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Анотації:
Представлена характеристика фі-
зичного стану чоловіків II зрілого 
віку – викладачів вищих навчальних 
закладів. У експерименті приймали 
участь 46 викладачів – чоловіків 
другого зрілого віку. Дослідження 
показали, що у обстежуваних біль-
шість показників серцево-судинної 
та дихальної системи знаходяться 
на низькому рівні. Це свідчить про 
необхідність поліпшення показників 
функціональних систем організму, 
підвищення рівня стійкості до гіпок-
сії. Обґрунтовується планування під-
бору засобів фізичного виховання в 
системі профілактично-оздоровчих 
занять з чоловіками-викладачами 
вищих навчальних закладів. Зазна-
чається, що в системі профілактико-
оздоровчих занять необхідно вико-
ристовувати індивідуальний підхід 
для чоловіків з високим, середнім 
та низьким рівнем фізичної підготов-
леності. Наголошується на необхід-
ності врахування мотиваційних пріо-
ритетів, вирішення особистих цілей 
і завдань, специфіки педагогічної ді-
яльності, підбору засобів, які мають 
високий оздоровчий ефект.

Пензай С. А. Физическое состояние муж-
чин ІІ зрелого возраста – преподавате-
лей высших учебных заведений. Пред-
ставлена характеристика физического 
состояния мужчин II зрелого возраста – пре-
подавателей высших учебных заведений. 
В эксперименте принимали участие 46 
преподавателей – мужчин второго зрело-
го возраста. Исследования показали, что 
у обследуемых большинство показателей 
сердечно-сосудистой и дыхательной си-
стемы находятся на низком уровне. Это 
свидетельствует о необходимости улучше-
ния показателей функциональных систем 
организма, повышения уровня стойкости к 
гипоксии. Обосновывается планирование 
подбора средств физического воспитания в 
системе профилактико-оздоровительных за-
нятий с мужчинами-преподавателями выс-
ших учебных заведений. Отмечается, что 
в системе профилактико-оздоровительных 
занятий необходимо использовать индиви-
дуальный подход для мужчин с высоким, 
средним и низким уровнем физической под-
готовленности. Отмечается необходимость 
учета мотивационных приоритетов, реше-
ния личных целей и заданий, специфики 
педагогической деятельности, подбора 
средств, которые имеют высокий оздорови-
тельный эффект.

Penzie S. A. Physical state of the 
second mature age men working 
as teachers of higher educational 
establishments. It is presented 
characteristic of physical state of the 
second mature age men working 
as teachers of higher educational 
establishments. The experiment 
involved 46 teachers – men second 
mature age.The investigation shows 
that the studied people have most data 
of cardiovascular and respiratory system 
of a low level. It indicates the necessity 
of improvement of body’s functional 
systems and increasing a hypoxia 
tolerance level. Planning of selection of 
physical education means in the sphere 
of preventive and sanitary classes with 
male – teachers of higher educational 
establishments is substantiated. It is 
marked that in the system prophylactic 
health-improvement employments it is 
necessary to utillize individual approach 
for men with the high, middle and low 
level of physical preparedness. The 
necessity of account of motivational 
priorities, decisions of the personal aims 
and tasks, specifics of pedagogical 
activity, is marked, selection of facilities 
which have a high health effect.
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Вступ. 1

У вирішення проблеми збереження здоров’я, 
підтримки належного рівня фізичної роботоздатності, 
творчої активності, підвищення опору організму до 
несприятливих факторів зовнішнього середовища, а 
в цілому і покращення якості життя осіб зрілого та 
похилого віку велику роль відіграє оздоровча фізична 
культура [1].

В нашій країні склалася критична ситуація із станом 
здоров’я населення, різко зросла захворюваність, 
особливо на гіпертонію ( у 3 рази), стенокардію (у 2,4 
рази), інфаркт міокарда (на 30 %). Близько 70 % дорослих 
мають низький та нижче середнього стан здоров’я, в 
тому числі у віці 40-59 років – 81,2 % людей [8].

За даними І. Ріпака [7] здорового способу життя 
дотримуються тільки 26,7 % чоловіків, також кількість 
опитуваних ведуть неправильний спосіб життя, який 
терміново викликає зміни звичок. Тому вирішення 
проблеми оптимізації здорового способу життя і залу-
чення чоловіків до занять фізичною культурою і спор-
том буде сприяти покращенню їхнього здоров’я.

Підвищення інтенсифікації розумової праці науково-
педагогічних працівників потребує пошуку радикаль-
них шляхів підвищення роботоздатності і відновлення 
організму протягом навчального року [2].

Як зазначає М. О. Ріпак [8] проблема професійного 
здоров’я педагогів набуває особливої значущості, у 
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зв’язку у тим, що саме від їх професійної діяльності 
значною мірою належить здоров’я молодого 
покоління. При цьому зміцнення здоров’я передбачає 
використання засобів фізичної культури, які сприя-
ють підвищенню стійкості організму до несприят-
ливих умов зовнішнього середовища, до розумового 
напруження, стресових ситуацій, різних захворювань 
[3-6].

Відомо, що біля 20 % педагогів постійно знахо-
дяться у стані захворювань на гострі респіраторні 
захворювання. Статистика Міжнародної асоціації 
лікарів доводить, що тільки гострі респіраторні за-
хворювання забирають у вчителя від 10% до 30 % 
творчого часу. За даними ВООЗ, до 70 % відхилень 
у здорової людини, а педагогів особливо є психосо-
матичними. Неврози, гіпертонія, зайва вага, остеохон-
дроз – професійні захворювання педагогів, причиною 
яких поряд із стресами є гіподинамія [8].

Тому, визначення фізичного стану для 
обґрунтування засобів та методів оздоровчого трену-
вання чоловіків другого зрілого віку – викладачів ВНЗ 
є актуальною проблемою.

Дослідження виконано згідно з темою 3.6. 
«Науково-теоретичні основи інноваційних технологій 
у фізичному вихованні різних груп населення» (№ 
дер. реєстрації 0111U001169 Зведеного плану науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2011 – 2015 рр.).
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – визначення рівня фізичного 

стану чоловіків ІІ зрілого віку – викладачів вищих на-
вчальних закладів (ВНЗ) для обґрунтування методики 
профілактично-оздоровчих занять.

Методи дослідження: педагогічне спостереження, 
антропометрія, функціональні методи дослідження, 
методи математичної статистики.

Організація дослідження: Дослідження прово-
дилось з січня 2012 року по травень 2012 року. В 
дослідженнях взяли участь 46 викладачів – чоловіків 
другого зрілого віку Уманського державного 
університету.

Результати дослідження.
Наростаюча інтенсифікація розумової праці 

науково-педагогічних працівників ВНЗ значною 
мірою впливає на погіршення стану здоров’я, зни-
ження розумової роботоздатності. Тому застосування 
раціональних фізичних навантажень для досягнення 
оздоровчого ефекту потребує врахування особливо-
стей фізичного стану.

Одним з важливих показників оцінки фізичного 
стану чоловіків є фізичний розвиток, який 
характеризується комплексом самото метричних, 
фізіометричних і самотоскопічних показників.

Зміни показників фізичного розвитку обумовлені 
віковими особливостями, генетичними факторами, 
умовами навколишнього середовища.

Дані показників фізичного розвитку чоловіків друго-
го зрілого віку викладачів ВНЗ представлені в табл.1.

Оцінка показників фізичного розвитку здійснювалась 
згідно з нормативами показниками. Так, аналіз показників 

належної маси тіла у порівнянні з визначеними свідчить, 
про те, що середній показник маси тіла обстежуваних на 
18% перевищує належну норму.

Для визначення взаємозв’язку між окремими ан-
тропометричними показниками нами використову-
вався метод індексів.

Індекс Кетле – це відношення маси тіла до зміни 
тіла. Середній показник досліджуваних на 14% 
перевищує нормативний показник, який для чоловіків 
складає 370-400 г/см.

Середній показник індексу пропорційності, який 
дозволяє визначити характер грудної клітини, стано-
вить 60,94%, що характерний для широкогрудих.

Показники функціонального стану мають важливе 
значення для визначення раціональних засобів оздо-
ровлення і оцінки ефективності оздоровчих програм.

ЧСС чоловіків-викладачів ВНЗ у спокої становить 
69 уд/хв., що відповідає віковій нормі особам другого 
зрілого віку і згідно нормативам показників відповідає 
оцінці «добре».

Одним з головних показників функціонального ста-
ну серцево-судинної системи є артеріальний тиск, який 
характеризує скоротливу функцію серця, еластичність 
і просвіт судин. Середній показник діастолічного АТ 
дещо нижче вікової норми, а систолічний АТ знахо-
диться у межах норми.

Для контролю функціонального стану дихальної 
системи ми використовували показник ЖЄЛ. Оцінка 
належної величини ЖЄЛ розраховувалась за форму-
лою Людвига і складала 5180 мл., це на 24% вище за 
середній показник 3960 мл. обстежених чоловіків. 
Низькі показники фактичної величини ЖЄЛ свідчать 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку чоловіків другого зрілого віку

Показники X σ V m
Зріст, см 178,22 6,08 3,41% 1,01
Маса, кг 81,94 8,06 9,84% 1,34
ОКГ, см 109,19 6,73 6,16% 1,12
ЧСС, уд/хв 69,89 7,15 10,23% 1,19
ЖЄЛ, л 3,96 0,61 15,42% 0,10
АТ діастолічне, мм.рт.ст 123,33 7,32 5,93% 1,22
АТ систолічне, мм.рт.ст 81,14 6,81 8,39% 1,13
Належна маса тіла, кг 69,83 4,19 6,00% 0,70
Індекс Кетле, г/см 459,50 39,56 8,61% 6,59
Індекс пропорційності, % 60,94 4,40 7,22% 0,73
Життєвий індекс , мл/кг 48,40 5,96 12,31% 0,99
Індекс ФС, ум.од. 0,58 0,14 23,95% 0,02

Таблиця 2
Оцінка адаптаційного потенціалу і системи кровообігу та фізичної роботоздатності чоловіків 39-60 років

Показники функціонального
стану X σ V m

Адаптаційний потенціал 2,57 0,43 16,80% 0,07
Проба Голуба 58,39 14,19 24,30% 2,36
Індекс Руф'є 5,52 2,23 40,36% 0,37
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про низькі функціональні резерви апарату дихання.
Резерви легень визначались за допомогою 

життєвого індексу, який склав 48,4, що свідчить про 
низький показник ЖЄЛ, або підвищення показника 
маси тіла.

Таким чином, на підставі наявності взаємозв’язку 
між фізіологічними показниками оцінка фізичного 
стану здійснювалась згідно розрахунку показників 
індексу фізичного стану. Середній показник стано-
вить 0,58, що відповідає середньому рівню фізичного 
стану.

Для контролю за ефективністю занять достатньо 
інформативним вважається метод Р.М. Баєвського, 
А.Н. Берсеньової, Н.Р. Панева, який використовується 
для оцінки адаптації серцево-судинної системи до 
факторів зовнішнього середовища.

Середній показник досліджуваного нами контин-
генту становить 2,57, що згідно шкалі адаптивно-
го потенціалу відповідає рівню «напруга механізму 
адаптації».

Виявити вплив засобів оздоровлення на рівень 
стійкості організму до гіпоксії та оцінки реакції 
організму, яка спрямована на збереження гомеостазу 
в умовах навантажень дає можливість проба Голуба. 
Середній показник у чоловіків викладачів ВНЗ стано-
вить 58,39 ум. од., що знаходиться у межах значень 
шкали коефіцієнта розходу фізіологічних резервів 45-
85 ум. од. і відповідає показникам групи «ризику по 
формуванню патологічно-обтяженої адаптації або по-
рушенню запропонованих режимів діяльності».

Враховуючи дані фізичного стану чоловіків 36-
60 років? профілактико-оздоровчі заняття перш 
за все повинні бути спрямовані на покращення 
функціональних систем організму, особливо серцево-
судинної і дихальної та підвищення рівня стійкості до 
гіпоксії.

Нами, у якості засобу, який сприяє досягненню ви-
сокого оздоровчого ефекту для викладачів ВНЗ був об-
раний настільний теніс, використання якого дозволяє 
розвивати і вдосконалювати фізичні якості, допомагає 
формувати такі якості як стійкість уваги, оперативність 
мислення, обсяг та периферію зору, рухову пам'ять, 
просту та складну реакції, реакції на об’єкт який 
рухається. Позитивний вплив занять спостерігається на 
становленні психіки, формування морально-вольових 
якостей, розширює інтелект та ерудицію.

При розробці системи побудови профілактико-
оздоровчих занять з чоловіками другого зрілого віку 
основну увагу ми приділяли наступним аспектам:

урахування мотиваційних пріоритетів;• 
вирішення особистих цілей і завдань у процесі за-• 
нять;
забезпечення організаційно-методичних умов, які • 
сприяють підвищенню ефективності профілактично-
оздоровчих занять;

В ході проведення профілактико-оздоровчих за-
нять вирішувались загальні і специфічні завдання.

До загальних завдань віднесено: покращення 
здоров’я, підвищення адаптації до несприятливих 

факторів навколишнього середовища, підвищення 
функціональних резервів організму.

Спеціальні завдання спрямовані на попередження за-
собами фізичної культури професійних захворювань.

Педагогічна діяльність часто пов’язана зі стресо-
вими ситуаціями, тому до професійних захворювань 
педагогів відносяться захворювання серцево-судинної 
системи, хронічне втомлення, нервово-психічні за-
хворювання. Подібні хвороби частіше виникають че-
рез постійне перевантаження організму, і відповідно 
зниження імунітету. Професія педагога передбачає 
багато говорити протягом лекції, що потребує напру-
ження голосового апарату. Тому, доцільно протягом 
профілактико-оздоровчих занять використовувати 
вправи для профілактики появи ларингіту, фарингіту, 
спеціальні вправи для голосових зв'язок.

До професійних захворювань педагогів також 
віднесено порушення функцій опорно-рухового 
апарату. Це пов’язано з робочою позою – сидячи, 
найчастіше у незручному положенні, що може спро-
вокувати остеохондроз, проблеми із суглобами та 
хребтом. 

При організації занять по фізичній культурі для 
осіб старшого і літнього віку слід постійно мати на 
увазі – необхідність індивідуального підходу в підборі 
вправ. Якщо у осіб молодого і зрілого віку саме вік 
характеризує фізіологічні особливості організму 
і певною мірою визначає їх роботоздатність, то 
у людей у віці 45-60 років і більше можуть бути 
представники з самим різним ступенем збережен-
ня працездатності. Серед осіб старшого і похилого 
віку є немало людей, що зберегли не тільки високу 
роботоздатність, але і що беруть участь в змаган-
нях, що вимагають величезної витривалості (ма-
рафонський біг, веслування, лижі). Разом з тим се-
ред представників цього ж віку є люди, працездатність 
яких унаслідок ряду вікових фізіологічних змін 
в організмі або унаслідок ослаблення загального 
стану здоров'я значно понижена. Підбір і призначен-
ня вправ для цього контингенту людей повинні про-
водитися обережно, при відповідній консультації з 
лікарем. Особливу увагу слід звертати на поступове 
зростання навантаження на заняттях, на поступо-
вий перехід від спокою до інтенсивної роботи і на-
зад. Тому для використання індивідуального підходу 
нами програмування, профілактико-оздоровчих за-
нять здійснювались для груп з високим, середнім і 
низьким рівнем фізичної підготовленості.

Для кожної групи визначені цільові установки та 
завдання:
 1. Для групи з високим рівнем ФП – підвищення рівня 

фізичного стану і фізичної працездатності, вдоско-
налення технічної підготовленості, підвищення 
рівня загальної та спеціальної фізичної 
підготовленості, індивідуальне вдосконалення 
техніки настільного тенісу.

2. Для групи з середнім рівнем ФП – підвищення 
фізичної і функціональної підготовленості, фізичної 
роботоздатності, профілактика професійних за-
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хворювань, вдосконалення технічних прийомів 
настільного тенісу, розвиток спеціальних фізичних 
здібностей (швидкість реакції, почуття м'яча, 
швидкості ударних рухів, швидкості пересувань), 
знайомство з правилами змагань

3. Для групи з низьким рівнем ФП – укріплення здоров'я, 
підвищення фізичної роботоздатності, корекція 
фізичного стану, профілактика професійних захво-
рювань, оволодіння, формування стійкого інтересу 
до занять настільним тенісом, покращення фізичної 
підготовленості.
Висновки:

1. Аналіз фізичного стану чоловіків другого зрілого 
віку свідчить про незадовільний стан більшості 

показників серцево-судинної та дихальної системи.
2. При плануванні профілактико-оздоровчих занять з 

чоловіками-викладачами ВНЗ необхідно врахову-
вати мотиваційні пріоритети, вирішення особистих 
цілей і завдань, специфіки педагогічної діяльності, 
підбір засобів, які мають високий оздоровчий ефект.

3. В системі профілактико-оздоровчих занять 
необхідно використовувати індивідуальний підхід 
для чоловіків з високим, середнім та низьким 
рівнем фізичної підготовленості.
Перспективи подальших досліджень. 

Передбачається визначення ефективності використан-
ня профілактично-оздоровчих занять для чоловіків 
викладачів ВНЗ віком 36-60 років.
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