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Анотації:
Мета роботи – удосконалити 
організаційно-методичні основи фі-
зичного виховання для оздоровлення 
студентів вищого навчального закла-
ду в процесі професійної підготовки. 
У дослідженні взяло участь 152 сту-
денти другого року навчання Між-
народного економіко-гуманітарного 
університету імені академіка Степа-
на Дем’янчука. Студенти були поді-
лені на контрольну (n=76) та основну 
(n=76) групи, які були ідентичними 
за віком та фізичним розвитком. На-
прикінці дослідження, завдяки засто-
суванню запропонованої методики 
оздоровлення у студентів основної 
групи, вдалося відновити функцію 
дихальної і серцево-судинної систем 
до можливостей здорових нетре-
нованих людей. Таке ж підвищення 
функціональних можливостей сту-
дентів основної групи зафіксоване за 
допомогою визначення індексу Скі-
бінскі – було проведено комбіновану 
оцінку функції дихальної і серцево-
судинної систем студентів та визна-
чено її зростання із задовільного до 
доброго рівня.

Евтух М.И., Григус И.М. Улучшение функ-
ционального состояния студентов с по-
мощью предложенной методики оздоров-
ления. Цель работы – усовершенствовать 
организационно-методические основы фи-
зического воспитания для оздоровления 
студентов вуза в процессе профессиональ-
ной подготовки. В исследовании приняло 
участие 152 студента второго года обучения 
Международного экономико-гуманитарного 
университета имени академика Степана Де-
мьянчука. Студенты были разделены на кон-
трольную (n = 76) и основную (n = 76) группы, 
которые были идентичными по возрасту и 
физическому развитию. В конце исследова-
ния, благодаря применению предложенной 
методики оздоровления у студентов основ-
ной группы, удалось восстановить функцию 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем 
к возможностям здоровых нетренированных 
людей. Такое же повышение функциональ-
ных возможностей студентов основной груп-
пы зафиксировано с помощью определения 
индекса Скибински – было проведено ком-
бинированную оценку функции дыхательной 
и сердечно-сосудистой систем студентов и 
определен ее рост с удовлетворительного 
до хорошего уровня.

Evtukh M.I., Grygus I.M. Improve the 
functional status of students using the 
proposed method recovery. Purpose 
– to improve the organizational and 
methodological foundations of physical 
education for the improvement of high 
school students in training. The study 
involved 152 students of the second 
year of the International Economics 
and Humanities University named after 
Stepan Demyanchuk. Students were 
divided into control (n = 76) and primary 
(n = 76) groups, which were similar 
in age and physical development. 
At the end of the study, through the 
application of the proposed technique 
improvement in students the core 
group, was able to restore the function 
of the respiratory and cardiovascular 
systems to the possibilities of healthy 
untrained people. A similar increase in 
the functionality of the core group of 
students registered with the definition 
of the index Skibinski – held a 
combined evaluation of functions of the 
respiratory and cardiovascular systems 
of students and determine its growth 
with satisfactory to good level.
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Вступ. 1

Динамічність структурних з’єднань системи 
освіти, яка викликана в першу чергу розвитком і по-
требами суспільства, вимагає від сучасного виклада-
ча фізичного виховання удосконалення механізмів 
педагогічного впливу на студента та формування таких 
педагогічних умов професійної діяльності, які б забез-
печили побудову фундаменту фізичної працездатності 
для тривалої та активної життєдіяльності майбутньо-
го фахівця [2, 6].

Натомість результати численних досліджень 
свідчать про низький рівень не тільки фізичної 
підготовленості студентської молоді, а й про негатив-
ну динаміку показників функціональних можливостей, 
стан яких відображає резерви фізичної працездатності 
майбутнього фахівця для реалізації власного творчо-
го потенціалу. Стан здоров’я та проблема оздоров-
лення турбують багатьох дослідників, що викликано 
щорічним зростанням кількості студентської молоді з 
погіршенням здоров’я. Основними причинами даної 
ситуації є погіршення якості та прискорення темпів 
життя, збільшення частоти стресових ситуацій поряд із 
зниженням рухової активності, відсутність нормальних 
умов для самостійного відновлення здоров’я [3, 8, 9]. 

Аналіз науково-методичної, спеціальної 
літератури показав, що нині проведена характеристи-
ка показників фізичної працездатності студенток ме-
дичного університету; висвітлено шляхи оновлення 
фізичної культури та розглянуто структуру мотивів 
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занять з метою їх актуалізації; подано інформацію про 
організацію та форми роботи з фізичного виховання 
студентської молоді [4, 5, 7].

На сьогоднішній день питання змісту, організації 
фізичного виховання, спортивно-оздоровчої 
діяльності та їх професійної спрямованості для оздо-
ровлення студентів у вузах вивчені недостатньо. 
Чинна на сьогодні система організації фізичного 
виховання у вузах не може ефективно забезпечити 
підвищення рівня фізичної підготовленості, здоров’я, 
мотивації студентів до занять фізичними вправами й 
спортом, сформувати професійно важливі психічні та 
психофізіологічні якості. Численні дослідження вия-
вили суттєве погіршення стану здоров’я абітурієнтів і 
студентів. Зростає кількість студентів з погіршенням 
здоров’я, констатується низький рівень рухової 
активності, фізичної підготовленості, зацікавленості 
фізичним вихованням. У більшості студентів не сфор-
мована потреба до систематичних занять фізичними 
вправами та спортом [1, 10].

Робота виконана відповідно до наукової теми 
«Ефективність фізичної реабілітації осіб різного 
віку при порушенні функціонування систем 
організму. Відновлення психофізичних властиво-
стей спортсменів засобами фізичної реабілітації» 
Міжнародного економіко-гуманітарного університету 
імені академіка Степана Дем’янчука, № державної 
реєстрації 0109U003032.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – удосконалити організаційно-

методичні основи фізичного виховання для оздо-
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ровлення студентів ВНЗ в процесі професійної 
підготовки.

Завдання роботи: перевірити ефективність 
запропонованої програми фізичного виховання для 
покращення здоров’я студентів ВНЗ. 

Методи дослідження. Для вирішення постав-
лених завдань використовувались наступні методи 
дослідження: аналіз та узагальнення даних науково-
методичної та спеціальної літератури, педагогічні 
спостереження, педагогічний експеримент, методи 
визначення функціонального стану організму та рівня 
фізичної працездатності.

Результати дослідження. 
У дослідженні взяло участь 152 студенти дру-

гого року навчання Міжнародного економіко-
гуманітарного університету імені академіка Степана 
Дем’янчука. Студенти були поділені на контрольну 
(n=76) та основну (n=76) групи, які були ідентичними 
за віком та фізичним розвитком (рис. 1).

Студенти основної групи займалися за комплек-
сною програмою фізичного виховання та оздоров-
лення з обов’язковими самостійними заняттями, 
відвідуванням занять зі спортивним спрямуванням, 
роботою на тренажерах. Фізичне виховання зі студен-
тами основної групи проводилося протягом усього 
періоду навчання у режимі навчальної діяльності та 
у формі самостійних занять. Визначальними рисами 
запропонованої програми було те, що заняття прово-
дились з фізично здоровими студентами ІІ курсу ВНЗ, 
фізичне виховання було спрямовано на оволодіння на-
виками самостійного застосування засобів фізичного 
виховання, свідомого розуміння їхнього позитив-
ного впливу на весь організм, вміння самостійно 
організовувати заняття з фізичного виховання та 
спрямування його на всебічний розвиток, підвищення 

фізичної працездатності та оздоровлення організму. 
Стан здоров’я студентів значною мірою залежить 

від функціонального стану дихальної системи. У 
результаті проведення проб Штанге і Генча на почат-
ку дослідження середні показники часу затримки ди-
хання на вдиху у студентів (юнаків і дівчат) основної 
групи були 38, 88±0, 93 сек.; у студентів контрольної 
групи – 38, 76±0, 87 сек. (табл. 1). 

Наприкінці дослідження показники за результа-
тами проб Штанге стали у студентів основної групи 
60, 80±0, 72 сек.; у студентів контрольної групи – 42, 
12±1, 10 сек.

Показники часу затримки дихання на видиху у 
студентів основної групи на початку дослідження ста-
новили 18, 34±0, 44 сек.; у студентів контрольної гру-
пи – 18, 41±0, 39 сек., тобто були в обох групах майже 
однаковими (табл. 1).

Наприкінці дослідження показники за результата-
ми проб Генча у студентів основної групи дорівнювали 
29, 08±0, 39 сек. (р < 0, 05) та у студентів контрольної 
групи – 19, 45±0, 46 сек.

Ми бачимо значне покращення проб у студентів 
основної групи, що свідчить про суттєве підвищення 
функціональних можливостей кардіореспіраторної 
системи. Так, час затримки дихання під час вдиху 
збільшився на 21, 92 сек., а під час видиху – на 10, 
74 сек. та став відповідати можливостям здорових 
нетренованих людей. Тобто, завдяки застосуванню 
запропонованої методики оздоровлення у студентів 
основної групи вдалося відновити функцію дихальної 
і серцево-судинної систем. У студентів контрольної 
групи бачимо лише незначне зростання показників 
проби Штанге (на 3, 36 сек.) та показників проби Ген-
ча (на 1, 04 сек.).

Рис. 1. Розподіл студентів по групах, у %
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Таблиця 1
Результати проб Штанге та Генча у студентів обох груп на початку та наприкінці дослідження

Група Етап дослідження Проба Штанге Проба Генча

Основна група на початку 38, 88±0, 93 18, 34±0, 44
наприкінці 60, 80±0, 72 29, 08±0, 39

Контрольна група на початку 38, 76±0, 87 18, 41±0, 39
наприкінці 42, 12±1, 10 19, 45±0, 46

Таблиця 2
Результати індексу Скібінскі та проби Руфф’є у студентів обох груп на початку та наприкінці дослідження

Група Етап 
дослідження

Індекс Скібінскі Проба Руфф’є
результат оцінка результат оцінка

Основна група на початку 18, 28±0, 80 задовільно 12, 75±0, 29 задовільна
наприкінці 32, 42±0, 92 добре 7, 30±0, 28 середня

Контрольна 
група

на початку 19, 02±0, 82 задовільно 12, 21±0, 32 задовільна
наприкінці 21, 13±0, 99 задовільно 11, 47±0, 35 задовільна

Рівень здоров’я, якість життя і фізична 
працездатність людини безпосередньо залежать 
від функціонального стану серцево-судинної та 
дихальної систем. Основними параметрами діяльності 
кардіореспіраторної системи, які просто визначити, є 
ЖЄЛ, тривалість затримки дихання і ЧСС. 

За допомогою індексу Скібінскі була проведе-
на комбінована оцінка функції дихальної і серцево-
судинної систем студентів обох груп на початку та 
наприкінці дослідження (табл. 2). 

Вихідний рівень функціонального стану дихальної 
і серцево-судинної систем у студентів обох груп був 
задовільним, у студентів основної групи за індексом 
Скібінскі він складав відповідно 18, 28±0, 80 та 
контрольної – 19, 02±0, 82. 

Аналізуючи отримані дані результатів визначення 
індексу Скібінскі, ми бачимо, що:

4 (5, 26%) студентів основної групи мали • 
незадовільну оцінку функціонального стану 
дихальної та серцево-судинної системи;

65 (85, 53%) студентів основної групи мали • 
задовільну оцінку функціонального стану 
дихальної та серцево-судинної системи;

7 (9, 21%) студентів мали добру оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи.

У контрольній групі:
2 (2, 63%) студентів мали незадовільну оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи;

67 (88, 16%) студентів мали задовільну оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи;

7 (9, 21%) студентів мали добру оцінку • 
функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи.

Наприкінці дослідження у студентів основної гру-
пи індекс Скібінскі дорівнював 32, 42±0, 92 (р < 0, 05), 
тобто він підвищився на 14, 14 та став відповідати до-
брому рівню. У студентів контрольної групи він став 
21, 13±0, 99, підвищившись лише на 2, 11 та залишив-
ся на задовільному рівні. 

В основній групі було визначено, що:
лише у 23 (30, 26%) студентів залишилася задо-• 

вільна оцінка функціонального стану дихальної та 
серцево-судинної системи;
у 53 (69, 74%) студентів стала добра оцінка функ-• 
ціонального стану дихальної та серцево-судинної 
системи.

У контрольній групі:
у 1 (1, 32%) студента залишилася незадовільна оцін-• 
ка функціонального стану дихальної та серцево-
судинної системи;
62 (81, 58%) студентів мали задовільну оцінку функ-• 
ціонального стану дихальної та серцево-судинної 
системи;
у 13 (17, 10%) студентів стала доброю оцінка функ-• 
ціонального стану дихальної та серцево-судинної 
системи.

За однакових вихідних даних на початку 
дослідження в обох групах, значне підвищення 
індексу Скібінскі в основній групі можна пояснити 
застосуванням запропонованої системи оздоровлен-
ня, що сприяла покращенню функціонального стану 
кардіореспіраторної системи. 

За допомогою функціональної проби Руфф’є виз-
начали фізичну працездатність студентів. Цю про-
бу вибрали через її особливість: що після відносно 
невеликого навантаження визначається ЧСС у різні 
періоди відновлення.

Зокрема, у 18 (23, 68%) студентів основної групи 
була погана фізична працездатність, у 51 (67, 11%) – 
задовільна, у 3 (3, 95%) – середня та у 4 (5, 26%) – добра. 
В контрольній групі у 17 (22, 37%) студентів була пога-
на фізична працездатність, у 49 (64, 47%) – задовільна, 
у 5 (6, 58%) – середня та у 5 (6, 58%) – добра.

За результатами функціональної проби Руфф’є на 
початку дослідження (табл. 2) було визначено, що у 
студентів основної групи в середньому задовільна 
фізична працездатність, оскільки індекс Руфф’є 
дорівнював 12, 75±0, 29. У студентів контрольної гру-
пи індекс Руфф’є був 12, 21±0, 32, що теж відповідає 
задовільній фізичній працездатності. 

Задовільна фізична працездатність обмежувала в 
деякій мірі активність студентів, що вимагало прове-
дення відповідної корекції.

Наприкінці дослідження за результатами 
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функціональної проби Руфф’є було виявлено, що по-
казники студентів основної групи були значно вищи-
ми: лише у 2 (2, 63%) студентів залишилася погана 
фізична працездатність та у 6 (7, 89%) – задовільна, 
у 35 (46, 05%) – стала середньою, у 31 (40, 79%) – 
стала доброю та у 2 (2, 63%) – високою. У студентів 
контрольної групи показники були значно нижчими: 
у 16 (21, 05%) – погана, у 40 (52, 63%) – задовільна, у 
13 (17, 11%) – середня та лише у 7 (9, 21%) – добра, 
високої не визначено у жодного студента. 

Відтак, наприкінці дослідження середній рівень 
фізичної працездатності у студентів основної гру-
пи став середнім (7, 30±0, 28), що пояснюється 
правильністю дібраної методики оздоровлення. Завдя-
ки індивідуалізованому підходу в основній групі вда-
лося відновити фізичну працездатність і підвищити 
її. У студентів контрольної групи так і залишився 

середній рівень фізичної працездатності задовільним 
(11, 47±0, 35).

Висновки. 
Про покращення стану здоров’я свідчить оцінка 

функціонального стану студентів основної гру-
пи наприкінці дослідження: суттєве підвищення 
функціональних можливостей кардіореспіраторної 
системи за результатами проб Штанге та Генча, визна-
чення індексу Скібінскі, Підтвердженням цього є також 
те, що завдяки індивідуалізованому підходу в основній 
групі вдалося відновити фізичну працездатність і 
підвищити її за результатами функціональної проби 
Руфф’є.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у розробці ефективних програм оздоровлення і по-
кращення функціонального стану студентів старших 
курсів у процесі самостійних занять фізичним вихо-
ванням.
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