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Особливості впливу виробничого навчання на фізичний стан та 
здоров´я учнів професійно-технічної освіти
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Львівський державний університет фізичної культури 

Анотації:
Розглянуто негативний вплив ги-
покінезії на морфологічний і функ-
ціональний стан, працездатність і 
здоров'я учнів. Обстежено 50 учнів 
(перший курс, вік - 15-16 років) і 50 
учнів школи (10 клас, вік - 15-16 ро-
ків). Відзначається необхідність у 
посиленні ролі фізичного вихован-
ня на початковому етапі навчання 
в професійно-технічному навчаль-
ному закладі. Показано важли-
вість фізкультурно-оздоровчих 
занять для підвищення працез-
датності й поліпшення морфо-
функціонального стану організму 
учнів.

Топылко Н. Я. Особенности влияния 
производственного обучения на физи-
ческое состояние и здоровье учеников 
профессионально-технического образо-
вания. Рассмотрено негативное влияние 
гипокинезии на морфологическое и функ-
циональное состояние, работоспособность и 
здоровье учеников. Обследовано 50 учеников 
(первый курс, возраст - 15-16 лет) и 50 уче-
ников школы (10 класс, возраст - 15-16 лет). 
Отмечается необходимость в усилении роли 
физического воспитания на начальном эта-
пе учебы в профессионально-техническом 
учебном заведении. Показана важность 
физкультурно-оздоровительных занятий для 
повышения работоспособности и улучшения 
морфо-функционального состояния организ-
ма учеников.

Topylko N.J. Features of in uence of in-
service training on a physical condition 
and health of pupils of vocational train-
ing. Negative in uence of hypokinesia is 
considered on the morphological and func-
tional state, capacity and health of students. 
50 students ( rst course, age - 15-16 years) 
and 50 students of school are inspected 
(10 class, age - 15-16 years). A necessity 
is marked for strengthening of role of physi-
cal education on the initial stage of studies 
in vocational school. Importance is rotined 
athletic-health-improvement employments 
for the increase of capacity and improve-
ment morphological and functional the 
states of organism of students.
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Вступ.1

Приведення процесу навчання у відповідність до 
стану здоров’я учнів та студентів – одне із вагомих за-
вдань в управлінні системою освіти [10]. Поняття про 
здоров’я не має конкретного визначення і чітких меж, 
існують різні перехідні стани. Поняття «практично здо-
рова людина» не включає прихованого відхилення від 
норми, що не відображається на самопочутті та працез-
датності [8]. 

На стан здоров’я впливають екологічні проблеми, 
харчування, шкідливі звички, нерідко недотримання гі-
гієнічних норм і правил організації навчального проце-
су, зниження рівня фізичної активності учнів, що навча-
ються в різноманітних навчальних закладах, а особливо 
в закладах професійно-технічної освіти (ПТУ) [1, 3, 6, 
9]. Виробнича діяльність і вивчення загальноосвітніх 
предметів вимагає в учнів профтехосвіти високої фізич-
ної і психічної готовності до навчання і праці, адже на 
відміну від своїх однолітків-школярів, вони отримують 
більше інформаційне навантаження, виконуючи на-
вчальну і виробничу програму.

Основні несприятливі фактори, що характерні для 
професійної діяльності, наприклад, «швачки» це об-
межена рухова активність, незручна робоча поза, мо-
нотонність у роботі, яка пов’язана з виконанням одна-
кових операцій, з постійною концентрацією уваги. При 
гігієнічній оцінці умов праці враховується не тільки 
метеорологічні фактори (температура, відносна воло-
гість, чистота повітря), але і весь комплекс фізичних, 
хімічних і біологічних факторів. До числа факторів, які 
негативно діють па здоров’я працівників швейного ви-
робництва відносять шум, вібрацію, переохолодження, 
перегрів, недостатнє освітлення [1, 6].

Основним завданням фізичної культури професійно-
технічної освіти є збереження і зміцнення фізичного 
здоров’я, високої працездатності, розвиток рухових 
та морально-вольових якостей учнів, підготовка висо-
кокваліфікованих фахівців з високим рівнем фізично-
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го та розумового розвитку [2]. Однак, на нашу думку, 
не можливо реалізувати завдання без контролю того, з 
якими показниками ми отримуємо учнів і якими ці по-
казники становляться до кінця навчання. З цих пози-
цій наше дослідження рівня фізичного здоров’я (РФЗ), 
морфо-фукціонального стану учнів швейного виробни-
чого навчання на початковому етапі, на першому курсі 
та подальші його зміни в процесі навчання є досить ак-
туальними. 

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження було вивчити і проаналізувати 

морфо-функціональні показники, фізичний розвиток, 
рівень здоров’я та фізичну підготовленість учнів швей-
ного виробничого навчання за спеціальністю «швачка-
кравець», для обґрунтування організаційних заходів 
оздоровчої роботи у закладах профтехосвіти.

Організація та методи досліджень. Обстежено 50 
учнів першого курсу, віком 15-16 років, МЦ ПТО ХМД 
м. Львова, які навчаються за спеціальністю «швачка, 
кравець» і 50 учнів школи 10 класу, віком 15-16 років, 
СШ № 77 м. Львова, які навчаються за загальноприйня-
тою програмою фізичної культури. 

Фізичний стан учнів визначали за тестом Купера. 
Рівень і гармонійність фізичного розвитку визначали 
за морфо-функціональними показниками: артеріальний 
тиск (АТ), частота серцевих скорочень (ЧСС), вага, ріст, 
життєва ємкість легень (ЖЄЛ), сила м’язів, а також за 
допомогою різних індексів (індекс маси тіла, силовий 
та життєвий індекси). Проаналізовано рівень фізично-
го здоров’я учнів ПТУ та школи протягом навчального 
року за даними комплексного медичного огляду. 

Дані опрацьовано статистично з використанням 
програми SPSS 11.5.

Результати досліджень та їх обговорення. 
Встановили, що у обстежуваних учнів 1 курсу ПТУ 

на початок навчального року за результатами тесту 
К.Купера вихідний фізичний стан класифікувався як 
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«відмінний» -  у учнів основної групи, а у учнів під-
готовчої групи - визначався як «відмінний» - 52% і 48% 
- як «добрий». 

Аналогічно і у учнів школи основної групи на поча-
ток навчального року рівень фізичного стану за резуль-
татом тесту К.Купера класифікувався як «відмінний» на 
100%, а у учнів підготовчої групи – 53% «відмінний» і 
47% - «добрий». 

За морфологічними показниками, учні обох груп, як 
школи так і ПТУ на першому етапі досліджень – поча-
ток навчального року – були, практично однакові. Від-
різнялись тільки учні ПТУ підготовчої групи від уче-
ниць школи за показниками ЖЄЛ. Учні ПТУ – 3000,0 ± 
57,74 мл; учні школи – 3516,67 ± 113,77 мл. Ваго-ростові 
показники дівчат на I етапі досліджень були практично 
однакові (табл. 1).

На першому етапі досліджень в стані спокою, після 
тестового навантаження (20 присідань) і в період 5-хв. 
відновлення учні ПТУ і учні школи як основної, так і 
підготовчої групи суттєво не відрізнялись за величиною 
ЧСС (рис. 1). 

Відмінності не спостерігались між групами учнів 
при вивченні систолічного тиску, як при навантаженні, 
так і в період відновлення. Учні школи основної групи в 
стані спокою (117,50 ± 1,71 мм рт.ст.), учні 1 курсу ПТУ 
(118,00 ± 2,77 мм рт.ст.). Отримані дані свідчать про ви-
сокий рівень здоров’я учнів на момент вступу в ПТУ. 

На другому етапі досліджень, кінець навчального 
року, у швей I курсу основної групи рівень фізичного 
стану за виконанням тесту К.Купера характеризувався 
як «добрий» - 37%, «задовільний» - 33% і 30% як 
«поганий». У швей I курсу підготовчої групи рівень 
фізичного стану на другому етапі класифікувався як 
«поганий» на 100%. 

У дівчат за період першого року навчання в ПТУ 
в окреслилась тенденція до підвищення індексу маси. 
Знизились показники динамометрії правої руки на 
3,5%, а лівої руки – на 10,1%  – дівчат основної групи,  
а у дівчат підготовчої групи ПТУ сила правої кисті 
знизилась 15,1%, а лівої – на 13,2%. У учнів школи 
основної та підготовчої  груп таких відмінностей  на II 
етапі не спостерігалось (табл. 2). 

На другому етапі досліджень, в кінці навчального 
року, у учнів школи рівень фізичного стану за виконан-
ням тесту К.Купера не змінився і далі характеризувався 
як «відмінний» -100% , а у учнів школи підготовчої гру-
пи рівень фізичного стану дещо знизився і характеризу-
вався як «добрий» на 100%. 

Морфологічні показники учениць школи як осно-
вної, так і підготовчої групи  на другому етапі дослі-
джень суттєво не змінились. 

Величина ЧСС на другому етапі досліджень не змі-
нилась у учнів школи основної групи: ні в стані спо-
кою, ні при навантаженні, ні при відновленні  (р>0,05). 
У школярок підготовчої групи спостерігались незначні 
зміни ЧСС у стані спокою, при тестовому навантаженні 
та при відновленні (р>0,05). У швачок як основної, так 
і підготовчої групи відбулись значні зміни. Показники 
ЧСС після виконання навантаження були значно вищі, 
основна група (105,50 ±1,09 уд./хв), підготовча (110,33 
± 2,04 уд./хв) (р<0,05).

Ця ж тенденція зберігалась у учнів ПТУ і після 5-и 
хвилинного відпочинку (83,67 ± 1,45 уд./хв. – у під-
готовчій і 76,0 ± 0,58 уд./хв. – у основній групі), тоб-
то учні на другому етапі досліджень після виконання 
проби з 20 присіданнями уже повністю не відновились 
(р<0,05)  (рис.2).  

Відрізнялись учні ПТУ від учнів школи на другому 
Таблиця 1 

Морфологічні показники учнів на початок навчального року  (М ± m) (n=100)

Етапи
дослід.

п - ки

1 етап
ПТУ школа

основна підготовча основна підготовча
L (см) 166,0 ±2,38 166,83±0,65 165,83±0,75 166,83±2,18
P (кг) 56,17±1,80 56,83±0,79 54,67±0,88 55,50±2,49

дин.пр. (кг) 22,17±1,92 19,83±0,98 21,83±1,25 20,17±1,58
дин.лів. (кг) 21,50±1,52 20,67±0,61 22,33±1,82 21,17±1,25
сил.ін.пр. (%) 39,25±2,42 34,89±1,54 40,09±2,78 36,31±2,77
сил.ін.лів. (%) 38,24±2,16 36,37±0,69 41,07±3,81 38,14±2,19*
ІМТ (кг/м2) 20,39±0,56 20,04±0,36 19,87±0,22 19,93±0,77

* - р < 0,05 – достовірна вірогідність між групами

Рис. 1. Динаміка ЧСС у учнів ПТУ і школи основної та підготовчої групи з фізичного виховання на I етапі обсте-
ження
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етапі і за величиною систолічного тиску (навантаження 
136,67 ± 4,94 мм рт.ст. – учні ПТУ підготовчої групи, 
учні школи підготовчої групи 124,17 ± 1,54 мм рт.ст.; 
основна група швачок 132,0 ± 1,51 мм рт.ст, учні школи 
123,17 ± 1,01 мм рт.ст).     

Отже, проведені дослідження встановили, що на 
першому етапі досліджень на початку навчального 
року обстежувані групи учнів не відрізнялись за вихід-
ним рівнем фізичного розвитку: відмінний стан у дівчат 
основної групи учнів школи і ПТУ і добрий у дівчат 
підготовчої групи учнів школи і учнів ПТУ. Рівень їх 
фізичного стану свідчить про те, що до моменту вступу 
учнів в ПТУ рівень рухової активності був достатнім.

Досліджувані групи не відрізнялись за функціо-
нальним станом ССС, оскільки основні показники ге-
модинаміки не мали суттєвих відмінностей ні у стані 
спокою, ні в період відновлення, не відрізнялись і після 
виконання тестового навантаження 20 присіданнями. 
Не відрізнялись досліджувані і за морфологічними по-
казниками на I етапі досліджень.

Отримані дані на другому етапі досліджень (в кінці 
року) показали, що у дівчат-швачок рівень фізичного 
розвитку змінився з «відмінного» у учнів основної гру-
пи перейшов у «задовільний», а у учнів підготовчої гру-
пи результати тесту К.Купера ще знизились: фізичний 
стан з «доброго» перейшов у «поганий». Разом з тим, 
у них функціональний стан ССС погіршився: недовід-
новлення після проби з 20 присіданнями. На кінець на-
вчального року у учнів ПТУ обох груп збільшилась вага 
і знизились показники ЖЕЛ та окреслилась тенденція 
до підвищення ІМТ.

У дівчат школи основної групи спостерігались про-
тилежні змін: результати тесту К.Купера підвищились, 
і рівень фізичного розвитку не змінився і залишався 

«відмінний», проте у учнів підготовчої групи рівень 
фізичного стану дещо знизився і характеризувався як 
«добрий», очевидно це зумовлено втомою навчального 
процесу. 

У учнів школи не знизились показники функціональ-
ного стану серцево-судинної системи: спостерігалась 
економізація кровообігу, не змінювались показники у 
відповідь на тестуюче навантаження. На кінець навчаль-
ного року морфологічні показники у школярок не зміни-
лись, що підкреслює їх рівень рухової активності.

Дані другого етапу досліджень відобразили вплив 
навчально-виробничого процесу на функціональний 
стан організму учениць-швей, оскільки за період їх на-
вчання в ПТУ до їх способу життя додався ще один не-
гативний фактор – гіподинамія виробничого процесу. 
Оскільки обстежувані групи учнів школи і учнів ПТУ 
не відрізнялись за показниками на початок року, а на 
кінець року знизились показники учнів ПТУ, а підви-
щення фізичного рівня школярок  основної групи мож-
на, мабуть, пояснити лише різний рівень рухової актив-
ності дівчат протягом року і навчальний процес учнів, а 
зниження фізичного стану учнів підготовчої групи під-
креслює потребу учнів у руховій активності.

Паралельно з дослідженнями морфо-
функціонального стану проаналізовано рівень фізич-
ного здоров’я 50-и учнів ПТУ та 50-и учнів школи 
протягом навчального року за даними комплексного 
медичного огляду (рис.3 і 4). 

Встановлено різну динаміку змін кількості учнів у 
групах з різним рівнем рухової активності. З 50-и учнів 
ПТУ, які навчаються за спеціальністю «швачка, кра-
вець» першу групу здоров’я (основну) на початок року 
складало 37 учнів, другу (підготовчу)  – 20 учнів, третю 
(спеціальну) – 3 учні, а на кінець -  кількість учнів пер-

Таблиця 2
Морфологічні показники учнів на кінець навчального року  (М ± m) (n=100)

Етапи
дослід.

п - ки

ІІ етап
ПТУ школа

основна підготовча основна підготовча
L (см) 166,33±2,17 167,17±0,60 166,17±0,65 167,17±2,21
P (кг) 58,17±1,66* 61,17±0,79* 54,33±0,84 55,67±1,99

дин.пр. (кг) 21,83±0,40 18,83±0,79* 22,17±1,25 21,67±1,17
дин.лів. (кг) 19,33±0,42* 18,67±0,338 22,00±1,34 22,00±1,15
сил.ін.пр. (%) 37,70±1,37* 30,87±1,59* 40,90±2,65 39,08±2,21
сил.ін.лів. (%) 33,35±1,04* 30,55±0,70* 40,63±2,84 39,58±1,88
ІМТ (кг/м2) 21,03±0,48 21,90±0,36 19,67±0,21 19,91±0,53

* - р < 0,05 – достовірна вірогідність між групами.

Рис. 2. Динаміка ЧСС у учнів ПТУ і школи основної та підготовчої групи на II етапі обстеження

130  
120  

110  

100  спокій  
навантаження 
відновлення

90   

80   

70   
60   

основна              підготовча          основна          підготовча
ПТУ                                           школа  

2 етап  



Педагогіка, психологія та медико-біологічні

116

шої групи здоров’я скоротилась з 37 до 17 учнів, а друга 
група збільшилась до 28 учнів, третя – до 5-и учнів. 

На початок навчання в школі перша група здоров’я 
налічувала 42 учні, друга – 7 учнів, третя – 1, а на кі-
нець  спостерігається збільшення кількості учнів осно-
вної групи з 42 до 46 учнів і  зменшення кількості учнів 
другої групи - з 7 учнів до 3, а третя  група здоров’я 
залишається без змін (1 учень) (рис.4).

Висновки. 
Фізичне здоров’я – один із показників, який визна-1. 
чає не лише якість і тривалість життя людини, але 
пов’язаний із її професійною діяльністю, оскільки 
роботодавці звертають увагу не лише на рівень знань 
працівника, а й на рівень її фізичних сил, працездат-
ності та фізичного здоров’я.
Заклади профтехосвіти, які мають вирішувати оздо-2. 
ровчі задачі, стали серйозним фактором ризику: кіль-
кість здорових учнів, без хронічних захворювань, які 
закінчують ПТУ зменшується, знижується рівень ру-
хової активності.
Проведенні дослідження показали, що виражена гі-3. 
подинамія, зумовлена навчальним і виробничим про-
цесом, призвела до погіршення деяких морфологіч-
них характеристик, а саме ваго-ростових індексів, 
зокрема ІМТ, фізичного стану за результатами тесту 
К.Купера. 
За результатами дослідження РФЗ учнів, які навча-4. 
ються за напрямом швейне виробниче навчання в 
ПТУ нами виявлено найслабшими показники діяль-
ності серцево-судинної системи та рівень розвитку 
сили, що вимагають негайної корекції їх рухової ак-
тивності. І можуть бути покращені при підборі від-
повідних засобів та методів фізичного виховання для 
попередження зниження рівня їх здоров’я.  
Перспективи подальших досліджень. Зміст фізич-

ної культури необхідно заповнити новими формами 
фізичного виховання оздоровчого спрямування з ви-
користанням ППФП, виробничої гімнастики, засобів 

ЛФК, фізичних вправ, які дають змогу цілеспрямовано 
впливати на стан фізичного здоров’я і рівень фізичної 
працездатності учнів ПТУ. Крім того, потребує вдо-
сконалення лікарсько-педагогічний контроль за орга-
нізацією фізичного виховання. Вважаємо за необхід-
не впровадження експрес-оцінки фізичного здоров’я 
учнів швейного виробничого навчання другої і третьої 
групи здоров’я, з метою підвищення ефективності 
фізкультурно-оздоровчих програм.
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Рис. 3. Рівень фізичного здоров’я учнів ПТУ за період навчання 2007-2008 рр.
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Рис. 4. Рівень фізичного здоров’я учнів школи за період навчання 2007-2008 рр.
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