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Анотація. Досліджувався вплив занять з фізичного виховання на фізичне здоров’я, фізичну підготовленість та 
функціональні показники кардіореспіраторної системи дівчат 17-19 років. Установлено, що заняття з біговими 
навантаженнями, енерговитрати яких становлять близько 48 % від максимально допустимих сприяють 
покращенню фізичного здоров’я, вдосконалюють витривалість та покращують функцію кардіореспіраторної 
системи.  
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Аннотация. Мирошниченко В.Н. Пути повышения уровня физического здоровья и физической 
подготовленности студенток. Исследовалось влияние занятий по физической культуре на физическое 
здоровье, физическую подготовленность и функциональные показатели кардиореспираторной системы девушек 
17-19 лет. Установлено, что занятия с беговыми нагрузками, энергопотребление которых составляет около 48 % 
от максимально допустимых, способствуют улучшению физического здоровья, совершенствуют выносливость 
и улучшают функцию кардиореспираторной системы.  
Ключевые слова: нагрузка, студентки, здоровье, подготовленность.  
Annotation. Miroshnichenko V.M. Means of raising the level of physical health and physical training of students. 
The influence of physical training lessons on the physical health, physical training and functional state of cardio-
respiration system of 17 - 19 year old girls has been investigated. It is established that track and field athletics which 
includes running expenditures not less than 43.8% of the inner quantity value of the maximum energy expenditure 
allowed, promote physical health, improve endurance and functional state of cardio-respiration system.  
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Вступ 
У науковій літературі за останні роки все частіше зустрічаються публікації, які вказують на недостатню 

ефективність занять з фізичного виховання у вищих навчальних закладах України. [2, 4, 5, 8, 10]. Тому пошук 
нових шляхів удосконалення процесу фізичного виховання студентів є актуальним. У системі вищої освіти 
прийнято оцінювати ефективність фізичного виховання за динамікою якісних параметрів фізичної 
підготовленості. Разом з тим ряд вчених рекомендують при оцінці ефективності фізичного виховання 
враховувати не лише фізичну підготовленість, а й показники фізичного здоров’я [1, 2, 5, 14]. Відомо, що 
фізичне здоров’я обумовлене рівнем аеробних та певною мірою анаеробних можливостей організму [1, 2, 16]. 
Існують дані, що вказують на можливість удосконалення аеробних метаболічних процесів організму за 
допомогою циклічних фізичних вправ із застосуванням безперервного методу [3, 9, 12]. Однак особливість 
застосування таких навантажень на заняттях з фізичного виховання у ВНЗ досліджено недостатньо. Триває 
пошук оптимального співвідношення об’єму та інтенсивності таких навантажень як у рамках одного заняття, 
так і протягом навчального року. З огляду на це ми сподіваємося, що вивчення даної проблеми дозволить 
ефективніше впливати на фізичне здоров`я та фізичну підготовленість студентів засобами фізичної культури.  

З літературних джерел відомо, що аеробні можливості організму підвищують тренування циклічними 
вправами [3, 9, 12]. Так за даними Б.М. Шияна для зростання витривалості та аеробних можливостей організму 
у нетренованих осіб доцільно застосовувати бігові навантаження безперервним методом тривалістю 20-30 хв з 
інтенсивністю, яка відповідає ЧСС 130-160 уд/хв. [15]. За даними Ф.П. Суслова [11], бігові навантаження при 
застосуванні безперервного методу найбільш ефективні, коли інтенсивність відповідає ЧСС 150-170 уд·хв-1. 
Такі дані підтверджують дослідження Ю.М. Фурмана [12], С.П. Драчука [5]. 

Для підготовки студентів до успішної здачі державних тестів недостатньо стимулювати лише аеробні 
процеси енергозабезпечення. Тому заняття не повинно обмежуватися лише біговими навантаженнями. 
Необхідно включати до занять ще й вправи спрямовані на розвиток якісних параметрів фізичної 
підготовленості та вправи на вдосконалення техніки виконання тестів [15].  

При виконанні однакової за зовнішнім обсягом роботи (наприклад певної дистанції та швидкості її 
подолання) у різних осіб в залежності від їх функціональної готовності внутрішній обсяг роботи (ЧСС або 
витрачені калорії) буде різним [13]. Тому для осіб з поганою тренованістю певний обсяг зовнішньої роботи 
може бути надмірним, у той час як для осіб з високим рівнем тренованості такий самий обсяг зовнішньої 
роботи може бути недостатнім і тренувальний ефект не відбудеться. Ось чому урахування енергетичних витрат 
є важливим елементом при виборі об’єму та інтенсивності фізичного навантаження. Дозування навантаження за 
енерговитратами дає можливість одночасно врахувати об’єм навантаження, інтенсивність навантаження та 
індивідуальну готовність. Ряд вчених вважають такий підхід оптимальним як для спортивних [7], так і для 
оздоровчих тренувань [13].  

Робота виконана згідно зведеного плану науково-дослідної роботи Міністерства України у справах сім’ї, 
молоді і спорту у сфері фізичної культури і спорту на 2006-2010 рр. за темою 3.2.4 „Корекція аеробної та 
анаеробної продуктивності організму учнівської та студентської молоді шляхом застосування різних режимів 
фізичних впливів” (реєстраційний номер – 0107U007149).  

Формулювання цілей роботи.  
 Мірошніченко В.М., 2009 



Мета дослідження - виявити ефективні шляхи впливу занять з фізичного виховання на фізичне здоров’я 
та фізичну підготовленість студенток 17-19 років.  

Результати дослідження 
Дослідження проводили у рамках занять з фізичного виховання протягом навчального року – 28 тижнів. 

Студентки займалися за двома авторськими програмами (програми І і ІІ). Періодичність занять становила три 
рази на тиждень. За цими програмами в основній частині заняття виконувалися бігові навантаження тривалість 
яких поступово збільшувалася. Починаючи з 5 хв, тривалість бігу була збільшена до 15 хв у групі, яка 
займалася за програмою І і до 25 хв у групі, яка займалася за програмою ІІ і в подальшому не змінювалася. При 
цьому застосовувався безперервний метод тренувань. Інтенсивність бігового навантаження в групах І і ІІ була 
однаковою – біг виконувався при частоті серцевих скорочень близькій до 150 уд/хв. З огляду на це внутрішній 
обсяг кожного бігового тренування у групі І становив 29,2 % від максимально допустимого, а у групі ІІ – 48,2 
%. Крім цього на заняттях використовували: загально-розвиваючі вправи, спеціальні вправи бігуна, 
прискорення, опанування техніки легкоатлетичних видів (старт, стартовий розбіг, стрибок в довжину та інші), 
біг підтюпцем, дихальні вправи. Енерговитрати за все заняття в обох досліджуваних групах суттєво не 
відрізнялися. Для групи І енерговитрати у середньому становили 74,4 % від максимально допустимої величини, 
для групи ІІ – 73,7 %. Усього обстежено 122 особи жіночої статі, які не займалися спортом, були віднесені до 
основної медичної групи і навчалися на І-ІІ курсах вищого навчального закладу. 

Аеробні можливості організму визначали методом велоергометрії за В.Л. Карпманом зі співавт. [6], 
анаеробні – за A. Shogy, G. Cherebetin [17]. Фізичну підготовленість визначали за «Тестами і нормативами 
оцінки фізичної підготовленості студентів». Енерговитрати фізичних навантажень визначалися за методом L. 
Brouha [1, 13]. Крім цього досліджували біоелектричну активність серця, АТ у стані відносного м’язового 
спокою, ЖЄЛ, потужність форсованого вдиху і видиху. 

У досліджуваних, які займалися за програмою І не відбулося вірогідного зростання показників фізичного 
здоров’я та якісних параметрів фізичної підготовленості. Разом з тим виявлені зміни, які відобразилися на ЕКГ 
вірогідним збільшенням інтервалу R – R після 14 тижнів занять на 3,8 % (p < 0,05) та його подальшим 
зростанням після 28 тижнів на 5,7 % (p < 0,01), порівняно з вихідним рівнем (табл. 1). 

Таблиця 1 
Вплив занять за програмою І на біоелектричну активність серця  

 Середня величина М ± m, n = 58  
 

Показники до початку тренувань через 14 тижнів 
тренувань 

через 28 тижнів 
тренувань 

R – R, c   0,735 ± 0,0086 0,763 ± 0,0090* 0,777 ± 0,0104** 

 
У досліджуваних, які займалися за програмою ІІ підвищився рівень аеробної продуктивності та 

витривалості, зросла життєва ємність легень та потужність форсованого вдиху, зазнали вірогідних змін деякі 
показники ЕКГ (табл. 2). Так після 14 тижнів занять за даною програмою середнє значення показника Vo2 max 
збільшилося на 4,7 % (р < 0,05), інтервал R – R збільшився на 5,2 % (р < 0,01), на 10,3 % (p < 0,01) зросло 
середнє значення показника ЖЄЛ та на 7,5 % (p < 0,05) зросло середнє значення показника потужності 
форсованого вдиху. По завершенню навчального року (після 28 тижнів занять) середнє значення показника Vo2 

max збільшилося на 6,5 % (р < 0,01); на 3,6 % (p < 0,01) зменшилося середнє значення часу подолання дистанції 
бігу на 2000м; на 13,8 % (p < 0,001) зросло середнє значення показника ЖЄЛ; відбулося збільшення на 6,3 % (р 
< 0,001) інтервалу R – R та на 2,6 % (р < 0,05) інтервалу Q – T; на 10,8 % (р < 0,05) знизився вольтаж зубця Р.  

Таблиця 2 
Вплив занять за програмою ІІ на аеробну продуктивність, витривалість, показники зовнішнього дихання та 

біоелектричну активність серця 
Середня величина М ± m, n = 64  

 Показники до початку тренувань через 14 тижнів 
тренувань 

через 28 тижнів 
тренувань 

Біг на 2000м, хв 11,58 ± 0,12 11,37 ± 0,09 11,16 ± 0,09** 
Vo2 max, мл·хв-1·кг-1  44,9 ± 0,7 47,0 ± 0,6* 47,8 ± 0,8** 
ЖЄЛ, л 2,9 ± 0,04 3,2 ± 0,1** 3,3 ± 0,1*** 
Потужність форсованого 
вдиху, л·с-1 

 
4,0 ± 0,1 

 
4,3 ± 0,1* 

 
4,3 ± 0,1 * 

R – R, c   0,736 ± 0,0091 0,774 ± 0,0084** 0,782 ± 0,0097*** 
Q – T, c 0,349 ± 0,0022 0,354 ± 0,0031 0,358 ± 0,0038* 
Вольтаж зубця Р, мм 1,249 ± 0,038 1,146 ± 0,052 1,116 ± 0,042* 

 
Очевидно, що зростання рівня аеробної продуктивності організму та вищезгаданих показників 

обумовили включені до програми ІІ бігові навантаження. На це вказують енерговитрати всього заняття за 
програмами І та IІ, які майже не відрізняються і становлять відповідно 74,4 % і 73,7 % від Еmax, у той час як 
енерговитрати бігових навантажень за програмою IІ (48,2 % від Еmax) значно переважають енерговитрати 



бігових навантажень за програмою І (29,2 % від Еmax). Зауважимо, що виявлені нами адаптаційні реакції систем 
зовнішнього дихання та серця вважаються позитивними.  

Висновки 
У результаті проведених досліджень ми встановили, що фізичне здоров’я студенток покращують заняття 

з фізичного виховання, які включають бігові навантаження безперервним методом, енерговитрати яких у 
середньому становлять 48,2 % від максимально допустимої величини. Крім фізичного здоров’я такі заняття 
сприяють покращенню витривалості, зростанню функціональних можливостей системи зовнішнього дихання та 
позитивно впливають на біоелектричну активність серця. 

Перспективи подальших досліджень. Доцільно провести додаткові наукові дослідження з метою пошуку 
шляхів комплексного впливу занять з фізичного виховання на фізичне здоров’я та якісні параметри фізичної 
підготовленості.  
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