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Аннотация
Рассмотрена проблема оцен-

ки физической подготовленнос-
ти студентов в условиях реорга-
низации системы физического 
воспитания. Установлено, что в 
современных вузах наблюдается 
тенденция к снижению объема 
двигательной активности сту-
денческой молодежи, что нега-
тивно сказывается на их состо-
янии здоровья. Отмечено, что 
контрольные тесты по физичес-
кой подготовке для современной 
молодежи являются опасными 
для здоровья, а их выполнение 
требует предварительного меди-
цинского осмотра. Предложено 
внедрение в практику физическо-
го воспитания студентов системы 
мониторинга гармоничности их 
физического и функционального 
развития в соответствии с типом 
конституции, образом жизни и 
потребностями будущей профес-
сии.

Ключевые слова: студенчес-
кая молодежь, физическое разви-
тие, функциональное состояние, 
физическая подготовленность, 
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Постановка проблеми. В 
системі фізичного виховання 
студентів за останні десятиліття 
пройшли значні зміни. Це, на-
самперед, пов’язано зі змінами 
державного устрою, новою зако-
нодавчою системою та свободою 
освітніх закладів у виборі на-
вчальних програм, що і призвело 
до погіршення фізичного розви-
тку, фізичної підготовленості та 
функціонального стану молоді в 
результаті зниження обсягу їх ру-
хової активності. 

Після проголошення незалеж-
ності України введені в дію різні 
нормативні документи, спрямова-
ні на розвиток фізичної  культу-
ри, є декларативними і на краще 
ситуацію не змінили [16]. Лише 
збільшилася частота порушень 
постави в молоді з 8-9% до 80-
90% за рахунок слабкості м’язів 
черевного пресу, стегон, спини. 
Прискорилися процеси старіння, 
біологічний вік 18-20 річних сту-
дентів досягає 35-40 років [1; 14]. 
І це ще не повний перелік наслід-
ків реорганізації системи фізич-
ного виховання. А ще й лист МОН 
№1/9 126 «Щодо особливостей 
організації освітнього процесу та 
формування навчальних планів у 
2015/2016 навчальному році» [7], 
у якому йдеться про те, що за-
няття з фізичної культури можуть 
бути організовані як факультатив-
ні, що й призвело до зникнення 
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з навчальних планів дисципліни 
«фізичне виховання». 

При всій недосконалості су-
часної системи фізичного вихо-
вання у вишах у грудні 2015 р., 
Кабінет Міністрів України по-
становив упродовж 2016 р. роз-
робити тести і нормативи для 
проведення щорічного оцінюван-
ня фізичної підготовленості на-
селення України та забезпечити, 
починаючи з 2017 р., проведення 
обов’язкового щорічного оціню-
вання фізичної підготовленості 
студентів [13].  Починаючи з 2017 
року, проведення щорічного оці-
нювання повинно стати головним 
показником системи контролю 
за станом фізичного розвитку та 
здоров’я населення України [8].

Для викладачів вишів та ін-
ших  освітніх закладів різного 
типу постала проблема: як під-
готувати студентів до тестування 
основних фізичних якостей, спи-
раючись на дисципліну «фізич-
не виховання», яка на сьогодні в 
навчальних планах є позакредит-
ною, і проводиться не більше 2 
годин на тиждень і не передбачає 
ніякого підсумкового контролю. 
Звичайно, у такій ситуації зовсім 
не йдеться ні про здоров’я нації, 
ні про належну фізичну підготов-
леність молоді. [10].

 У найближчому майбутньому 
можна очікувати те, що  більшість 
здорових і фізично розвинених 
випускників загальноосвітніх 
шкіл будуть вступати до військо-
вих і спеціалізованих вищих на-
вчальних закладів, де сам факт фі-
зичного здоров’я, а не наявність у 
абітурієнтів глибоких знань буде 
конкурентною перевагою при за-
рахуванні на навчання, а всі інші 
заклади вищої освіти отримають 
у найближчі роки 90%, а то й всі 
100% абітурієнтів з відхиленнями 
у фізичному та психосоматично-
му розвитку, що в подальшому 
ляже тягарем на плечі держави у 
вигляді сплати за лікарняними, 
численної інвалідності та перед-
часної смертності.

Зв’язок з науковими про-

грамами, планами, темами. До-
слідження виконується згідно з 
планом науково-дослідної роботи 
кафедри основ здоров’я, фізичної 
реабілітації та екології Бердян-
ського державного педагогічного 
університету за темою «Моніто-
ринг стану фізичного здоров’я 
студентів з різним рівнем рухової 
активності в період навчання у 
педагогічному ВНЗ».

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій  дозволив вивчити 
значний досвід, накопичений в 
теорії й практиці фізичного вихо-
вання студентської молоді. Зокре-
ма, для розв’язання протиріч, що 
склалися між рівнем соціальних 
вимог та ефективністю педаго-
гічного процесу з фізичного ви-
ховання студентів у ВНЗ України 
проведено безліч наукових дослі-
джень, які представлені у фунда-
ментальних працях М.М.  Була-
тової  [2], Г.П.  Грибана [3], О.Д. 
Дубогай, М.В. Дутчака [4], С.С. 
Єрмакова, С.М. Канішевського, 
Т.Ю. Круцевич [5], О.С. Куца, 
М.О. Носко, Є.Н. Приступи, С.І. 
Присяжнюка [14], Р.Т. Раєвського, 
А.В. Цьося, Б.М. Шияна, Ю.М. 
Шкребтія та ін.). Стратегія реалі-
зації їх є очевидною, проте меха-
нізмів упровадження відповідних 
результатів в освітній процес ВНЗ 
не передбачено. Хоча, як зазнача-
ють науковці  В.П. Андрущенко, 
В.І. Бондар, В.Г. Кремень, Л.П. 
Сущенко, М.М. Фіцула, фізичне 
виховання як навчальна дисци-
пліна одночасно дозволяє вирі-
шувати освітні, виховні та оздо-
ровчі завдання, які комплексно 
забезпечують збалансований пе-
дагогічний вплив на студента від-
повідно до сучасних вимог фор-
мування творчої, інтелектуальної, 
морально-вольової та фізично до-
сконалої особистості [15].

Виділення невирішених 
раніше частин загальної про-
блеми. Отже, вивчення дослід-
жуваної проблеми дозволило 
констатувати, що, на жаль, сьо-
годні державні установки на стан 
фізичного виховання студентів 

у 80 % вищих закладів освіти 
країни не реалізуються у повній 
мірі з різних причин, зокрема і з 
посилкою на практику європей-
ських освітніх закладів, де фізич-
не виховання студентів віддано 
спортивним клубам. Науковими 
дослідженнями вчених доведено, 
що близько 90% студентів мають 
відхилення у стані здоров’я, а по-
над 50% – незадовільну фізичну 
підготовленість [16], а це свід-
чить про те, що здача нормати-
вів з фізичної підготовки за про-
грамою обов’язкового щорічного 
тестування студентів за наказом 
Мінмолодьспорту України без по-
передньої фізичної підготовки не 
є безпечним для здоров’я. Особ-
ливо це стосується тестів з бігу 
на 2000 та 3000 метрів, оскіль-
ки вони потребують граничного 
функціонування опорно-рухо-
вого апарату та серцево-судин-
ної системи. Існує можливість 
оцінки фізичної підготовленості 
з використанням «безпечних», 
педагогічних тестів, які широко 
представлені в оздоровчо-рекреа-
ційній фізичній культурі.

Формулювання мети, по-
становка завдань і методи до-
слідження. Мета дослідження 
– розробити та впровадити в про-
цес фізичного виховання студен-
тів методику моніторингу їх рів-
ня фізичного розвитку на основі 
антропометричного обстеження 
для оцінки їх готовності до здачі 
контрольних нормативів за про-
грамою щорічного тестування 
Мінмолодьспорту України.

Досягненню мети дослід-
ження сприяло використання 
загально-наукових методів тео-
ретичного рівня: аналіз, синтез, 
порівняння, обгрунтування, сис-
тематизація та інтерпретація; 
загально-педагогічних методів: 
теоретичний аналіз спортивно-
педагогічної, медико-біологічної 
та спеціальної науково-методич-
ної літератури, математичних ме-
тодів: обчислення індексів.

Результати дослідження та 
їх обговорення.  Для досягнення 
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поставленої мети дослідження на 
основі аналізу науково-методич-
ної літератури нами було віді-
брано такі морфофункціональні 
показники, які тісно корелюють 
з фізичною працездатністю та 
адаптацією організму людини до 
фізичного навантаження [6, 17]. 
До них належать, в першу чергу, 
такі морфо-функціональні показ-
ники: кардіо-респіраторної систе-
ми (ЧСС, САТ, ДАТ, ПАТ, ЖЕЛ); 
опорно-рухового апарату (розви-
ток м’язів тулуба, верхніх і ниж-
ніх кінцівок). Від розвитку цих 
показників залежать результати 
в педагогічних тестах з фізичної 
культури, які з точки зору педа-
гогіки спрямовані саме на оцін-
ку тих самих функціональних 
систем, які забезпечують рухову 
діяльність людини [6, 10, 11, 12, 
17]. 

Але проведення традиційних 
педагогічних тестів з фізичної 
підготовки не завжди можливе: 
або відсутні умови для проведен-

ня, або студенти слаботреновані. 
До того ж добре відомо, що про-
ведення граничних тестів зі сту-
дентами, у яких відсутні регуляр-
ні фізичні тренування, пов’язане 
з ризиком для здоров’я, а інколи 
і для життя. Тому ми пропонуємо 
методику прогнозування рівня 
фізичної підготовленості студен-
тів на основі оцінки показників 
їх фізичного розвитку і функціо-
нального стану: індекс маси тіла 
(ІМТ), з обов’язковим урахуван-
ням компонентного складу тіла 
(м’язова і жирова маси); фізич-
ний розвиток нижніх кінцівок 
– активна маса ніг (АМНК); фі-
зичний розвиток верхніх кінцівок 
– активна маса рук (АМВК); стан 
серцево-судинної системи: час-
тота серцевих скорочень (ЧСС), 
систолічний артеріальний тиск 
(САТ), діастолічний артеріальний 
тиск (ДАТ), пульсовий артеріаль-
ний тиск (ПАТ); інтегральний по-
казник – індекс фізичного розвит-
ку (ІФР). 

Сьогодні все ширше в практи-
ці фізичної культури пропонуєть-
ся використовувати індекс маси 
тіла (ІМТ), який розраховують 
за формулою: маса тіла, кг / до-
вжину тіла, м2 і характеризує роз-
поділ маси по поверхні тіла. Але 
ж при збільшенні м’язової маси 
і збереженні тієї ж поверхні тіла 
можна говорити про поліпшення 
фізичного розвитку людини, а в 
результаті збільшення жирового 
компоненту маси тіла фізичний 
розвиток і фізична підготовле-
ність погіршуються. Тому ця фор-
мула не може адекватно відобра-
зити саме гармонічність розвитку 
м’язової маси людини, оскільки 
зовсім не враховує жировий ком-
понент. Отже, для того, щоб оці-
нити саме м’язовий розвиток тіла 
людини, тобто її активну масу, від 
якої і залежить стан фізичної під-
готовленості, необхідно із загаль-
ної маси тіла вилучити жировий 
компонент.

У результаті отримаємо моди-
фіковано формулу індексу маси 
тіла (ІМТ):

ІМТа (кг/м2) = 
[М (кг) – D (кг) ] / [L кг/м2], 
де: ІМТа – індекс маси тіла ак-

тивної; М – маса тіла; D – жирова 
маса; L – довжина тіла.

Для того, щоб розрахувати 
жировий компонент маси тіла (D, 
кг),  використали формули, запро-
поновані J. Mateigka за рекомен-
даціями Е.Г. Мартіросова [9]:

D (кг) = S (м2) × f (мм) × k,
де: D – маса жирової тканини; 

S – площа поверхні тіла; f – се-
редня товщина шкірно-жирових 
складок (табл.1); k – константа 
0,9.

Площу поверхні тіла (S, м2) 
обчислили за формулою: 

S (м2) = 100 + М (кг) + 
[L (см) −160] / 100,  

де: S – площа поверхні тіла; 
М – маса тіла; L – довжина тіла.

Використовуючи такий гео-
метричний підхід для визначен-
ня компонентів маси тіла, можна 
також обчислити ряд антропоме-
тричних індексів, які характери-

Таблиця 1
Вимірювання товщини шкірно-жирових складок (f)

 f Ділянка тіла Методика вимірювання
f(1) кисть на тильній поверхні кисті, на рівні голівки III пальця
f(2) передпліччя на внутрішній поверхні, в найширшому місці
f(3) плече у верхній третині внутрішньої поверхні плеча
f(4) лопатка під нижнім кутом лопатки, в косому напрямку 
f(5) груди під грудним м'язом, по передній пахвовій лінії
f(6) живіт праворуч, на рівні пупка
f(7) стегно посередині стегна, паралельно ходу пахової складки
f(8) гомілка на рівні нижнього кута підколінної ямки

Таблиця 2
Методика вимірювання обхватів тіла (С)

С Ділянка тіла Методика вимірювання
С(1) передпліччя на 5 см нижче проекції ліктьового суглоба

С(2) плеча в найбільш розвиненому місці двоголового 
м’яза

С(3) стегна під сідничною складкою
С(4) гомілки в найбільш розвиненому місці литкового м’яза
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зуватимуть фізичний розвиток 
окремих сегментів тіла. Напри-
клад, визначимо активну масу 
верхньої та нижньої кінцівки. Для 
цього треба кінцівку представити 
у вигляді циліндра та помножити 
її довжину на радіус у квадраті й 
отримаємо площу кінцівки, що 
дасть можливість нам оцінити її 
масу. Оскільки в масу кінцівки 
входить не тільки маса м’язів, 
а й жирова маса, то це потрібно 
врахувати. Виходячи з вищесказа-
ного, отримаємо формулу для об-
числення активної маси нижньої 
кінцівки (ноги):

МНКа = LК  × [(С(3) – π × f(7))2 

+ (С(4) – π × f(8))2] × 0,00007,
де: МНКа – активна маса ниж-

ньої кінцівки; LК – довжина ниж-
ньої кінцівки; С(3) – обхват стег-
на; С(4) – обхват гомілки (табл.2); 
f(7) – товщина шкірно-жирової 
складки стегна; f(8) – товщина 
шкірно-жирової складки гомілки;   
π – математична константа, яка ви-
ражає відношення довжини кола до 
його діаметру і становить 3,14. 

Аналогічно обчислюємо ак-
тивну масу верхньої кінцівки 
(руки) за формулою: 

МВКа = LК × [(С(2) – π × f(3))2 
+ (С(1) – π × f(2))2] × 0,00007,
де: МВКа – активна маса 

верхньої кінцівки; LК – довжина 
верхньої кінцівки; С(2) – обхват 
плеча; С(1) – обхват передпліччя; 
f(2) – товщина шкірно-жирової 
складки передпліччя; f(3) – товщи-
на шкірно-жирової складки плеча; 
π – математична константа, яка 
виражає відношення довжини 
кола до його діаметру і становить 
3,14.

Для визначення стану сер-
цево-судинної системи як цен-

трального компоненту фізичної 
працездатності ми пропонуємо 
використовувати пульсовий тиск 
(відносний), який розраховується 
за формулою:

вПАТ = САТ – ДАТ / ЧСС, 
де: вПАТ – відноснй пульсо-

вий артеріальний тиск; САТ – 
систолічний артеріальний тиск; 
ДАТ – діастолічний артеріальний 
тиск; ЧСС – частота серцевих 
скорочень.

Інтегральний індекс фізич-
ного розвитку (ІФР) розраховує-
мо як середнє арифметичне всіх 
показників фізичного розвитку 
(табл.3): 

ІФР = ІМТа (кг/м2) + 
МНКа (кг) + МВКа (кг) / 3,
де: ІМТа – індекс маси тіла 

активної; МНКа – активна маса 
нижньої кінцівки; МВКа – актив-
на маса верхньої кінцівки.

Інтегральний показник фізич-
ного розвитку (ІФР) студентів до-
зволить розподілити їх на групи 
з фізичного виховання та визна-
чити для кожної з них конкретну 
мету:

– при недостатньому рівні фі-
зичного і функціонального роз-
витку – відновлення фізичної 
працездатності та поліпшення 
показників до нормального стану; 

– при низькому рівні фізич-
ного і функціонального розвитку 
– зміцнення функціональних сис-
тем і якісних показників, які за-
безпечують в кінцевому підсумку 
вихід на середній рівень фізично-
го розвитку; 

– при середньому та високому 
рівні фізичного і функціонально-
го розвитку – стабілізація та удо-
сконалення досягнутих результа-
тів, допуск до здачі контрольних 

нормативів з фізичної підготовки.
Відповідно до поставленої 

мети підбирається режим рухової 
діяльності для студента: в першо-
му випадку – відновлюючий, у 
другому – розвиваючий, в третьо-
му – стабілізуючий і тренуваль-
ний.

Висновки. Аналіз наукових 
досліджень і сучасної системи 
оцінки стану фізичної підготов-
леності дозволили констатувати, 
що традиційна система фізично-
го виховання є неефективною, 
а контрольні нормативи, які ви-
користовуються для оцінки фі-
зичної підготовленості студент-
ської молоді, є небезпечними для 
здоров’я, особливо – для студен-
тів зі слабким фізичним розви-
тком.

Упровадження в практику фі-
зичного виховання студентів сис-
теми моніторингу гармонійності 
їх фізичного розвитку може стати 
основою для створення іннова-
ційної системи фізичного вихо-
вання у вищій школі, коли на чолі 
буде поставлена не фізична під-
готовка, а виключно досягнення 
кожним студентом гармонійності 
фізичного розвитку у відповід-
ності з конституційним типом 
статури, способом життя та по-
требами майбутньої професії.

Перспективи подальших 
пошуків у даному напрямку до-
слідження будуть спрямовані на 
визначення стану готовності сту-
дентів Бердянського державного 
педагогічного університету до 
здачі контрольних нормативів з 
фізичної підготовки за розробле-
ною нами методикою. 
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