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Анотації:
Наведено відомості щодо застосу-
вання авторської методики вико-
ристання засобів оздоровчої ходь-
би та бігу. У експерименті приймали 
участь 175 студентки у віці 17-20 
років. Серія досліджень  містила 
160 годин на рік (по 32 заняття у І 
та ІІ семестрі і 1 година на тиждень 
самостійних занять). Середній об-
сяг фізичного навантаження – 50-
55% максимального споживання 
кисню (пульс 120-130уд/хв). Для 
студенток із задовільним рівнем 
фізичної працездатності передба-
чалося оздоровча ходьба з чергу-
ванням оздоровчого бігу. Середній 
обсяг фізичного навантаження – 
55-70% максимального споживан-
ня кисню (пульс 135-150уд/хв.). 
Оцінено функціональний стан і 
рівень фізичного розвитку студен-
ток з вегето-судинною дистонією з 
ускладненою патологією зору. Ви-
значено величину навантаження в 
оздоровчій ходьбі та бігу у студенток 
з низьким та задовільним рівнем фі-
зичної працездатності. Встановлено 
необхідність включення оздоровчої 
ходьби та бігу в заняття з фізичного 
виховання. Виявлено, що недостат-
ність аеробного навантаження веде 
до зниження оздоровчого ефекту 
занять з фізичного виховання.

Гацко Е.В. Коррекция функционально-
го состояния студенток специального 
учебного отделения средствами оздо-
ровительной ходьбы и бега. Приведены 
сведения относительно применения автор-
ской методики использования средств оздо-
ровительной ходьбы и бега. В эксперименте 
принимали участие 175 студенток в возрас-
те 17-20 года. Серия исследований  содер-
жала 160 часов в год (по 32 занятия в I II се-
местре и 1 час на неделю самостоятельных 
занятий). Средний объем физической на-
грузки – 50-55% максимального потребле-
ния кислорода (пульс 120-130уд/мин). Для 
студенток с удовлетворительным уровнем 
физической работоспособности предусма-
тривалось оздоровительная ходьба с чере-
дованием оздоровительного бега. Средний 
объем физической нагрузки – 55-70% мак-
симального потребления кислорода (пульс 
135-150уд/мин). Оценено функциональное 
состояние и уровень физического развития 
студенток с вегето-сосудистой дистонией с 
усложненной патологией зрения. Опреде-
лена величина нагрузки в оздоровительной 
ходьбе и беге у студенток с низким и удовлет-
ворительным уровнем физической работо-
способности. Установлена необходимость 
включения оздоровительной ходьбы и бега 
в занятия по физическому воспитанию. Об-
наружено, что недостаточность аэробной 
нагрузки ведет к снижению оздоровитель-
ного эффекта занятий в физическом вос-
питании.

Gatsko E.V. Functional correction of 
the student’s state by means of special 
branch of educational recreational 
walking and running. Resulted taking in 
relation to application of author method 
of the use of facilities of the health 
walking and at run. In an experiment 
took part 175 students at the age 17-20. 
The series of researches  contained 160 
hours in a year (for 32 employments in 
the I II semester and 1 hour for a week 
independent employments). Middle 
volume of the physical loading – 50-55% 
maximal consumption of oxygen (pulse 
of 120-130 stroke / minute). For students 
with the satisfactory level of physical 
capacity foreseen health walking with 
alternation at health run. Middle volume 
of the physical loading – 55-70% maximal 
consumption of oxygen (pulse of 135-150 
stroke / minute). The functional state and 
level of physical development of students 
is appraised with a vegetative vascular 
dystonia with the complicated pathology 
of sight. The size of loading is certain in the 
health walking and at run for students with 
the low and satisfactory level of physical 
capacity. The necessity of including of 
the health walking and at run is set for 
employments on physical education. 
It is discovered that insufficiency of the 
aerobic loading conduces to the decline 
of health effect of employments in 
physical education.
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Вступ. 1

З кожним роком проблема серцево-судинних за-
хворювань стає все більш актуальною. Поширеність 
серцево-судинної патології збільшилась за останнє 
десятиліття у 1,9 рази. У 2008 році на Україні заре-
єстровано 25,3 млн. пацієнтів з серцево-судинними 
захворюваннями. Починаючи з 1995 року в Украї-
ні відмічається прогресуючий ріст смертності від 
серцево-судинних захворювань, який у 2008 році до-
сягнув  найбільшого рівня у Європі – 63,6% [1]. 

За останні 2010 – 2011 роки  ситуація у структу-
рі причин смертності населення України майже не 
змінилася. Хвороби систем кровообігу у 2010 році 
(67,7%) та у 2011 році (67,8%) залишились на першо-
му місці [Державний комітет статистики України, ін-т 
демографії та соц. досліджень Національної академії 
Наук України / Населення України (демографічна си-
туація в Україні у січні-квітні 2011 р. із доповіді «Про 
соціально-економічне становище України за січень-
травень 2011 р.»).].

Особливе турбування викликає збільшення смерт-
ності від серцево-судинних захворювань серед моло-
ді. Так, смертність серед людей до 25 років зросла на 
82%, серед людей від 25-30 років – на 70% [7].

Актуальність цієї проблеми підтверджують дані про 
стан здоров’я молоді, яка навчається у вищих навчаль-
© Гацко О.В., 2012

них закладах (ВНЗ) України. З кожним роком збільшу-
ється кількість студентської молоді, яка відноситься за 
станом здоров’я до спеціального навчального відділен-
ня (СНВ). Майже 90% молоді мають відхилення у стані 
здоров'я, а понад 50% незадовільну фізичну підготов-
леність [4]. Згідно з статистичними даними [6] близько 
70% дорослого населення мають низький і нижче се-
реднього рівні фізичного здоров’я,  у тому числі у віці 
16–19 років – 61%, 20–29 років – 67,2%. 

Саме тому питанню теоретико-методичного забез-
печення процесу фізичного виховання у вищих на-
вчальних закладах освіти в спеціальних навчальних 
відділеннях та групах лікувальної фізичної культури 
приділяється велика увага з боку МОН України (на-
каз №1078 від 27.11.2008р.). Створення спеціальних 
навчальних відділень з фізичного виховання для сту-
дентів з ослабленим здоров’ям  є однією з найважли-
віших умов сприяння реалізації можливості вибору 
фізичних навантажень відповідно до рівня їх психофі-
зичного, функціонального та емоційного стану (В. І. 
Завацький, 1995 р.) та систематичне включення оздо-
ровчих фізичних вправ у навчальні заняття з фізич-
ного виховання. Проблема розробки методики таких 
занять є особливо актуальною, оскільки в теперішній 
час для студентів СНВ не існує єдиної програми з дис-
ципліни «Фізичне виховання», і кафедри фізичного 
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виховання більшість вузів розробляють власні учбові 
програми з цього предмету для СНВ [11]. У результаті 
виникають розходження та неоднозначність у підхо-
дах до організації та побудові практичних занять з да-
ним контингентом студентів. Більшість спеціалістів, 
які займаються проблемою підвищення ефективності 
навчальних занять з фізичного виховання у студентів 
спеціального навчального відділення, вважають, що 
найбільш  доцільно є розподіл студентів на групи  у 
залежності від індивідуально-типологічних особли-
востей фізичного стану та нозології студентів [3, 10] 
тому, що в цьому випадку зростає можливість вико-
ристання засобів фізичної культури з метою оздоров-
лення тих, хто займається.

Робота виконана за планом Київського університе-
ту імені Бориса Грінченка. Тема дисертаційної роботи 
відповідає Зведеному плану науково-дослідницьких 
робіт кафедри теорії і методики фізичної культури 
та спортивної майстерності Київського університету 
імені Бориса Грінченка за темою «Методика диферен-
ціації фізичного виховання у спеціальних медичних 
групах» № державної адміністрації 0105Y007441. Є 
одним з напрямків загально університетської науко-
вої теми : «Теорія та практика професійної підготовки 
вчителів у системі неперервної педагогічної освіти».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – виявити вплив запропонованої ав-

торської методики  оздоровчої ходьби та бігу на функ-
ціональний стан студенток спеціального навчального 
відділення

Завдання дослідження:
1. Оцінити функціональний стан і рівень фізичного 

розвитку студенток з вегето – судинною дистонією, 
ускладненою патологією зору.

 2. Оцінити ефективність запропонованої програми 
оздоровчої ходьби та бігу.

Методи дослідження. Аналіз і узагальнення лі-
тературних джерел; антропометричні методи дослі-
дження, методи математичної статистики.

При створенні авторської програми ходьби та бігу 
ми виходили з наступних теоретичних положень. Для 
людей з порушенням у стані ССС найбільш рекомен-
дованими є оздоровча ходьба та аеробні вправи ци-
клічного характеру (робочий пульс 110-150уд/хв.), які 
направлені на підвищення загальної витривалості та 
працездатності [2, 5]. Проте в практиці фізичного ви-
ховання студентів вузів, які віднесені до СНВ, цей засіб 
не знаходить свого застосування у належному об’ємі. В 
підручниках та учбових посібниках з фізичної культу-
ри для студентів вузів оздоровча ходьба розглядається 
в основному як засіб фонової фізичної культури, тобто 
з позиції включення її у режим дня [7, 8].

Отримані теоретичні дані стали передумовою для 
розробки методики занять оздоровчою ходьбою та бі-
гом зі студентами СНВ, які мають порушення у стані 
ССС. Основою запропонованої методики є оздоровча 
ходьба та біг на свіжому повітрі, що є важливою скла-
довою експериментальних занять, незалежно від пори 
року, виключно лише дні з несприятливими погодни-
ми умовами, де ми застосовували степ – аеробіку. 

Програма оздоровчих занять складалася відпо-

відно до рівня фізичної працездатності студенток. 
Так для студенток з низьким рівнем фізичної пра-
цездатності передбачалася тільки оздоровча ходьба з 
поступовим збільшенням часу та темпу ходьби. Се-
редній обсяг фізичного навантаження – 50-55% МСК 
(максимального споживання кисню). Оздоровчо-
тренувальний пульсовий режим – 120-130уд/хв. Для 
студенток із задовільним рівнем фізичної працездат-
ності передбачалося оздоровча ходьба з чергуванням 
оздоровчого бігу. Середній обсяг фізичного наванта-
ження – 55-70% МСК (максимального споживання 
кисню). Оздоровчо-тренувальний пульсовий режим 
– 135-150уд/хв.

У програмі занять використовувався комплексний 
підхід, який передбачав поєднане застосування різ-
номанітних вправ – біг, ходьба, загальнорозвиваючі 
вправи, гімнастика (корегуюча), дихальні вправи і 
степ-аеробіка (таб. 1, 2). 

У кожному семестрі проводився поточний контр-
оль рівня ЧСС та АТ. Цим додатково перевірялася 
ефективність розробленої методики щодо визначення 
рівня фізичного стану студенток та їх працездатність.  
Надійність отриманих показників підтверджувалася 
результатами досліджуваних у контрольних та   екс-
периментальній групах.  

До педагогічного експерименту було залучено 175 
студенток І-ІІ курсу, спеціальності дошкільна та по-
чаткова освіта. Серія досліджень  містила 32 навчаль-
них занять у І семестрі та 32 навчальних занять у ІІ 
семестрі відповідно до робочої програми – 4 години 
на тиждень, а також 1 година на тиждень самостійних 
занять протягом однорічного циклу навчання. Загаль-
ний об’єм практичних занять склав 160 годин на рік.

Результати дослідження.
Результати аналізу антропометричних показни-

ків, що характеризували рівень фізичного розвитку 
та рівень здоров’я показали, що показники студенток 
контрольної та експериментальних груп на початку 
дослідження достовірно не відрізнялись (p>0,05). Ре-
зультати визначення антропометричних показників 
наведені у таблиці 3

Аналіз динаміки показників індивідуального розви-
тку студенток чотирьох груп за коефіцієнтом  варіації  
(табл. 4) виявив найбільшу варіативність цього показ-
ника у довжині тіла -4,2% у ІІ експериментальній групі 
(ЕГ),  найменшу – 0,9% у ІV контрольній групі (КГ). 

Коефіцієнт варіації, який характеризував рівномір-
ність розподілення вибірки за масою тіла був найвищий 
у ЕГ- ІІ і становив 10,2%, найменший – 7,5% у ЕГ-І.

За обхватом грудної клітки найбільший коефіцієнт 
варіації (4,0%), був зафіксований у ЕГ – І, найнижчий 
у ЕГ-II і КГ – IV і становив 2,2%.

Аналіз однорідності антропометричних показників 
груп обстежених показав, що найбільша стабільність 
притаманна  показнику –  довжина тіла, тому що се-
редній коефіцієнт варіації для нього був найнижчий 
2,6±1,6. Це свідчить про високу однорідність вибірки за 
цим показником. Найбільший середній коефіцієнт варі-
ації яких характеризував однорідність груп обстежених 
за масою тіла (9,3±0,9%), не виходив за межі референт-
них значень (норма для досліджень у галузі біології та 
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Таблиця 1

Процентне співвідношення вправ різного характеру на заняттях фізичного виховання студенток  
із задовільним рівнем фізичної працездатності по семестрах

Елементи  програми Навчальний семестр Разом І ІІ
Ходьба 38% 5% 43%
Біг 14,3% 33% 47,3%
Степ – аеробіка 19% 38% 57%
Гімнастика (корегуюча) 14,2% 9,5% 23,7%
Дихальні вправи 5% 5% 10%
ЗРВ 9,5% 9,5% 19%

Таблиця 2
Процентне співвідношення вправ різного характеру на заняттях фізичного виховання студенток  

з низьким рівнем фізичної працездатності по семестрах

Елементи  програми Навчальний семестр Разом І ІІ
Ходьба 52,3% 38% 90,3%
Біг - - -
Степ – аеробіка 19% 38% 57%
Гімнастика (корегуюча) 14,2% 9,5% 23,7%
Дихальні вправи 5% 5% 10%
ЗРВ 9,5% 9,5% 19%

Таблиця 3
Показники морфофункціонального розвитку студенток 

Група Кількість 
досліджуваних

Довжина тіла, 
см

Маса тіла, кг Обхват грудної 
клітки, см

1 26 165 ±4,6 59,8± 4,5 78,6 ± 3,2
2 33 167 ±7,1 59,5±6,1 82,5 ± 3,2
3 34 166 ±4,5 64,2±6,0 80,5 ±2,8
4 82 163 ±1,5 58,8±5,9 84,5 ±1,9

М ± m 175 165±4,4 60,5±5,6 81,5±2,8
*Примітка: 1 – вегето-судинна дистонія (експериментальна група 1), 2 – вегето-судинна дистонія і міопія 

слабкого ступеня тяжкості (експериментальна група 2), 3 – контрольна група, 4 – здорові студентки

Таблиця 3
Базовий конспект практичного заняття з фізичного виховання студенток СНВ  

з вегетосудинною дистонією на тлі міопії слабого ступеню важкості

Частина заняття Час Задачі Засоби 

Підготовча 20хв.
Організація студентів, вимірювання 
ЧСС, ознайомлення з задачами уроку, 
підготовка організму до навантаження

Шикування; ходьба з завданням; 
звичайна ходьба (темп 70-90 
кроків у хв.); вправи у русі; ком-
плекс ЗРВ загально розвиваючих 
вправ з предметом

Основна 30-40хв.

Покращення насосної функції серця; 
покращення кровопостачання органів 
та тканей; розвиток фізичних якостей 
(витривалості, гнучкості, координації); 
підвищення психоемоційного фону; 
виховання інтелектуальних, вольових 
та естетичних якостей

чергування повільної ходьби  та 
прискореної ходьби, ЧСС 100-
130уд/хв., ходьба з чергуванням 
оздоровчого бігу, ЧСС 135-150уд/
хв.; степ-аеробіка, ЧСС 125-130 
уд/хв.; ЛФК, дихальні вправи 

Заключна 10хв. Відновлення, зменшення фізичного 
навантаження,

Дихальні вправи; вправи на 
гнучкість; вправи на увагу; впра-
ви на координацію.

Таблиця 4
Варіативність показників  індивідуального розвитку у обстежених студенток 

№
групи Групи

Коефіцієнт варіації, %
Довжина тіла Маса тіла Обхват грудної 

клітки
1 Вегето-судинна дистонія  

(експериментальна група) 2,8 7,5 4,0

2 Вегето-судинна дистонія, міопия легкого 
ступеня (експериментальна група) 4,2 10,2 2,2

3 Вегето-судинна дистонія, міопия легкого 
ступеня (контрольна група) 2,7 9,3 3,5

4 Практично здорові студентки 0,9 10,0 2,2
X ±σ 2,6±1,6 9,3±0,9 2,9±1,1
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фізичного виховання до 15%) і свідчив про середній 
ступень варіабельності досліджуваного показника, що 
могло бути обумовлено тим, що маса тіла у дівчат цьо-
го віку залежить від гормонального статусу організму і 
протягом місяця може збільшуватись на 2-3кг в посто-
вуляторній фазі оваріально-менструального циклу.

У процесі застосування комплексної програми 
оздоровчих засобів фізичного виховання протягом 
навчального року відбулися суттєві зміни маси тіла 
обстежуваних студенток (табл.5). Хоча не було ствер-
джено достовірних змін показника, що вивчається, 
але зниження маси тіла було відмічено у всіх групах 
обстежених і у ЕГ ця тенденція була більш виразною, 

чим у групі контролю та у здорових одноліток з осно-
вного академічного відділення (табл. 5).

Висновки. 
Проведені дослідження показали необхідність 

та підтвердили ефективність включення в практичні 
заняття з фізичного виховання студенток з вегето – 
судинною дистонією, ускладненою патологією зору 
оздоровчої ходьби та бігу. Ці заняття позитивно впли-
вають не тільки на функціональний стан серцево-
судинної системи, але й на морфо-функціональні 
показники обстежених. Дані обстеження студенток 
контрольної групи свідчить про те, що недостатність 
аеробного навантаження веде до зниження оздоровчо-
го ефекту занять з фізичного виховання.

Таблиця 5
Динаміка змін маси тіла студенток 

Група Кількість досліджуваних Маса тіла, кг Зменшення маси тіла, 
кг (%%)до після

1 26 64,8± 6,7 59,8± 4,5 5,0 (7,71 )
2 33 65,2±8,1 59,5±6,1 5,7 (8,74)
3 34 66,5±8,0 64,2±6,0 2,3 (3,46)
4 82 60,8±7,9 58,8±5,9 2 (3,29)

М ± m 175 64,3±7,6 60,5±5,6 3,8 (5,90)
*Примітка: 1 – вегето-судинна дистонія (ЕГ- 1), 2 – вегето-судинна дистонія і міопія слабкого ступеня тяжкості (ЕГ- 2),  

                           3 – КГ, 4 – здорові студентки на початку і наприкінці експерименту.
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