартості заняття і його максимальної ЧСС. Поза за-
нять з фізичного виховання, на початку кожного етапу і в кінці педагогічно експерименту, 
враховувалися ЧСС і пульсовий тиск (ПТ) після 30 глибоких присідань за 45 с та через одну 
хвилину відновлення, а також індекс Руф’є.  

Порівняльну характеристику результатів механізмів адаптації організму студенток екс-
периментальних і контрольних спеціальних медичних груп до фізичних навантажень на поча-
тку і в кінці етапу занять подано в табл. 1. 

Таблиця 1 
Динаміка реакції показників серцево-судинної системи студенток на початку  

і в кінці кожного етапу під час контрольних занять (х ± m) 
 

Максимальна 
ЧСС заняття (уд./хв) 

Середня пульсова 
вартість заняття (уд./хв) Етапи 

занять 

Порядок 
дослід-
ження ЕГ 

(n=28) 
КГ 

(n=29) Р ЕГ 
(n=28) 

КГ 
(n=29) Р 

І 1 
2 

132±4,0 
112±4,0 

132±4,0 
128±2,0 

>0,05 
<0,001 

112±4,0 
100±2,0 

112±4,0 
112±4,0 

>0,05 
<0,05 

ІІ 1 
2 

132±4,0 
112±2,5 

144±4,0 
138±2,0 

<0,05 
<0,001 

116±4,0 
104±3,0 

132±4,0 
126±2,0 

<0,01 
<0,001 

ІІІ 1 
2 

132±4,0 
110±4,0 

150±2,0 
132±4,0 

<0,001 
<0,001 

122±4,0 
108±4,0 

132±4,0 
120±4,0 

>0,05 
<0,05 

ІV 1 
2 

140±4,0 
116±4,0 

156±6,0 
132±4,0 

<0,05 
<0,01 

128±4,0 
112±2,0 

144±4,0 
126±2,0 

<0,01 
<0,001 

 

Примітки: 1 – початок дослідження; 2 – кінець дослідження. 
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Якщо на початку першого етапу занять реакція організму студенток експериментальної 
та контрольної груп на дозоване фізичне навантаження були практично однаковими, то в кін-
ці вони достовірно відрізнялися. 

За данимим табл. 1, у студенток ЕГ відбулися значні зміни тестових параметрів в сторо-
ну поліпшення. Одночасно аналогічне фізичне навантаження у студенток контрольної спеціа-
льної медичної групи викликало недостовірні зміни показників, що вказує на недостатню ада-
птацію серцево-судинної системи організму на фізичне навантаження.  

У студенток ЕГ показники максимальної ЧСС контрольного заняття в кінці першого 
етапу занять відносно його початку виявилися меншими на 20 уд./хв, а у студенток контроль-
ної групи – на 4 уд./хв, середня пульсова вартість заняття зменшилася в середньому на 
12 уд./хв в експериментальній групі й залишилася на вихідному рівні в контрольній групі. 
Амплітуда зубця Т при максимальній ЧСС знизилася на 20 % у студенток експериментальної 
групи і на 30 % у студенток контрольної групи, що вказувало на кращу адаптацію до фізично-
го навантаження у студенток експериментальної групи, інтервали P-Q і QRS достовірно не 
змінювалися.  

Таким чином, підвищення адаптаційних можливостей організму в кінці першого етапу 
фізичного виховання було відзначено лише у студенток експериментальної спеціальної меди-
чної групи. 

На початку другого етапу занять середня пульсова вартість контрольного заняття була 
на 16 уд./хв більшою, а максимальна ЧСС – на 12 уд./хв вищою у студенток контрольної гру-
пи, ніж у студенток експериментальної групи. Амплітуда зубця Т знизилася на 35 % у студе-
нток контрольної групи і на 20 % у студенток експериментальної групи, інтервали P-Q i QRS 
зменшилася на 0,02 с та 0,03 с у студенток контрольної групи. Одночасно у студенток експе-
риментальної групи плановий рівень фізичного навантаження досягався без достовірних змін 
функцій передсерцево-шлуночкової і внутрішньо-шлуночкової провідності.  

Отже, результати, які ми отримали під час контрольного заняття в кінці другого етапу 
занять, дозволили нам зробити висновок, що розширення адаптаційних механізмів відбулось 
у студенток експериментальної і контрольної групи при достовірності різниць тестових показ-
ників.  

У студенток ЕГ середня пульсова вартість заняття в кінці етапу занять, порівняно з його 
початком зменшилася на 12 уд./хв, а максимальна ЧСС – на 20 уд./хв; у студенток КГ відпо-
відно середня пульсова вартість заняття зменшилась порівняно з його початком на 6 уд./хв і 
максимальна ЧСС на 6 уд./хв.  

На початку третього етапу занять середня пульсова вартість контрольного заняття була 
виявлена на 10 уд./хв більше, а максимальна ЧСС – на 18 уд./хв вище у студенток контроль-
ної групи, ніж у студенток експериментальної групи, амплітуда зубця Т достовірно не зміню-
валася у студенток ЕГ, у студенток контрольної групи вона знижувалася на 25 %; інтервали 
РQ і QRS зменшилися в них на 0,02  0,03 с.  

Очевидно, що у студенток КГ рівень фізичного навантаження контрольного заняття на 
початку третього етапу занять викликав зрушення показників функціонального стану в орга-
нізмі студенток, аналогічні показникам на початку другого етапу (див. табл. 1). Однак їх вар-
то вважати позитивним, адже вони вказують на поліпшення адаптаційних механізмів органі-
зму студенток контрольної групи, оскільки вони виявлялися при більш високому рівні фізич-
них навантажень, ніж на попередньому етапі занять. 

Функціональні зрушення на контрольному заняті, наприкінці третього етапу занять (див. 
табл. 1) у студенток ЕГ були значними й достовірними (р < 0,001). Максимальна ЧСС стано-
вила 110,04,0 уд./хв у студенток контрольної групи; амплітуда зубця Т достовірно не зміню-
валася у студенток експериментальної групи. У студенток КГ вона знижувалася на 20 %, а та-
кож зменшилися інтервали Р-Q і QRS на 0,01 с та 0,02 с. Середня пульсова вартість контроль-
ного заняття наприкінці третього етапу порівняно з його початком зменшилася на 14 уд./хв у 
студенток ЕГ і на 12 уд./хв. У студенток контрольної групи максимальна ЧСС зменшилася 
відповідно у студенток ЕГ на 22 уд./хв і у студенток контрольної групи на 18 уд./хв.  
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Характеристики функціонального стану організму студенток експериментальної групи і 

студенток контрольної групи достовірно переконують, що у студенток експериментальної 
групи наприкінці четвертого етапу занять відбулося значне розширення адаптаційних механі-
змів, що підтверджує дані попередніх досліджень.  

Висновки.  
1. Доведено, що у студенток спеціальної медичної групи із захворюваннями серцево-

судинної системи відбулося розширення адаптаційних можливостей організму у відповідь на 
запропоновані рівні фізичних навантажень за авторською програмою на кожному з етапів до 
кінця відповідно 6, 12, 17 та 35-го тижня занять від його початку.  

2. Установлено, що у студенток експериментальної групи відбувалося достовірне полі-
пшення параметрів функціонального стану серцево-судинної системи та розширення адапта-
ційних можливостей організму. 
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Аннотация. Представлены данные о влиянии физической нагрузки на адаптационные возможности сту-
денток, которые по состоянию здоровья относятся к специальным медицинским группам. Доказано, что двухлет-
ний период занятий физическим воспитанием для студенток состоит из четырех этапов занятий по физическому 
воспитанию продолжительностью 6, 12, 17 и 35 недель, что согласуется с функциональными возможностями 
организма и сложностью заболеваний студенток специальных медицинских групп, уровнем должных величин 
физических нагрузок, моторной плотностью занятия, величине максимальной частоты сердечных сокращений и 
реакцией сердечно-сосудистой системы на физические нагрузки. Установлено, что у студенток эксперименталь-
ной группы происходило достоверное улучшение параметров функционального состояния сердечно-сосудистой 
системы и расширения адаптационных возможностей организма. 
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Annotation. The paper represents the data on the impact of exercise on the adaptive capacity of students who for 
health reasons were related to special medical groups . It is proved that the biennial sessions of physical education for stu-
dents can consist of four physical education classes lasting 6, 12 , 17 and 35 weeks, which is consistent with the function-
ality of the organism and complicated diseases of female students of specialized medical teams , the level of adequate 
quantities of physical load , motor density classes , the size of the maximum heart rate and response of the cardiovascular 
system to exercise. It was found that students of the experimental group got significant improvement of the parameters of 
the functional state of the cardiovascular system and expand adaptive capacity of the organism. 
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