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Анотація. Метою дослідження було оцінювання рівня фізичної активності студенток спеціальної 
медичної групи. Застосовували Міжнародний опитувальник фізичної активності IPAQ у скороченому ва-
ріанті. Проведено опитування 24 студенток спеціальної медичної групи і такої ж кількості їх здорових ро-
весниць, які ввійшли до складу контрольної групи. Установлено, що для студенток спеціальної медичної 
групи притаманний ймовірно нижчий рівень фізичної активності порівняно з їхніми здоровими ровесни-
цями, що слугує підставою для розробки програми модифікації стилю життя з акцентом на поліпшення 
функціональної і фізичної підготовленості шляхом удосконалення рухової дієздатності. 
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Постановка проблеми. Незаперечним є факт, що здоров’я населення значною мірою 
визначається рівнем фізичної активності. Нині існує велика кількість методик його оцінюван-
ня. Згідно з результатами великих популяційних досліджень, найбільш прийнятним до засто-
сування для широкого вікового діапазону людей у різних країнах є Міжнародний опитуваль-
ник фізичної активності (International Physical Activity Questionnaire – IPAQ).  

1995 року було створено Міжнародне об’єднання з представниками 20 країн, які опра-
вювали опитувальник IPAQ для оцінювання фізичної активності мешканців різних країн [12].  

Опрацювання міжнародних мір оцінювання фізичної активності розпочалося в Женеві 
1998 року. Опитування проводилося згідно з опрацьованими розробниками рекомендацій 
щодо методики й міжнародної термінології, які застосовуються при проведенні соціологічних 
досліджень (Європейське соціологічне опитування, 2002) [11]. 

Для оцінювання фізичної активності обстежених у віковому діапазоні 15 – 69 років 
опрацьовано два опитувальники – довгий і короткий. Вони можуть бути заповнені особисто 
або шляхом опитування телефоном. 

Короткий опитувальник місить 7 запитань щодо фізичної активності, яка є складовою 
частиною повсякденного життя. Збирається інформація про час, проведений сидячи, ходячи 
пішки, здійснюючи рухову активність (інтенсивну й помірну). 

Довгий опитувальник складається з 5 незалежних частин і містить детальну інформацію 
про фізичну активність, пов’язану з професійною працею, з переміщенням, працею вдома, 
рекреацією, заняттями фізичними вправами, спортом, а також часом, проведеним сидячи. 

В обох опитувальниках використовується протокол LSDAPR. Помірна фізична актив-
ність означає навантаження з дещо утрудненим диханням (і незначно прискореною ЧСС). Ін-
тенсивною фізичною активністю вважається важке навантаження, яке викликає значне утру-
днення дихання (і виразне прискорення ЧСС). 

Обидва опитувальники пройшли дослідження надійності і точності за тією самою схе-
мою [8]. 

Дослідження надійності проведено 2000 року в 14 центрах 12 країн. До досліджень 
шляхом випадкового добору було залучено респондентів віком 18–65 років. Учасники дослі-
дження репрезентували широкий діапазон віку, освіти, соціального стану й рівня фізичної ак-
тивності. Бралася до уваги також пора року. Виявивши незначний вплив на формулювання 
запитань, вона вплинула на терміни проведення опитувань. Установлення одного стандартно-
го терміну дослідження не було можливим із причини сезонних кліматичних умов (специфіч-
ність типу фізичної активності під час певної пори року), а також культурно-побутових особ-
ливостей (різних термінів вихідних, святкових днів і відпусток тощо). 

Проведення опитування під час однієї пори року не забезпечило б різнопланового оці-
нювання і врахування звичаїв щодо фізичної активності в певній популяції. Тому
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дослідження проводилися упродовж двох термінів: вересень – листопад і березень – травень 
за нейтральних обставин, які не мали впливу на звичаї щодо фізичної активності. 

Отримані результати підтвердили, що запропоновані підходи зберігають свої особливі 
характеристики за різних умов і на різних мовах, а тому можуть бути застосовані для популя-
ційних досліджень рівня фізичної активності в різних країнах. Тести IPAQ придатні для регі-
онального, державного й міжнародного моніторування. Вони можуть застосовуватися в до-
слідницьких проектах, а також для планування й оцінювання ефективності рекреаційних про-
грам. Міжнародна співпраця в рамках цих досліджень триває, а міжнародні дослідження уча-
сті населення в різних видах фізичної активності проводяться і нині. 

За результатами дослідження European Health Interview Survey (EUROHIS) – проект 
ВООЗ, завданням якого була розробка рекомендацій щодо оцінювання стану здоров’я попу-
ляції в Європейських країнах (насамперед у галузі фізичної активності), рекомендується за-
стосування як довгого, так і короткого варіантів опитувальника IPAQ для моніторингу попу-
ляції [10]. Обидва варіанти визнані за порівняні і прийнятні. IPAQ обрано також як засіб 
установлення рівня фізичної активності у країнах – членах CINDI, до яких належить і Україна 
[10]. Короткий варіант включено також до Пакету чинників ризику 2002/2003 ВООЗ World 
Health Survey [8].  

European Physical Activity Surveillance System (EU-PASS) оцінив IPAQ як найбільш при-
йнятний міжнародний спосіб оцінювання фізичної активності, її частоти, тривалості й інтен-
сивності на рівні популяції [10]. 

Водночас серед науковців не досягнуто консенсусу щодо його застосування з огляду на 
дещо відмінні підходи до методології, термінології і способу обчислення рівня фізичної актив-
ності [9]. Навіть незначні розбіжності, наприклад базові, методологічні, термінологічні й інші, 
можуть призвести до істотних відмінностей при міжнародних порівняннях.  

International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) характеризується відповідною мето-
дикою вимірювання. M. Booth (2000) оцінив його як єдину реальну й найбільш достовірну 
методику, можливу для застосування з метою дослідження великих популяцій у розвинених 
країнах, а також у країнах, які розвиваються [7]. Програма IPAQ враховує відмінності культур 
різних народів, пристосовуючи їх особливості до умов конкретної країни з урахуванням спе-
цифіки способу життя. 

Чітке дотримання термінологічної й понятійної однорідності в різних мовних версіях з 
одночасною стандартизацією опитувальника для оцінювання рівня рекреаційної фізичної ак-
тивності обумовило те, що нині він вважається особливо рекомендованим. 

Методи дослідження. Для оцінювання рівня фізичної активності застосовували опиту-
вальник IPAQ у скороченому варіанті. Проведено опитування 24 студенток спеціальної меди-
чної групи і такої ж кількості їх здорових ровесниць, які ввійшли до складу контрольної групи. 

Для забезпечення високої якості й можливості порівняння, а також полегшення ство-
рення бази даних дотримувалися рекомендованого розробниками ретельного й точного засто-
сування опитувальника. Не припускали внесення жодних змін ні у сформульованих запитан-
нях, ані в їх черговості, оскільки це могло б вплинути на психометричні властивості опитува-
льника. 

Для правильного тлумачення застосованих понять опитувальник був перекладений 
українською мовою двома незалежними перекладачами. Після цього узгоджували остаточну 
версію, яку знову перекладали англійською мовою. 

Запитання в опитувальнику укладено таким чином аби можна було окремо обчислити 
час, який припадає на різні рівні фізичної активності, водночас отримавши інформацію про 
навантаження упродовж певного конкретного тижня. Обчислення рівня активності вимагає 
підсумування часу тривалості й частоти виконання певного виду навантаження. Інформація 
про частоту виконання збирається для кожного рівня навантаження окремо. Енергетичні ви-
трати для кожного виду фізичної активності повинні виражатися в МЕТ. Інтенсивна й помір-
на фізична активність реєструється тільки тоді, коли тривалість навантаження одноразово є не 
меншою зі 10 хвилин. Прийнято, що енергетичні витрати для ходьби пішки, навантаження 
помірної і високої інтенсивності відповідно становлять 3,3 – 4,0 – 8,0 МЕТ. 
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Інтенсивність тижневого навантаження отримуємо шляхом множення часу, затраченого 
на виконання цього виду активності, на її інтенсивність у МЕТ, після цього отримані резуль-
тати для всіх видів активності, виконаних упродовж тижня, підсумовуються. 

Студенток розподіляли на групи за категоріями фізичної активності. 
Розробники опитувальника виділили три категорії фізичної активності: 
1. Недостатня фізична активність – при умові, коли енергетичні витрати не досягають 

600 МЕТ × хв./ на тиждень. 
2. Достатня фізична активність – коли загальні енергетичні витрати містяться в межах 

600 – 1500 МЕТ × хв/ на тиждень. 
Такий рівень фізичної активності досягається за умови: 
 3 або більше дні інтенсивної фізичної активності, не менше ніж 20 хвилин щоденно; 
 5 або більше днів помірної фізичної активності або хода пішки упродовж не менше 

ніж 30 хвилин; 
 поєднання високої і помірної фізичної активності, що відповідає принаймні 600 МЕТ 

× хв/ на тиждень. 
3. Висока фізична активність, коли загальні енергетичні затрати перевищують 1500 

МЕТ × хв/ на тиждень. 
Наприклад, 3 дні високої інтенсивності, не менше ніж 30 хвилин на день, або щоденна 

помірна активність (ходьба пішки) упродовж принаймні 30 хвилин. 
Результати дослідження. Суттєвою різниці між результатами опитування студенток 

спеціальної медичної і контрольної груп не встановлено (табл. 1). 
Таблиця 1 

Результати опитування студенток 
за Міжнародним опитувальником фізичної активності (IPAQ) (M±m) 

 

Запитання 
Контрольна  

група 
(n=24) 

Спеціальна  
медична 

група 
(n=24) 

1. Упродовж останніх 7 днів скільки днів Ви займалися енергійною 
фізичною активністю, такою як підняття важких речей, копання, заняття 
аеробікою чи швидкою їздою на велосипеді? (днів за тиждень) 

2,3±0,27 1,7±0,29 

2. Скільки часу Ви зазвичай витрачали на виконання енергійної фізи-
чної активності в один із тих днів ? (хвилин на день) 114±46,8 72±15 

3. Упродовж останніх 7 днів скільки днів Ви виконували помірну фі-
зичну діяльність, таку як перенесення легких вантажів, їзда на велосипеді 
у звичному темпі, гра в теніс? Не включайте ходу пішки (днів за тиждень) 

2,7±0,41 2,3±0,36 

4. Скільки часу ви зазвичай проводили, виконуючи помірну фізичну 
діяльність в одних із тих днів? (хвилин за день) 90±18 66±15,6 

5. Упродовж останніх 7 днів скільки днів Ви ходили пішки хоча б 10 
хвилин? (днів за тиждень) 5,6±0,33 5,0±0,35 

6. Скільки часу зазвичай Ви витратили на ходьбу пішки в один із тих 
днів? (хвилин за день) 168±22,8 126±23,4 

7. Упродовж останніх 7 днів скільки часу у будні дні Ви провели си-
дячи? (хвилин за день) 294±24,6 342±30 

 

Проте розрахунки показали, що у студенток спеціальної медичної групи енергетичні 
витрати на ходу пішки становлять 415,8±9,8 МЕТ, на виконання навантажень помірної інтен-
сивності – 264±5,6 МЕТ і на навантаження високої інтенсивності – 576±8,1 МЕТ. Таким чи-
ном, середня інтенсивність тижневого навантаження для них дорівнює 1255,8±7,3 МЕТ, що 
свідчить про достатній рівень фізичної активності. 

Енерговитрати студенток контрольної групи на виконання ходьби пішки становили 
554,4 МЕТ, на виконання навантажень помірної інтенсивності – 360±2,9 МЕТ і на наванта-
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ження високої інтенсивності – 912±6,4 МЕТ. У сумі тижневе навантаження студенток цієї 
групи відповідало 1826,4±9,1 МЕТ, що може бути розцінено як висока фізична активність. 
Установлено ймовірну різницю тижневих енерговитрат респондентів різних груп (р<0,05), 
при цьому доведено, що рівень фізичної активності студенток, які займаються у складі спеці-
альної медичної групи, є меншим, ніж у їхніх ровесниць без відхилень у стані здоров’я. 

Обговорення результатів досліджень. Статистичні дані свідчать, що показники здоро-
в’я мешканців нашої держави не є задовільними. Основною причиною високої захворюваності 
й смертності залишаються хронічні неінфекційні захворювання. Саме вони нині є провідною 
соціальною проблемою, оскільки обумовлюють три випадки смерті з чотирьох. Водночас важ-
ливість цієї групи патології в структурі загальної смертності продовжує зростати [4, 5].  

Останнє значною мірою стосується молоді. Проблема збереження й поліпшення здо-
ров’я цієї однієї з найуразливіших верств суспільства є актуальною не тільки для нашої дер-
жави. Наукові дослідження свідчать, що напружена інтелектуальна діяльність приводить до 
зменшення часу, який використовується для рухової активності, викликає погіршення стану 
здоров'я, зменшує загальну опірність організму до впливу несприятливих чинників [3]. 

У зв’язку зі значною поширеністю модифікованих і немодифікованих факторів ризику, 
нині надзвичайно актуальною стала проблема поліпшення здоров’я молоді й формування в 
цієї категорії населення мотивації щодо здорового способу життя [3, 4, 5].  

У сучасній літературі зазначається істотна особливість, яка полягає в тому, що життє-
здатність біологічної системи визначається її енергопотенціалом. За резервами аеробного 
енергоутворення можна ранжувати рівні фізичного здоров’я. За Г.Л. Апанасенком (2007), іс-
нує єдиний фактор ризику розвитку захворювань – зниження ефективності внутрішньоклі-
тинного утворення енергії. Одним із основних механізмів порушення життєдіяльності біосис-
теми є гіпоергія – недостатність енергетичного субстрату в клітинах, унаслідок чого вони не 
здатні повноцінно виконувати свою функцію. Зниження рухової активності стає причиною 
того, що збільшується активність ферментів, які забезпечують анаеробний гліколіз. При цьо-
му переважного значення набувають анаеробні механізми енергозабезпечення, які є значно 
менш ефективними порівняно з аеробними. Водночас при фізичній детренованості внаслідок 
незначного використання жирів у метаболізмі збільшуються розміри жирових депо, розвива-
ється ліпоїдоз внутрішніх органів, підвищується вміст ліпідів і змінюється співвідношення їх 
фракцій у плазмі крові. Другим патогенетичним ланцюгом несприятливого впливу гіпоергії 
вважається підвищення аутолізу клітин. Доведено, що фізичні навантаження значної інтенси-
вності в молодих здорових, але нетренованих людей сприяє загибелі значної кількості кар-
діоміоцитів. У відповідь на це відбувається посилене утворення протиорганних аутоантитіл і 
аутоімунних комплексів, що є визначальним механізмом спотворення імунної відповіді на 
чужорідні антигени. Третій патогенетичний ланцюжок також базується на зменшенні викори-
стання ліпідного субстрату в енергетичному метаболізмі й накопиченні його в тканинах і кро-
ві, унаслідок чого знижується реактивність тканин до інсуліну. Водночас “унаслідок незасто-
сування” обмежується постійно функціонуюча за нормальної рухової активності діяльність 
системи синтезу й розпаду глікогену. Підвищення резистентності до глюкози приводить до 
цілого комплексу змін, які в сучасній літературі називаються “метаболічним синдромом”. Та-
ким чином, правильний шлях запобігання перерахованим процесам – це систематичні фізичні 
навантаження на рівні анаеробно-аеробного переходу. 

Крім того, нині доведено наявність зв’язків між фізичною активністю, артеріальним ти-
ском і розвитком гіпертензії. У багатьохепідеміологічних дослідженнях установлено оберне-
ну кореляцію між рівнем фізичної активності й АТ, а в проспективних когортних досліджен-
нях продемонстровано, що частота нових випадків розвитку гіпертензії вища серед тих об-
стежених, у яких менша фізична активність. У матеріалах Американського товариства кар-
діологів наголошується, що АТ можна знизити за допомогою фізичних навантажень помірної 
інтенсивності, таких як 30–45-хвилинна швидка ходьба впродовж більшості днів тижня. 
Стверджується також, що систематична аеробна фізична активність (адекватна тій, яка дося-
гається при помірному рівні фізичної тренованості) може сприяти втраті надлишкової маси 
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тіла, поліпшувати функціональний стан серцево-судинної системи і сприяти зниженню сме-
ртності від усіх причин. При порівняльному обстеженні осіб, які дотримуються сидячого спо-
собу життя і мають нормальний рівень АТ, з їх більш тренованими й активними ровесниками 
з’ясувалося, що в перших ризик розвитку гіпертензії на 20–50% вищий [1, 2]. 

З огляду на те, що фізкультурно-спортивна діяльність як діяльність індивіда є одним із 
ефективних механізмів суспільного й особистого інтересу, вивчали самопочуття студентів під 
впливом фізичних навантажень. Унаслідок проведених досліджень установили, що у студе-
нтів, які активно й систематично відвідують заняття фізичної культури, виробляється певний 
стереотип режиму дня, підвищується впевненість у поведінці. Заняття фізичними вправами, 
активний руховий режим мають велике значення у формуванні здорового способу життя, ду-
ховного та фізичного розвитку студентської молоді. Вони зміцнюють здоров’я, підвищують 
нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують розумову й фізичну працездат-
ність [3, 4, 6]. 

Сказане вище аргументовано доводить, що встановлення рівня фізичної активності мо-
лодих людей має надзвичайно велике значення. За результатами нашого дослідження, Між-
народний опитувальник фізичної активності (International Physical Activity Questionnaire – 
IPAQ) є простим у застосуванні і дає інформацію щодо рівня енерговитрат організму студе-
нтів для виконання навантажень різної інтенсивності. Отримані результати буде застосовано 
для розробки програми підвищення рівня фізичної активності обстежених студенток, поліп-
шення їхньої функціональної і фізичної підготовленості і рухової дієздатності. 

Висновок. Для студенток спеціальної медичної групи притаманний вірогідно (р ‹ 005) 
нижчий рівень фізичної активності порівняно з їхніми здоровими ровесницями, що слугує 
підставою для розробки програми модифікації їхнього стилю життя з акцентом на поліпшен-
ня функціональної і фізичної підготовленості. 
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Аннотация. Целью исследования была оценка уровня физической активности студенток специальной ме-
дицинской группы. Использовали Международный вопросник физической активности (IPAQ) в сокращенном 
варианте. Опрошены 24 студентки специальной медицинской группы и такое же количество их сверстниц без 
отклонений состояния здоровья, которые вошли в состав контрольной группы.  

Установлено, что уровень физической активности студенток специальной медицинской группы значите-
льно ниже по сравнению с их здоровыми сверстницами, что является основанием для разработки программы мо-
дификации их стиля жизни с акцентом на улучшение функциональной и физической подготовленности путем 
совершенствования двигательной дееспособности. 

 

Ключевые слова: студентки, физическая активность, специальная медицинская группа, Международный 
вопросник физической активности 
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Abstract. The aim of this research work was to evaluate the physical activity level in female students of the special 
medical group. The International Physical Activity Questionnaire (IPAQ) in short version had been used. 24 female stu-
dents of the special medical group and equal group of health female students had been asked.  

It was found that the physical activity level in female students of the special medical group is significantly lower in 
comparison with the control group. It’s found that the level of physical activity in female students of special medical croup 
is lower than often same age. It’s the base of developing of program of modification their life style paying attention to the 
improving of functional. 

 

Key words: female students, physical activity, special medical group, International Physical Activity Question-
naire. 


