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Мета дослідження. Дослідити реакцію організму з боку серцево-судинної системи (ССС) на фізичне 

навантаження (ФН) у студенток медичного факультету, які займались фізичним вихованням по вибору.  

Завдання дослідження.  

1. Проаналізувати частоту серцевих скорочень (ЧСС) у студенток медичного факультету впро-

довж заняття та семестру. 

2. Визначити взаємозв’язки між показниками ЧСС у студенток до заняття, на 10, 20, 30 та 

40 хвилинах ФН і після 10 хвилинного відпочинку. 

Методи дослідження. Вивчення ЧСС під час педагогічного спостереження за допомогою 

пульсометра. 

Анотація. Дані експерименту свідчать, що розроблена нами програми, за якою студентки 

займалися ритмічною гімнастикою, дозволяє досягнути вищого тренувального ефекту. Дані про 

взаємозв’язки між показником ЧСС до початку заняття і показниками на 10, 20, 30, 40 хвилині ФН і 

після 10 хвилин відпочинку дозволяє нам прослідкувати ефективність програми. 
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Постановка проблеми. Важливою умовою соціального та економічного розвитку сус-

пільства є належний стан здоров’я нації. В Україні, як зазначається в цільовій комплексній про-

грамі “Фізичне виховання – здоров’я нації” склалася критична ситуація зі станом здоров’я 

населення, а особливо дітей та підлітків. Майже 90 відсотків школярів мають відхилення у стані 

здоров’я, понад 50 відсотків – незадовільну фізичну підготовку. Не можна забувати і про 

студентську молодь. Адже, запорукою успішного навчання студента в умовах підвищеного 

психоемоційного навантаження під час навчального процесу є відмінна фізична працездатність 

організму. Фізичні вправи є основним фактором протидії негативного впливу гіподинамії. Для 

того, щоб фізичне виховання у ВНЗ стало дійовим засобом зміцнення здоров’я і підвищення 

фізичної підготовленості, основними принципами повинні бути регулярність, достатність та 

гнучка варіативність, враховуючи специфіку навчальної роботи та побуту студентів. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Слід зазначити, що в теперішній час 

накопичено великий матеріал щодо змісту, форм, методів і функцій оздоровлення студентів 

(Магльований А.В., 1988, 1993 – 2007 роки; Сафронова Г.Б., 1983, 1997, 1998 та інші). Багато 

праць присвячено фізичному вихованню як студентів спеціальних медичних груп (Мізеров М.М., 

1996, Магльований А.В., 2004, Леонова В., 2006 та інші), так і студентів загального відділення 

(Довганик М.С., 1994, Круцевич Т.Ю., 1997, Галайтатий Г.Д., 1998 та ін.). Велика увага приділяєть-

ся дозуванню навантажень, зокрема і за допомогою частоти серцевих скорочень (Мізеров М.М., 

1996, Леонова В. зі спіавторами, 2006 та ін.).  

Мета дослідження. Дослідити реакцію організму з боку серцево-судинної системи 

(ССС) на фізичне навантаження (ФН) у студенток медичного факультету, які займались 

фізичним вихованням по вибору.  

Завдання дослідження.  

1. Проаналізувати частоту серцевих скорочень (ЧСС) у студенток медичного 

факультету впродовж заняття та семестру. 

2. Визначити взаємозв’язки між показниками ЧСС у студенток до заняття, на 10, 20, 30 

та 40 хвилинах ФН і після 10 хвилинного відпочинку. 

Методи дослідження. Вивчення ЧСС під час педагогічного спостереження за допомогою 

пульсометра. 
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У процесі статистичної обробки результатів дослідження обчислювалися такі статистичні 

характеристики: середнє арифметичне, середнє квадратичне відхилення. 

Для визначення взаємозв’язку між показниками ЧСС до заняття, на 10, 20, 30, 40 хвилині ФН 

та після 10 хв. відпочинку розраховувався коефіцієнт кореляції Браве-Пірсона при критичному 

значенні p<0,05. 

Достовірність розбіжностей між показниками ЧСС в контрольній та експериментальній 

групах визначались за t-критерієм Стьюдента при p<0,05. 

Результати досліджень та їх обговорення. Нами було обстежено 54 студентки І курсу 

медичного факультету Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицько-

го, які обрали предмет “Фізичне виховання” як курс за вибором, які в свою чергу були поділені 

за інтересами на експериментальну та контрольну групу по 27 осіб в кожній. Експериментальна 

група займалася протягом семестру за розробленою нами програмою ритмічної гімнастики, а 

контрольна група – згідно Програми навчальної дисципліни “Фізичне виховання та здоров’я” 

для студентів вищих медичних навчальних закладів (2006).  

Модернізуючи методику Довганика М.С. (1994) [1], за допомогою якої досліджується 

вплив фізичного навантаження на організм студентів, нами була розроблена наступна: у студен-

ток впродовж основної частини заняття фіксувалися показники ЧСС: до заняття, на 10, 20, 30 та 

40 хвилинах ФН і після 10 хвилинного відпочинку. ФН корегувалося по пульсу, який повинен 

був складати 13010 уд/хв., що відповідало ЧСС при заняттях ритмічною гімнастикою середньої 

інтенсивності. Обстеження проводилися на початку і в кінці семестру. 

Частота серцевих скорочень – найбільш простий і найбільш інформативний параметр 

серцево-судинної системи. ЧСС відображає кількість роботи, яку повинно виконати серце, щоб 

задовольнити підвищені вимоги організму при його залученні до фізичної діяльності.  

Встановлено, що до початку дослідження у студенток обох груп між показниками ЧСС 

достовірних розбіжностей не було (p>0,05) (табл. 1.). 

Таблиця 1. 

Показники ЧСС у студенток експериментальної та контрольної груп медичного 

факультету до і після дослідження 

 

№ Показники 
ЕГ КГ 

до після до після 

1. ЧСС до заняття 98,9216,64 86,629,24* 99,5416,29 93,38,98^ 

2. 10 хв. заняття 159,2322,03 158,1518,26 164,1519,53 163,7716,78 

3. 20 хв. заняття 145,8518,17 138,0019,64 149,0018,15 145,8518,21 

4. 30 хв. заняття 135,5416,76 141,0016,65 140,6911,85 142,8515,37 

5. 40 хв. заняття 130,8516,85 135,6916,55 139,8513,50 140,7715,55 

6. Після 10 хв. 

відпочинку 
101,3117,35 91,699,32* 105,0816,00 100,627,90^ 

 
Примітка: *достовірність розбіжностей p<0,05 при t=1,90 – в експериментальній групі до 

і після дослідження; ^ - достовірність розбіжностей p<0,05 при t=1,90 між експериментальною та 
контрольною групами після дослідження. 

 
Аналізуючи показники частоти серцевих скорочень у студенток на початку заняття ми 

бачимо, що вони є значно більшими (від 80 до 138 уд/хв), ніж загальновідомі показники у спокої 
(60-80 уд/хв). Це узгоджується з літературними даними [8], де вказується, що вже до початку 
вправ ЧСС, як правило, перевищує звичний показник в спокої. Це так звана передстартова реак-
ція. Вона виникає внаслідок виділення нейромедіатора норадреналіна симпатичної нервової сис-
теми і гормону адреналіну наднирниками. Оскільки ЧСС перед виконанням вправ, як правило, 
підвищена, визначення її в спокої необхідно виконувати тільки в умовах повного розслаблення, 
наприклад ранком, перед тим як встати з ліжка після сну. Отже, ЧСС перед виконанням вправ не 
можна вважати, як ЧСС в спокої. 
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З початком фізичних навантажень зростає і ЧСС, серце починає виштовхувати більший 
об’єм крові за кожний удар, збільшується кількість крові, що надходить до м’язів, доставляючи 
їм необхідну кількість кисню і поживних речовин. У студенток на 10 хвилині ФН з початком ви-
конання комплексу фізичних вправ ЧСС збільшилося приблизно на 60 уд/хв., пропорційно 
інтенсивності навантаження, і дорівнювало 159,23 уд/хв у студенток експериментальної групи та 
164,15 уд/хв – в контрольної групи. Такі показники пульсу узгоджуються з літературними 
даними [3], де вказується, що заняття ритмічною гімнастикою проходять при пульсі 160-
180 уд/хв. На 20 хвилині ФН в експериментальній групі показники ЧСС зменшилися в 
середньому на 15 уд/хв. в зв’язку з особливістю комплексу вправ з ритмічної гімнастики. До 
кінця заняття ми спостерігаємо зниження показників ЧСС, що є закономірним, в зв’язку із 
настанням втоми [6, 8]. 

Останній показник вимірювався після 10-хвилинного відпочинку, який дає змогу подиви-
тися наскільки якісно відбуваються відновні процеси. Аналізуючи дані, ми можемо відмітити, 
що пульс, як у студенток експериментальної групи (101,31 уд/хв), так і контрольної 
(105,08 уд/хв) повернувся до вихідного рівня.  

Аналізуючи дані про середнє квадратичне відхилення показників ЧСС ми зауважили ви-
сокі показники. На нашу думку, це свідчить про погану тренованість студенток, адже вони 
групувались не за рівнем тренованості, а за інтересами. В кінці дослідження показники 
експериментальної групи стали більш однорідними, що теж свідчить про адекватність реакції 
ССС на ФН.  

По закінченні дослідження студентки експериментальної групи за двома показниками 
ЧСС (до заняття і після 10 хвилинного відпочинку) достовірно переважали студенток контроль-
ної групи. Показники пульсу зменшилися в середньому на 6-8 уд/хв., і це вже є закономірним, 
через кращу адаптацію до ФН. Адже зниження частоти пульсу, внаслідок тривалого та система-
тичного застосування ФН, збільшує абсолютний час паузи для відпочинку серцевого м'яза і 
повноцінного протікання процесів відновлення у серцевому м'язі. Це свідчить про ефективність 
покращення фізичної підготовленості та реакції ССС на навантаження засобами ритмічної 
гімнастики. Адже, згідно літературних джерел [2, 3, 5] ритмічна гімнастика має комплексний 
вплив на організм, сприяє розвитку сили і гнучкості за рахунок впливу на м’язову систему і 
зв’язково-суглобовий апарат, а також підвищує витривалість і функціональний стан серцево-
судинної та дихальної систем. Що ж до студенток контрольної групи то покращення ЧСС є 
недостовірними (p>0,05), хоча і покращились відносно вихідних даних. 

Отже, як заняття ритмічною гімнастикою, так і заняття згідно навчального плану спри-
яють покращенню функціонального стану серцево-судинної та дихальної систем та підвищують 
працездатність організму. 

Вивчаючи взаємозв’язки між показниками ЧСС протягом заняття ми виходили із залеж-
ності ЧСС від інтенсивності навантаження, адже цей показник збільшується пропорційно збіль-
шенню інтенсивності фізичного навантаження практично до моменту відмови, в подальшому до 
крайньої втоми [8]. 

Отже, у студенток експериментальної групи до початку експерименту, показник ЧСС до 
заняття корелював лише із ЧСС на 10-ій хвилині ФН (r=0,634). Це свідчить, про погану тре-
нованість організму і невідповідність реакції серцево-судинної системи на навантаження 
(рис. 1).  

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Взаємозв’язки між показником ЧСС до заняття та показниками ЧСС під час 

виконання ФН у студенток експериментальної групи 

Примітка: 1. Критичне значення r=0,390.  

ЧСС до заняття 

10хв. ФН 20хв. ФН 30хв. ФН 40хв. ФН 
Після 10хв. 

відпочинку 
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- взаємозв’язки між показниками ЧСС на початку дослідження; 

- взаємозв’язки між показниками ЧСС в кінці дослідження; 

По закінченні дослідження нами виявлені кореляційні взаємозв’язки між показником 

ЧСС на початку заняття з усіма подальшими показниками. Це свідчить про адекватну реакцію 

ССС на ФН і покращення тренованості, що узгоджується з даними літератури [4, 6, 7]. Отже, ми 

припускаємо, що прослідковується тенденція до зростання щільності взаємозв’язків між 

показниками ЧСС, які досліджуються, що в подальшому плануємо дослідити. 

На відміну від експериментальної групи, у дівчат контрольної групи взаємозв’язки між 

показниками пульсу під час виконання фізичного навантаження менш виражені (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Взаємозв’язки між показником ЧСС до заняття та показниками ЧСС під 

час виконання ФН у студенток контрольної групи 

Примітка: І. Критичне значення r=0,390. 

- взаємозв’язки між показниками ЧСС на початку дослідження; 

- взаємозв’язки між показниками ЧСС в кінці дослідження; 

 

На початку дослідження було виявлено лише один кореляційний взаємозв’язок між 

початковим показником ЧСС і на 10-ій хвилині ФН (r=0,661). Це нам також показує про 

відсутність розбіжностей у фізичній підготовленості студенток обох груп. Після повторного 

тестування кількість значущих взаємозв’язків зросла до двох (ЧСС до початку занять корелює з 

показником на 10-ій хвилині ФН (r=0,561) та на 20-ій хвилині ФН (r=0,390). Дані свідчать про 

мінімальну ефективність навчальної програми, за якою займалися студентки контрольної групи. 

На нашу думку, дані про взаємозв’язки між ЧСС до заняття і показниками, які фіксуються 

протягом фізичного навантаження, дозволяють нам відслідковувати ефективність розробленої 

нами програми. Адже, фахівці розглядають тренування, як адаптаційний процес, спрямований на 

пристосування організму до фізичних навантажень у формі тренувальних завдань [4, 8]. Адаптація 

до фізичних навантажень полягає в адекватній, зовнішнім впливам, перебудові функціональних 

систем організму. Перебудова дає більш високий рівень досягнень стосовно специфічних 

зовнішніх умов. Тренувальні навантаження викликають функціональні, біохімічні і морфологічні 

зміни в організмі і сприяють формуванню таких особистих рис характеру, які забезпечують людям 

здатність все ефективніше реалізовувати свої потенціальні можливості в руховій діяльності [7]. 

Адаптаційний процес є також результатом раціонального чергування навантаження та відпочинку. 

Навантаження спочатку викликає втому, при якій проходить пристосування людського організму 

і, як наслідок, тимчасове зниження функціональних можливостей. Це і є вирішальним 

подразником для процесів пристосування, які переважно протікають у фазі відпочинку. У 

біохімічному процесі при цьому відбувається поновлення витрачених енергоресурсів, що і складає 

основу функціонального розвитку і підвищення тренованості. Саме адаптація організму, яка 

проявляється в його пристосованій реакції на неодноразово застосований подразник, відіграє 

провідну роль у розвитку фізичних якостей. Процес адаптації дозволяє не тільки досягти більш 

високого рівня розвитку фізичних якостей, але й розширює фізичні і психічні можливості пере-

носити навантаження. 

Висновки 

1. Результати дослідження свідчать про достовірне покращення реакції організму з боку 

серцево-судинної системи на фізичне навантаження у студенток експериментальної групи за 

допомогою розробленої нами програми з ритмічної гімнастики. 

ЧСС до заняття 

10хв. ФН 20хв. ФН 30хв. ФН 40хв. ФН 
Після 10хв. 

відпочинку 
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2. Дані про взаємозв’язки між показником ЧСС до початку заняття і показниками на 10, 

20, 30, 40 хвилині ФН і після 10 хвилин відпочинку дозволяють прослідкувати ефективність роз-

робленої нами програми. 

3. Визначення частоти серцевих скорочень у студентів у процесі занять фізичними впра-

вами дозволяє своєчасно корегувати рівень інтенсивності та дозування фізичного навантаження.  
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АНАЛИЗ ЧАСТОТЫ СЕРДЕЧНЫХ СОКРАЩЕНИЙ У СТУДЕНТОК НА 

ПРОТЯЖЕНИИ УЧЕБНОГО СЕМЕСТРА 

 

Оксана ЧИЧКАН, Наталья КИВАН-МУЛЬТАН, 

Елена ПАЛАМАРЧУК, Светлана МАРТИНЮК 

 

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого 

 

Цель исследования. Исследовать реакцию организма со стороны сердечно-сосудистой 

системы (ССС) на физическую нагрузку (ФН) у студенток медицинского факультета, которые 

занимались физическим воспитанием по выбору.  

Задания исследования.  

1. Проанализировать частоту сердечных сокращений (ЧСС) у студенток медицинского 

факультета на протяжении занятия и семестра. 

2. Определить взаимосвязи между показателями ЧСС у студенток к занятию, на 10, 20, 

30 и 40 минутах ФН и после 10 минутного отдыха. 

Методы исследования. Изучение ЧСС во время педагогического наблюдения посред-

ством пульсометра. 

Аннотация. Данные эксперимента свидетельствуют, что разработанная нами программа, 

по которой девушки занимались ритмической гимнастикой, разрешает достичь большего трени-

ровочного эффекта. Данные о взаимосвязях между показателями ЧСС до занятия и показателями 

на 10, 20, 30, 40 минутах физической нагрузки разрешают нам проследить эффективность 

программы. 
 

Ключевые слова: частота сердечных сокращений, физическая нагрузка, студентки, рит-

мическая гимнастика. 
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THE ANALYSIS OF FREQUENCY OF INTIMATE REDUCTIONS AT STUDENT ON 

EXTENTS OF AN EDUCATIONAL SEMESTER 

 

Oksana CHYCHKAN, Nataliya KUVAN-MYL’TAN, 

Olena PALAMARCHYK, Svetlana MARTUNYUK 

 

D.Halytskyy National Medical University 

 

Purpose of research. To explore the reaction of organism from the side of the sertsevo-

soudinnoi system (SSS) on the physical loading (FN) at the students of medical faculty, which were 

engaged in physical education on the choice.  

Tasks of research.  

1. To analyse frequency of cardiac abbreviations (CHSS) at the students of medical faculty 

during employment and semester. 

2. To define intercommunications between indexes CHSS at students to employment, in the 

10, 20, 30 and 40 minute FN and after a 10 minute rest. 

Methods of research. Study CHSS during the pedagogical supervision by means poulsometra. 

Abstract. The data of experiment testify, that the program, developed by us, on which girl were 

engaged in rhythmic gymnastics Permits to reach(achieve) greater training of effect. The data on interre-

lations between parameters pulse before employment(occupation) and parameters on 10, 20, 30, 40 mi-

nutes of physical loading permit us to look after efficiency of the program. 
 

Key words: frequency of intimate reductions, physical loading, students, and rhythmic 

gymnastics. 
 


