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Проблема покращення стану здоров’я студентської молоді з 

кожним роком стає все актуальнішою. Її вирішення повинно бути 

спрямоване на підвищенні рівня функціональних резервів організму та 
зміцнення здоров’я студентів шляхом підвищення ефективності занять 

фізичною культурою з урахуванням фізичних кондицій та стану 

здоров’я. Наукові дослідження довелі, що систематичні заняття 

фізичними вправами сприяють підвищенню нервово-психічної 
стійкості до емоціональних стресів, підтримують розумову 

працездатність і підвищують рівень навчальних досягнень студентів 

[6]. 
На сьогодні відмічається збільшення інтересу до 

антропометричних досліджень, тому що вони дозволяють пов'язати 

внутрішні особливості будови, функції, метаболізму з зовнішніми 
параметрами людини в нормі та при патології [4]. Основою 

індивідуалізації фізичного виховання студентської молоді є 

інтегративний принцип, котрий передбачає особливості 

морфофункціонального стану, генетичну приналежність, стан 
нервовом’язового апарату і становлення особистості [2]. 

Мета даного дослідження – вивчення соматометричних параметрів 

тіла та властивості вищої нервової діяльності студентів: основної 
групи, спеціальної медичної, групи фізичної реабілітації та студентів – 

спортсменів.  

Об’єктом дослідження слугували 60 студентів університету (17-19 
років) 

Першу групу обстежених склали студенти групи фізичної реабілітації. 

Другу групу обстежених склали студенти спеціальної медичнї групи. 

Третю групу - склали  студенті основної групи. Четверту групу склали 
студенти, які займаються в спортивній секції. 

Антропометрія визначалася за методикою В.В. Бунака [1] із 

застосуванням деяких модифікацій П.П.Шапаренка [5] містила 
визначення тотальних (довжини і маси тіла) та парціальних розмірів 

тіла.  
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Анкетування проводили за допомогою опитування. Аналізували 

властивість вищої нервової діяльності: рівня процесів збудження, 

рівня процесів заторможення, рівноваги, рухомості нервових процесів, 
які визначають адаптивність, адекватність, ефективність діяльності в 

різних ситуаціях [3]. Рівновага по силі (К)-відношення кількості балів 

по силі збудження до кількості балів по силі заторможення. Чим 

ближче до одиниці, тим вища рівновага особистості. Якщо (К)>1 
неврівноважність,зміщується в сторону збудження. Якщо (К) < - 

неврівноваженість, зміщається в сторону заторможення [3]. 

Як видно із вищенаведених даних, суттєва різниця між 
антропологічними даними і фізичним розвитком групи спортсменів в 

середньому складаї 2,4% (p<0,05) відповідно основної групи, фізичної 

реабілітації, спеціальної медичної групи. 
Таким чином, порівнюючи чотири групи необхідно відзначити, що в 

групі спортсменів, переважнє урівноваженість індивіда, в основній 

групі неурівноваженість, зміщена в сторону збудження, в спеціальній 

та групі фізичної реабілітації неурівноваженісь зміщена в сторону 
заторможеності.  
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