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Анотація. У статті викладено результати дослідження динаміки показників соматичного здоров’я 
студенток медичного коледжу упродовж дворічного періоду навчання, визначені за допомогою методики 
експрес оцінки рівня соматичного здоров’я за Г.Л. Апанасенко. Наведено результати дослідження стану 
соматичного здоров’я протягом періоду дворічного навчання. Виконано порівняльний аналіз показників со-
матичного здоров’я студенток контрольної групи, які займалися за звичайною програмою з фізичної куль-
тури, і експериментальної групи під впливом диференційованого обсягу рухової активності. 
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Постановка проблеми. Збереження і зміцнення здоров’я студентської молоді залиша-
ється однією з найактуальніших проблем у зв’язку із зниженнями показників фізичного здо-
ров’я дітей і молоді, збільшенням кількості патологічних та спадкових захворювань [1, 2, 5]. 
Дослідження науковців упродвож останніх років підтверджують зростання захворюваності 
дітей, підлітків, констатують факт погіршення рівня фізичної підготовленості [12 – 14]. Стан 
здоров’я студентів, на думку науковців [1, 8, 10], низький, адже воно є інтегральним показни-
ком впливу навчальних і позанавчальних факторів на організм студента [5, 6, 8]. Відомо, що 
інтенсивність сучасного навчання в технікумах, коледжах і ВНЗ ІІІ – ІV рівнів акредитації 
створюють високі вимоги до стану здоров’я, фізичної працездатності студентів [7–9, 15]. 
Т.Ю. Шибанова (2012) стверджує, що сучасне суспільство потребує кваліфікованих спеціалі-
стів, успіх підготовки яких поруч із іншими чинниками залежить від їх здоров’я [15].  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення рівня соматичного здоров’я уч-
нівської та студентської молоді як одна з актуальних проблем багато років цікавить науковців 
(Г.Л. Апанасенко, 2005, 2007; А.В. Магльований, 2008, 2010, 2011; І.А. Салук, 2010; Н. В. Мо-
скаленко, 2012). Дослідники в пошуках вирішення проблеми низького рівня здоров’я студе-
нтської та учнівської молоді пропонують різноманітні шляхи, насамперед такі, як впрова-
дження у фізичне виховання інтегрованих, авторських програм (О.Ю. Іваночко, 2009; 
О.З. Блат, 2012), розроблених модулів (комплексів) вправ із врахуванням їхньої енергетичної 
вартості (С.В. Трачук, 2011), компетентнісного підходу, нетрадиційних форм організації за-
нять (В.І. Романова, 2010), використання на заняттях різних видів та різних режимів рухової 
активності (У.С. Шевців, 2009). У практиці фізичного виховання студентів достатньо широкої 
популярності набули різні інноваційні педагогічні технології [13]. 

Недостатньо висвітленою є проблема рухової активності й соматичного здоров’я студе-
нток технікумів та коледжів. Так, у дослідженнях вітчизняних та іноземних науковців 
(О.В. Швидкий, 2003; М.В. Резенова, 2009; Р. Бака, 2010; О.М. Романчишин, 2010, 2013; 
Р.П. Салівон, 2011) звертається увага на низький рівень соматичного здоров’я студентів ме-
дичного й педагогічного коледжів, низький рівень фізичної підготовленості, недостатній рі-
вень знань студентів необхідний для формування здорового способу життя, у дослідженні 
О.А. Томенко, С.А. Лазоренко, (2010) підтверджується взаємозв’язок рухової активності й со-
матичного здоров’я, а також відзначено низький рівень РА і незадовільний стан здоров’я сту-
дентської молоді загалом і зокрема студентів коледжів.  

Недостатньо вивченим залишається питання соматичного здоров’я студенток 15–17 ро-
ків ВНЗ І – ІІ рівнів акредитації. Проте на завершальному етапі росту й розвитку організму 
дівчини в 15–17 років, коли бурхливі темпи розвитку позаду і формування організму посту-
пово сповільнюються, особливої актуальності набуває фізичне виховання студенток у ВНЗ І–



142  Наталія СЕМЕНОВА, Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ 

ІІ рівнів акредитації. Упровадження оптимального режиму рухової активності в життя студе-
нток, тобто щоденні обов’язкові й самостійні заняття фізичною культурою, за твердженнями 
дослідників, можуть повною мірою компенсувати дефіцит рухової активності і як результат 
підвищити рівень здоров’я [3, 4, 8].  

Мета дослідження – визначити динаміку показників соматичного здоров’я студенток 
упродовж дворічного навчання під впливом запропонованого диференційованого обсягу ру-
хової активності. 

Для досягнення поставленої мети були поставлені такі завдання:  
1. Охарактеризувати динаміку окремих показників соматичного здоров’я студенток 

упродовж дворічного навчання. 
2. Установити динаміку рівнів соматичного здоров’я студенток. 
3. Визначити вплив запропонованого диференційованого обсягу рухової активності на 

показники соматичного здоров’я студенток. 
Для вирішення завдань роботи були використані такі методи та методики дослідження: 

аналіз та узагальнення наукової та методичної та спеціальної літератури; експрес оцінка рівня 
соматичного здоров’я за Г.Л. Апанасенком (1992); методи математичної статистики.  

Результати дослідження та їх обговорення. Упродовж 2011–2012, 2012–2013 навча-
льних років на базі Львівського медичного коледжу ЛНМУ ім. Данила Галицького було орга-
нізовано і проведено дослідження динаміки соматичного здоров’я студенток 15 – 17 років.  

У дослідженні брали участь 56 студенток, які за станом здоров’я зараховані до основної 
і підготовчої медичних груп. Учасниць наукового дослідження було розподілено на дві групи: 
студентки контрольної групи (КГ, n=29), які займалися за навчальною програмою з фізичної 
культури; студентки експериментальної групи (ЕГ, n=27), які займалися за розробленою ав-
торською програмою з фізичної культури.  

Концептуальною основною авторської програми було застосування режиму рухової ак-
тивності студенток 15–17 років із різним рівнем соматичного здоров’я, основою якої була по-
будова обов’язкового заняття фізичним вихованням за поділом на теоретико-методичну і пра-
ктичну частини тривалістю 45 хвилин кожна, запровадженням факультативного заняття, один 
раз на тиждень упродовж двох років навчання тривалістю 45 хвилин за тематичним планом 
обов’язкового заняття та обов’язкове виконання самостійних занять. 

Упродовж двох років навчання здійснювався вимір антропо-фізіометричних даних, роз-
рахунок морфофункціональних індексів для експрес-оцінки рівня соматичного здоров’я сту-
денток за методикою Г.Л. Апанасенко (1992).  

Аналіз динаміки показників життєвого індексу протягом І–ІV етапів дворічного педаго-
гічного експерименту серед студенток ЕГ і КГ суттєвих відмінностей не виявив (p>0,05). Так, 
упродовж педагогічного експерименту показник життєвого індексу студенток ЕГ залишався 
без змін у межах середнього рівня, причиною чого, на наш погляд, було незначне зростання 
показників маси тіла студенток, яке виявився недостовірно вищим від зростання показників 
ЖЕЛ (p>0,05) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динаміка показників життєвого індексу  
протягом І–ІV етапів педагогічного експерименту 
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Дослідження динаміки показників життєвого індексу студенток КГ протягом І–ІV ета-
пів педагогічного експерименту показало незначну тенденцію до зниження, причиною якої, 
на наш погляд, стало несуттєве підвищення маси тіла студенток та практично незмінні зна-
чення ЖЕЛ, які становили 2905,17±38,79 мл – на початку дослідження і 2912,07±37,28 мл – 
наприкінці. За результатами дослідження показники життєвого індексу студенток КГ до кінця 
педагогічного експерименту залишили в межах «нижчий за середній». Отже, отримані ре-
зультати можна характеризувати як незначне послаблення функціональних можливостей сис-
теми дихання студенток КГ. 

Аналіз параметрів силового індексу (СІ) показав, що його значення на початку педагогі-
чного експерименту в обох групах були на рівні «низький» і достовірно не відрізнялися. При-
чиною такого значення встановлено низькі показники кистьової динамометрії в обох групах.  

Упродовж І–ІV етапів педагогічного експерименту достовірно зросли значення кистьо-
вої динамометрії студенток ЕГ. Як наслідок цього, відбулося суттєве зростання (p<0,0001) 
показника силового індексу з 31,87±1,47 % до 41,30±1,23 %, що сприяло переходу на рівень 
«нижчий за середній» (табл. 1). 

Таблиця 1 
Динаміка показників силового індексу (%) 

 

Показники силового індексу 
Етапи 

ЕГ (n=27) КГ (n=29) P 
І 31,87±1,47 28,61±1,43 p>0,05 
ІІ 38,39±1,20** 32,48±1,04* ** p<0,0001 
ІІІ 38,67±1,15** 32,91±0,96* ** p<0,0001 
ІV 41,30±1,23** 33,05±0,93* ** p<0,0001 

 p<0,0001 p<0,01 P у групі 
 

Примітки: * – достовірні розбіжності між групами;  
                    ** – достовірні розбіжності між І та ІІ, ІІІ, ІV етапами в середині групи. 

 

Показники силового індексу студенток КГ зазнали достовірного зростання з 28,61± 
1,43 % на І етапі до 33,05±0,93 % на ІVетапі (р<0,01).  

На відміну від отриманих показників студенток ЕГ, серед студенток КГ поруч із досто-
вірними змінами силовий індекс залишився на «низькому» рівні. 

За значеннями показників індексу Робінсона можна характеризувати критерії резерву та 
економізації функцій серцево-судинної системи.  

Протягом педагогічного експерименту показники подвійного добутку (ПД) студенток 
ЕГ і КГ суттєвих відмінностей не мали. Упродовж педагогічного експерименту відбулося зни-
ження цього значення у студенток ЕГ і незначне зростання серед студенток КГ.  

Незважаючи на незначне зниження ПД студенток ЕГ з 79,44±1,53 ум. од. до 76,97± 
0,89 ум. од., його значення залишилося на «середньому» рівні. Значення ПД студенток КГ з 
рівня «вищий за середній» впродовж педагогічного експерименту знизилося до «середнього» 
рівня (див. рис. 2). 

Аналіз динаміки показників, що належать до складу формули підрахунку ПД показав, 
що незважаючи на достовірне (p<0,005) зниження ЧСС студенток ЕГ, незначне зростання 
(унормування) значень артеріального тиску (систолічного) в межах вікових норм спричинило 
незначне зниження індексу Робінсона.  

Аналіз даних, отриманих у результаті порівняння маси тіла студенток із параметрами 
таблиці відповідності маси довжині тіла, дозволив встановити, що на початку педагогічного 
експерименту троє студенток КГ групи мали надмірну вагу тіла. Впродовж дослідження, на 
ІІІ та ІV етапах в КГ було виявлено чотири студентки із надмірною масою тіла. У експериме-
нтальній групі студенток із надмірною масою тіла виявлено не було. 
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Рис. 2. Динаміка показників індексу Робінсона  

протягом І–ІV етапів педагогічного експерименту (ум.од.) 
 

З’ясовано, що протягом усього експерименту маса тіла студенток обох груп мали вагомі 
статистичні розходження, але при цьому середньостатистичні значення маси тіла в групах 
залишалися в межах норми. 

Індекс Руф’є, який дозволяв встановити рівень функціональних можливостей серцево-
судинної системи в експериментальній групі на початку експерименту становив 8,95±0,50 
ум.од., у контрольній групі цей показник дорівнював 9,64±0,46 ум.од. (табл. 2).  

Таблиця 2 
Динаміка показників Індексу Руф’є (X ± m)  

 

Показники Індексу Руф’є (ум. од.) 
Етапи 

ЕГ (n=27) КГ (n=29) P 
І 8,95±0,50 9,64±0,46 p>0,05 
ІІ 7,24±0,40* ** 9,02±0,43 p<0,005 
ІІІ 7,13±0,35* ** 8,90±0,41 p<0,005 
ІV 6,89±0,32* ** 8,88±0,39 p<0,0005 

 p<0,001 p>0,05 P у групі 
 

Примітка: * – достовірні розбіжності між групами;  
                   ** – достовірні розбіжності між І та ІІ, ІІІ, ІV етапами у середині групи. 

 

Суттєвої відмінності між групами встановлено не було, індекс Руф’є в обох групах до-
рівнював середньому рівню. Протягом педагогічного експерименту відбулися достовірні змі-
ни цього показника у студенток ЕГ. Показники індексу Руф’є студенток КГ впродовж педаго-
гічного експерименту мали позитивну динаміку, достовірних змін усередині групи не встанов-
лено (p>0,05). Порівняння отриманих результатів індексу Руф’є між групами протягом педа-
гогічного експерименту дозволило встановити достовірні відмінності, починаючи із ІІ етапу. 
Наприкінці педагогічного експерименту індекс Руф’є студенток ЕГ (6,89±0,32 ум.од.) був до-
стовірно вищим за показник студенток КГ – 8,88±0,39 ум.од. (p<0,0005). 

Загалом, середньостатистичне значення рівня соматичного здоров’я студенток ЕГ і КГ 
знаходилося на рівні «нижчий за середній» упродовж усього педагогічного експерименту. Су-
ма балів у ЕГ на початку становила 4, до кінця педагогічного експерименту сума балів у ме-
жах рівня «нижчий за середній» зросла до п’яти. Сума балів студенток КГ на початку дорів-
нювала трьом, на ІІ етапі вона зросла до чотирьох. Надалі, упродовж педагогічного експери-
менту, сума балів знижувалася і наприкінці педагогічного експерименту дорівнювала трьом, 
соматичне здоров’я відповідало рівню «нижчий за середній». 
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Досліджуючи динаміку рівнів здоров’я студенток впродовж педагогічного експеримен-
ту в середині кожної групи було отримано наступні дані: на початку експерименту (І етап) в 
ЕГ і КГ студенток із рівнем соматичного здоров’я «вищий за середній» і «високий» установ-
лено не було. 

Упродовж наступних етапів під впливом упровадженого рухового режиму кількість сту-
денток із «низьким» рівнем здоров’я в ЕГ суттєво зменшилася з восьми до двох. Достовірно 
зросла кількість студенток, які мали за станом здоров’я «середній» рівень. Рівень соматично-
го здоров’я «вищий за середній» упродовж другого року навчання був встановлений у однієї 
студентки експериментальної групи.  

Кількість студенток КГ, які за станом здоров’я перебували на різних рівнях здоров’я, до 
кінця педагогічного експерименту залишилася без суттєвих змін. Лише в однієї студентки КГ 
починаючи із ІІ етапу, було зафіксовано рівень здоров’я «вищий за середній».  

Студенток із «високим» рівнем здоров’я в ЕГ і КГ впродовж педагогічного експеримен-
ту визначено не було.  

Висновок. У результаті провадження в процес фізичного виховання студенток ЕГ за-
пропонованого диференційованого обсягу рухової активності відбулися позитивні зміни в 
показниках соматичного здоров’я. Протягом експерименту спостерігалася тенденція до зни-
ження індексу Робінсона, суттєво (p<0,0001) зросли показники силового індексу порівняно із 
показниками контрольної групи. Відбулися суттєві зміни в показниках проби Руф’є з 8,95± 
0,50 ум. од. до 6,89±0,32 ум. од., спостерігалося достовірне (p<0,005) зниження показників 
пульсу у стані спокою, а також наближення показників артеріального тиску до значень віко-
вої норми.  

Суттєві зміни показників, що характеризують економізацію роботи з боку серцево-су-
динної системи, та динаміка рівнів здоров’я студенток експериментальної групи дозволяють 
стверджувати про позитивний вплив запропонованого рухового режиму студенткам медично-
го колежу. 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования динамики показателей соматического здоровья 
студенток медицинского колледжа на протяжении двухгодичного периода обучения, определенные с помощью 
методики экспресс оценки уровня соматического здоровья по Г.Л. Апанасенко. Приведены результаты исследо-
вания состояния соматического здоровья на протяжении периода двухгодичного обучения. Выполнен сравни-
тельный анализ показателей соматического здоровья студенток контрольной группы, которые занимались по 
обычной программе по физической культуре, и экспериментальной группы под влиянием дифференцированного 
объема двигательной активности. 
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Abstract. The results of somatic health indicators study among female students of first-year course at medical col-
lege are presented in the article. They have been determined by rapid assessment test of somatic health after G. L Apa-
nasenko. The results of the study are presented in a two year period of study scope. Comparative analysis of somatic 
health indicators between students of control group who were engaged in the regular program of physical activity and ex-
perimental group under the influence of differentiated amount of physical activity has been made. 
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