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МОРФОБІОМЕХАНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТУДЕНТОК
З РІЗНИМ ТИПОМ ТІЛОБУДОВИ
Мета. Визначити морфобіомеханічні особливості студенток 17–18 років різних типів тілобудови. Для розв’язання поставлених завдань використовувався комплекс наступних методів: теоретичні, емпіричні, статистичні. Методи. У дослідженні прийняла участь 121 студентка. Соматотип
визначали за індексом Пінє. В процесі антропометричного обстеження визначали обводи різних біоланок тіла, вагу та довжину тіла. Для вимірювання кутів, що характеризують біогеометричний профіль постави (1 – кута нахилу голови, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця С7 і ЦМ голови; 2 – кута зору, утвореного горизонталлю та лінією, що
з’єднує найбільш виступаючу частину лобної кістки та підборідний виступ; 3 – кута нахилу тулуба,
утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця (С7) застосовували гоніометрію, а фотограми обробляли із використанням компютерної програми “Тоrsо”.
Результати. Встановлено що студентки, які прийняли участь у дослідженні мають наступний типи
тілобудови: 64 – мезоморфний, 35 – ектоморфний та 22 особи – ендоморфний соматитип. Студентки
ектоморфного соматотипу мають найбільші показники довжини, а представниці ендоморфного типу
тіло будови ваги тіла. Щодо величини обводів різних біоланок тіла, то вони у студенток мезоморфного соматотипу, в порівнянні з особами інших типів тіло будови, є найбільшими. У результаті проведеного дослідження вивчено особливості просторової організації тіла у студенток 17–18 років з різним
соматотипом, зокрема, визначено кутові характеристики біогеометричного профілю постави. Проведені дослідження дозволили створити антропометричні моделі студенток 17-18 років. Висновок. Тіло
будова має виражені статеві, вікові та індивідуальні особливості, а тому із системних позицій може
розглядатись як взаємозалежна та взаємозумовлена сукупність морфо-функціональних компонентів
тіла людини.
Ключові слова: студентки, морфобіомеханічні особливості, тілобудова, корекція, кутові
характеристики.
Aim. To determine the morphobiomechanical peculiarities of 17–18 year-old female students of
different body types. To solve the tasks there was used a set of the following methods: theoretical, empirical,
statistical. Methods. 121 female students participated in the study. The somatotype was determined according to
Pinye index. In the process of anthropometric examination, different body biolinks contours, body weight and
length were determined. To measure the angles characterizing the biogeometric posture profile (a1 is the head
inclination angle formed by vertical and line connecting the spinous process of the seventh cervical vertebra C7
and CM of the head; a2 is the angle formed by horizontal and line connecting the most prominent point of frontal
bone and chin; a3 is the angle of torso inclination formed by the vertical and the line connecting the spinous
process of the seventh cervical vertebra (C7) there was used gonometry, and photogrammes were processed
using “Torso” program. Results. It was found that of all female students who participated in the study have 64
had mesomorphic body type, 35 had ectomorphic and 22 had endomorphic somatotype. Female Students of
ectomorphic somatotype have the highest length indicators, and endomorphic type students – body weight
indicators. According to size of body biolinks contours, they are the largest in mesomorphic somatotype
students, compared to other body structure types representatives. As a result of conducted research the spatial
body organization peculiarities in 17–18 year-old female with different somatotype were studied, in particular,
the angular characteristics of the biogeometric posture profile were determined. The conducted researches
allowed to create anthropometric models of 17–18 year-old female students. Conclusion. The body structure has
pronounced sexual, age and individual characteristics, and therefore can be considered as an interdependent
and interrelated set of morpho-functional human body components.
Keywords: female students, morphobiomechanical peculiarities, physique, correction, angular
characteristics.

Постановка проблеми й аналіз результатів останніх досліджень. Біологічна
система організму людини, унаслідок взаємодії з навколишнім середовищем, зазнає постійних змін у часі та просторі, а відтак визначається величинами таких змінних параметрів [11, 12, 13]. Онтогенез людського тіла передбачав, зокрема, формування останнього шляхом розташування всієї його маси у поздовжньому напрямі й паралельно до
© Альошина А., Матійчук В., Остап’як З., 2020
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вектора гравітації, а також концентрування основних мас біоланок на відносно невеликих відстанях від неї [8, 16, 17]. Такий розподіл мас зумовив симетричність біомеханічної конструкції рухової системи людини та забезпечив їй можливість більш ефективного керування гравітаційними взаємодіями під час переміщення свого тіла [11, 15].
За даними наукової спільноти [1, 2, 14] тілобудова є формою прояву природного
біологічного розмаїття, яке є дискретним, що визначає природний склад типології
варіантів конституції. Варто відмітити, що тілобудова відображає основні особливості
динаміки онтогенезу, метаболізму, реактивності організму [7, 9, 11]. Згідно наявним
уявленням [18, 19] зазначені властивості формують індивідуальні особливості структури, а отже, і функції організму, визначають його реакцію на фактори зовнішнього
середовища, які постійно змінюються.
Трансформація сучасних наукових ідей в стратегію оздоровлення студентської
молоді, вимагають розробки і впровадження ефективних новаторських технологій [5,
6]. В даний час найбільш популярними й ефективними засобами корекції тілобудови є
різні системи оздоровчого фітнесу. В умовах сьогодення відбувається зміна парадигми
фізичного виховання, що вимагає визначення інтересів і потреб у сфері тілесного й
духовного вдосконалення студентів. Багато питань, щодо корекції тілобудови
студенток з урахуванням особливостей геометрії мас їхнього тіла, усе ще оптимально
не розв’язано.
Мета дослідження – визначити морфо-біомеханічні особливості студенток 17–18
років різних типів тіло будови.
Методи й організація дослідження. Для розв’язання поставлених завдань
використовуватимуться комплекс наступних методів:
 теоретичні – проводилися з метою вивчення й обґрунтування вихідних положень дослідження, визначення його проблемного поля, узагальнення досвіду науковців, які займаються вивченням проблеми корекції тіло будови студенток; емпіричні:
антропометричне обстеження студенток із застосуванням стандартного інструментарію
та на основі загальноприйнятої уніфікованої методики; визначення соматотипу за допомогою індексу Піньє. Для реєстрації кількісних характеристик, які відображають
стан постави студентів, послуговувалися цифровою відеокамерою, під’єднаною до персонального комп’ютера із завантаженою програмою “Torso”. Відеознімання відбувалося із дотриманням основних біомеханічних вимог, серед яких: позначення центрів
суглобів та анатомічних міток стопи контрастними маркерами; розміщення у площині
об’єкта знімання масштабної лінійки (знімання стопи вимагало поділу останньої на
двох сантиметрові кольорові ділянки, а відеофіксація ходьби та постави – постановки
метрової лінійки); закріплення камери на штативі нерухомо та на відстані 3-х метрів від
об’єкта знімання (для статичних поз). Фотограми біогеометричного профілю постави
обробляли із використанням програми “Тоrsо” для визначення трьох кутових характеристик біогеометричних показників постави: 1 – кута нахилу голови, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця С7 і ЦМ
голови; 2 – кута зору, утвореного горизонталлю та лінією, що з’єднує найбільш виступаючу частину лобної кістки та підборідний виступ; 3 – кута нахилу тулуба, утвореного вертикаллю та лінією, що з’єднує остистий відросток сьомого шийного хребця
(С7) – найбільш виступаюча частина хребта на стику шийного та грудного відділів – та
остистий відросток п’ятого поперекового хребця (L5) – найбільш лордично заглиблена
мітка поперекового лордозу (центр соматичної системи координат) [3, 4, 8]. Кількісні
показники обробляли за допомогою загальноприйнятих методів математичної статистики з обчисленням середніх величин ( x ); середніх квадратичних відхилень (S); помилки репрезентативності (m). У ході визначення статистичної дoстoвірнoсті відмін-
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ностей між вибірковими показниками, розподіл яких не відповідав нормальному закoну, оперували непараметричними критеріями: для незалежних вибiрoк – U-критерієм
Манна-Вїтні, для залежних – критерієм Вілкoксoна. Усі розрахунки виконували за
допомогою комп’ютерних програм STATISTICA 7, Statistiсa 6.0, розроблених фірмами
Microsoft, Statsoft.
У констатувальному експерименті прийняла участь 121 студентка 17–18 років.
Дослідження проведено на базі Київського національного економічного університету.
Результати досліджень. За допомогою індексу Піньє встановлено, що з обстежених 121 студентки 64 мали мезоморфний, 35 – ектоморфний та 22 особи – ендоморфний соматитип.
Водночас виявлено, що студентки ектоморфного соматотипу характеризуються
найбільшими показниками довжини тіла. Натомість у представниць ендоморфного
соматотипу довжина тіла виявилася найменшою (табл. 1).
Таблица 1
Характеристика фізичного розвитку студентoк 17–18 років (n = 121)
Тип тілобудови
Ектоморфний
Ендоморфний
Мезоморфний
Соматометрічні
n=35
n=22
n=64
показники
S
S
S
x
x
x
Вага тіла, кг
54,5***•••
3,81
63,4***
4,90
58,1
4,52
Довжина тіла, см
168,7*••
4,12
164,7
4,71
166,7
4,61
Oбвід грудної клітки, см
77,5***•••
5,80
91,2***
6,02
85,3
5,50
Oбвід плеча, см
23,3***•••
3,71
28,0
3,80
26,2
3,81
Oбвід живoта, см
64,9***•••
4,44
75,4***
4,83
68,1
5,51
Oбвід таза, см
88,8***•••
5,50
97,8*
6,53
94,5
4,22
Oбвід стегна, см
52,1**•••
4,94
58,3**
4,25
55,0
3,80
Oбвід гомілки, см
33,3*•••
2,81
35,9*
2,15
34,6
1,84
Примітки:
* – відмінності статистично значущі порівняно з показниками мезоморфів (* – p<0,05; ** – p<0,01; *** – p<0,001); • – відмінності статистично значущі між показниками у групах ендо- та ектоморфів (•• – p<0,01; ••• – p<0,001).

Як видно з табл. 1, студентки ендоморфного соматотипу мають найбільшу вагу
тіла, а найменшу представниці ектоморфного соматотипу (див. табл. 1). При аналізі
величини обводів різних біоланок тіла встановлено, що вони у студенток мезоморфного соматотипу, в порівнянні зі студентками інших типів тіло будови, є найбільшими
(див. табл. 1).
На підставі отриманих даних нами розроблені антропометричні моделі студенток
з різним типом тіло будови (рис. 1).
Особливості просторової організації тіла у студенток 17–18 років з різним
соматотипом, зокрема, кутові характеристики біогеометричного профілю постави
наведені в табл. 2. Необхідно відзначити, що згідно з отриманими даними всі три
досліджувані кутові показники відповідали нормальним величинам [5, 6]. Аналізуючи
дані гоніометрії встановлено, що у студенток в 17–18 років з різним типом тіло будови
найбільш виражені зміни відбуваються у таких показниках, як кут, утворений вертикаллю і лінією, що з’єднує остисті відростки хребців СVII і LV (3). При цьому у осіб
ендоморфного соматотипу кут (3) має найменшу величину (див. табл. 2).
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Рис. 1. Антропометричні моделі студенток 17–18 років
1 – вага тіла, кг; 2 – довжина тіла, см; 3 – обвід грудної клітки, см; 4 – обвід плеча, см;
5 – обвід живота, см; 6 – обвід тазу, см; 7 – обвід стегна, см; 8 – обвід гомілки, см;
– соматометричні показники мезоморфів;
– соматометричні показники ендоморфів;
– соматометричні показники ектоморфів

Нормативний
показник
[5,6]

Таблица 2
Гоніометричні характеристики сагітального профілю постави студенток
з різним типом тілобудови (n=121)
Гоніометричні показники
Тип тілобудови
Ектоморфний Ендоморфний Мезоморфний
n=35
n=22
n=64

Кут, утворений вертикаллю і лінією,
що з’єднує остистий відросток хребця СVII і ЦМ голови (1)
Кут, утворений горизонталлю і лінією, що з’єднує найбільш виступаючу точку лобової кістки і виступ
підборіддя (2)
Кут, утворений вертикаллю і лінією,
що з’єднує остисті відростки хребців
СVII і LV (3)

x

S

x

S

x

S

30,93
(S=0,64)

30,55

1,08

30,76

1,02

30,91

0,96

89,61
(S=0,61)

89,44

0,57

89,47

0,55

89,59

0,83

2,05
(S=0,54)

2,96

0,51

2,82

0,67

2,84

0,64

Дискусія. Гоніометричні показники є важливими для визначення спрямованості
педагогічних впливів [3, 5, 8] при організації фізичної підготовки студенток (так, наприклад, зменшення кута, утвореного вертикаллю і лінією, що з’єднує остистий відросток хребця СVII і центр масс (ЦМ) голови (1) свідчить про перевантаження скелетних
м’язів задньої області шийного відділу хребетного стовпа і на стику його шийного і
грудного відділів; збільшення кута, утвореного вертикаллю і лінією, що з’єднує остисті
6
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відростки хребців СVII і LV при різних порушеннях просторової організації тіла
свідчить про значні зусилля, які додаються до важеля в цій області для утримання
вертикального положення хребетного стовпа) [1]. Найчастіше причиною збільшення
кута нахилу тулуба є слабка мускулатура живота) [19].
Висновки.
1. Тіло будова має виражені статеві, вікові та індивідуальні особливості, а тому із
системних позицій може розглядатись як взаємозалежна та взаємозумовлена сукупність
морфо-функціональних компонентів тіла людини. Встановлено, що студентки ектоморфного соматотипу мають найбільшу довжину, а представниці ендоморфної тілобудови, вагу тіла.
2. Щодо величини обводів різних біоланок тіла, то вони у студенток мезоморфного соматотипу, в порівнянні зі студентками інших типів тілобудови, є найбільшими.
3. Результати дослідження просторової організації тіла студенток 17-18 років з
різним соматотипом засвідчили, що всі три кутові показник (кут, утворений вертикаллю і лінією, що з’єднує остистий відросток хребця СVII і центр масс голови (1);
кут, утворений вертикаллю і лінією, що з’єднує остисті відростки хребців СVII і LV;
кута нахилу тулуба) відповідають нормальним величинам.
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
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Василь Маєр, Геннадій Кураса, Олег Бондаренко
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ
Мета. Вивчити ефективність організації дистанційного навчання з використанням платформи
Moodle при підготовці фахівців зі фізичної культури. Методи. В опитуванні взяли участь 365 студентів
факультету фізичного виховання та спорту Чернігівського національного університету імені Петра
Могили. Використано методи аналізу та узагальнення наукових джерел, нормативних документів,
методи математичної статистики. Результати. З’ясовано, що більшість студентів використовують
різні компоненти навчальних курсів. Так, з текстами лекцій дистанційної платформи навчання працює
25% студентів, робочу навчальну програму аналізує 17%; екзаменаційні питання та тести – 12,19%.
Студенти (10,6%) невдоволені змістом та рівнем складності завдань окремих навчальних дисциплін, а
також оперативністю викладачів щодо перевірок виконаних навчальних завдань студентів. Зміст та
обсяг навчальних матеріалів, необхідних для вивчення дисциплін 7,2% студентів вважає незадовільним.
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