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Анотація
Мета дослідження – проаналізувати динаміку психофізіологічних функцій студентів СМГ із серцево-судинними
захворюваннями під впливом експериментальної методики контролю у їхньому фізичному вихованні.
Матеріали і методи: для вирішення завдань дослідження використано методики емпіричного рівня: педагогічний
експеримент, педагогічне тестування: методики тестування психофізіологічних функцій, інструментальні мето‑
ди, методи математичної статистики. В експерименті приймали участь 40 студентів СМГ (у рівній кількості дівчат
та хлопців) із серцево-судинними захворюваннями, які мають характер функціональних змін, без органічного
ураження серця.
Результати: уперше практично реалізовано дослідження психофізіологічних функцій у студентів СМГ згідно
адресної корекції засобів за типом захворювань, що дає можливість урахувати індивідуально-типологічні
особливості впливу серцево-судинних захворювань на їхню динаміку під впливом фізичного виховання.
Підсумками педагогічного експерименту з перевірки дієвості експериментальної методики контролю у фізичному
вихованні студентів СМГ із серцево-судинними захворюванням установлено позитивну динаміку стану їхніх
психофізіологічних функцій.
Висновки: доведено доцільним використання запропонованої методики контролю, яка сприяє забезпеченню
ефективності фізичного виховання студентів із серцево-судинними захворюваннями. На підставі отриманих
результатів дослідження, визначено дієвість цілеспрямованої корекції педагогічних впливів у ході фізичного
виховання на підставі результатів перманентного контролю.
Ключові слова: студент; спеціальна медична група; серцево-судинні захворювання; методика; контроль; фізичне
виховання.

лює необхідність звернення до проблеми педагогіч‑
ного контролю, що обумовлено його теоретичним
і практичним значенням для оптимального управ‑
ління результативністю фізичного виховання.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. За дани‑
ми спеціальної літератури [Шаропін, К.А., Берест‑
нєва, О.Г., Іванов, В.Т., 2006; Носко, М.О., Єрмаков,
С.С., Гаркуша, С.В., 2010; Іващенко, О.В., Худолій,
О.М., 2016; Adyrkhaiev, S.G., 2014; Anikieiev, D.M.,
2015], набуття належного рівня психофізичного
стану є дискретним й складається з трансформацій
низки параметрів. Означене вимагає обліку та до‑
слідження міри розвитку інформативних показни‑
ків морфофункціонального стану, стану фізичної
підготовленості та сформованості психофізіологіч‑
них функцій [Магльований, А.В., Бєлова, Л.А., Ко‑
това, А.В., 1998; Казін, Е.М., Блінова, Н.Г., Душеніна,
Т.В., Галєєв, О.Р., 2003; Маліков, М.В., Сватьєв, А.В.,
Богдановська, Н.В., 2006; Купчінов, Р.І. Глазько, Т.А.,
2006; Попічєв, М.І., 2011]. За повідомленнями [Маг‑
льований, А.В., Сафронова, Г.Б., Галайтатий, Г.Д.,

Вступ
Державою визначено проблемою на‑
ціонального значення, що потребує першочергово‑
го розв’язання, стан готовності майбутніх високо
кваліфікованих спеціалістів, які здатні забезпечити
високоякісний рівень виробництва у пролонго‑
ваній перспективі. Саме тому якість вищої освіти
ототожнюється із якістю підготовки працеспро‑
можних фахівців, конкурентоздатних протягом
усього терміну роботи. У цьому контексті фізичне
виховання визначено як один із пріоритетних на‑
прямів у забезпеченні психофізичної готовності
студентів ВНЗ до високопродуктивного виконан‑
ня своїх професійних обов’язків. У межах цієї про‑
блематики особливої актуалізації набуває напрям,
пов’язаний з ефективністю фізичного виховання
студентів, які за станом здоров’я належать до спеці‑
альних медичних груп (далі СМГ). Останнє зумов‑
©

Корягін В.М., Блавт О.З., 2017.

ТМФВ, 2017, том 17, № 21

67

ISSN 1993-7989 (print). ISSN 1993-7997 (online). Теорія та методика фізичного виховання. Том 17, № 2

Бєлова, Л.А., 1997; Шаропін, К.А., Берестнєва, О.Г.,
Іванов, В.Т., 2006; Горелов, А.А., Кондаков, В.Л., Уса‑
тов, А.Н., 2011; Грибан, Г.П., 2012], високий рівень
функціонального стану психофізіологічної сфери
студента забезпечує можливість ефективної реа‑
лізації його психомоторного й інтелектуального
потенціалів, а це загалом визначає продуктивність
його навчальної, а згодом і професійної діяльності.
У цьому контексті доводиться констатувати, що
на сьогодні експериментальні пошуки вітчизняних
учених зосереджені на питаннях дослідження пер‑
ших аспектів, яким присвячено значну кількість
робіт. Фактично, поза увагою науковців залиша‑
ються дослідження міри розвитку психофізіологіч‑
них функцій в процесі фізичного виховання СМГ:
у сучасній вітчизняній літературі практично немає
посилань, які б висвітлювали аспекти означених
питань стосовно контингенту цих груп.
Водночас, аналітичний аналіз наукової та ме‑
тодичної літератури дозволяє сформувати ідею,
що визначення ефективності занять з фізичного
виховання студентів СМГ включає й дослідження
показників психофізіологічних функцій. Обґрун‑
товано [Магльований, А.В., Сафронова, Г.Б., Галай‑
татий, Г.Д., Бєлова, Л.А., 1997; Коробейніков, Г.В.,
2002, 2012; Маліков, М.В., Сватьєв, А.В., Богданов‑
ська, Н.В., 2006; Корягін, В.М., Блавт, О.З., 2016], що
результати контролю психофізіологічних функцій
відображають одні з аспектів функціонального ста‑
ну організму і є критерієм працездатності.
Отож, на основі аналізу наукових даних [Маг‑
льований, А.В., Сафронова, Г.Б., Галайтатий, Г.Д.,
Бєлова, Л.А., 1997; Ільїн, Є.П., 2001; Купчінов, Р.І.
Глазько, Т.А., 2006; Носко, М.О., Єрмаков, С.С.,
& Гаркуша, С.В., 2010; Коробейніков, Г.В., 2012] й
власних пошукових підсумків [Корягін, В.М., Блавт,
О.З., 2012-2016], установлено доцільність викори
стання контролю психофізіологічних функцій у
фізичному вихованні СМГ. Саме його результати
є корелятором психофізичного стану студентів
цих груп, а відтак, індикатором змін у стані їхньо‑
го здоров’я [Магльований, А.В., Сафронова, Г.Б.,
Галайтатий, Г.Д., Бєлова, Л.А., 1997; Купчінов, Р.S.,
Глазько, Т.А., 2006].
Дослідження механізмів формування психофі‑
зіологічних функцій студентів СМГ, розроблення
її теоретичних і методологічних підходів і рішень
ґрунтуються, насамперед, на досягненнях у галу‑
зях фізіології та психології, зокрема, дослідженнях
різних психічних проявів, з’ясування їхніх функ‑
цій, розкритті умов формування різних властиво
стей особистості, тощо. Вивченню різних аспектів
означеної проблеми присвячено значну кількість
досліджень фізіологів [Безруких, М.М., Сонькін,
В.Д., Фарбер, Д.А., 2002; Бойко, О.І., 1976; Вартанян,
Г.О., Пирогов, А.А., 1988] й психологів [Бєхтєрєва,

Н.П., 1974; Греченко, Т.Н., 1999; Александров, Ю.І.,
1998; Ільїн, Є. П., 2001]. Певний перелік праць при‑
свячено дослідженню психофізіологічних функцій
у процесі фізичного виховання [Апанасенко, Г.Л.,
Михайлович, С.О., 2004; Магльований, А.В., Саф‑
ронова, Г.Б., Галайтатий, Г.Д., Бєлова, Л.А., 1997; Ко‑
робейніков, Г.В., 2011; Ровний, О.С., 2012; Попічєв,
М.І., 2011].
Разом з тим, у вітчизняній науковій літературі
практично немає посилань на такі дослідження у
СМГ з цілеспрямованою адресною спрямованістю.
Однак, ефективність педагогічного контролю за‑
лежить від застосування науково-обґрунтованої
технології контролю саме з урахуванням характе‑
ристик захворювання [Лосік, Т.М., Долінний, Ю.О.,
2009; Жмихова, А.Ю., 2010; Корягін, В.М., Блавт,
О.З., 2017]. До того ж, аналіз емпіричних даних
засвідчив відсутність науково-обґрунтованих да‑
них щодо змісту контролю студентів СМГ із по‑
рушенням окремих фізіологічних систем, зокрема
серцево-судинної. У цьому сенсі зазначається не‑
обхідність таких досліджень, так як захворювання
у серцево-судинній системі можуть прогресувати
протягом цілого життя [Геворкян, Е.С., Адамян,
Ц.І., Мінасян, С.М., 2008].
Проблему фізичного виховання студентів
СМГ із серцево-судинними захворюваннями ві‑
дображено у працях [Грибан, Г.П., 2012; Prosvirina,
L.N., Kolokoltsev, M.M., Kolchanova, M.A., Cieslicka,
M., Stankiewicz, B., 2015; Корягін В.М., Блавт О.З.,
2016]. Дослідженнями ряду науковців [Геворкян,
Е.С., Адамян, Ц.І., Мінасян, С.М., 2008; Лосік, Т.М.,
Долінний, Ю.О., 2009; Жмихова, А.Ю., 2010] пока‑
зано, що ефективним засобом корекції порушень
у серцево-судинній системі є фізичне виховання.
У низці наукових розвідок [Дівінська, А.Є., 2012;
Горєлов, О.О., Кондаков, В.Л., Усатов, А.Н., 2011;
Купчінов, Р.І. Глазько, Т.А., 2006] розглянуто вплив
фізичних навантажень на серцево-судинну си
стему. При цьому, у наукових розвідках доведено
необхідність індивідуалізації фізичного виховання
студентів із серцево-судинними захворюваннями
[Лосік, Т.М., Долінний, Ю.О., 2009; Жмихова, А.Ю.,
2010; Anikieiev, D.M., 2015]. До того ж, автори єдині
у думці, що серцево-судинні захворювання мають
доволі значний вплив на стан психофізіологічних
функцій, який, як доведено, зумовлений специфі‑
кою психофізичного розвитку в осіб із такими за‑
хворюваннями [Бєхтєрєва, Н.П., 1974; Александров,
Ю.І., 1998; Ільін, Є.П., 2001]. У певних розвідках об‑
ґрунтовано залежність фізичної працездатності від
стану психофізіологічних функцій у студентів СМГ
[Магльований А.В., Сафронова Г.Б., Галайтатий Г.Д.,
Бєлова Л.А., 1997; Корягін В.М., Блавт О.З., 2016].
Натомість, питання психофізіологічних функ‑
цій студентів СМГ із серцево-судинними захворю‑
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ваннями практично не розглядаються у науковій
літературі. Лише дотично, окремими вченими за‑
значається, що у фізичному вихованні студентів із
порушеннями у цій системі не розроблені зміст і
методика їхнього контролю [Жмихова А.Ю., 2010;
Попічєв М.І., 2011; Дівінська, А.Є., 2012; Грибан,
Г.П., 2012].
Гіпотеза дослідження. З урахуванням того, що
контроль у фізичному вихованні, як спеціально ор‑
ганізований процес, забезпечує умови, необхідні
для реалізації потенцій фізичного виховання, якіс‑
ний контроль психофізіологічних функцій студен‑
тів є чільним чинником формування компетентних
управлінських рішень у фізичному вихованні СМГ.
Підвищення ефективності занять фізичною куль‑
турою студентів із серцево-судинними захворю‑
ваннями можливо забезпечити цілеспрямованою
доцільною корекцією засобів педагогічного впливу
відповідно із підсумками контролю.
Мета дослідження – проаналізувати динамі‑
ку психофізіологічних функцій студентів СМГ із
серцево-судинними захворюваннями під впливом
експериментальної методики контролю у їхньому
фізичному вихованні.

д іагностичних методик, дозволених для викорис‑
тання в закладах освіти: «Теппінг-тест» [25] для
дослідження сили і рухливості нервових процесів;
методика «Technique Munsterberg» спрямована на
визначення параметрів уваги [36]; корректурна
проба Бурдона (буквений варіант) [14] для оціню‑
вання уваги, темпу психомоторної діяльності, пра‑
цездатності й стійкості до монотонної діяльності;
тест П’єрона-Рузера, показники якого ідентифіку‑
ють такі властивості уваги як концентрація, стій‑
кість, вибірковість та швидкість перемикання точ‑
ність та надійність переробки інформації й рівень
працездатності [14].
Для проведення тестування простої зорово-мо‑
торної реакції й лабільності зорового аналізатора
було використано прилад ПНДО [25].

Результати дослідження
Для забезпечення достеменності результатів
експериментального дослідження, виконано ста‑
тистичний аналіз на початку експерименту якісних
характеристик досліджуваних параметрів. Резуль‑
тати дослідження показників психофізіологічних
функцій студентів ЕГ і КГ у цей термін достовір‑
но не відрізнялись, що статистично підтверджено
(табл. 1). Отож, утворена досліджувана вибірка
повною мірою відповідна запитам репрезентатив‑
ності, так як відтворює характеристики генераль‑
ної сукупності.
Для визначення ефекту експериментальної тех‑
нології контролю зіставлена міра розвитку психо‑
фізіологічних функцій у студентів дослідних груп
з урахуванням їхньої динаміки. Середні показники
наведено у табл. 2.
Оскільки сила нервових процесів є показ‑
ником працездатності нервової системи, її дина‑
міку, яка дає основну інформацію щодо якісного
аналізу РП як індикатора функціонального ста‑
ну організму студентів (на підставі моторних ре‑
акцій, а також кінетичної та візуально-моторної
здатності) у процесі контролю, реалізовано з ви‑
користанням експрес-діагностики психомоторних
якостей – “Теппінг-тесту”.
Згідно з якісним критерієм, отримані резуль‑
тати на початку експериментального дослідження
КРНС, що є показником динамічної працездатно
сті, 10,8 % студентів мали перший розряд, усі інші –
другий. Осіб із високим розрядом серед студентів
досліджуваної вибірки не виявлено. Після закін‑
чення експерименту у 82,2 % студентів ЕГ зареє‑
стровано позитивна динаміка КРНС, що досягла
середнього розряду. Вважаємо, що отримані ре‑
зультати є наслідком збільшення темпових можли‑
востей нервової системи, які зумовлені комплексом

Матеріали і методи
Учасники дослідження. Дослідження проведено
на базі кафедри фізичного виховання Національного
університету «Львівська політехніка» протягом три‑
річного курсу визначеної дисципліни. В експерименті
приймали участь 40 студентів (у рівній кількості дівчат
та хлопців) із серцево-судинними захворюваннями.
Для проведення експериментального дослідження
добирали лише студентів із патологічними змінами
серцевої діяльності, які мають характер функціональ‑
них змін, без органічного ураження серця.
На період проведення дослідження, за резуль‑
татами медичного огляду, студенти досліджуваної
вибірки скеровані для занять у СМГ. Дослідження
відбувалося згідно письмової згоди студентів. Дві
групи: контрольну (КГ) й експериментальну (ЕГ)
сформовано за принципом кластерного аналізу для
розподілу вибірки на однорідні групи із задоволен‑
ням вимог щодо достатності обсягу вибірки на рів‑
ні вірогідності р<0,05.
Організація дослідження. Для вирішення за‑
вдань дослідження використано методики емпірич‑
ного рівня: педагогічний експеримент, педагогічне
тес тування: методики тестування психофізіоло‑
гічних функцій [14, 25, 36], методи математичної
статистики [12] для опрацювання та інтерпретації
результатів експериментального дослідження.
Добрані для проведення емпіричного дослі‑
дження тестові методики входять до переліку
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центральних і периферичних перебудов у її стані.
Як наслідок, морфологічні зміни у стані організму
студентів зумовлюють збільшення рухливості нер
вових процесів на основі вдосконалення координа‑
ційних здібностей [Апанасенко, Г.Л., Михайлович,
С.О., 2004].
За інтегративною оцінкою усіх досліджуваних
параметрів, після закінчення експерименту спосте‑

рігається загальна тенденція до зростання резуль‑
татів виконання тестових завдань, які у переважної
більшості студентів ЕГ (77,1 %) були на середньому
рівні.
Найзначущіші відмінності у показниках психо‑
фізіологічних функцій за час проведення експери‑
менту визначені статевим диморфізмом, що цілком
очікувано, оскільки функціональна організація цих

Таблиця 1. Показники психофізіологічних функцій студентів із серцево-судинними захворюваннями на початку
експерименту
ЕГ (n=20)

Досліджувані
параметри

Х

S

As

КГ (n=20)
Me

V

Х

S

As

Me

V

Достовірність
розбіжностей
(р)

ПДП,
у. о.

Х

5,26

0,51

0,75

5,12

37,2

5,30

0,47

0,49

5,20

35,7

>0,05

д

5,51

0,37

0,35

5,42

31,2

5,49

0,41

0,53

5,31

42,2

>0,05

ЛРА,
у. о.

х

4,11

1,01

0,64

4,01

33,4

4,17

0,92

0,74

4,00

34,5

>0,05

д

3,86

1,18

0,20

3,74

42,3

3,90

1,01

0,63

3,70

43,5

>0,05

х

0,82

0,24

0,55

0,79

47,5

0,82

0,18

0,67

0,79

26.7

>0,05

д

0,79

0,22

0,63

0,77

47,8

0,75

0,25

0,80

0,73

36.4

>0,05

х

9,84

1,14

0,48

9,55

45,7

9,75

1,01

0,91

9,69

37,5

>0,05

д

9,01

1,02

0,53

8,99

37,2

8,99

1,15

0,19

8,10

37,4

>0,05

х

7,01

0,66

0,78

7,00

31,2

7,21

0,71

0,64

7,00

36,2

>0,05

д

8,16

0,12

0,33

8,09

33,4

8,77

0,56

0,55

8,12

34,7

>0,05

х

77,68

1,03

0,60

71,44

35,1

78,15

2,35

0,56

77,29

34,5

>0,05

79,7

29,7

82,11

КРНС, %
Оцінка
“ТТ”,бали
А, балів
Т, %
Е, зн.
К, %
Pr, %
Ku, у. о.
t, с
КРП, у. о.

ЛП ПЗМР, мс

ЛЗА, Гц

д

2,01

0,27

1,81

0,58

23,8

>0,05

х

1394

80,4

97,1

0,73

1391

43,4

1355

82,42

108,3

0,27

1349

36,9

>0,05

д

1452

111,3

0,42

1448

39,1

1417

113,7

0,54

1409

43,4

>0,05

х

48,25

3,1

0,71

47,44

33,5

49,61

5,4

0,30

48,5

39,1

>0,05

д

55,21

2,7

0,50

54,32

26,7

56,82

5,1

0,71

56,11

33,5

>0,05

х

51,11

2,4

0,63

50,2

33,4

52,2

3,7

0,83

52,7

26,7

>0,05

д

55,44

3,1

0,50

54,2

30,1

57,0

2,8

0,83

56,4

х

59,17

3,1

0,44

58,97

28,4

63,2

4,0

0,33

63,0

30,1

>0,05

33.4

>0,05

д

65,31

2,7

0,26

64,76

32,1

64,9

5,2

0,54

64,2

28,4

>0,05

х

183,5

25,1

0,75

181,4

33,5

198,1

29,7

0,49

196,2

44,1

>0,05

д

171,7

31,1

0,35

170,4

43,1

176,2

22,4

0,53

175,4

32,1

>0,05

х

0,77

0,06

0,64

0,69

26,7

0,76

0,08

0,74

0,72

28,7

>0,05

д

0,74

0,04

0,20

0,73

34,6

0,75

0,03

0,63

0,74

33

>0,05

х

333,2

12,1

0,55

332,9

35,7

337,7

13,2

0,67

331,4

37,6

>0,05

д

321,2

19,7

0,63

320,6

21,7

321,6

18,8

0,80

319,12

45,5

>0,05

х

34,12

0,88

0,48

33,7

23,6

35,01

0,63

0,91

34,6

28,6

>0,05

д

35,03

0,72

0,53

34,7

33,3

35,99

0,93

0,19

34,9

37,4

>0,05

Умовні позначки: ПДП – показник динамічної витривалості; ЛРА – лабільність рухового апарату, КРНС – коефіцієнт рухливості
нервової системи; А – переключення уваги; Т – точність уваги; Е – коефіцієнт розумової продуктивності; К – концентрація
уваги; Ku – стійкість уваги; Pr – ефективність роботи; t – вибірковість уваги; КРП – коефіцієнт розумової працездатності
ЛП ПЗМР – латентний період простої зорово-моторної реакції; ЛЗА – лабільність зорового аналізатора.
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Таблиця 2. Показники психофізіологічних функцій студентів із серцево-судинними захворюваннями після
закінчення експерименту
ЕГ (n=20)

Досліджувані
параметри

до
х

після

Х

S

Х

S

5,26

0,51

4,33

0,71

КГ (n=20)
+ (%)

р

17,6

<0,05

до

після

+ (%)

р

0,54

1,5

>0,05

Х

S

Х

S

5,30

0,47

5,22

ПДП,
у. о.

д

5,51

0,37

4,59

0,53

16,6

<0,05

5,49

0,41

5,42

0,37

1,2

>0,05

ЛРА, у. о.

х

4,11

1,01

5,19

0,78

28,7

<0,01

4,17

0,92

4,25

0,98

1,9

>0,05

д

3,86

1,18

4,94

0,98

25,3

<0,01

3,90

1,01

4,06

1,01 4.1

КРНС, %
Оцінка “ТТ”,
балів
А, балів
Т, %
Е, зн.
К, %
Pr, %
Ku , у. о.
t, с
КРП, у. о.
ЛП ПЗМР, мс
ЛЗА, Гц

<0,05

х

0,82

0,24

0,93

0,22

25,6

<0,01

0,82

0,18

0,86

0,14

0,4

>0,05

д

0,79

0,22

0,88

0,15

23,9

<0,01

0,75

0,25

0,74

0,23

0

>0,05

х

9,84

1,14

12,3

1,11

24,2

<0,05

9,75

1,01

1,12

1,5

>0,05

д

9,01

1,02

11,8

1,20

27,8

<0,01

8,99

1,15

8,85

0,94

0,6

>0,05

х

7,01

0,66

1,33

32,1

<0,001

7,21

0,71

7,66

0,68

0

>0,05

27,8

<0,05

8,77

0,56

8,86

0,72

0,3

>0,05

<0,05

78,15

2,35

81,84

2,33

3,1

>0,05

<0,05

82,42

1,81

84,11

2,11

2,4

>0,05

9,23

д

8,16

0,12

10,11

1,01

х

77,68

1,03

84,14

2,33

д

80,4

2,01

89,31

2,65

9,02
11,1

10,1

х

1394

97,1

1800

95,1

25,7

<0,05

1355

108,3

1406

87,1

4,4

<0,05

д

1452

111,3

1879

108,6

28,7

<0,01

1417

113,7

1495

107,5

5,2

<0,05

х

48,25

3,1

58,19

3,7

20,8

<0,05

49,61

5,4

50,16

4,7

0,1

>0,05

д

55,21

2,7

68,33

5,1

23,2

<0,01

56,82

5,1

57,14

5,9

0,5

>0,05

х

51,11

2,4

60,1

3,0

18,6

<0,05

52,2

3,7

53,4

3,9

1,9

>0,05

д

55,44

3,1

64,7

3,4

17,2

<0,05

57,0

2,8

58,8

4,1

2,1

>0,05

х

59,17

3,1

75,3

5,7

27,3

<0,05

63,2

4,0

65,3

3,8

3,1

>0,05

23,6

<0,05

64,9

5,2

66,1

4,1

<0,01

198,1

29,7

190,2

21,9

<0,001

176,2

22,4

170,4

28,1

2,7

81,2

5,2

х

д

183,5

65,31

25,1

131,6

27,3

д

171,7

31,1

122,7

31,2

28.4
28,6

1.5

>0,05

4,04 <0,05
3.4

<0,05

х

0,77

0,06

0,89

0,05

15,5

<0,05

0,76

0,08

0,78

0,05

2,6

>0,05

д

0,74

0,04

0,84

0,06

13,5

<0,05

0,75

0,03

0,76

0,07

1,3

>0,05

11,1

<0,05

15,4

0

>0,05

12,4

<0,05

12,1

0,01 >0,05

х

333,2

12,1
19,7

296,3
280,1

17,1
13,2

337,7
321,6

13,2
18,8

236,2

д

321,2

х

34,12

0,88

42,16

0,72

22,8

<0,05

35,01

0,63

35,11

318,6

0,77

0

>0,05

д

35,03

0,72

43,22

0,59

22,1

<0,05

35,99

0,93

36,08

1,02

0

>0,05

Умовні позначки: див.вище.

ники параметрів когнітивних функцій. З позиції
системної психофізіології увага розглядається не як
самостійний психічний процес, а як відображення
таких міжсистемних відносин поточної діяльно
сті, які забезпечують її ефективність, та стану РП
[Александров, Ю.І., 1998; Ільїн, Є.П., 2001].
Показник розумової продуктивності (Е) харак‑
теризує швидкість процесів сприйняття й мислен‑
ня й залежить від рухливості нервових процесів
[Ільїн, Є.П., 2001]. Досягнення меж оптимального
збудження у стані НС під впливом занять створило
сприятливі умови для підвищення продуктивності
уваги у студентів ЕГ: констатуємо збільшення ко‑
ефіцієнта продуктивності в межах до 36,2 %. Його
кількісні значення з кожним наступним роком на‑

функцій залежна від статі. В ЕГ хлопців істотніше
статистично достовірне (р<0,05) поліпшення якіс‑
них показників РП та витривалості, порівняно з
дівчатами. У ЕГ дівчат достовірно значніші зміни
(р<0,05) відбулися у стані атенційних здібностей.
Така тенденція цілком закономірна, зважаючи на
статеві аспекти індивідуального онтогенезу [Ка‑
зін, Е.М., Блінова, Н.Г., Душеніна, Т.В., Галєєв О.Р.,
2003; Фарбер, Д.А., Дубровінська, Н.В., 1988], які
характеризуються певною інтенсивністю розвитку
функцій фізіологічних систем, що й визначають
кількісні зміни певних параметрів, зокрема, ген‑
дерні властивості функції уваги, тощо.
На початку експерименту установлено, що у
студентів дослідних груп особливо низькі показ‑
ТМФВ, 2017, том 17, № 2
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стовірних відмінностей між середніми значеннями
коефіцієнта РП у дівчат та хлопців досліджуваних
ЕГ протягом експерименту немає (р>0,05).
Доцільність визначення сенсомоторної реакції
як індикатора функціонального стану ЦНС [Ма‑
каренко, М.В.,1999] зумовлена необхідністю ура‑
хування функціональної рухливості нервових про‑
цесів, що виявляються у професійній діяльності.
Визначення ПЗМР, що забезпечує ефективність
опрацювання інформації, засвідчило, що до почат‑
ку занять у переважної більшості студентів дослід‑
них груп, латентний період у межах нижчому за се‑
редній. Припускаємо, що це пояснюється впливом
наявних захворювань в організмі на його фізіоло‑
гічну реактивність на запропоновані стимули реак‑
цій. Отримані результати цілком обґрунтовані й з
погляду фізіології, оскільки швидкість сенсомотор‑
ного реагування великою мірою визначає функціо‑
нальний стан ЦНС [Апанасенко, Г.Л., Михайлович,
С.О., 2004]. Зовні це виявлялось як регрес швидко‑
сті і точності реагування на зовнішній сигнал, що
відповідно продовжувало час реакції.
Відповідно, після закінчення експерименту
спостерігаємо досягнення студентами ЕГ верхньої
межі середнього рівня. Такий рівень сенсомотор‑
них реакцій обстежених студентів ЕГ вважається
стійкою характеристикою їхнього функціонально‑
го стану та свідчить про досягнення урівноваже‑
ності нервових процесів.
Лабільність зорового аналізатора (ЛЗА) є інте‑
гративною оцінкою лабільності ЦНС і змін функ‑
ціонального стану загалом, що забезпечує функ‑
цію сканування інформації в реальному часі й
зумовлено станом сенсорної інтеграції у процесах
сприйняття і пам’яті [Макаренко, М.В.,1999]. До
початку дослідження показник критичного інтер‑
валу дискретності світлових миготінь у студентів
ЕГ перебував на рівні 1–3 балів (≤31–35 Гц). Після
закінчення експерименту у студентів ЕГ спостері‑
гаємо вірогідні (р<0,001) поліпшення показників
рухливості нервових процесів, позитивна динаміка
яких була в межах до 22,8 % й за бальною оцінкою
досягла в середньому семи балів.

вчання значно збільшуються відносно результатів,
отриманих на першому курсі (р<0,001), що засвід‑
чує підвищення стійкості рівня активної уваги у
студентів ЕГ. При цьому інтегративний показник
стійкості уваги (Ku), який до початку дослідження
був на середньому рівні 5 балів, за час експерименту
зріс у 2,7 разу й становив в середньому 10–14 балів.
Упровадження експериментальної методики у
навчальний процес ЕГ зумовило істотне поліпшен‑
ня показників атенційних здібностей. Відповідно
поліпшення якісних значень цих здібностей до се‑
реднього рівня по його закінченні певною мірою
є свідченням покращання морфофункціонального
стану організму студентів [Магльований, А.В., Бє‑
лова, Л.А., Котова, А.В., 1998; Александров, Ю.І.,
1998].
Інтегративний показник атенційних здібно
стей за результатами проби за час експерименту
зріс у студентів ЕГ у середньому у межах 9,02-32,1 %
(р<0,05). Числові значення концентрації, стійкості,
переключення та вибірковості уваги досягли серед‑
нього та хорошого рівня, що є чільним чинником
забезпечення високого рівня ефективності роботи
та РП.
Щодо показників переключення уваги (А), як
фактору підвищення продуктивності роботи [Ко‑
робейніков, Г.В., 2011], то її до початку експеримен‑
ту в студентів ЕГ його рівень був у межах низького,
згідно з таблицями ранжування. Після закінчення
спостерігаємо його достовірне зростання й досяг‑
нення середнього функціонального рівня. Вважа‑
ємо, що такі результати є наслідком оптимальної
активації ретикулярної системи, що й забезпечило
таку динаміку. Рівень вірогідності змін досліджу‑
ваних параметрів у студентів ЕГ протягом експери‑
менту виявився доволі високим (р<0,001).
Стан РП з позицій системної психофізіології зу‑
мовлений рівнем розвитку когнітивних функцій та
атенційних здібностей [Ільїн, Є.П., 2001]. У сукуп‑
ності вони відображають такі міжсистемні відноси‑
ни психофізіологічних функцій, які забезпечують
ефективність діяльності. І хоча розвиток РП сту‑
дентів відбувається за загальними онтогенетични‑
ми закономірностями, проте структура і складність
її формування дають змогу, знайшовши ефективні
засоби, коректувати психофізіологічні механізми
її розвитку у процесі фізичного виховання. Окрім
того, обґрунтовано, що показники РП мають склад‑
ну, динамічну опосередковану залежність від за‑
гальної фізичної працездатності через механізми
діяльності мозку під час розумової праці [Магльо‑
ваний, А.В., Бєлова, Л.А., Котова, А.В., 1998]. На‑
слідком такої цілеспрямованої корекції стало те,
що КРП у студентів ЕГ у числових значеннях на‑
ближається до одиничних значень; його позитивна
динаміка в межах до 15,5%. Встановлено, що до‑

Дискусія
Практична значущість одержаних результатів
визначається експериментальним упровадженням
застосування комплексної системи контролю, яка
дозволяє підвищити ефективність фізичного ви‑
ховання. Що узгоджується із наявними у науковій
літературі даними [Магльований А.В., Сафронова
Г.Б., Галайтатий Г.Д., Бєлова Л.А., 1997; Купчінов,
Р.І. Глазько, Т.А., 2006; Носко, М.О., Єрмаков, С.С.,
& Гаркуша, С.В., 2010; Грибан, Г.П., 2012; Іващен‑
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ко, О.В., Худолій, О.М., 2016; Adyrkhaiev, S.G., 2014;
Anikieiev, D.M., 2015; Ivashchenko, O., Khudolii, O.,
Yermakova, T., Iermakov, S., Nosko, M., Nosko, Y.,
2016].
Отримані результати доповнюють дані щодо
контролю психофізіологічних функцій у процесі
фізичного виховання [Магльований, А.В., Бєлова,
Л.А., Котова, А.В., 1998; Коробейніков, Г.В., 2002,
2012; Маліков, М.В., Сватьєв, А.В., Богдановська,
Н.В., 2006; Купчінов, Р.І. Глазько, Т.А., 2006; Корягін,
В.М., Блавт, О.З., 2016], й водночас розширюють
відомості щодо можливості отримання нової ін‑
формації про поступ фізичного виховання й його
ефективність. Доцільним є використання методик
контролю психофізіологічних функцій з метою
корекції педагогічних впливів у процесі фізично‑
го виховання СМГ [Магльований А.В., Сафронова
Г.Б., Галайтатий Г.Д., Бєлова Л.А., 1997; Шаропін,
К.А., Берестнєва, О.Г., Іванов, В.Т., 2006; Горелов,
А.А., Кондаков, В.Л., Усатов, А.Н., 2011; Купчінов,
Р.І. Глазько, Т.А., 2006; Грибан, Г.П., 2012].
Уперше практично реалізовано дослідження
психофізіологічних функцій у СМГ згідно адрес‑
ної корекції засобів за типом захворювань, що дає
можливість урахувати індивідуально-типологічні
особливості впливу серцево-судинних захворю‑
вань на їхню динаміку під впливом фізичного вихо‑
вання. Означене підтверджує наявність перманент‑
ного взаємозв’язку психофізіологічних функцій з
морфофункціональним станом організму [Бєхтє‑
рєва, Н.П., 1974; Вартанян, Г.А., Пірогов, А.А., 1988;
Александров, Ю.І., 1998; Ільїн, Є.П., 2001; Апана‑
сенко, Г.Л., Михайлович, С.О., 2004; Коробейніков,
Г.В.,2011]. Відтак, стан психофізіологічних функцій
розглядається як критерій ефективності фізичного
виховання щодо позбавлення наявних вад у стані
здоров’я студентів.
Вважаймо, що отримані результати стану пси‑
хофізіологічних функцій студентів КГ по закін‑
ченні дослідження підтверджують низький рівень
ефективності чинної методики контролю у фізич‑
ному вихованні студентів СМГ. Чинником цього є
нівелювання специфіки захворювань.
Поки що отримано небагато доказів впливу за‑
хворювань серцево-судинних захворювань на за‑
кономірність онтогенезу когнітивних функцій, що
вимагає докладнішого вивчення цього питання.
Зокрема, вважається [Дівінська, А.Є., 2012], що ар‑
теріальна гіпертензія є одним з основних факторів
ризику судинної патології, яка, своєю чергою, про‑
являється когнітивними порушеннями різного сту‑
пеня вираженості. Згідно з науковими даним [Алек‑
сандров, Ю.І., 1998], стан артеріальної гіпертензії
підвищує ризик розвитку судинних когнітивних
порушень на 40 %. На початку експерименту уста‑
новлено, що у студентів дослідних груп особливо
ТМФВ, 2017, том 17, № 2

низькі показники параметрів когнітивних функцій.
Отож, отримані емпіричні підсумки дослідження
підтверджують наявні в літературі свідчення [Бой‑
ко, О.І., 1976; Ільїн, Є.П., 2001].
Результати нашого дослідження підтверджують
дані науковців [Бєхтєрєва, Н.П., 1974; Магльова‑
ний, А.В., Бєлова, Л.А., Котова, А.В., 1998; Ільїн,
Є.П., 2001; Коробейніков, Г.В.,2011; Munsterberg, H.,
1915], що параметри уваги, зокрема рівень її кон‑
центрації доволі легко розвивається.
Віковий період студентів дослідних груп (17-20
років) характеризується подальшим формуванням
властивостей нейродинамічних функцій [Безру‑
ких, М.М., Сонькін, В.Д., Фарбер, Д.А., 2002]. Це
виявляється у зростанні властивостей основних
нервових процесів, сенсомоторних реакцій, функ‑
цій пам’яті та уваги, що є підтвердженням наукових
даних [Александров, Ю.І., 1998; Ільїн, Є.П., 2001;
Коробейніков, Г.В.,2002;]. Отримані результати ек
спериментального дослідження цілком закономір‑
ні, й зважаючи на статеві аспекти індивідуального
онтогенезу [Казін, Е.М., Блінова, Н.Г., Душеніна,
Т.В., Галєєв О.Р., 2003; Фарбер, Д.А., Дубровінська,
Н.В., 1988], які характеризуються певною інтенсив‑
ністю розвитку функцій фізіологічних систем, що
й визначають кількісні зміни певних параметрів,
зокрема, властивості уваги.
У дослідженні нейродинамічного блока пси‑
хофізіологічних функцій установлено низку від‑
мінностей міри реакцій за ознаками статевого ди‑
морфізму. Усі досліджувані показники у жіночого
контингенту достовірно переважають результати
хлопців на рівні значущості (р>0,001). Нозологіч‑
ний розподіл часу реакції має позитивну асиметрію.
Отож, підтверджено, що розвиток психофізіологіч‑
них функцій залежний від статі [Александров Ю.І.,
1998; Коробейніков Г.В., 2011].
Новими є дані щодо упровадження у систему
контролю фізичного виховання студентів із сер‑
цево-судинними захворюваннями дослідження
психофізіологічних функцій. Вперше доведено
ефективність розробленої методики контролю та
використання його результатів корекції засобів й
забезпечення ефективності фізичного виховання.
Основною перевагою використаної методики є те,
що застосовані тести є багатофакторними стан‑
дартизованими, низьковимогливими, добротними,
придатними для використання на тій самій вибірці
та не вимагають спеціальних умов проведення. Це
дає підстави рекомендувати її до застосування у
фізичному вихованні СМГ.
Підсумки проведеного дослідження репрезен‑
тують, що перманентний контроль стану психофі‑
зіологічних функцій у процесі фізичного виховання
студентів СМГ із серцево-судинними захворюван‑
нями дає підстави доцільної корекції засобів педа‑
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гогічного впливу для ефективного вирішення за‑
вдань курсу.
Таким чином, набули подальшого розвитку
наукові дані щодо дослідження психофізіологіч‑
них функцій студентів із серцево-судинними за‑
хворюваннями, як одних із визначальних чинни‑
ків, що лімітують ефективність їхнього фізичного
виховання.

На прикладі контрольної та експериментальної
груп показано ефективність впливу експеримен‑
тальної методики контролю у фізичному вихованні
студентів СМГ із серцево-судинними захворюван‑
нями. Згідно отриманим підсумкам статистичноматематичної обробки результатів дослідження
студентів ЕГ, забезпечено підвищення РП, поліп‑
шення функціонального стану НС, когнітивних
функцій та атенційних здібностей.
Відтак, отримані результати контролю протя‑
гом курсу занять загалом продемонстрували пере‑
вагу студентів ЕГ над КГ у розвитку психофізіо‑
логічних функцій. Своєю чергою, це свідчить про
можливості підвищення означених параметрів за
рахунок цілеспрямованої корекції курсу фізичного
виховання у СМГ.

Висновки
Здійснений аналіз, дає змогу дійти висновку,
що у якості спеціально організованого процесу, що
створює умови, необхідні для реалізації потенцій
фізичного виховання, контроль у фізичному ви‑
хованні студентів СМГ функціонує як інтегрована
система, діяльність котрої спрямована на вирішен‑
ня основного завдання фізичного виховання – за‑
безпечення готовності студентів з відхиленнями
у стані здоров’я до майбутньої професійної діяль‑
ності. Доцільність діагностики психофізіологічних
функцій у проведеному експерименті обумовлена
тим, що такі функції забезпечують успішність будьякої професійної діяльності.
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Действенность экспериментальной методики
контроля в физическом воспитании студентов
специальных медицинских групп с сердечнососудистыми заболеваниями на состояние
психофизиологических функций
Корягин В.М., Блавт О.З.
Национальный университет «Львивска политэхника»
Реферат. Статья: 10 с., 2 табл., 37 источников.

Цель исследования – проанализи‑
ровать динамику психофизиологических функций
студентов СМГ с сердечно-сосудистыми заболева‑
ниями под влиянием экспериментальной методики
контроля в процессе физического воспитания.
Материалы и методы: для решения задач иссле‑
дования использованы методики эмпирического
уровня: педагогический эксперимент, педагоги‑
ческое тестирование: методики тестирования пси‑
хофизиологических функций, инструментальные
методы, методы математической статистики. В
эксперименте принимали участие 40 студентов
СМГ (в равном количестве девушек и юношей) с
сердечно-сосудистыми заболеваниями, имеющие
характер функциональных изменений, без органи‑
ческого поражения сердца.
Результаты: впервые практически реализова‑
но исследование психофизиологических функций
у студентов СМГ согласно адресной коррекции
средств по типу заболеваний, что дает возможность
учесть индивидуально-типологические особеннос‑

ти влияния сердечно-сосудистых заболеваний, их
динамику под влиянием физического воспитания.
Итогами педагогического эксперимента по про‑
верке действенности экспериментальной методи‑
ки контроля в физическом воспитании студентов
СМГ с сердечно-сосудистыми заболеваниями уста‑
новлено положительную динамику состояния их
психофизиологических функций.
Выводы: доказано целесообразность исполь‑
зования предлагаемой методики контроля, кото‑
рая способствует обезпечению эффективности
физического воспитания студентов с сердечнососудистыми заболеваниями. На основании
полученных результатов исследования, установ‑
лена действенность целенаправленной коррекции
педагогических воздействий в ходе физического
воспитания на основании результатов перманент‑
ного контроля.
Ключевые слова: студент; специальная меди‑
цинская группа; сердечно-сосудистые заболевания;
методика; контроль; физическое воспитание.

The еffectiveness of the experimental method of
control in the physical education of students of
special medical groups with cardiovascular diseases
on the state of psychophysiological functions
Koryagin V.M., Blavt O.Z.
National University «Lviv Polytechnic»
Report. Article: 10p., 2 tabl., 37 sources.

The objective is the dynamics of
psychophysiological functions of students of special
medical group with cardiovascular diseases under the
influence of the experimental control technique in their
physical education is carry through analyze.
Materials & methods: to solve the research
problems, the methods of empirical level: pedagogical
experiment, pedagogical testing: methods of testing
psychophysiological functions, instrumental methods,
methods of mathematical statistics were used. In the
experiment, 40 special medical groups student (in
ТМФВ, 2017, том 17, № 2

equal numbers of girls and boys) participated in the
experiment with cardiovascular diseases, which have
the character of functional changes, without organic
damage to the heart.
Results: the study of psychophysiological functions
the students in special medical group according to
targeted correction of funds by type of diseases, which
makes it possible to take into account individual and
typological features of the influence of cardiovascular
diseases on their dynamics under the influence
of physical education, for the first time has been
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practically realized. A positive dynamics of the state of
their psycho-physiological functions the results of the
pedagogical experiment on checking the effectiveness
of the experimental control methodology in the physical
education of students of special medical group with
cardiovascular diseases have established.
Conclusions: is to use the proposed control
methodology, which helps to ensure the effectiveness
of physical education of students with cardiovascular

diseases it is proved expedient. On the basis of the
results of the study, the effectiveness of the purposeful
correction of pedagogical influences in the course of
physical education on the basis of permanent control
was established.
Keywords: student; special medical group;
cardiovascular diseases; technique; control; physical
education.
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