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Анотації:
Розглянуто співвідношення між 
м’язовою діяльністю та реакцією 
серця при дозованому наванта-
женні. Наведено характеристики 
різних видів тестів для визначення 
рівня здоров’я студентів. У дослі-
дженні приймали участь 3 групи 
студентів по 17 чоловік у кожній. 
Наголошується, що рівень здоров’я 
може бути схарактеризовано дво-
ма компонентами: енергетичним та 
неенергетичним (інтеграційним) по-
тенціалом. Зазначено напрямки ви-
значення рівня здоров’я студентів. 
Показано співвідношення між ін-
тенсивністю (потужністю) фізичного 
навантаження та особливостями 
відповідної реакції за показником 
частоти серцевих скорочень.

Лошицкая Т.И. Результаты оценки  ин-
тегрального компонента здоровья сту-
дентов. Рассмотрены соотношения между 
мышечной деятельностью и реакцией серд-
ца при дозированной нагрузке. Приведены 
характеристики разных видов тестов для 
определения уровня здоровья студентов. В 
исследовании принимали участие 3 группы 
студентов по 17 человек в каждой. Под-
черкивается, что уровень здоровья может 
быть охарактеризован двумя компонента-
ми: энергетическим и неэнергетическим 
(интеграционным) потенциалом. Указаны 
направления определения уровня здо-
ровья студентов. Показано соотношения 
между интенсивностью (мощностью) физи-
ческой нагрузки и особенностями соответ-
ствующей реакции по показателям частоты 
сердечных сокращений.

Loshytska T.I. Results of an estimation 
of an integrated component of health 
of students. Parities between muscular 
activity and reaction of heart are construed 
at dosed loading. Performances of 
different aspects of tests for determining a 
level of health of students are reduced. 3 
groups of students took part in research on 
17 person in everyone. It is emphasized, 
that the level of health can be described 
by two components: in power and not 
power (integration) potential. Directions 
of determining of a level of health of 
students are specifi ed. It is exhibited 
parities between intensity (capacity) 
of an exercise stress and features of 
corresponding reaction on parameters of 
frequency of cardiac reductions.
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Результати оцінки  інтегрального компонента здоров’я студентів
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Вступ.1

Проблема здоров’я студентської молоді піднімаєть-
ся багатьма авторами. Дослідження рівня фізичного 
здоров’я – це проста процедура, яка доступна, прак-
тично, кожному фахівцеві – учителю, викладачу, тре-
нерові. На сьогоднішній день вченими названа досить 
велика кількість окремих показників, що характери-
зують рівень фізичного здоров’я індивіда. Авторами-
науковцями виявлено інформативність цих показників, 
їх взаємозв’язки і розроблено комплексні системи їх 
оцінки (експрес-системи) для більшої простоти і до-
ступності (С.М. Громбах, 1987; В.І. Бєлов, 1989; Г.Л. 
Апанасенко, 1992 та ін.) [1, 2, 5]. Переважна більшість 
авторів у своїх експрес-методиках пропонує використо-
вувати такі показники, як: довжина та маса тіла, життє-
ва ємність легенів(ЖЄЛ), частота серцевих скорочень 
(ЧСС) та їх співвідношення, що виражені в індексах: 
життєвому, силовому,  ваго-зростовому тощо. 

Найчастіше у публікаціях та дисертаційних робо-
тах  використовується експрес-методика Г.Л. Апана-
сенка [2]. Вона проста у використанні, не потребує 
спеціальної підготовки викладача, може бути здійсне-
на в рамках звичайного процесу фізичного виховання, 
не потребує складного обладнання. 

Переваги цієї методики над іншими очевидні: 
це єдина методика, яка виділяє «безпечний» рівень 

здоров’я індивіда, тобто такий, який є недосяжним 
для захворювань;

за результатами застосування методики можна 
виділити «групу ризику» – середній рівень здоров’я 
і проводити із її представниками профілактико-
оздоровчі заходи;

допомагає визначити, які саме засоби фізичного 
виховання і як (у якому режимі) слід спрямовувати їх 
на корекцію фізичного здоров’я тих, хто займається.

Іншими словами, методика добре відома і досить 
поширена. Однак, не у противагу цій методиці, а по-
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ряд із нею з’явилася (несхожа на попередньо назва-
ні) методика відомих вчених Е. Булич та  І. Муравова 
[3]. Причина її появи (розробки) полягає в тому, що 
Е.Г.Булич та І.В.Муравов, в основному, поділяючи  
вищезгадані думки та поняття,  акцентують увагу на 
тому, що в своїй об’єктивній основі здоров’я пред-
ставлено двома компонентами енергетичним та не-
енергетичним (інтеграційним) потенціалом: „ … за 
рахунок цього потенціалу людина й живе, а зовсім не 
за рахунок того, що  в нього немає хвороби чи патоло-
гічних процесів ”, –  стверджують автори [3].   

Слід відмітити, що енергетичний компонент 
здоров’я вивчений  краще (Г.Л. Апанасенко, Наумен-
ко, 1988, 1992; Е.Г. Булич, І.В.Муравов, 1995, 1996 
та ін) [1,2,5]. Значно менше вивчений інтеграцій-
ний компонент [3,4]. При аналізі дослідницьких ро-
біт в області фізичного виховання та валеології  нам 
не зустрічались публікації чи статистичні дані, які б 
свідчили про  вивчення інтеграційного компоненту 
здоров’я у будь-якої категорії населення. Складність 
самого об’єкта  вимагає особливих підходів до його 
оцінки та, на нашу думку, не викликає сумнівів щодо 
актуальності його дослідження. 

Дослідження виконано у рамках плану науково-
дослідної роботи кафедри фізичного виховання КДУ 
на 2007 – 2009 н.р.  

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – вивчення  характеру співвід-

ношень  між м’язовою діяльністю та реакцією серця в 
кількісному показнику.  

Завдання дослідження:  
дослідити ефект впливу на організм, зокрема, • 
серцево-судинну систему, дозованого навантаження;
кількісно оцінити отримані показники;• 
спів ставити результати  дослідження  у різних • 
групах;
проаналізувати отримані дані;• 
оцінити інтеграційну  здатність організму.• 
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Методи дослідження. Для досягнення мети та ви-
рішення завдань дослідження ми застосували наступ-
ні методи:  
аналіз літературних джерел, • 
тест моторно-кардіальної кореляції (МКК);• 
методи математичної статистики, зокрема, коефіці-• 
єнти кореляції Пірсона, Кендала, Спірмена.  
Отже, для оцінки інтегрального компонента ін-

дивідуального здоров’я, як єдиний і основний ме-
тод дослідження,  використовувався тест моторно-
кардіальної кореляції (Булич Е., Муравов І., 1997) [3]. 

Організація  дослідження. Для проведення до-
сліджень було сформовано 3 групи по 17 чоловік у 
кожній: до першої увійшли юнаки, які за методикою 
Г.Л. Апанасенка мають «безпечний рівень» здоров’я, 
до другої – юнаки, які мають високий рівень фізич-
ної підготовленості, незалежно від рівня фізичного 
здоров’я, а до третьої  увійшли юнаки без відбору за 
будь-якими показниками.

Результати дослідження.
Тест моторно-кардіальної кореляції (МКК) – це 

найбільш простий варіант оцінки інтеграційних 
взаємозв’язків в організмі, він досліджує співвідно-
шення між інтенсивністю (потужністю) фізичного 
навантаження та особливостями реакції  ЧСС на це 
навантаження. 

Тест МКК не надто поширений, тому є необхід-
ність описати алгоритм та умови його виконання. В 
якості фізичного навантаження в цьому тесті може  
використовуватись будь-яка посильна стандартизова-
на  м’язова діяльність,  спроможна викликати вагомі 
зміни в ЧСС. У своїй роботі  ми використали 20 при-
сідань, виконаних за мінімальний відрізок часу.

У протоколі перед початком  виконання тесту фік-
сують вихідну ЧСС та вік ( років).

Із власного досвіду зауважуємо, що тест дає досто-
вірні результати за дотримання  наступних умов під-
готовки до нього та  техніки виконання (складено за 
рекомендаціями авторів тесту та за власним досвідом):

Дослідження слід проводити натщесерце або через 
2 години після легкого сніданку. Не можна проводити 
тестування, якщо йому передувало фізичне чи розу-
мове навантаження, або події, що супроводжувались 
емоційними переживаннями.

Навантаження  тесту повинно бути звичним, при-
родним для досліджуваних.  

Час виконання навантаження довільний, так щоб 
без надмірних зусиль, наприклад, найшвидше та рів-
номірно виконати 20 присідань.

Технічна підготовленість дослідника – коректне 
фіксування показників  ЧСС  в перші 10 с  після наван-
таження та в кожні 10-секундні інтервали відпочинку.  

Час відновлення  ЧСС визначається від моменту 
закінчення присідань до моменту, після якого двічі 
повторюється вихідна або більш низька ЧСС, що ви-
мірюється по 10-секундних інтервалах.

Прискорення ЧСС (%) визначається так:

(( ЧСС після навантаження – ЧСС до наванта-
ження)  х 100)/ ЧСС до навантаження.

Результатом тестування є отримання наступних 
пар показників:
ЧСС за 10с спокою – вік досліджуваного;• 
ЧСС за перші 10с відновлення – час відновлення в • 
секундах;
Час виконання навантаження, с – процент приско-• 
рення ЧСС.
За цими  парами показників обчислюється коефіці-

єнт їхньої кореляції за формулою Пірсона, наданою у 
першоджерелі [3, с.266].

Було розраховано за допомогою коефіцієнта коре-
ляції Пірсона взаємозв’язки  у вказаних парах та всі 
інші, можливі в рамках формули (кореляційна матри-
ця) (табл. ). Окремо було перевірено показники ще дво-
ма коефіцієнтами  –  Кендала та Спірмена.  Вони під-
твердили наявність значимої за Пірсоном кореляції. 

 За даними таблиці у всіх трьох групах юнаків спо-
стерігається прямий зв’язок між приростом ЧСС та 
показником ЧСС у перші 10 с відновлення.  Вважа-
ємо за необхідне акцентувати увагу на тому, що най-
міцніший зв’язок між цими показниками зафіксовано 
у юнаків контрольної групи ( r = 0,79), тоді як у 1-й 
та 2-й експериментальній групах він однаковий (r = 
0,61). У юнаків групи Е-2, що мають відмінну фізич-
ну підготовку, спостерігається статистично значимий 
прямий зв’язок між тривалістю відновлювального пе-
ріоду та показником ЧСС, зафіксованим у його перші 
10 с: чим вища ЧСС у перші 10 с відновлення, тим до-
вший відновлювальний період. Відсутність кореляції 
між віком юнаків і ЧСС у спокої, а також віком і часом 
відновлення може пояснюватись тим, що всі учасники 
тестування –  однолітки. Але для нас виявилось не-
можливим пояснити відсутність кореляції між інши-
ми показниками у всіх трьох групах. 

Оскільки групи сформовано за різними критерія-
ми, ми сподівалися, що результати тесту МКК також 
вкажуть на їх відмінність, особливо це стосується 
групи 1, до якої увійшли юнаки із більш потужними 
функціональними здібностями. Однак цього не ста-
лося. Провести якусь найпростішу градацію рівнів 
здоров’я, визначити „коридори” між рівнями за одер-
жаними даними також неможливо. 

Висновки.
Апробація тесту МКК дозволяє зробити  висновок, 

що він є складним у проведенні: займає багато робо-
чого часу (що унеможливлює його проведення в рам-
ках навчального часу), вимагає додаткової підготовки 
і дослідників і досліджуваних,  наявності   додаткових  
дослідників (помічників)  при одночасному тестуван-
ні декількох осіб.  

Застосування тесту МКК може бути  рекомендова-
но лише в індивідуальному порядку або за мінімаль-
ної кількості підготовлених учасників, а не в умовах 
масових досліджень. Можливо, доцільно було б вико-
ристовувати його у фітнес-клубах для оцінки індивіду-
альних  інтегральних здібностей організму в динаміці 
за схемою «міра впливу вправ – її ефект».

Подальші дослідження планується спрямувати на 
оцінку адаптаційного потенціалу студентів за мето-
дикою Р. Баєвського, що певною мірою, також вивчає 
пристосувальні здібності організму.
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Таблиця
Кореляційний аналіз показників тесту моторно-кардіальної кореляції  

Ко
еф
іц
іє
нт

 к
ор
ел
яц
ії

Показник
ГРУПИ

1 (n=17) 2 (n=17) 3 (n=17)

Х

Y

Вік,
років

ЧСС 
у 

перші 
10с

Час   
наван-
таж, с

Вік,
років

ЧСС 
у 

перші 
10с

Час на-
вантаж, с

Вік,
років

ЧСС 
у 

перші 
10с

Час 
наван-
таж, с

r
Пірсона

ЧСС 
спок, уд/

хв
r
р

0.15
0.56

0.26
0.32

-0.14
0.60

0,27
0,30

0,45
0,07

0,13
0,62

0,09
0,72

0,23
0,37

-0,09
0,74

Час 
відновл,с r  p

0.37
0.14

0.23
0.36

-0.31
0.22

0,22
0,41

0,60
0,01

-0,38
0,13

-0,05
0,86

0,35
0,17

-0,34
0,18

приріст 
ЧСС, % r  p

0.03
0.89

0.61
0.00

-0.18
0.48

-0,10
0,70

0,60
0,01

-0,33
0,19

-0,10
0,69

0,79
0,00

-0,35
0,17

x
Кендалла

ЧСС 
спок, уд/

хв
xр

0.08
0.80

0.18
0.51

-0.12
0.74

0,34
0,25

0,18
0,41

-0,06
0,80

0,14
0,56

0,19
0,32

-0,12
0,56

Час 
відновл,с xр

0.36
0.22

0.26
0.30

-0.30
0.41

0,18
0,51

0,47
0,02

-0,29
0,23

-0,03
0,90

0,31
0,09

-0,32
0,13

Приріст 
ЧСС, % x 0.03

0.90
0.57
0.00

-0.18
0.56

-0,02
0,93

0,57
0,01

-0,20
0,39

-0,17
0,46

0,66
0,00

-0,30
0,13

t
Спірмена

ЧСС 
спок, уд/

хв
t 
p

0.08
0.75

0.20
0.41

-0.13
0.61

0,39
0,12

0,25
0,30

-0,08
0,76

0,16
0,52

0,25
0,31

-0,15
0,54

Час 
відновл,с t 

0.38
0.13

0.32
0.20

-0.31
0.21

0,22
0,39

0,58
0,02

-0,33
0,18

-0,03
0,89

0,35
0,17

-0,40
0,11

Приріст 
ЧСС, %

t 
p

0.03
0.91

0.66
0.00

-0.20
0.42

-0,02
0,94

0,70
0,01

-0,21
0,40

-0,23
0,36

0,83
0,00

-0,39
0,11

Примітка. Дані потребують додаткового опрацювання. Жирним шрифтом виділено статистично значимі 
оцінки коефіцієнтів кореляції. З урахуванням малого об’єму вибірок,  застосовано також непараметричні ран-
гові кореляційні методи Кендала та Спірмена.
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