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Анотація. На підставі вивчення реакцій серцево-судинної системи організму дівчат 16–17 років розвиваються 
швидкісно-силові якості. Важливою вимогою для розвитку фізичних якостей є диференційованість 
педагогічних впливів на морфофункціональну сферу організму. Заняття можуть застосовуватися в урочних 
формах фізичного виховання студенток. Рівень функціонування серцево-судинної системи навантаження 
знаходиться у зоні 123–173 ск / хв.. Він відповідає нормам навантажень на всі системи організму студенток.  
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Аннотация. Черниенко А.А. Исследование адаптации студенток на нагрузки скоростно-силового 
характера. На основании изучения реакций сердечно-сосудистой системы организма девушек 16–17 лет 
развиваются скоростно-силовые качества. Необходимым условием для развития физических качеств является 
дифференцированность педагогических влияний на морфофункциональную сферу организма. Занятия могут 
применяться в урочных формах физического воспитания студенток. Уровень функционирования сердечно-
сосудистой системы нагрузки находится в зоне 123-173 ск / мин.. Он отвечает нормам нагрузок на все системы 
организма студенток.  
Ключевые слова: частота сердечных сокращений, скоростно-силовые нагрузки, физические качества. 
Annotation. Chernienko O.А. Research of acclimatization of students on loads of high-speed force character. On 
the basis of the cardio-vascular system reaction of the 16–17 year old girls organisms are training fast-strength qualities. 
An important requirement for education of physical qualities is selectivity of pedagogical influences on the morpho-
functional sphere of organism. Occupations can be applied in fixed forms of physical training of students. The level of 
operation of cardiovascular system of a load is in zone 123-173. It answers norms of loads all systems of an organism of 
students.  
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Вступ.  
У зв’язку з тим, що важливе значення в переліку програмних вимог з фізичної культури мають фізичні 

вправи, спрямовані на розвиток швидкісно-cилових якостей, багато хто з авторів вважає, що значне місце в 
процесі фізичного виховання повинно приділятись вихованню саме цих здібностей, а обсяг вправ швидкісно-
cилового характеру для студенток 16–17 років повинен складати не менше 40–60 % усього часу занять. 
Зокрема, актуальним, на наш погляд, є вивчення реакцій організму на навантаження впродовж занять. З 
наукових джерел відомо, що інтегральним показником стану організму є частота серцевих скорочень [7]. 
Дослідженнями науковців встановлено, що нижній рівень впливової зони знаходиться в межах 120–130 ск /хв, а 
верхня межа ЧСС після інтенсивного навантаження для студентської молоді основної медичної групи повинна 
складати 180–200 ск / хв [3;6]. Разом з тим, важливою вимогою для виховання фізичних якостей нині є 
диференційованість педагогічних впливів на морфофункціональну сферу організму, яка передбачає 
адекватність навантаження індивідуально-типологічним особливостям студенток. 

Дослідження виконано у відповідності до практичних завдань фізичного виховання студенток 
Рівненського базового медичного коледжу. 

Формулювання цілей роботи.  

Мета дослідження - вивчення реакцій серцево-судинної системи організму, з урахуванням адаптації до 
навантажень швидкісно-cилового характеру, на виконання вправ з різною інтенсивністю. 

Методи дослідження. Аналіз наукових досліджень, теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічний 
експеримент, пульсометрія, методи математичної статистики. 

Організація дослідження. Для експерименту була застосована навчальна програма 2003 р. [4]. У програмі 
поданий розподіл за навантаженнями; мале навантаження – перше заняття, середнє – друге і велике – третє. 
Кожна з досліджуваних студенток почергово виконувала вправи на першому занятті за першим об’ємом 
навантажень, на наступному – за другим і на третьому – за третім. Експериментальну групу склали 30 
студенток третього курсу Рівненського базового медичного коледжу, яку було сформовано методом випадкової 
вибірки. За станом здоров’я вони належали до основної медичної групи. Студенток, які не спроможні були 
виконати вправи в заданому програмою режимі за другим об’ємом, було 4, у наступних випробуваннях вони 
участі не брали. За допомогою пульсометрів на початку занять та по закінченні кожного блоку вправ фіксували 
величину частоти серцевих скорочень (ЧСС). 

Результати досліджень. 
Відомо, що для гіпертрофії м’язових клітин серця (міокардіоцитів) необхідно притримуватись ряд умов: 

підвищити концентрацію гормонів у крові і збільшити концентрацію іонів водню в міокарді. Такі умови 
виникають при фізичних навантаженнях з біля граничною частотою серцевих скорочень 170 і більше ск / хв. 
Негативних змін зі сторони серця при такому режимі навантаження в оздоровчому тренуванні не було 
виявлено. 



Проаналізувавши середньо-групові значення ЧСС при виконанні швидкісно-cилових вправ за першим 
об’ємом (таблиця 1), ми спостерігаємо, що навантаження в цілому відповідають вимогам програми з фізичного 
виховання у навчальних закладах. ЧСС свідчить про доступність для переважної більшості учасниць 
експерименту величини навантаження. Максимальні значення ЧСС в середині заняття говорять про 
раціональний розподіл величини навантаження на організм. 

Таблиця 1 
Показники ЧСС студенток при виконанні учбової програми легкої атлетики 

(середнє арифметичне ± стандартне відхилення) 
Величини ЧСС та стандартне відхилення (ск/хв) 

Блоки 

вправ 

Час вимірів 

ЧСС (хв.) 

 

1-е заняття 

 

2-е заняття 

 

3-е заняття 

     

    - 

    - 

  1 - й 

  2 - й 

  3 - й 

  4 - й 

  5 - й 

  6 - й 

  7 - й 

  8 - й 

  9 - й 

 10 - й 

          

           0 

           4   

           8 

          13    

          25 

          31 

          38 

          40 

          45 

          50 

          65 

          80 

          90           

 

         76 ± 8,3                     

        138 ± 6,3 

        141 ± 4,8 

        138 ± 6,1 

        130 ± 4,4                  

        130 ± 5,1 

        140 ± 6,0 

        175 ± 5,2 

        182 ± 5,1 

        130 ± 6,7 

        126 ± 5,21 

        125 ± 5,01 

        119 ± 5,56   

        

          77 ± 6,49 

         131 ± 5,36 

         145 ± 6,42     

         142 ± 5,78 

         134 ± 4,97 

         136 ± 5,34 

         142 ± 8,64 

         163 ± 4,54 

         164 ± 4,81 

         143 ± 4,91 

         137 ± 3,94  

         135 ± 4,93 

         120 ± 6,76      

 

        75 ± 5,29 

       130 ± 4,88 

       152 ± 5,89 

       148 ± 3,37 

       136 ± 2,65 

       138 ± 5,75 

       148 ± 5,31 

       173 ± 5,20 

       165 ± 3,21 

       147 ± 6,0 

       144 ± 4,91 

       131 ± 4,69 

       121 ± 4,42    

 
На початку виконання вправ середня величина ЧСС учасниць експерименту становила 77 ск / хв., що 

відповідає науковим даним про середньостатистичну величину ЧСС сучасної молоді [1;7]. Зростання ЧСС по 
завершенні першого блоку вправ лише на 3 ск / хв. стосовно ЧСС після розминки можна пояснити завершенням 
процесів впрацьовування та відносною легкістю вправ. Студентки виконували присідання, спеціальні стрибкові 
вправи, що сприяли підготовці до роботи значної частини м’язів для виконання вправ швидкісно-cилового 
характеру. 

Виконання другого блоку вправ, що залучають до роботи м’язи стегон і гомілки, супроводжується 
незначним зниженням ЧСС до 138,5 ск / хв, що свідчить про стабільність функціонування вегетативних систем 
при цьому навантаженні. Подальше зниження ЧСС до 130,2 ск / хв по закінченні виконання вправ для м’язів 
внутрішньої поверхні стегон засвідчує про зниження величини навантаження. Це свідчить про те, що вправа з 
вихідного положення “низький старт” для дівчат віком 16–17 років є недостатньою. Найнижчу ЧСС - 122,9 ск / 
хв упродовж виконання вправ, спрямованих на зміцнення м’язів гомілки і стегон, зафіксовано по завершенні 
четвертого блоку вправи при стрибках у довжину з місця. Вірогідно, що без додаткового навантаження ця 
вправа малоефективна для вирішення завдання фізичного виховання студенток.  

Виконання вправ п’ятого блоку – біг на короткій дистанції з низького старту – супроводжувалось 
зростанням ЧСС до 140 ск / хв, що свідчить про їх суттєвий тренувальний ефект. Найвищі показники ЧСС 
(175,2 та 182,3 ск / хв.) зафіксовано у шостій та сьомій вправах – прискорений біг з “низького старту” на 100 м. 
Це цілком закономірно, оскільки у вправах задіяні м’язи ніг спини, живота, грудей, шиї і рук, збільшується 
навантаження на серцевий м’яз. Легені постачають більше повітря, яке активізує і збагачує киснем серцеву 
систему. Виконання повільного бігу підтюпцем супроводжується значним зниженням ЧСС (130,2 ск / хв.) по 
завершенні восьмого блоку, що спрямовано на відновлення функцій організму. Це відповідає рекомендаціям 
фахівців щодо динаміки функціональної активності під час занять фізичними вправами [2;6]. Необхідно 
відзначити високу розбіжність показників ЧСС ± 6,71 ск / хв, що говорить про низький рівень підготовленості 
окремих студенток. Вправи дев’ятого блоку викликали зниження ЧСС до 126,1 ск / хв. Це пояснюється 
реакцією серцево-судинної системи, так як заняття підходить до завершальної частини, і згідно теорії його 
побудови, навантаження слід поступово знижувати [7;8]. Вправи заключної частини заняття спрямовані на 



поступове приведення серцево-судинної та дихальної систем до стану спокою, про що свідчить 
середньогрупова ЧСС / 119,0 ск / хв. (таблиця 1).  

У процесі другого заняття четверо учасниць експерименту не змогли підтримувати темп виконання 
вправ, що задавався другим заняттям. Аналіз реакцій організму 26 студенток, які виконали вправи на другому 
занятті, дає підстави стверджувати, що інтенсивність усіх вправ основної частини заняття (підготовча та 
заключна частини є однаковими для всіх учасниць експерименту) є вищою, аніж за першим заняттям. Водночас 
середньогрупова ЧСС на початку занять 77 ск / хв. є майже такою ж як і при виконанні вправ на попередньому 
занятті. Однак менша величина стандартного відхилення ±6,0 проти ±8,06 ск / хв. у першому випадку та менші 
зміни ЧСС по завершенні розминки 131 проти 138 ск / хв. підтверджують наші припущення щодо впливу на 
функціональний стан студенток. По завершенні виконання вправ першого заняття спостерігаємо зростання 
ЧСС від 145,7 проти 141,3 ск / хв. та стандартного відхилення ±6,0 проти ±5,1 ск / хв., що свідчить про вищу 
інтенсивність вправ другого заняття. Аналогічні результати отримані при виконанні вправ другого та третього 
блоків програми. Про зростання інтенсивності на другому занятті при виконанні вправ шостого та сьомого 
блоків свідчать вищі значення показників ЧСС. У десятому блоці вправ студентки виконували вправи для 
розслаблення м'язів ніг, спини, живота, рук (дріб’язковий біг, повільний біг підтюпцем, звичайна ходьба, 
дихальні вправи). При виконанні вправ заключної частини заняття ЧСС учасниць експерименту була фактично 
такою ж, як і на першому занятті. Однак зростання стандартного відхилення підтверджує наукові дані про те, 
що довготривалі заняття при ЧСС вищих за 145–150 cк / хв. викликають більшу втому організму в цілому, ніж 
навантаження меншої потужності [8;10]. 

Порівнюючи динаміку ЧСС при виконанні вправ на першому та другому занятті, спостерігаємо 
поступові зміни впродовж усього другого заняття. Це можна пояснити як адаптацією до однакових за 
спрямованістю та формою вправ, так і відсівом фізично не підготовлених студенток [5;7]. До третього заняття 
приступило 26 студенток, а закінчило його лише 17, що свідчить про його високу інтенсивність і неможливість 
виконання для половини учасниць експерименту. Порівняння показників реакції серцево-судинної системи 
найбільш підготовлених студенток з аналогічними показниками студенток, які виконували вправи на першому 
та другому занятті, свідчить про зростання величини фізичного навантаження. Однак, як і на другому занятті 
спостерігаємо зниження показників ЧСС та стандартне відхилення як до початку занять, так і по завершенні 
розминки, що погоджується з науковими дослідженнями щодо функціональної економізації при повторному 
виконанні однакових вправ [5;7]. Упродовж виконання вправ на силу і швидкість (1–5-й блоки) спостерігається 
зростання ЧСС від 1,4 до 4,3%, що свідчить про збільшення навантаження на третьому занятті. Шостий та 
сьомий блоки вправ супроводжуються найвищою реакцією серцево-судинної системи ЧСС відповідно на 173 та 
165 ск / хв. При виконанні вправ 8–10 блоків ЧСС поступово знижувалась від 147 до 131 ск / хв. При цьому 
середньогрупові показники ЧСС у всіх блоках вправ були вищими, ніж при виконанні аналогічних вправ на 
першому та другому заняттях. 

Висновки. 
1. Заняття можуть застосовуватися в урочних формах фізичного виховання студенток, оскільки вони 
побудовані у відповідності з рекомендаціями провідних фахівців галузі.  
2. Рівень функціонування серцево-судинної системи навантаження знаходиться у зоні 123–173 ск / хв, що 
відповідає нормам навантажень на всі системи організму студенток.  
3. Заняття за розділом програми ”легка атлетика” дозволяють диференціювати тренувальні впливи у 
відповідності до індивідуального рівня фізичної і функціональної підготовленості кожної студентки (1–3 
заняття).  
4. Для більш ширшого застосування розділу “Легка атлетика” на заняттях з фізичного виховання необхідно 
розробити рекомендації, що відповідають нормативним вимогам навчальної програми для вищих навчальних 
закладів України. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем адаптації 
студенток до навантажень швидкісно-силового характеру. 
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