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Анотації:
Представлені результати дослі-
дження загальної фізичної працез-
датності визначені за допомогою 
Гарвардського степ-тесту студен-
ток І курсу медичного коледжу 
віком 15-16 років. Обстежено 56 
студенток, які за станом здоров’я 
віднесені до основної і підготовчої 
медичним групам. Виявлено, що 
рівень загальної фізичної працез-
датності протягом навчального 
року залишався в межах «нижче 
середнього». Показано напрямки 
підвищення показників загальної 
фізичної працездатності студенток 
за рахунок диференціації обсягу 
рухової активності. Встановлено, 
що під впливом диференційова-
ного обсягу рухової активності 
відбулося суттєве зростання за-
гальної фізичної працездатності в 
експериментальній групі у ІІ семе-
стрі навчання. В контрольній групі 
достовірного зростання загальної 
фізичної працездатності не вияв-
лено.

Семенова Н.В., Маглеваный А.В. Динами-
ка общей физической работоспособности 
студенток I курса медицинского коллед-
жа под влиянием дифференцированного 
объёма двигательной активности. Пред-
ставлены результаты исследования общей 
физической работоспособности определён-
ные с помощью Гарвардского стэп-теста сту-
денток I курса медицинского колледжа в воз-
расте 15-16 лет. Обследовано 56 студенток, 
которые по состоянию здоровья отнесены к 
основной и подготовительной медицинским 
группам. Выявлено, что уровень общей фи-
зической работоспособности в течение учеб-
ного года оставался в пределах «ниже сред-
него». Показаны направления повышения 
показателей общей физической работоспо-
собности студенток за счет дифференциации 
объема двигательной активности. Установле-
но, что под влиянием дифференцированного 
объёма двигательной активности произошел 
существенный рост общей физической рабо-
тоспособности в экспериментальной группе 
во II семестре обучения. В контрольной груп-
пе достоверного роста общей физической 
работоспособности не выявлено.

Semenova N.V., Mahliovanyi A.V. 
Dynamics of overall physical 
performance of the first year students 
of medical college under the influence 
of differentiate amount of physical 
activity. Here shown the results of 
overall physical capacity determined by 
Harvard step test first-year students of 
medical college aged 15-16 years щдв. 
The study involved 56 students, who for 
health reasons attributed to the primary 
and preparatory medical groups. It has 
been revealed that the level of overall 
physical performance during the school 
year remained within the “below average”. 
Directions of increase of indexes of general 
physical capacity of students are shown 
due to differentiation of volume of motive 
activity. It has been established that under 
the influence of differentiate the amount 
of motor activity a significant of increase 
general efficiency in the experimental 
group in the second semester of study has 
taken. In the control group a significant 
increase in overall physical performance 
have been identified.
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Вступ. 1

Сучасні складні умови життя диктують високі ви-
моги до біологічних і соціальних можливостей орга-
нізму людини [7]. На думку вчених високий рівень 
здоров’я, його біологічної складової, обумовлений, 
передусім, функціональними резервами основних 
систем життєзабезпечення організму – системи крові, 
кровообігу і дихання. Стан яких забезпечують відпо-
відний рівень фізичної працездатності людини. На рі-
вень працездатності мають вплив також такі фактори, 
як: стан здоров’я, вік, стать, фізична підготовленість, 
психофізіологічні особливості, спадковість, взаємо-
відносини у колективі, умови навколишнього середо-
вища. Вона пов’язана з типологічними особливостями 
нервової діяльності. Спадкові особливості нервової 
системи впливають на формування індивідуальної 
організації поведінки людини. В процесі життєдіяль-
ності людини працездатність змінюється протягом 
доби, тижня, року [2]. Тобто, фізична працездатність 
є інтегральною величиною, яка залежить від великої 
кількості факторів [4, 6].

Важливим є той факт, що вік студенток, які всту-
пають у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації характеризується 
подальшими анатомічними та фізіологічними зміна-
ми, тісно пов’язаними між собою, а також складними 
психологічними процесами у свідомості та поведінці 
молоді (Заброцький М.М., 2010), завершенням біоло-
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гічного і фізіологічного розвитку. Слід зазначити, що 
працездатність дівчат, також змінюється у різні фази 
біологічного циклу, який у віці 15-16 років, за твер-
дженнями науковців, є не стабільним [9-11, 13]. 

Відомо, що віковий період дівчат від 14 до 20 ро-
ків характеризується, як період рухового дефіциту 
[10]. Тому, регулярні заняття фізичною культурою та 
спортом можуть стати важливим засобом збереження 
здоров’я і підвищення рівня фізичної працездатності 
студенток [1, 4]. 

Дослідження виконано відповідно до Зведено-
го плану науково–дослідної роботи у сфері фізичної 
культури і спорту на 2011–2015рр. по темі 3.1 «Вдо-
сконалення програмно-нормативних засад фізичного 
виховання в навчальних закладах».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою роботи було визначити динаміку загальної 

фізичної працездатності студенток І курсу протягом 
навчального року, які віднесені за станом здоров’я 
до основної і підготовчої медичних груп під впливом 
запропонованого диференційованого обсягу рухової 
активності.

Для досягнення поставленої мети було 
сформульовано наступні завдання: 

Вивчити динаміку загальної фізичної працездатності 1. 
студенток 15-16 років, що навчаються на першому 
курсі.
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Визначити вплив запропонованого 2. 
диференційованого обсягу рухової активності на 
рівень загальної фізичної працездатності студенток 
І курсу.
При проведенні дослідження нами були використані 3. 
наступні методи:
Теоретичний аналіз проблеми і узагальнення наяв-4. 
них даних у літературі.
Визначення загальної фізичної працездатності сту-5. 
денток за допомогою Гарвардського степ-тесту.

Методи дослідження. Дослідження було 
проведено протягом 2011 – 2012 навчального року. У 
якому брали участь 56 студенток І курсу медичного 
коледжу Львівського національного медичного 
університету віднесені за станом здоров’я до основної 
і підготовчої медичних груп. Учасниць наукового 
дослідження було розподілено на дві групи: студентки 
І контрольної групи (КГ, n=29), які займалися 
за звичайною програмою з фізичної культури; 
студентки ІІ, експериментальної групи (ЕГ, n=27), 
які окрім відвідування обов’язкових занять фізичною 
культурою виконували запропонований руховий 
режим, відповідно їх рівня соматичного здоров’я. 

Для студенток експериментальної групи у І семестрі 
було запропоновано наступний диференційований 
обсяг рухової активності: практичні заняття з 
дисципліни фізичне виховання проводилося двічі 
на тиждень – одне обов’язкове заняття, одне 
додаткове (поза розкладом), які проводилися у формі 
комбінованого заняття, що містило в собі теоретично-
методичну частину і практичну частину. Кожна 
частина тривала 45 хвилин. Обов’язкове проведення 
15-ти хвилинних занять на подовжених перервах під 
керівництвом викладачів фізичного виховання. Само-
стійні заняття ранковою гігієнічною гімнастикою у 
межах 5-15 хвилин.

На ІІ семестрі до запропонованого диференційова-
ного обсягу рухової активності було включено само-
стійні заняття фізичним вихованням у поза навчаль-
ний час: ходьба у темпі 110-140 кроків на хвилину під 
час добирання до місця навчання зранку, чи повер-
нення додому після навчання в обсязі 25-60 хвилин на 
день, активні прогулянки на свіжому повітрі не менше 
30 хвилин. 

А також було рекомендовано рекреаційні заходи 
протягом вихідних днів у вигляді туристичних похо-
дів вихідного дня, спортивні ігри за спрощеними пра-
вилами і рухливі ігри у колі друзів, сім’ї. 

Визначення загальної фізичної працездатності сту-
денток за допомогою Гарвардського степ-тесту прово-
дилося відповідно до рекомендацій науковців, під час 
якого студенткам пропонувалося упродовж 4 хвилин 
виконати сходження на сходинку в ритмі 30 кроків за 
хвилину [5, 8, 14]. Темп сходжень задавася метроно-
мом, який було встановлено на 120 уд/хв. Після ви-
конання роботи у обстежуваних 3 рази (упродовж 
перших 30 секунд 2-ї, 3-ї і 4-ї хвилин) реєструвалася 
величина ЧСС (уд/за 30с). На основі отриманих даних 
пульсу вираховували індекс Гарвардського степ-тесту 
за формулою: ІГСТ=(t ·100) ׃ (П2 +П3 +П4 )·2, де 

t – час виконання тесту (с),
П2 –ЧСС за 30с на 2 – й хвилині відновлення (60 

– 90с);
П3 – ЧСС за 30с на 3 – й хвилині відновлення (120 

– 150с);
П4 – ЧСС за 30с на 4 – й хвилині відновлення (180 

– 210с).
У випадку, коли студентки у процесі сходжень че-

рез втому починали відставати від заданого метроно-
мом темпу, через 15-20 секунд після перших ознак да-
ної “аритмії” тест припиняли і фіксували фактичний 
час роботи в секундах. Відповідно до рекомендацій 
отриманий результат включали у скорочену формулу 
розрахунку: ІГСТ=(t · 100) ׃ (П2 · 5,5), де t – час ви-
конання тесту (с), П2 –ЧСС за 30с на 2 – ої хвилини 
відновлення.

Тест припинявся при появі зовнішніх ознак над-
мірного стомлення: блідості, спотикань, тощо. Вимі-
рювання проводилися у три етапи: вересень, грудень-
січень, травень-червень. Обстеження проводилися у 
першій половині дня, не менш ніж через 1,5-2 години 
після прийому їжі. Під час проведення дослідження 
враховувалися фази оваріально – менструального 
циклу. 

Результати досліджень. 
В процесі дослідження було проведено аналіз по-

казників загальної фізичної працездатності студенток з 
метою визначення динаміки отриманих результатів як 
в кожній із груп окремо, так і порівняльний аналіз ре-
зультатів між групами на різних етапах дослідження. 

Впродовж навчального року в експериментальній 
і контрольній групах спостерігалися зміни у кількос-
ті студенток, що перебували на різних рівнях загаль-
ної фізичної працездатності (ЗФП). Так на початку 
навчального року рівень ЗФП більшості студенток 
(n=18) експериментальної групи становив – «нижче 
середнього», двоє студенток показали «низький» і се-
меро з ЕГ «середній» рівень. В контрольній групі (КГ) 
«низький рівень» загальної фізичної працездатності 
показали шестеро студенток, десять осіб з групи за 
рівнем ЗФП перебували на рівні «нижче середнього» і 
46% представниць КГ мали середній рівень загальної 
фізичної працездатності (табл.1).

На другому етапі обстеження в групах відбулися 
зміни. Процентне співвідношення частки студенток 
і рівень загальної фізичної працездатності яких від-
повідав «нижче середнього» становив в ЕГ – 78% і в 
КГ – 76%.

На третьому етапі обстеження в групах спостері-
галася позитивна динаміка покращення рівня ЗФП в 
середині обох груп.

При статистичній обробці отриманих даних нами 
було отримано такі результати: на початку начального 
року показники загальної фізичної працездатності ЕГ 
були дещо вищими за показники КГ, різниця не сут-
тєва (р>0,01), на другому етапі, простежувалося зни-
ження показника індексу Гарвардського степ-тесту 
(ІГСТ) в обох групах, при цьому зниження показників 
загальної фізичної працездатності у ЕГ з 62,22±1,19 
до 59,61±0,90 мало достовірний характер (р<0,05). 
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Таблиця 1

Співвідношення кількості студентів у групах за рівнем показників  
/загальної фізичної працездатності впродовж навчального року

ІГСТ
ЕК КГ ЕК КГ ЕК КГ

Рівень ЗФП
І етап ІІ етап ІІІ етап

менше 55 2 6 2 4 2 Низький
55 – 64 18 10 24 25 21 22 Нижче середнього
65 – 79 7 13 1 5 5 Середній
80 – 89 1 Добрий

90 і більше Відмінний

Таблиця 2.
Динаміка показників загальної фізичної працездатності студенток протягом навчального року.

ЕГ Між групами КГ
І етап

(вересень) 62,22±1,19 p>0,01 59,56±2,72

ІІ етап
(грудень-січень) 59,61±0,90* p>0,05 56,43±2,33

ІІІ етап
(травень-червень)

64,04±0,98** p<0,05 60,29±1,13

Примітка: достовірні зміни в групі – *p<0,05; **p<0,001

Рис.1. Рівень показників загальної фізичної працездатності в групах на різних етапах дослідження
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По закінченню ІІІ етапу показники загальної фізич-
ної працездатності ЕГ суттєво зросли до 64,04±0,98 
(p<0,001) у порівнянні із ІІ етапом, а також, у порів-
нянні з показниками КГ на ІІІ етапі рівень показників 
загальної фізичної працездатності студенток експери-
ментальної групи був достовірно вище (р<0,05). На ІІІ 
етапі в КГ спостерігалася позитивна динаміка загаль-
ної фізичної працездатності, зміни мали несуттєвий 
характер (табл. 2).

Слід зазначити, що під час дослідження рівня по-
казників загальної фізичної працездатності студенток 
експериментальної і контрольної груп протягом на-
вчального року середні показники залишалися в меж-

ах 55 – 64 індексу Гарвардського степ-тесту (ІГСТ) і 
відповідали рівню ЗФП «нижче середнього» (рис. 1.). 

Зниження рівня загальної фізичної працездатності 
спостерігається впродовж навчання у більшості сту-
дентської молоді [12]. Якщо розумова праця здійсню-
ється в умовах низької рухової активності, це призво-
дить до створення передумов появи перевтоми, і як 
наслідок, до зниження працездатності і погіршення 
самопочуття [3]. На думку науковців (Магльований 
А.В., Кунинець О. Б., Хомишин В.П., 2006) така тен-
денція може бути спричинена складними адаптацій-
ними процесами, які відбуваються у студентів І курсу. 
Відомо, що на зниження рівня фізичної та розумової 
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працездатності людини також мають вплив сезонні 
зміни працездатності [1,3,6,12-14], які притаманні 
більшості людей і характеризуються зростанням на-
прикінці літа і початку осені, та зниженням у зимовий 
період.

Висновки. 
Показники загальної фізичної працездатності 

студенток І курсу в процесі навчання в обох групах 
мали тенденцію до зниження наприкінці І семестру 
навчання, що також підтверджується даними науко-
вої літератури. Показники загальної фізичної працез-

датності в експериментальній групі виявилися до-
стовірно нижчими (р<0,05) на ІІ етапі порівняно із І 
етапом дослідження, а наприкінці навчального року 
(ІІІ етап дослідження) вони стали достовірно вищими 
(p<0,001) в експериментальній групі у порівнянні із 
ІІ етапом та показниками контрольної групи на всіх 
етапах дослідження. Результати дослідження свідчать 
про можливість підвищення показників загальної фі-
зичної працездатності студенток за рахунок диферен-
ціації обсягу рухової активності протягом навчально-
го року. 
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