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Анотації:
У статті йдеться про необхідність 
стабілізації здоров’я студентів, які 
знаходяться у донозологічному 
стані організму. Наведено резуль-
тати дослідження моніторингу 
стану здоров’я студентів першо-
го курсу Української інженерно-
педагогічної академії та Хар-
ківської академії залізничного 
транспорту, виявлено рівень адап-
таційних можливостей їх організму. 
Виконано порівняльний аналіз рівня 
адаптаційного потенціалу та функ-
ціонального стану. Сформульова-
но висновок та визначено шляхи 
підвищення адаптаційних можли-
востей їх організму.

Канищева О.П. Мониторинг состояния 
здоровья студентов с различным уров-
нем физической подготовленности. В 
статье рассматривается необходимость ста-
билизации здоровья студентов, находящих-
ся в донозологическом состоянии организ-
ма. Приведены результаты исследования 
мониторинга состояния здоровья студен-
тов первого курса Украинской инженерно-
педагогической академии и Харьковской 
академии железнодорожного транспорта, 
выявлен уровень адаптационных возможно-
стей их организма. Выполнен сравнительный 
анализ уровня адаптационного потенциала 
и функционального состояния. Сформу-
лированы выводы и определены пути по-
вышения адаптационных возможностей их 
организма.

Kanishcheva O.P. Monitoring of the 
state of health of students with the dif-
ferent level of physical preparedness. 
The necessity of stabilizing of health of 
students, being in the prenosology state 
of organism is examined in the article. 
The results of research of monitoring of 
the state of health of students of the fi rst 
course of the Ukrainian engineer-peda-
gogical academy and Kharkov academy 
of railway transport are resulted. The level 
of adaptation possibilities of their organism is 
exposed. The comparative analysis of level 
of adaptation potential and functional state 
is executed. Conclusions are formulated 
and the ways of increase of adaptation 
possibilities of their organism are certain.

Ключові слова:
здоровий спосіб життя, адапта-
ція, адаптаційні можливості, ру-
хова активність.

здоровый образ жизни, адаптация, 
адаптационные возможности, двигатель-
ная активность.
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Моніторинг стану здоров’я студентів 
з різним рівнем фізичної підготовленості

Каніщева О.П.
Харківська державна академія фізичної культури

Вступ.1 
Проблема збереження і зміцнення здоров’я на-

селення, особливо студентської молоді, залишається 
однією з найактуальніших для держави. На цьому на-
голошують: Закони України «Про освіту» і «Про фі-
зичну культуру і спорт», Державна національна про-
грама «Освіта» (Україна ХХ1 століття), [2] Державна 
програма розвитку фізичної культури «Концепція 
фізичного виховання в системі освіти України» та 
Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – 
здоров’я нації», Державна програма «Розвиток фізич-
ної культури та спорту на 2007 – 2011 рік» [1].

Оздоровча спрямованість фізичної культури і спор-
ту, закріплена державно – правовими та законодавчо-
нормативними документами освіти, вимагає впрова-
дження до фізичного виховання студентів новітніх 
технологій індивідуального підходу до навчання, які 
базуються на врахуванні рівня здоров’я кожного сту-
дента, як найбільшої гуманістичної цінності [3, 4].

 Їх реалізація в навчальному процесі переслідує 
основну ідею, згідно якої людина є вища соціальна 
цінність. Причому, здоров’я студента складає базову 
частину вказаної  цінності. Проте система педагогіч-
ного контролю, загальноприйнятого у вищих навчаль-
них закладах, залишається орієнтованою на оцінку, 
в основному, психофізичного стану, який включає 
результати фізичної підготовленості й, у деяких ви-
падках, показники функціонального стану. Як відо-
мо, такі дані не завжди в належній мірі відображають 
стан здоров’я людини, оскільки не пов’язані з оцін-
кою його життєздатності.

Постійне збільшення об’єму програмного матері-
алу навчальних дисциплін пред’являє підвищені ви-
моги до стану здоров’я організму студента, та адап-
таційних можливостей його організму. Це приводить 
до необхідності шукати нові форми його відновлення 
і зміцнення.
1 © Каніщева О.П., 2009

Під здоровим способом життя розуміються, такі 
форми і способи повсякденної життєдіяльності, що 
відповідають гігієнічним принципам, зміцніють адап-
тивні можливості організму, сприяють успішному 
відновленню, підтримці і розвитку його резервних 
можливостей. Здоровий спосіб життя є однією з най-
важливіших складових культури, яка сприяє форму-
ванню здоров’я майбутнього фахівця. 

Адаптація, як міжнародний термін, означає присто-
сування організму людини до природних, виробничих 
і соціальних умов. Тому під адаптаційними можливос-
тями людини розуміється комплекс взаємопов’язаних 
показників запасу його функціональних резервів, які 
постійно витрачаються на підтримку рівноваги між 
організмом людини і навколишнім середовищем. 
Адаптаційні можливості організму є однією з його 
фундаментальних  властивостей. 

Перш за все слід визначити, що адаптаційні можли-
вості - це запас функціональних резервів, які постійно 
витрачаються на підтримку рівноваги між організмом 
і середовищем. Запас функціональних резервів - це ін-
формаційні, енергетичні і метаболічні ресурси, витра-
чання яких супроводжується постійним заповненням. 
Таким чином, в даний момент часу, існує деякий по-
зитивний або негативний баланс функціональних ре-
сурсів відносно їх деякого середнього рівня. Середній 
рівень функціональних ресурсів у свою чергу також 
змінюється з часом. Так можна виділити добові й се-
зонні коливання функціональних ресурсів. Але най-
більш істотними є вікові зміни [5]

Для підвищення імунітету організму студентів, 
які знаходяться в донозологічному стані, необхідна 
профілактика відхилень у стані здоров’я пов’язаних 
зі зниженням адаптаційних можливостей організму. 
Перехід від здоров’я до хвороби, від норми до патології 
- процес поступового зниження ступеня адаптації 
організму до умов навколишнього середовища.
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Необхідними умовами нормального функціонування 
організму є чергування режиму сну і активності, роботи і 
відпочинку, але особливу роль у підвищенні адаптаційних 
можливостей організму виконують засоби фізичної 
культури і гарт, своєчасне і раціональне харчування. 
Рухова активність позитивно впливає на життєдіяльність 
організму, зокрема на збалансованість метаболізму, 
активізацію вегетативних систем, формування нервових 
механізмів, управління процесами, розвиток організму 
в цілому.

Стосовно застосування на заняттях  фізичною 
культурою різних видів взаємо- та самомасажу, без 
сумніву, складає  великий не використовуваний 
потенціал, який на жаль не має належного 
розповсюдження серед широких верств населення. 
Хоча його позитивний вплив на організм людини в 
будь якому фізичному стані доведений як різними 
науковими дослідженнями, так і певним часом його 
існування [6, 7]. 

У даний час відсутні дослідження, пов’язані з ви-
вченням оздоровчого ефекту використання комплексу 
засобів фізичної культури, які базуються на поєднанні 
фізичних вправ і масажу, при мобільності їх викорис-
тання протягом навчання у ВНЗ.  

Таким чином, аналіз проблемної ситуації дозво-
лив виявити об'єктивну суперечність між тенденцією 
погіршення фізичного розвитку студентів та станом 
їх здоров’я. Під впливом прогресуючої гіподина-
мії у студентів та недостатньою кількістю науково-
обґрунтованих організаційно-методичних умов і 
диференційованої методики фізичного виховання, 
назріла необхідність розробки новітніх технологій 
підвищення адаптаційного потенціалу. Подолання 
даної суперечності обумовлене рішенням науково-
практичного завдання з обґрунтування ефективних 
організаційно-методичних умов, що націлюють про-
цес фізичного виховання на мотивацію підвищення 
об'єму належної рухової діяльності студентів, збере-
ження і зміцнення їх здоров'я. 

Робота виконана за планом НДР Харківської дер-
жавної академії фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: виявити вплив різних режимів 

фізкультурно-оздоровчої діяльності і рухової актив-
ності на основні показників здоров'я студентів.

Завдання дослідження.
Виявити рівень стану здоров’я студентів відносно 1. 
ступеня їх адаптаційних можливостей у певних на-
вчальних закладах м. Харкова.
Визначити шляхи підвищення адаптаційних мож-2. 
ливостей організму студентів ВНЗ.  
Об'єкт дослідження: навчальний процес з фізич-

ного виховання студентів ВНЗ.
У дослідженні приймали участь студенти Україн-

ської інженерно-педагогічної академії та Харківської 
державної академії залізничного транспорту. На 
початок навчання в першому семестрі у даних сту-
дентів було досліджено рівень адаптаційного потен-
ціалу та функціонального стану за рахунок виміру 
соматичних показників довжини та маси тіла, функ-
ціональних показників роботи серцево-судинної та 

дихальної систем організму та розрахунку основних 
функціональних характеристик організму за такими 
пробами як: показник фізичного розвитку; індекс 
Кетле; рівень функціонального стану; індекс Руф’є; 
індекс Робінсона; показники адаптаційного потенці-
алу та життєвої ємності легенів. За вказаними про-
бами було отримано розрахункові функціональні ха-
рактеристики.

Результати дослідження. 
За результатами проведеного дослідження вияв-

лено, що серед студентів академії залізничного тран-
спорту, які навчаються на технічних спеціальностях, у 
трьох досліджених групах навчаються як хлопці, так і 
дівчата, тобто за статевим показником їх можна відне-
сти до комбінованих груп, в той час як на економічних 
спеціальностях та менеджменті в групах навчаються 
майже самі дівчата, що відносить три досліджувані 
вибірки за статтю до жіночого сектору. Такий поділ 
за статевою ознакою ми вважаємо важливим факто-
ром при дослідженні рівня адаптаційного потенціалу 
студентів при навчанні у ВНЗ, так як дівчата мають 
більш серйозний підхід до виконання вимог адаптації, 
краще слідкують за своїм побутом, харчуванням, рів-
нем здоров’я та фізичним станом. 

Це підтверджують експериментальні дані попе-
реднього дослідження функціональних показників та 
характеристик, отриманих шляхом функціональних 
проб та вимірів при порівнянні студентів технічних 
та економічних спеціальностей академії залізничного 
господарства (табл. 1).

Отримані показники свідчать про недостовірні 
відмінності між соматичними та антропометричними 
показниками як серед досліджуваних студентів трьох 
груп технічних спеціальностей, так і економічних (р > 
0,05). Це доводить однорідність досліджуваних вибі-
рок студентів. Порівняння досліджуваних показників 
адаптаційного потенціалу між студентами різних спе-
ціальностей свідчить, що  спостерігається достовірна 
різниця (р < 0,05). Ми це пояснюємо статевою озна-
кою, бо до складу трьох досліджуваних груп студентів 
економічних спеціальностей входять практично самі 
дівчата, а три групи студентів технічних спеціальнос-
тей є комбінованими.

Аналогічне дослідження було проведено і в двох 
групах студентів Української інженерно-педагогічної 
академії. Ці групи студентів є комбінованими за своїм 
складом та не мають достовірних відмінностей між 
собою за соматичними та антропометричними харак-
теристиками (табл. 2).

Одним із важливих факторів впливу на процеси 
адаптації є чинник фізичного навантаження та стану 
здоров’я під його впливом. Даний фактор ми визна-
чали шляхом виміру пульсу у студентів до фізичного 
навантаження (Р1), після фізичного навантаження 15 
присідань (Р2) та після відпочинку 20 хвилин (Р3). 
Отримані показники представлено в таблиці 3.

Аналіз отриманих показників впливу фізичного на-
вантаження на адаптаційні процеси серцево-судинної 
системи організму свідчать про незначні коливання 
відмінностей пульсу до навантаження, під час роботи 
та після відновлення. 
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Таблиця 1.
Порівняльний аналіз середніх показників соматичних та антропометричних характеристик 

студентів академії залізничного транспорту різних спеціальностей

Група Довжина Маса Вік ЧСС ДД СД ЖЕЛ
Технічна1 

(n=23) 174±2,07 64,3±2,23 17,7±0,12 79,6±2,19 81,0±2,63 131,4±3,09 3,0±0,13

Технічна2 
(n=23) 173±2,07 65,5±2,27 17,3±0,1 75,9±2,15 80,1±2,33 131,1±3,4 3,3±0,16

Технічна3 
(n=24) 174±1,72 64,9±1,93 17,5±0,12 82,5±2,74 80,1±2,62 133,1±3,82 3,2±0,17

Економічна1 
(n=14) 168±1,77 55,7±2,02 16,9±0,17 84,1±3,29 72,2±2,16 120,5±4,16 2,5±0,20

Економічна2 
(n=24) 166±1,49 58,2±1,84 17,1±0,13 80,8±2,03 75,4±1,94 120,8±2,73 2,5±0,13

Економічна3 
(n=20) 168±1,71 58,3±2,45 17,1±0,15 86,7±2,67 73,7±2,06 116,7±3,28 2,5±0,13

Таблиця 2.
Порівняльний аналіз середніх показників соматичних та антропометричних характеристик студентів 

Української інженерно-педагогічної академії 

Група Довжина Маса Вік ЧСС ДД СД ЖЕЛ
Група1 
(n=26) 170,3±1,96 61,8+2,25 18,6+0,17 83,5+3,02 81,4+3,31 120,0+3,47 2,9+0,13

Група2 
(n=19) 167,2+1,37 57,9+2,53 18,8+0,26 91,4+3,82 76,8+2,99 118,3+3,29 2,5+0,14

Таблиця 3.
Середні показники роботи серцево-судинної системи під впливом фізичних навантажень 

у досліджуваних студентів

Група Р1 Р2 Р3
Технічна1 (n=23) 21,3±0,5 28,8±0,48 21,2±0,68
Технічна2 (n=23) 19,8±0,49 29,0±0,46 23,6±0,52
Технічна3 (n=24) 19,8±0,45 30,5±0,46 24,3±0,56

Економічна1 (n=14) 19,6±0,47 29,5±0,66 23,8±0,50
Економічна2 (n=24) 20,3±0,41 29,1±0,71 24,0±0,50
Економічна3 (n=20) 20,0±0,34 30,1±0,50 24,4±0,44
УИПА Група1 (n=26) 20,3±0,50 28,2±0,80 23,4±0,71
УИПА Група2 (n=19) 19,5±0,35 29,5±0,57 24,3±0,53

Таблиця 4.
Середні показники адаптаційного потенціалу у досліджуваних студентів

Група Адаптаційний потенціал

Технічна1 (n=23) 2,35±0,07

Технічна2 (n=23) 2,31±0,06

Технічна3 (n=24) 2,41±0,08

Економічна1 (n=14) 2,15±0,06

Економічна2 (n=24) 2,18±0,07

Економічна3 (n=20) 2,16±0,07

УИПА Група1 (n=26) 2,26±0,05

УИПА Група2 (n=19) 2,29±0,10
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Це є зрозумілим, якщо враховувати однорідний 
вік досліджуваних та їх функціональні можливості. 
Коливання цих показників у студенів різних спеціаль-
ностей ми пояснюємо статевим чинником та різною 
фізичною підготованістю студентів першого курсу на-
вчання. 

Аналіз результатів дослідження впливу фізичного 
навантаження на функціональні можливості організ-
му студентів  наведено у таблиці 3, де представлено 
процеси відновлення роботи серцево-судинної систе-
ми під впливом фізичного навантаження, з якого ви-
дно, що повного відновлення досягли лише студенти 
першої групи. Це свідчать про недостатній рівень 
фізичної підготованості досліджуваних студентів та 
вказують про необхідність їх активного залучення до 
занять фізичною культурою та спортом. 

Аналіз емпіричних даних, отриманих шляхом екс-
периментальних вимірів свідчить про можливість про-
ведення подальшого дослідження таких показників, 
як адаптаційний потенціал, фізичний розвиток, рівня 
функціонального стану, серцево-судинної діяльності 
за пробою Руф’є та її функціонального стану за індек-
сом Робінсона , співвідношення довжино-вагових по-
казників за індексом Кетле та ДЖЄЛ.

Адаптаційний потенціал розраховано з урахуван-
ням чинника пульсу, артеріального систолічного та 
діастолічного тиску, віку, довжини та маси тіла дослі-
джуваних (табл. 4).

З даної таблиці ми бачимо, що всі досліджувані 
групи студентів в середньому мають задовільний рі-
вень адаптаційного потенціалу (не перевищує показ-
ник 2,59), але при цьому найкращі результати показані 
студентами економічних спеціальностей, що поясню-
ється статевим чинником, так як ці групи складаються 
практично з самих дівчат. Найгірші результати скла-
дають студенти технічних спеціальностей, так як дані 
групи є комбінованими та містять велику кількість 
студентів, які мешкають у гуртожитку, що ми також 
виділяємо як один із чинників впливу на адаптацій-
ний потенціал.

Слід зазначити, що серед усіх студентів даного 
навчального закладу, які приймали участь у дослі-
дженні (n=128) 20 чоловік (15,6%) мають напруження 
механізмів адаптації (показник в діапазоні 2,60 – 3,09) 
та лише один студент показав незадовільний рівень 
адаптації – 3,29. Інші студенти мали на початок 
навчального семестру задовільний рівень адаптації.

Висновки. 
Аналіз адаптаційного потенціалу студентів 

Української інженерно-педагогічної академії 
свідчить про задовільний середній показник в 
обох досліджуваних групах на початок першого 
навчального семестру та наявність 6 студентів з 
напруженням механізмів адаптації з 45 досліджуваних 
(13,3%). Одна група досліджуваних студентів 
(n=26) була взята у якості контрольної групи, а 
друга (n=19) – експериментальної. Серед студентів 
експериментальної групи проводилось впровадження 
пропонованої інноваційної методики, в той час 
як студенти контрольної групи знаходили власні 
механізми адаптації до навчального процесу в вузі.

За отриманими результатами серед студентів 
Харківської державної академії залізничного 
транспорту було сформовано експериментальну 
вибірку студентів (n=21), адаптаційний потенціал яких 
на початку навчального семестру не був задовільним. 
Ці студенти отримували допомогу викладачів та до-
слідників з відновлення та підвищення їх адаптацій-
ного потенціалу за розробленою методикою. У якості 
контрольних груп виступали студенти, які мали задо-
вільну адаптацію на початок навчання. 

  Таким чином, аналіз попередніх результатів адап-
таційного потенціалу студентів 1 курсу на початок 
першого навчального семестру в двох ВНЗ міста Хар-
кова дозволив запропонувати дві форми впроваджен-
ня розробленої інноваційної комплексної методики 
підвищення адаптаційного потенціалу студентів до 
навчального процесу, основаної на комплексах фізич-
них вправ та фізичній активності: індивідуальну та 
групову.

Перспективи подальших досліджень у цьому на-
прямку полягають в запровадженні диференційова-
ного підходу до занять фізичним вихованням, само-
стійною роботою у поза навчальний час студентів з 
низькими адаптаційними можливостями. 
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