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ВСТУП 
Інновації в системі фізичного виховання і спорту, як і в інших 

сферах діяльності людини, становиться природнім явищем [7, 8]. 

Нагромадження знань у галузі фізичної культури, збагачення 

науково-педагогічного досвіду, поява нового спортивного 

устаткування та інвентарю народжує нові ідеї перетворення 

навчально-виховного процесу, забезпечення більших гарантій 

покращення та зміцнення здоров’я учнів та студентів, покращення 

їх фізичної і розумової працездатності [7, 8]. 

Особливістю системи вищої освіти є не тільки підготовка 

фахівців, що володіють глибокими професійними знаннями, але і 

формування їх фізичної культури як важливої складової 

гармонічно розвиненої особистості. Забезпечити високу 

працездатність, стійке здоров’я, творче довголіття без фізичної 

культури сьогодні неможливо. Економічні та фінансові кризи, 

стресогенність навчання та праці постійно перевіряють молоде 

покоління на тривалість, професійну придатність, фізичну 

витривалість. На думку багатьох науковців [3], у становленні цих 

якостей їм повинні допомогти кафедри фізичного виховання і 

спорту використовуя найсучасніші технології зміцнення здоров’я 

та неспеціальної фізкультурної освіти.  

 
1. Зміст та характеристики інноваційних технологій у 

фізичному вихованні студентів 
Ефективна реалізація системи фізкультурної освіти студентів 

передбачає використання сучасних педагогічних технологій. Але 

дослідження фахівців показали, що нові педагогічні технології 

слабо розробляються і впроваджуються в практичну діяльність 

викладачів ВНЗ [1, 5, 6 ]. 

Одної з причин є недостатня розробка теоретико-

методологічних основ освітніх технологій в педагогічної 

діяльності. Підвищення рівня фізкультурної освіти неможливо 

без засвоєння викладацьким складом різних типів та видів 

освітніх технологій (М.Я. Виленський, Г.М. Соловйов, М.Г. 
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Кошман, В.М. Наскалов, Т.П. Юшкевич). Одним з 

методологічних підходів, який дозволяє переосмислювати 

сучасний стан педагогічної діяльності як освітнього простору та 

намітити шляхи його модернізації в країні, є інноваційна 

діяльність. У сфері фізичної культури і спорту накоплений 

визначений пакет сучасних інноваційних технологій, які 

спрямовані на навчання молоді, що володіє високим рівнем 

фізичної культури.  

Інновації як самостійна проблема стали предметом вивчення 

закордонних вчених ще в кінці 1950-х рр. В нашій країні це 

поняття як предмет діяльності розвивається починаючи з 1980 

р.р.  

В науковій літературі розрізняють терміни «новшевство» і 

«інновація». Під «новшевством» розуміють спосіб (новий метод, 

технологію, виріб, комп’ютерну програму), а під «інновацією» 

процес освоєння (впровадження) даного новшевства. 

Насамперед, на наш погляд, необхідно проаналізувати поняття 

„інновація" як базовий компонент інноваційного процесу та 

інноваційних технологій. У загальновизначеному тлумаченні 

„інновація" означає „нововведення; інновація освіти" [1, с. 363]. 

Інновація - 1) нововведення, новизна, новаторство; 2) ціле 

направлене змінення, яке вносить в освітнє середовище нові 

елементи, що покращують частини, компоненти та саму освітню 

систему в цілому; 

3)   нові форми організації праці та управління, нові види 

технологій; 

4)   процес змін, що веде до модифікації окремих цілей освіти; 

5) кероване та цілеспрямоване внесення змін в освіту шляхом 

створення, розповсюдження та освоєння новоутворень; 6) процес 

комплексного використання нового практичного засобу в галузі 

техніки, технології, педагогіки, наукових досліджень [1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7]. 

Під інноваційною діяльністю розуміється діяльність, що 

спрямована на реалізацію накопичених досягнень (знань, 
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технологій, устаткування) з метою отримання нових технологій, 

матеріалів, знань, а також послуг з новими якостями у будь-якій 

галузі діяльності людини. 

Інновації, в рамках яких розвиваються педагогічні технології 

самі по собі не виникають, вони є результатом наукового пошуку, 

застосуванням передового педагогічного досвіду. Ведучим 

джерелом таких інновацій є праці вчених, що працюють в даної 

області, їх дисертаційні дослідження. Інновації можна виявити в 

організаційному, нормативному, науковому, навчально-

методичному та інших розділах освітнього комплексу. Підготовка 

та перепідготовка кадрів, підвищення кваліфікації працюючих 

фахівців також не може успішно здійснюватися без використання 

нових педагогічних прийомів і технологій. Завданням відповідних 

установ стає формування інноваційних знань, технологічних 

вмінь та навиків, нового рівня і стилю мислення фахівця з 

фізичної культури, його готовності до інноваційної діяльності на 

своєму робочому місці.  

У розрізі компонентів навчально-виховного процесу інновації 

можуть бути націлені на наступні розділи: 

− завдання навчально-виховного процесу (оздоровчі, виховні, 

освітні); 

− спрямованість (формуюча, розвиваюча, тренувальна); 

− методичний підхід (колективний, диференційований, 

індивідуальний); 

− методи навчання (наглядні, словесні, практичні); 

− способи організації (стандартизований, проектировочний, 

творчий); 

− види спорту (базові, варіативні, факультативні); 

− ціннісні орієнтації (потреби, мотиви, інтереси) 

− результати (знання, вміння, навики). 

Предметами дослідження та управління у фізичному вихованні 

можуть бути: 

− фізичний розвиток; 

− фізична підготовленість; 
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− фізична працездатність; 

− фізичне здоров’я; 

− психічне здоров’я; 

− рівень фізкультурно-валеологічних знань; 

− рівень соціального добробуту; 

− зміст фізкультурних поживань, мотиві та інтересів; 

− рівень фізкультурно-спортивної активності; 

− спосіб життя, стиль поведінки та ін. 

Серед основних інноваційних технологій фахівці виділяють: 

спортивно орієнтоване фізичне виховання; особистісне 

орієнтоване фізичне виховання; професійно орієнтоване фізичне 

виховання; екологічну освіту; олімпійську освіту; моніторинг 

фізичного розвитку та розвитку; фізична підготовленість дітей, 

підлітків та молоді; нетрадиційні методи фізичної культури [1, с. 

2]. 

 
2. Комп’ютерна програма з базою даних «Оцінка рівня 

соматичного здоров’я студентів» для розрахунку експрес-
оцінки рівня соматичного здоров’я студентів спеціальних 
медичних груп та звільнених від практичних занять з 
дисципліни «Фізичне виховання» 

На сучасному етапі розвитку освіти багато уваги приділено 

педагогічним інформаційним технологіям, які уявляють собою 

синтез педагогічних і інформаційних технологій, таку 

реорганізацію дидактичного процесу, яка неможлива без 

використання сучасних інформаційних систем. 

Інформатизація складних педагогічних систем, в тому числі 

фізичного виховання студентів, немислима без інформаційного 

забезпечення, під яким розуміють підтримку людської діяльності 

засобами інформатизації, відібраної за якістю, раціональністю і 

продуктивністю. Використання інформаційних технологій 

дозволяє підвисити ефективність тренерсько-викладацької 

діяльності, однак її сучасний стан уявляє собою еклектичні 

поєднання старого і нового, суб’єктивного з об’єктивним, ручної 
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праці з комп’ютерною. Для виявлення та оцінювання показників 

соматичного здоров’я студентів спеціальних медичних груп нами 

здійснений аналіз їх фізичного розвитку, до яких відноситься: 

довжина тіла, маса тіла, обвід грудної клітки та функціонального 

стану. Отримані у ході дослідження дані вносилися у 

комп’ютерну програму для створення інформаційної бази даних 

рівнів соматичного здоров’я студентів університету (рис. 1).  

 
3. Опис структури інформаційної бази даних рівнів 
соматичного здоров’я студентів університету 
Інформаційна база даних рівня соматичного здоров’я 

створена за допомогою програми Microsoft Office Excel 2007. 

База даних студентів І–ІV курсів спеціального навчального 

відділення Національного університету водного господарства 

та природокористування у м. Рівне містить кількісний склад 

студентів спеціальних медичних груп (за списками, що 

затверджені деканатами навчально-наукових інститутів) 

(стовбець А бази даних). Кількісний склад студентів 

спеціального навчального відділення за висновками лікарів, на 

підставі довідок ЛКК, на початок 2014/15 н.р. складав 776 осіб, 

них: чоловіків – 243 осіб, жінок – 533 осіб. Відсоткове 

відношення до загальної кількості студентів, що відвідує 

заняття з фізичного виховання наводиться нижче: 

 

 
 

Навчальні 
роки 

Загальна 
кількість 
осіб, які 

відвідують 
заняття з 
фізичного 
виховання 

З них студентів, віднесених 
за станом здоров’я до 

спеціальної медичної групи 

всього 
осіб 

з них 

чол. жін. 
2014/15 3927 19,76 6,18 13,57 

2015/16 4630 19,91 5,51 14,41 
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Рис. 1. Інформаційний потік обстеження студентів 

спеціального навчального відділення 
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Враховуючі те, що в 2015/16 н. р. організація занять 

здійснювалася за експериментальною програмою 

факультативної роботи, у складі студентів І курсу є студенти 

основної та підготовчої медичної групи (другій стовбець (В) 

бази даних. 

Із загальної кількості студентів, що зараховані до 

спеціальних медичних груп у дослідженні взяло участь 68,17 % 

студентів – 90,12 % чоловіків та 58,16 жінок. Не брали участі у 

тестуванні: вагітні жінки, студенти повністю звільнені та ті, що 

знаходилися на стаціонарному лікуванні, тимчасово звільнені 

від практичних занять з фізичного виховання, які не 

відвідували університет на час проведення експерименту, 

інваліди ІІ гр. Кількісний склад студентів, що досліджувалися 

за роками навчання в університеті наводиться нижче: 

 

Стать Курс 

І ІІ ІІІ ІV 

Чоловіча 56 50 58 55 

Жіноча 32 91 98 89 

Разом 88 141 156 144 

 

Усі дані вищезгаданих студентів щодо визначення рівня 

соматичного здоров’я внесені у інформаційну базу. 

Визначення фізичного розвитку відбувалося за наступними 

показниками: маса тіла, кг (стовбець С бази даних), зріст, см (Д), 

обвід грудної клітки, см (Н). Всі виміри проводилися на 

попередньо перевірених приладах. 

Довжина тіла вимірювалася ростоміром з точністю до 1 см 

перед початком навчальних занять. Вимір маси тіла проводився 

на медичних вагах важільної системи з точністю до 0,5 кг. Перед 

зважуванням студенти знімали одяг і взуття. Окружність грудної 

клітки. Вимірювання проводилося в стані спокою при повному 
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видиху і максимальному вдиху. При накладанні стрічки 

обстежуваний піднімав руки, а потім опускав їх та спокійно 

стояв. Спочатку вимірювався вдих (при цьому плечі не 

піднімалися), потім при глибокому видиху (плечі не зводилися), а 

після цього під час спокійної бесіди. Різниця розмірів грудної 

клітки на вдиху і видиху складав екскурсію грудної клітки (її 

норма – 7–9 см).  

Для визначення функціонального стану студентів спеціального 

навчального відділення проводили заміри життєвої ємності 

легень, мл (стовбець F бази даних), частоти серцевих скорочень, 

уд ⋅хв 1−  (O), систолічного артеріального тиску, мм рт.ст.(M) 

діастолічного артеріального тиску, мм рт.ст. (N), сили кисті 

правої, лівої руки, кг (G). Частота серцевих скорочень (ЧСС) 

визначалася пальпаторно , зазвичай, реєструвалася за 15-

секундних відрізках у стані спокою за допомогою електронного 

секундоміру. Артеріальний тиск (АТ). АТ вимірювався за 

методом Короткова. Вимірювання АТ здійснювалося у такій 

послідовності. 1. Манжета тісно обгортається навколо плеча так, 

щоб її нижній край знаходився на 2,5–3 см вище ліктьової ямки. 

2. Збільшується тиск у манжеті до тих пір, поки манометр не 

покаже 160–180 мм рт. ст. (до повного зникнення пульсу). 3. 

Повільно випускається повітря із манжети. При зниженні тиску в 

манжеті прослуховується пульс фонендоскопом і при появі 

різкого звука – фіксується показник манометра. Це буде величина 

максимального (систолічного) тиску. 4. Продовжується далі 

прослуховування пульсових поштовхів, які поступово затухають і 

в момент повного зникнення звуку фіксується показник 

манометра. Цей показник відповідає мінімальному 

(діастолічному) тиску. 

Життєва ємність легень (ЖЄЛ) визначалася за допомогою 

сухоповітряного спірометра в мл. Спірометрія проводилася у 

такій послідовності. 1. Дезінфікується мундштук спірометра – 

протирається ватою, зволоженою спиртом. 2. Шкала спірометра 

встановлюється на «0». 3. В положенні стоячи після глибокого 
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вдиху робиться максимально глибокий видих у спірометр. Видих 

бажано виконувати рівномірно без поштовхів. 4. Фіксується 

показник ЖЄЛ на спірометрі. Вимірювання проводилося тричі. 

Враховується кращий результат. 

Динамометрія (вимірювання сили кисті) здійснювалося у такій 

послідовності. Студент натирав руки магнезією і брав 

динамометр у руку; він повинен знаходитись на одній лінії з 

передпліччям біля стегна. Потім студент відводить руку вбік і 

енергійно стискує прилад, докладаючи максимального зусилля. 

Сила фіксувалася в кілограмах. Дозволялася дві спроби. Не 

рекомендувалося робити різкі змахи чи інші різкі рухи руками: це 

може штучно покращити результат. 

Стан соматичного здоров'я чоловіків і жінок з метою всебічної 

якісної і кількісної оцінки визначався за методикою Г.Л. 

Апанасенка, яка передбачала розподіл досліджуваних за рівнями 

здоров'я – низьким, нижче середнього, середнім, вище середнього 

і високим. 

Індекс Кетле (стовбець Е бази даних) показує відповідність 

маси тіла до його довжини. Він визначався шляхом розподілу 

маси тіла (в грамах) на зріст (в сантиметрах): 

Маса тіла, г / Зріст стоячи, см 
Силовий індекс (СІ) (стовбець Р бази даних). Відомо, що між 

масою тіла й силою м’язів є певний зв’язок. Зазвичай, чим більша 

маса м’язів, тим більша сила. Індекс відносної сили визначався в 

результаті поділу показників сили сильнішого зап’ястя на масу 

тіла в кг і множення на 100: 

СІ =Динамометрія зап'ястя, кг / Маса тіла х 100, кг 
Середніми величинами сили вважається 70–75% маси. 

Життєвий індекс (ЖІ) (стовбець Q бази даних) визначався 

поділом даних ЖЄЛ (мл) на масу тіла (кг): 

ЖІ = ЖЄЛ, мл / Маса тіла, кг 

Середніми показниками будуть 70 мл ⋅ кг 1− . Величини нижче 

60 мл ⋅ кг 1−  вказують на надмірну вагу тіла, або на низьку ЖЄЛ. 
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Критерій резерву та економізації (КРЕ) (стовбець R) функції 

серцево-судинної системи за індексом Робінсона, який 

розраховувався за формулою: 

КРЕ = ЧССспок. х АТсист. : 100,  ум. од., 
де ЧССспок. – частота серцевих скорочень у спокої, 

уд ⋅хв 1− АТсист. – систолічний артеріальний тиск, мм. рт. ст. 

Показники процесу відновлення після навантаження за 

індексом Руф’є. (L) Вимірювався ЧСС досліджуваного за 15 с в 

положенні сидячи після 5-хвилинного перепочинку (ЧСС1 – Р1 ) 

(стовбець І), далі він виконував 30 глибоких присідань за 45 с і 

відразу в положенні сидячи на стільці підраховувався ЧСС за 

перші 15 с після навантаження (ЧСС2 – Р 2 ) (стовбець J), потім за 

останні 15 с першої хвилини після навантаження (ЧСС3 – Р 3 ) 

(стовбець K). Показник індексу Руф’є визначався за формулою: 

Індекс Руф’є = 4 х(Р 1  + Р 2  + Р 3 ) – 200:10 

Оцінка значеній індексу Руф’є наведена у табл. 1.  

Таблиця 1 

Оцінка значеній індексу Руф’є 
Значення 
індексу 

Оцінка 

≤ 0 Атлетичне серце 

0,1–5,0 «Відмінно» (дуже добре серце) 

5,1–10,0 «Добре» (добре серце) 

10,1–15,0 
«Задовільно» (серцева недостатність середнього 

ступеня) 

15,1–20,0 
«Погано» (серцева недостатність сильного 

ступеня) 

 
Для оцінки фізичного здоров’я студентів спеціальних 

медичних груп методом індексів (стовбці S, T) була розроблена 

наступна таблиця. 
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Таблиця 2 

Оцінка рівня соматичного здоров’я у студентів  
 

Показники 

Рівні 

низький 

нижчий 

за 

середній 

середній 

вищий 

за 

середні

й 

високи

й 

Юнаки 
Відношення маси 

тіла до довжини 

(Індекс Кетле), 

г ⋅ см 1−  

250-319 320-369 370-400 401-450 451-540 

-2 бала -1 бал 0 балів -1 бал -2 бала 

ЖЄЛ / маса тіла 

(ЖІ), мл ⋅ кг 1−  

≤ 50 51-55 56-60 61-65 ≥ 66 

-1 бал 0 балів 1 бал 2 бала 3 бала 

Динамометрія 

кисті / маса тіла х 

100 % (СІ), % 

≤60 61-65 66-70 71-80 > 80 

-1 бал 0 балів 1 бал 2 бала 3 бала 

ЧСС х АД сист / 

100  

(КРЕ), ум. од. 

≥ 101 91-100 90-81 80-75 ≤ 74 

-2 бала -1 бал 0 балів 3 бала 5 балів 

Індекс Руф’є, ум. 

од. 

15,1-20 10,1-15 5,1-10 0,1-5 ≤ 0 

0 балів 1 бал 2 бала 3 бала 5 балів 

Загальна оцінка 

рівня здоров’я, 

сума балів 

≤ 3 4-6 7-9 10-13 14-16 

Дівчата 
Відношення маси 

тіла до довжини 

(Індекс Кетле), 

г ⋅ см 1−  

200-299 300-324 325-375 376-410 411-450 

-2 бала -1 бал 0 балів -1 бал -2 бала 

ЖЄЛ / маса тіла ≤ 40 41-45 46-50 51-56 ≥ 56 
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(ЖІ), мл ⋅ кг 1−  -1 бал 0 балів 1 бал 2 бала 3 бала 

Динамометрія 

кисті / маса тіла х 

100 % (СІ), % 

≤40 41-45 46-55 56-60 > 61 

-1 бал 0 балів 1 бал 2 бала 3 бала 

ЧСС х АД сист / 

100  

(КРЕ), ум. од. 

≥ 111 95-110 85-94 60-84 ≤ 59 

-2 бала -1 бал 0 балів 3 бала 5 балів 

Індекс Руф’є, ум. 

од. 

15,1-20 10,1-15 5,1-10 0,1-5 ≤ 0 

0 балів 1 бал 2 бала 3 бала 5 балів 

Загальна оцінка 

рівня здоров’я, 

сума балів 

≤ 3 4-6 7-9 10-13 14-16 

 

4. Настанова користувачу інформаційної бази даних 
рівнів соматичного здоров’я студентів університету 

 
1. Призначення та можливості інформаційної бази даних у 

редакторі Excel-2007 (Excel-2010). 
Інформаційна база даних «Оцінка рівня соматичного 

здоров’я студентів» для розрахунку експрес-оцінки рівня 

соматичного здоров’я студентів спеціальних медичних груп та 

звільнених від практичних занять з дисципліни «Фізичне 

виховання» – система електронних таблиць або табличний 

редактор Excel, у якому створені великі табличні масиви даних 

фізичного розвитку, функціонального стану студентів І–ІV курсів 

спеціального навчального відділення університету. Статистична 

обробка вищезгаданих показників в Excel 2007 здійснюється для 

обчислення за формулами індексів рівнів соматичного здоров’я за 

методикою Г.Л. Апанасенко. 

2. Технічні засоби, що використовуються: 
Документ запускається на персональному комп’ютері (ПК) 

типу IBM PC. Для роботи використовується дисплей, клавіатура 

та маніпулятор типу «миша». Дані зберігаються та обробляються 
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в оперативній пам’яті ПК, тому можливий запуск з флеш-

накопичувачів. 

3. Виклик та завантаження: 
Запуск документа «База даних» відбувається шляхом відкриття 

файлу «Microsoft Excel – База даних». Одразу після запуску, 

посередині дисплею з’являється робоче вікно документу. 

Документ готов до роботи. 

4. Опис логічної структури: 
Файл з назвою «І чоловіки» містить список студентів-чоловіків 

І курсу університету у кількості 56 осіб (стовбець А) та їх дані 

фізичного розвитку (стовбці С, D, H), функціонального стану 

(стовбці F, G, M, N, O) та рівнів соматичного здоров’я (стовбці E, 

L, P, Q, R) та вихідні показники – Р1, Р2, Р3 – для обчислення 

індексу Руф’є (I, J, K). У рядку S розташовані комірки з 

нарахованими балами за усіма індексами соматичного здоров’я. У 

рядку T – комірки з визначеним рівнем здоров’я. Обчисляємі 

стовпці. При використанні обчисляємих стовпців 

використовується єдина формула, яка застосовується у кожному 

рядку, а саме: внизу кожного стовпця у комірці стоїть 

середньоарифметичне значення, максимальне значення та 

мінімальне значення. При цьому рядок автоматично 

розширюється, дякуючи чому включаються додаткові рядки, до 

яких застосовується ця формула. 

Файл з назвою «І жінки» містить список студенток І курсу 

університету у кількості 32 особи та їх дані фізичного розвитку, 

функціонального стану та соматичного здоров’я. Складений за 

прикладом попереднього файлу. 

Наприклад. Рядок 3 → Комірка 3А - прізвище, ім’я, по-

батькові студентки → комірка 3В – відношення до медичної 

групи – спеціальна → та в наступних комірках рядка розташовані 

особисті дані обстеження студентки, що відбулися у вересні м-ці 

2015 року та її власний рівень соматичного здоров’я. 

Дані таблиць використовуються у практиці проведення 

оздоровчих занять з фізичного виховання для моніторингу стану 
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здоров’я та призначення адекватного фізичного навантаження. 

Моніторинг стану соматичного здоров’я проводиться з початку та 

вкінці навчального року. Для модульного контролю 

використовується динаміка показників рівня рухової активності.  

5. Вихід з документу 
Для виходу з бази даних необхідно закрити документ, з яким 

ми працювали (Файл → Закрыть чи клацнувши кнопку із 

зображенням хрестика у верхньому правому куті вікна 

документа).  

 
5. Опис програми–бази даних 
«Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів» 
 

1. Схема бази даних 

Дана база даних складається з двох таблиць: дані студентів 

(університетські дані) та фізіологічні дані. Ці дві таблиці зв’язані 

між собою ключовим полем ПІП (прізвище ім’я по батькові 

студента). 
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2. Запити бази даних  
 Для полегшення користування базою даних було створено 

ряд запитів таких як: запит на розрахунок експрес-оцінки рівня 

соматичного здоров’я для чоловіків, запит на розрахунок експрес-

оцінки рівня соматичного здоров’я для жінок, запит на 

розрахунок показників здоров’я студента, запит на виведення усіх 

наявних даних студента а  також запити на видалення одного 

студента або цілої групи. Розглянемо кожен запит детальніше. 

 

• Запит на розрахунок експрес-оцінки рівня соматичного 

здоров’я для чоловіків. 

 

Даний запит для обрахунків використовує дані взяті з таблиці 

«фізіологічні дані», основною метою даного запиту є виведення 

кінцевого результату про стан соматичного здоров’я студента. 

Для його розрахунку була внесена формула яка підраховувала 

певний індекс за яким далі ми могли визначити рівень 

соматичного здоров’я студента. 

 Фрагмент коду розрахунку індексу: 
«Життєвий індекс з: IIf([Життєвий індекс]>=50 And [Життєвий 

індекс]<51;0;IIf([Життєвий індекс]>=51 And [Життєвий 

індекс]<56;1;IIf([Життєвий індекс]>=56 And [Життєвий 

індекс]<66;2;IIf([Життєвий індекс]>=66 And [Життєвий 

індекс]<76;3;IIf([Життєвий індекс]>=76;4;0)))))» 

 

 Фрагмент коду визначення рівня соматичного здоров’я 

студента: 
«Загальна оцінка: IIf([Сума]<3;"Низький рівень";IIf([Сума]>=3 And 

[Сума]<6;"Рівень нижче середнього";IIf([Сума]>=6 And [Сума]<10;"Середній 

рівень";IIf([Сума]>=10 And [Сума]<12;"Рівень вижче 

середнього";IIf([Сума]>=12;"Високий рівень";"Помилка")))))» 
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Також даний запит є запитом на введення, адже перед тим як 

розрахувати показник він запитує прізвище ім’я по батькові 

студента. Фрагмент коду: 
 

 
• Запит на розрахунок експрес-оцінки рівня соматичного 

здоров’я для жінок. 

Даний запит є аналогічним до запиту на розрахунок експрес-

оцінки рівня соматичного здоров’я для чоловіків. Єдиною 

відмінністю є лише формула за якою обчислюється індекс. 

Фрагмент коду обчислення індексу: 
«Життєвий індекс з: IIf([Життєвий індекс]>=45 And [Життєвий 

індекс]<46;0;IIf([Життєвий індекс]>=46 And [Життєвий 

індекс]<50;1;IIf([Життєвий індекс]>=50 And [Життєвий 

індекс]<60;2;IIf([Життєвий індекс]>=60 And [Життєвий 

індекс]<70;3;IIf([Життєвий індекс]>=70;4;0)))))» 

• Запит на розрахунок показників здоров’я студента 

Даний запит для обрахунків використовує дані взяті з таблиці 

«фізіологічні дані», основною метою даного запиту є 

обраховування різних показників здоров’я студента, такі як: 
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індекс Кетле, життєвий індекс, кистьово-ваговий силовий індекс, 

індекс пропорційності, індекс Руф’є. Для кожного з цих 

показників були введені відповідні формули їх обрахунків. 

Фрагмент коду обраховування індексу Кетле: 

«Індекс Кетле: ([Маса тіла (кг)]/[Зріст (см)]*1000)» 

Фрагмент коду обраховування життєвого індексу: 

«Життєвий індекс: [Фізіологічні дані]![Життєва ємність 

легенів]/[Фізіологічні дані]![Маса тіла (кг)]» 

 

Фрагмент коду обраховування кистєво-вагового силового 

індексу: 

«Кистьово-ваговий силовий індекс: ([Фізіологічні дані]![Сила 

кисті]/[Фізіологічні дані]![Маса тіла (кг)])» 

Фрагмент коду обраховування індексу пропорційності: 

«Індекс пропорційності: [Фізіологічні дані]![Окружність грудної 

клітки]-[Фізіологічні дані]![Зріст (см)]/2» 

Фрагмент коду обраховування індексу Руф’є: 

«Індекс Руф'є: (4*([Фізіологічні дані]![Р1(індекс 

Руф'є)]+[Фізіологічні дані]![Р2(індекс Руф'є)]+[Фізіологічні 

дані]![Р3(індекс Руф'є)])-200)/10» 

Фрагмент коду обраховування індексу Робінсона: 

«Критерій резерву та економізації: ([Частота серцевих 

скорочень]*[Артеріальний тиск]/100)» 

 

Також даний запит є запитом на введення. 

• Запит на виведення усіх наявних даних студента 

Даний запит слугує для того щоб користувач міг у будь який 

момент переглянути усі дані про певного студента. 

Фрагмент коду: 

«SELECT [Фізіологічні дані].Код, [Фізіологічні дані].[П І П], 

[Фізіологічні дані].[Маса тіла (кг)], [Фізіологічні дані].[Зріст (см)], 

[Фізіологічні дані].[Життєва ємність легенів], [Фізіологічні 

дані].[Сила кисті], [Фізіологічні дані].[Окружність грудної клітки], 
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[Фізіологічні дані].[Р1(індекс Руф'є)], [Фізіологічні дані].[Р2(індекс Руф'є)], 

[Фізіологічні дані].[Р3(індекс Руф'є)], [Дані студентів].Інститут, [Дані 

студентів].Група, [Фізіологічні дані].[Частота серцевих скорочень], [Фізіологічні 

дані].[Артеріальний тиск] 

FROM [Дані студентів] INNER JOIN [Фізіологічні дані] ON [Дані студентів].[П І 

П] = [Фізіологічні дані].[П І П] 

WHERE ((([Фізіологічні дані].[П І П])=[Введіть Прізвище Ім'я Побатькові 

студента]));» 

• Запити на видалення одного студента або цілої групи. 

Дані запити слугують для видалення усіх даних одного 

студента, або даних студентів однієї з груп. 

 Фрагмент коду запиту на видалення одного студента: 
«DELETE DISTINCTROW [Дані студентів].*, [Фізіологічні дані].*, [Дані 

студентів].[П І П] 

FROM [Дані студентів] LEFT JOIN [Фізіологічні дані] ON [Дані студентів].[П І П] 

= [Фізіологічні дані].[П І П] 

WHERE ((([Дані студентів].[П І П])=[Введіть Прізвище Ім'я Побатькові 

студента]));» 

 Фрагмент коду запиту на видалення усієї групи: 
«DELETE DISTINCTROW [Дані студентів].*, [Фізіологічні дані].*, [Дані 

студентів].Група 

FROM [Дані студентів] LEFT JOIN [Фізіологічні дані] ON [Дані студентів].[П І П] 

= [Фізіологічні дані].[П І П] 

WHERE ((([Дані студентів].Група)=[Введіть назву групи]));» 

 
6. Настанова користувачу комп’ютерної програми  
«Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів» 
 

При увімкнені програми користувача зустрічає головне меню, 

в якому є такі кнопки навігації: «Розрахувати показники 

здоров’я», «Додати нового студента», «Загальні дані студента», 

«Видалення одного студента або усієї групи» та кнопка закриття 

програми. 
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При натисканні користувачем кнопки «Розрахувати показники 

здоров’я» користувач відразу перейде до наступної форми 

«Загальна оцінка рівня здоров’я», в якій будуть розраховані 

показники здоров’я. 

Клавіша «Додати нового студента» відкриє наступне вікно, в 

якому ми зможемо додати нового студента та ввести усі його 

дані. 

За допомогою клавіші «Загальні дані студента» ми можемо 

знайти будь якого студента з нашої бази даних. 

І, на останок, клавіші «Видалення одного студента або усієї 

групи» видаляють обраного нами студента або цілу групу. 

Тепер детальніше розглянемо кожен з цих пунктів. 

� Для того, щоб розрахувати показники здоров’я натискаємо 

клавішу «Розрахувати показники здоров’я», перед нами з’явиться 

вікно, в якому потрібно ввести прізвище, ім’я, по батькові 

студента. 
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Після введення відкриється нове вікно «Загальна оцінка рівня 

здоров’я», в якому розраховані показники здоров’я студента, а 

також наведені таблиці, по яким необхідно звірити дані. 
 

 
При натисканні клавіші «Далі >» відкриється наступне вікно, в 

якому потрібно обрати стать студента, для якого обраховуємо 

показники здоров’я. 

 
І повторно ввести прізвище ім’я по батькові студента. 

 
Перед нами з’явиться фінальне вікно «Експрес-оцінка рівня 
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соматичного здоров’я студента», в якому буде визначено рівень 

фізичного здоров’я студента. 

 
� При натисканні клавіші «Додати нового студента» 

відкриється наступне вікно. 

 

 
Для додавання нового запису необхідно спочатку натиснути 

клавішу «Додати запис», після чого усі поля очистяться. 

Наступним кроком ми заповнюємо всі поля і натискаємо клавішу 

«Зберегти запис» для збереження введених даних. Також існує 
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клавіша «Видалити запис» на випадок, якщо необхідно видалити 

новостворений запис. 

� При натисканні клавіші «Загальні дані студента» перед нами 

з’явиться вікно, в якому необхідно ввести прізвище, ім’я, по 

батькові студента, якого ми шукаємо.  

 
Після введення перед нами з’явиться вікно з усіма даними про 

студента, якого ми шукали. 

 
 

�  І на кінець при натисканні клавіші «Видалення одного 

студента» перед нами з’явиться вікно, у якому потрібно ввести 

прізвище ім’я по батькові студента, якого ми хочемо видалити. 
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Після натискання клавіші ОК усі дані студента будуть 

видалені. Аналогічним чином діє клавіша «Видалення усієї 

групи», відмінним є лише те, що потрібно ввести назву групи, яку 

ми хочемо видалити. 
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