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Анотація. У статті викладено результати дослідження показників соматичного здоров’я студенток 
І курсу медичного коледжу, визначених за допомогою експрес-оцінювання рівня соматичного здоров’я за 
Г.Л. Апанасенка. Наведено результати дослідження стану соматичного здоров’я протягом навчального ро-
ку. Виконано порівняльний аналіз показників соматичного здоров’я студенток контрольної групи, які за-
ймалися за звичайною програмою з фізичної культури й експериментальної групи під впливом диференці-
йованого 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 зі зниженнями показників фізичного здо-
ров’я дітей і молоді, збільшенням кількості патологічних і спадкових захворювань [1, 2, 6, 9]. 
Дослідження науковців упродовж останніх років підтверджують зростання захворюваності 
дітей, підлітків, констатують факт погіршення рівня фізичної підготовленості [3, 4, 14, 16]. 
Стан здоров’я студентів на думку науковців [3, 10, 12, 13], низький, адже воно є інтегральним 
показником впливу навчальних і поза навчальних факторів на організм студента [6, 7, 9, 10]. 
Відомо, що навчання сучасних студентів у вищому навчальному закладі відбувається під бу-
рхливим впливом науково-технічного прогресу, величезний потік інформації та автоматиза-
ція діяльності людини спричинює високі навантаження на центральну нервову систему моло-
ді поряд із недостатньою фізичною активністю, що призводить до зростання кількості студе-
нтів, які мають хронічні відхилення у здоров’ї, збільшення кількості учнів, які зараховують на 
заняттях із фізичного виховання до спеціальних медичних груп [3]. За твердженнями багатьох 
фахівців [2, 4, 5, 8, 13], близько 90 відсотків української молоді мають хронічні захворювання, 
основна причина поширення захворювань – нездоровий спосіб життя. Проблема зміцнення, 
збереження й поліпшення здоров’я дедалі більше стає актуальною, у зв’язку зі зниженнями 
показників фізичного здоров’я дітей і молоді, збільшенням кількості патологічних і спадко-
вих захворювань. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підвищення рівня соматичного здоров’я уч-
нівської та студентської молоді як одна з актуальних проблем багато років приваблює увагу 
науковців [1, 2, 8, 14, 16]. Дослідники в пошуках вирішення проблеми низького рівня здо-
ров’я студентської та учнівської молоді пропонують різноманітні шляхи, насамперед такі як 
впровадження у фізичне виховання інтегрованих, авторських програм, розроблених модулів 
(комплексів) вправ із урахуванням їхньої енергетичної вартості, компетентнісного підходу, 
нетрадиційних форм організації занять, використання на заняттях таких видів рухової актив-
ності як шейпінг, різноманітних видів аеробіки [7 – 9, 13, 15].  

Разом з тим залишається актуальним питання рівня здоров’я студентів, що навчаються у 
вищих навчальних закладах І – ІІ рівнів акредитації. Недостатньо вивченим є проблема сома-
тичного здоров’я дівчат 15 – 17 років, студенток вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акре-
дитації.  

Мета дослідження. Визначити динаміку соматичного здоров’я студенток І курсу упро-
довж навчального року, які зараховані за станом здоров’я до основної і підготовчої медичних 
груп під впливом запропонованого диференційованого обсягу рухової активності. 

Для досягнення поставленої мети було поставлено такі завдання:  
1. З’ясувати стан соматичного здоров’я студенток першого курсу. 
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2. Визначити вплив запропонованого диференційованого обсягу рухової активності 
на рівень соматичного здоров’я студенток І курсу. 

Для вирішення завдань роботи було використано такі методи дослідження: аналіз та 
узагальнення наукової та методичної та спеціальної літератури; експрес-оцінювання рівня 
соматичного здоров’я за Г.Л. Апанасенко (1992); методи математичної статистики.  

Результати дослідження та їх обговорення. Для визначення динаміки соматичного 
здоров’я упродовж 2011–2012 навчального року студенток І курсу на базі Львівського медич-
ного коледжу ЛНМУ ім. Данила Галицького було організовано і проведено дослідження по-
чаткового рівня соматичного здоров’я на початку навчального року, проміжний контроль по-
казників наприкінці І семестру навчання і заключні дані було отримано наприкінці навчаль-
ного року.  

У дослідженні брали участь 56 студенток І курсу медичного коледжу, зараховані за ста-
ном здоров’я до основної і підготовчої медичних груп. Учасниць наукового дослідження було 
розподілено на дві групи: студентки І контрольної групи (КГ, n=29), які займалися за звичай-
ною програмою з фізичної культури; студентки ІІ, експериментальної групи (ЕГ, n=27), які 
окрім відвідування обов’язкових занять фізичною культурою виконували запропонований ру-
ховий режим, відповідно до їх рівня соматичного здоров’я. 

Комплексний показник рівня соматичного здоров’я студенток розраховували за мето-
дикою Г.Л. Апанасенко (1992), яка заснована на індексах інтегральних показниках із форма-
лізованою оцінкою в балах. Оцінюються показники, які мають задовільні кореляційні зв’язки 
з максимальною аеробною працездатністю (життєвий індекс, індекс Руф’є, силовий індекс, 
індекс Робінсона, показник відповідності маси довжини тіла).  

Отримані дані в процесі експерименту свідчать про позитивні зміни практично усіх по-
казників індексів експериментальної групи під впливом запропонованого рухового режиму, 
на відміну від показників контрольної групи (табл.1). 

Таблиця 1 
Експресоцінювання рівня соматичного здоров’я дівчат 

(за Г.Л. Апанасенко, 1992) 
 

Показник, 
етапи 

ЖЕЛ, мл 
Маса тіла, 

кг 
 

(бал) 

Динамометрія 
Маса тіла, кг * 

100% 
 

(бал) 

ЧССхАтс 
100 

 
(бал) 

Відповідн. 
маси тіла 

довжині тіла 
 

(бал) 

Індекс 
Руф’є 

 
(бал) 

Сума балів, 
рівень  

здоров’я 
 

(бал) 

ЕГ 52,55±1,29 
(2) 

31,87±1,47 
(0) 

79,44±1,53 
(2) 

0 
(0) 

8,95±0,50 
(0) 

Нижчий  
за середній 

(4) І 
етап 

КГ 50,87±1,20 
(1) 

28,61±1,43 
(0) 

75,93±1,81 
(2) 

-0,24±0,14 
(0) 

9,64±0,46 
(0) 

Нижчий  
за середній 

(3) 

ЕГ 52,82±1,29 
(2) 

36,02±1,47* 
(0) 

79,13±1,38 
(2) 

0 
(0) 

8,19±0,46 
(0) 

Нижчий  
за середній 

(4) ІІ 
етап 

КГ 50,33±1,15 
(1) 

30,72±1,22 
(0) 

74,61±2,02 
(3) 

-0,24±014 
(0) 

8,89±0,42 
(0) 

Нижчий  
за середній 

(4) 

ЕГ 53,25±1,26 
(2) 

38,39±1,20** 
(0) 

78,11±1,19 
(2) 

0 
(0) 

7,24±0,40* 
(0) 

Нижчий  
за середній 

(4) ІІІ 
етап 

КГ 50,13±1,15 
(1) 

32,48±1,04 
(0) 

74,96±1,98 
(3) 

-0,34±0,17 
(0) 

9,02±0,43 
(0) 

Нижчий  
за середній 

(4) 
 

Примітки: * – p<0,005; ** - p<0,0005 
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Так, у процесі підрахунку показників життєвого індексу студенток ЕГ суттєвих змін не 
виявлено, спостерігалася незначна тенденція до зростання. В КГ показники життєвого індексу 
були практично незмінні, з незначною тенденцією до зниження на кожному етапі.  

Під час дослідження на І етапі при визначенні вихідних даних і порівнянні показників 
силового індексу між студентками експериментальної і контрольної груп суттєвих відмінно-
стей не виявлено. Після закінчення І семестру навчання на ІІ етапі отримано показники сило-
вого індексу у студенток ЕГ достовірно зросли (p<0,005) порівняно з показниками КГ. На ІІІ 
етапі силовий індекс у студенток, яких зарахували до ЕГ, продовжував зростати і становив 
38,39±1,20 % та достовірно відрізнявся від показників як КГ (p<0,0005), так і від результатів, 
отриманих у самій групі на першому етапі дослідження (p<0,0005).  

Показники відповідності маси тіла довжині тіла студенток ЕГ і КГ упродовж дослі-
дження достовірно не змінювалися. У процесі обстеження на І етапі в КГ було виявлено три 
студентки з надмірною масою тіла, а також п’ятеро студенток з дефіцитом маси тіла. Напри-
кінці експерименту кількість студенток з дефіцитом маси тіла залишилася незмінною. Незва-
жаючи на те, що достовірних змін у масі тіла студенток КГ порівняно із попередніми етапами 
виявлено не було, при порівнянні отриманих даних із таблицею [11] відповідності маси тіла 
зростові дитини надлишкова маса тіла спостерігалася вже у чотирьох студенток.  

При порівнянні отриманих даних із таблицею [11] відповідності маси тіла зростові ди-
тини студенток ЕГ на початку і в кінці дослідження осіб із надмірною масою тіла в групі не 
виявлено, кількість студенток, у яких спостерігався дефіцит маси тіла під час навчального ро-
ку залишилася незмінною й дорівнювала одинадцяти. 

Маса тіла у студенток ЕГ достовірно відрізнялася від показників маси тіла студенток КГ 
під час усього експерименту, хоча суттєвих змін у середині кожної з груп на відбулося. 

Відмінності результатів, отримані при визначенні проби Руф’є у період між І і ІІ, а та-
кож між ІІ і ІІІ етапами ЕГ, виявилися недостовірними. При порівнянні показників І етапу 
(8,95±0,50) і ІІІ етапу (7,24±0,40) ЕГ показники суттєво відрізнялися (p<0,005). 

У КГ при визначенні проби Руф’є між І і ІІ етапами спостерігалася позитивна тенденція 
до зменшення індексу Руф’є. На ІІІ етапі у КГ суттєвих змін не відбулося. 

Індекс Робінсона або подвійний добуток (ПД), характеризує систолічну роботу серця. 
Ґрунтуючись на відомій закономірності «економізації функцій» чим нижче цей показник у 
стані спокою, тим вищі максимальні аеробні здібності і як наслідок, рівень фізичного здо-
ров’я студенток (Г.Л. Апанасенко, 2000). При підрахунку індексу Робінсона в ЕГ на всіх ета-
пах суттєвих відмінностей не було, спостерігається тенденція до зниження. Несуттєві зміни у 
ПД спричинені, на нашу думку, зростанням систолічного артеріального тиску, адже пульс у 
спокої під час педагогічного експерименту поступово знижувався і наприкінці ІІІ етапу педа-
гогічного експерименту становив 69,93±0,94 уд./хв і суттєво відрізнявся від показників, отри-
маних на початку дослідження 72,89±1,25 уд./хв (табл.2).  

Таблиця 2 
Динаміка показників артеріального тиску і частоти серцевих скорочень студенток  

під час експерименту 
 

Етапи Група АТс АТд ЧСС 
ЕГ 109,26±1,80 74,63±1,22 72,89±1,25 І КГ 102,24±1,69 66,55±1,11 74,21±1,13 
ЕГ 111,30±1,59 75,25±1,43 71,26±1,15 ІІ КГ 102,59±1,88 66,90±1,04 72,55±1,05 
ЕГ 111,85±1,36 75,37±1,07 69,93±0,94* ІІІ КГ 102,93±1,88 67,75±1,01 72,69±1,07 

 

Примітка. * – p<0,005. 
 

Натомість показники артеріального тиску систолічного (АТс) студенток ЕГ, який на по-
чатку дослідження дорівнював 109,26±1,80 мм рт.ст. наприкінці дослідження зріс до позначки 
111,85±1,36 мм рт.ст. Хоча підвищення АТс негативно відображується на результаті підраху-
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нку індексу Робінсона, слід зазначити, що артеріальний тиск (АТ) у віці 15 – 16 років у нормі 
має становити 115/67 – 115/70 мм рт.ст. і наближення значень АТс від низьких значень до но-
рми слід сприймати як позитивний результат впливу рухової активності [15].  

Висновок. Унаслідок провадження в процес фізичного виховання студенток ЕГ запро-
понованого диференційованого обсягу рухової активності відбулися позитивні зміни в показ-
никах соматичного здоров’я. Під час експерименту спостерігалася тенденція до зростання 
життєвого індексу, суттєво (p<0,0005) зросли показники силового індексу порівняно з показ-
никами як контрольної групи, так і всередині самої групи з 31,87±1,47% на початку навчаль-
ного року до 38,39±1,20% наприкінці. Відбулися суттєві зміни у показниках проби Руф’є між 
І і ІІІ етапами дослідження, спостерігалося достовірне (p<0,005) зниження показників пульсу 
у стані спокою з 72,89±1,25 до 69,93±0,94 уд./хв, а також наближення показників артеріально-
го тиску до значень вікової норми.  

Суттєві зміни показників, що характеризують економізацію роботи з боку серцево-су-
динної системи дозволяють стверджувати про позитивний вплив запропонованого рухового 
режиму студенткам І курсу медичного колежу. 
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ДИНАМИКА СОМАТИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОК  
I КУРСА МЕДИЦИНСКОГО КОЛЛЕДЖА В ТЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ГОДА 
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Аннотация. В статье изложены результаты исследования показателей соматического здоровья студенток I 
курса медицинского колледжа определенных с помощью экспресс оценки уровня соматического здоровья по Г.Л. 
Апанасенко. Приведены результаты исследования состояния соматического здоровья в течение учебного года. 
Выполнен сравнительный анализ показателей соматического здоровья студенток контрольной группы, которые 
занимались по обычной программе по физической культуре и экспериментальной группы под влиянием диффе-
ренцированного объема двигательной активности. 

 

Ключевые слова: физическое воспитание, соматическое здоровье, студентки, дифференцированный объ-
ем двигательной активности. 
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Abstract. The study results of somatic health indicators among first-year female students at medical college are 
presented in the article. They have been determined by a rapid assessment test of the somatic health after G. L. 
Apanasenko. The results of the study are presented in an academic year scope. The comparative analysis of somatic health 
indicators has been fulfilled between students of the control group who were trained inaccordance with the regular physi-
cal activity program, and the experimental group under the influence of differentiated amount of physical activity has been 
made. 
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