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Анотація. Викладено результати дослідження фізіологічних показників тренованості у студентів першого курсу. Розглянуто суть цих по-
нять та їх прояв у обраних автором тестових (стандартних) навантаженнях. Проаналізовано результати вивчення рухливості нервових про-
цесів з використанням тепінг-тесту. Показано результати впливу втоми на нервово-м’язовий апарат студентів. Фізіологічні показники стану 
тренованості організму юнаків 1 курсу у переважній більшості випадків знаходяться на низькому та нижчому за середній рівні.
Ключові слова: студент, організм, тренованість, фізіологічний показник, системи організму, фізичні навантаження, втома.
Аннотация. Биличенко Е.А. Сравнительный анализ физиологических показателей тренированности у студентов первых курсов. 
Изложены результаты исследования физиологических показателей тренированности у студентов первого курса. Рассмотрена суть этих 
понятий и их проявление в избранных автором тестовых (стандартных) нагрузках. Проанализированы результаты изучения подвижности 
нервных процессов с использованием теппинг-теста. Показаны результаты влияния усталости на нервно-мышечный аппарат студентов. 
Физиологические показатели состояния тренированности организма юношей первого курса в подавляющем большинстве случаев нахо-
дятся на низком и ниже среднего уровня.
Ключевые слова: студент, организм, тренированность, физиологический показатель, системы организма, физические нагрузки, утомле-
ние.
Annotation. Bilichenko E.A. Comparative analysis of the fi rst-year students’ training physiological rates. Results of examination of physi-
ological parameters training at students of the fi rst rate are stated. The essence of these concepts and their development in the test (standard) loads 
elected by the author is considered. Results of study of movability of nervous processes with use of the tapping test are analysed. Results of effect of 
fatigue on the nervous - muscular kettle of students are exhibited. Physiological parameters of a state training an organism of young men of the fi rst 
rate in overwhelming majority of cases are on low and below the average level.
Key words: student, organism, training, physiological rate, the systems of organism, physical exercises, lassitude.
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Вступ.
У сучасному суспільстві роботодавець підби-

рає кадри не тільки за показниками професійної під-
готовки, й за станом здоров’я та фізичного розвитку, 
зовнішніми проявами адаптації до оточуючого серед-
овища [6]. В таких умовах цінується адаптований до 
навантажень організм, який, як відомо, володіє біль-
шими резервами, більш економно та повно може їх 
реалізувати [5,6]. Вчені стверджують, що такий орга-
нізм стійкий до проявів і фізичної, і розумової втоми. 

Не секрет також, що систематична м’язова ді-
яльність дозволяє шляхом удосконалення фізіологіч-
них функцій мобілізувати ті резерви, про існування 
яких більшість навіть не здогадується [1,2,5,6]. Так, 
у результаті цілеспрямованих систематичних занять 
фізичними вправами об’єм серця може збільшуватись 
у 2 – 3 рази, легенева вентиляція – у 20 – 30 разів, 
максимальне споживання кисню зростає на порядок, 
стійкість до гіпоксії також значно підвищується [5]. 

Таким чином, організм із більш високими 
морфофункціональними показниками фізіологічних 
систем і органів володіє і більш високою здатністю 
виконувати значні за потужністю, об’ємом та інтен-
сивністю фізичні навантаження. Можна стверджува-
ти, що такий організм володіє більшим біологічним 
потенціалом енергетичної системи, і є недосяжним 
для захворювань та впливу негативних екологічних 
чинників [2].

Названі вище показники не просто бажані, а 
необхідні для випускника ВНЗ, фахівця, який, поки-
нувши стіни ВНЗ, одразу буде конкурувати за право 
кращого працевлаштування. Виходячи з цього, акту-
альність досліджень цих показників з метою впливу 
на них не викликає сумнівів.

Із провідних джерел, які висвітлюють пробле-
ми фізіології м’язової діяльності, відомо, що фізіоло-
гічними показниками тренованості називають осо-
бливості морфофункціонального стану різних систем 
організму, які формуються у результаті рухової ді-
яльності [5]. Процес ефекту вправи став предметом 

наукового дослідження лише у 1809 році. Ж. Ламарк 
опублікував матеріал, де відмітив, що у тварин роз-
виваються ті органи, які підпадають під вплив фізич-
них вправ, а ті, які не підпадають («не упражняются» 
- рос.), слабшають та зменшуються. 

П.Ф.Лесгафт, у свою чергу, показав конкрет-
ну морфологічну перебудову організму і його окре-
мих органів в процесі тренувань та занять фізичними 
вправами. Сутність тренування складають фізіологіч-
ні, біохімічні, морфологічні зміни.

Загалом, до фізіологічних показників тренова-
ності у спокої відносять:

Зміни у стані ЦНС, збільшення рухливості нерво-• 
вих процесів, скорочення скритого періоду рухо-
вих реакцій (латентний період);
Зміни опорно-рухового апарату (збільшення маси • 
і об’єму скелетних м’язів, їх гіпертрофія та поси-
лена капіляризація, підвищена збуджуваність та 
лабільність нервово-м’язової системи);
Зміна функції органів дихання ( частота дихання у • 
тренованих у спокої менше, ніж у нетренованих); 
органів кровообігу (ЧСС у спокої також менше у 
тренованих), складу крові т а ін. [1,5].
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Усі названі показники і стали об’єктами на-

шого дослідження, тоді як його предметом є фізіоло-
гічна тренованість організму студентів різних років 
навчання. 

Мета дослідження: порівняти рівень фізіо-
логічної тренованості у студентів різних курсів і на 
підставі цього дати оцінку якості процесу фізичного 
виховання.

Задачі дослідження:
вивчити стан питання за літературними джерела-• 
ми;
дослідити різні фізіологічні показники тренованості • 
у спокої за загальноприйнятими методиками у 
студентів різних курсів;

 проаналізувати результати досліджень;• 
провести порівняльний аналіз досліджуваних • 
показників.
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Методи дослідження:
контент-аналіз для вивчення стану питання у на-• 
уковій літературі;
тепінг-тест для визначення сили та рухливості не-• 
рвових процесів;
пульсометрія для вивчення стану серцево-судинної • 
системи;
вимірювання тиску за методикою Короткова;• 
проба Мартіне-Кушелевського для визначення пе-• 
ріоду відновлення після дозованого навантажен-
ня;
методи математичної статистики (метод середніх • 
величин).
Організація дослідження. Дослідження прово-

дилось у Кременчуцькому державному політехнічно-
му університеті у вересні 2008 року. У дослідженнях 
взяли участь 17студентів 1 курсу, які за станом здоров’я 
віднесені до загальної медичної групи і регулярно від-
відують заняття з фізичного виховання Дослідження 
проводились у присутності медпрацівника. 

Результати досліджень та їх обговорення. 
Першим етапом наших досліджень було ви-

вчення рухливості нервових процесів з використан-
ням тепінг-тесту. 

Результат тесту: X +σ  =71,4. Середній показник 
знаходиться на межі задовільного (70 і більше крапок 
в квадраті) та незадовільного станів ЦНС (рухливих 
центрів), але зниження кількості крапок від квадрату 
до квадрату свідчить про недостатню функціональну 
стійкість нервово-м’язового апарату і наростаючий 
вплив втоми [7]. Таким чином, досліджуваний кон-
тингент за цим фізіологічним показником тренова-
ності характеризується як нестійкий до втоми.

На другому етапі досліджень ми вивчали осо-
бливості функціонування серцево-судинної та ди-
хальної систем. Зокрема, ми мали визначити ЧСС, 
опираючись на те, що один із основних фізіологічних 
супутників тренованості – низький показник ЧСС. У 
тренованих спортсменів, які займаються циклічними 
видами спорту, цей показник може дорівнювати 40 
уд/хв. Однак, наші студенти задіяні лише у система-
тичних заняттях фізичними вправами в рамках на-
вчального процесу, тому такий показник ЧСС і явище 
брадикардії у нашому випадку відсутні, і загалом ЧСС 
перевищує середній показник для цього віку (табл.1), 
тоді як АТ знаходиться у межах норми. 

Показник відновлення ЧСС після дозованого 
навантаження ми вивчали у тому ракурсі, що реакція 
на стандартні (тестові) навантаження навіть при се-
редньому фізичному стані осіб характеризується зна-
чно коротшим періодом відновлення [4]. Однак, наші 
дослідження констатують, що і цей фізіологічний по-
казник тренованості у студентів знаходиться на низь-
кому рівні.

 Непокоїть той факт, що студентський вік – це 
критичний період розвитку багатьох фізичних якос-
тей, а, значить, і систем організму, а наше досліджен-
ня демонструє повне ігнорування можливістю збіль-
шити їх резервну потужність, адже, щоб розширити 
межі організму, треба давати йому граничні (допусти-
мі) навантаження. На жаль, самостійно організувати 
їх студент не в змозі, а за умов одноразових занять на 
тиждень це недопустимо і неможливо зробити. 

Для порівняння у таблиці 2 наводимо вже ві-
домі статистичні дані про резервні можливості орга-
нізму щодо згаданих вище фізіологічних показників 
показників [8].

Таблиця 1
Фізіологічні показники тренованості у студентів 1 курсу

Курс Стат. характе-
ристика

ЧСС, 
уд/
хв

АТс, 
мм.рт.ст

АТд, 
мм.рт.ст

оцінка 
відновлення 
ЧСС, балів 

 МСК, 
мл/кг/с

ЖЄЛ, 
мл

Життєвий 
індекс, мл/

кг

1 курс
 

X1 79,1 122,4 77,1 0,5 47,7 4264,7 63,2
σ 11,2 8,7 6,6 2,6 1,7 384,0 7,7

Таблиця 2
Загальні відомості про резервні можливості різних ланок організму

Показник У спокої При фізичному 
навантаженні Кратність, разів

ЧСС 70 220 3
АТ сист 120 200 2
АТ діаст 80 40 2
Ударний об’єм крові 60 180 3
Хвилинний об’єм крові, л 4,5 40 8
Частота дихання, разів/хв 10 60 6
Глибина дихання, л 0,5 5 10
Хвилинний об’єм дихання, л 6 120 20
Споживання кисню, л/хв 0,25 5 20
Виділення вуглекислого 
газу, л/хв

0,2 4 20
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Висновки.
Таким чином, провівши доступні дослідження, 

ми дійшли наступних теоретичних та практичних ви-
сновків:

фізіологічні як і біохімічні та морфологічні зміни в • 
організмі виникають у результаті тренування або 
занять фізичними вправами;
для нетренованого організму стандартна робота • 
виявляється більш складною, виконується ним 
із напругою і викликає передчасну втому(тепінг-
тест, проба Мартіне-Кушелевського);
більш тренований організм характеризується ниж-• 
чими показниками ЧСС у спокої, йому властиве 
явище брадикардії;
у організму, який характеризується кращими фізіо-• 
логічними показниками тренованості, добре урів-
новажені процеси збудження та гальмування; 
фізіологічні показники стану тренованості орга-• 
нізму юнаків 1 курсу у переважній більшості ви-
падків знаходяться на низькому та нижчому за 
середній рівні. 
В умовах технічного ВНЗ ми, на жаль, не мали 

змоги провести ще деяких фізіологічних досліджень 
(реакцію крові на фізичні навантаження тощо), які 
б давали повну характеристику фізіологічної трено-
ваності організму. Однак отримані нами результати 
уже сьогодні спонукають до підвищення вимог щодо 
ефективності та змісту фізичного виховання у ВНЗ.

Подальші дослідження планується спрямувати 
на вивчення фізіологічних показників тренованості у 
динаміці (посеместрово). У подальших дослідженнях 
планується використати менш відомий тест моторно-
кардіальної кореляції Е.Булич та І.Муравова [4], який 
дасть змогу вивчити прояв тренованості та реакцію 
організму на стандартне навантаження у студентів різ-
них років навчання і, таким чином, дасть об’єктивну 
оцінку оздоровчій стороні процесу фізичного вихо-
вання через визначення фізичного стану студентів. 
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