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 Стан здоров’я дітей тісно пов’язаний з їх
фізичною дієздатністю, що залежить від
компенсаторних можливостей організму
дитини. Вікова динаміка посилює коливання
функціональних показників серцево-судинної
системи дитини (Русинова СИ., Ситдиков
Ф.Г., 2000). Організм дитини знаходиться в
процесі безперервного росту та розвитку, що
робить його більш чутливим до зовнішньої
дії. Люба невідповідність учбового
навантаження функціональним
можливостям организму дітей може
привести до відхилень в стані фізичного
здоров’я, порушенням в функціонуванні
різних систем.



Після трагічних випадків, коли на
уроках фізкультури померли школярі,
МОЗ України запровадило медико-
педагогічний контроль за
проведенням уроків фізкультури.
Толерантність серцево-судинної
системи дітей до фізичних
навантажень вже визначається не
тільки в спортивних, але й в
звичайних школах.



Проба Руфьє
 Проба Руфьє - це невелике фізичне

навантаження для дитини, яке дозволяє
визначити толерантність серця до фізичного
навантаження. Проводиться вона по
наступній схемі. Після п’ятихвилинного
спокійного стану в положенні сидячи
рахується пульс за п’ятнадцять секунд (р1),
потім впродовж сорока п’яти секунд
виконується тридцять присідань. Одразу
після присідань підраховується пульс за
перші п’ятнадцять секунд (р2), a також
останні п’ятнадцять секунд (р3) першої
хвилини періоду відпочинку.



Індекс Руфьє = (4х(р1+р2+р3)-200)/10

Отриманий індекс Руфьє оцінюють так:
Високий (основна) - від 0 до 3;
Вище середнього (основна) — від 4 до 6;
Середній (підготовча)— від 7 до 9
Нижче середнього (спеціальна) - вище 10-14
Низький (спеціальна) -вище 15



Розподіл учнів по групам занять фізичною

культурою за результатами проби Руфьє
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 Розподіл на групи занять
фізичною культурою -
2009 (%)

 1 – Основна
 2 - Підготовча
 3 - Спеціальна
 4 - Звільнені
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 Нами проведено анкетування школярів та вивчення
факторів впливу на показники толерантності до
фізичних навантажень. Одним із вагомих факторів є
учбове навантаження на школярів. Так, найвищі
показники учнів у спеціальних групах та найнижчі
показники кількості учнів в основній групі занять
фізичною культурою були в ліцеях та гімназіях, що
свідчить про негативний вплив учбових навантажень
на фізичну дієздатність школярів.

Кореляційний аналіз
 Незбалансоване харчування, а саме нерегулярне

вживання м’яса та риби (r=-0,53, p<0,05),
 диспансерний облік з приводу хронічного

захворювання (r=+0,51, p<0,05),
 наявність вдома комп’ютера (r=+0,65, p<0,05),
 жіноча стать (r=+0,41, p<0,05).



Фактори ризику
Високе учбове навантаження
Надлишок маси тіла
Незбалансоване харчування
Вживання алкогольних напоїв
Наявність хронічної патології
Гіпокінезія
Відвідування нічних

розважальних закладів



Висновки
 Таким чином, відхилення в фізичному

здоров’ї, обмеження адаптаційних
можливостей, висока чутливість до
стресів дітей шкільного віку ставлять
завдання системі освіти, педагогічній
спільноті, медичним працівникам,
державним діячам та окремій сім’ї
щодо розробки ефективних програм
підвищення фізичної дієздатності
школярів та методів профілактики
захворювань школярів.


