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Анотації:
Мета: теоретично дослідити, об-
ґрунтувати та експериментально 
перевірити технології, спрямовані 
на оздоровлення студентів універ-
ситетів у процесі позааудиторних за-
нять легкою атлетикою. Матеріал: 
у дослідженнях взяли участь 413 
студентів-чоловіків віком 21-23 роки. 
Досліджувалася ефективність впливу 
занять з використанням бігових на-
вантажень аеробної та анаеробної 
спрямованості на фізичне здоров’я 
студентів-чоловіків першого зрілого 
віку. Результати: систематизовано 
та узагальнено матеріали літератур-
них джерел, розроблено програму 
позааудиторних занять оздоровчим 
бігом. Досліджено рівень аеробної та 
анаеробної продуктивності організму 
студентів-чоловіків першого зрілого 
віку, експериментально обґрунтовано 
оздоровчі технології для студентів уні-
верситетів на основі використання бі-
гових навантажень. Встановлено, що 
ефективність тренувань залежить від 
режиму енергозабезпечення роботи 
та енерговитрат. Висновки: підтвер-
джено, що аеробні та анаеробні мож-
ливості організму студентів-чоловіків 
першого зрілого віку не відповідають 
належному рівню, тому вимагають 
корекції. Така корекція буде найбільш 
ефективною за умов розробки і впро-
вадження оздоровчих технологій, що 
базуються на використанні у позаау-
диторних заняттях бігових вправ.

Серорез Т.Б., Навка П.И. Методические 
особенности дозирования физических 
нагрузок, используемых во внеаудитор-
ных занятиях с целью оздоровления сту-
дентов. Цель: теоретически исследовать, 
обосновать и экспериментально проверить 
технологии, направленные на оздоровление 
студентов университетов в процессе внеа-
удиторных занятий легкой атлетикой. Ма-
териал: в исследовании приняли участие 
413 студентов-мужчин в возрасте 21-23 лет. 
Исследовалась эффективность влияния за-
нятий с использованием беговых нагрузок 
аэробной и анаэробной направленности на 
физической здоровье студентов-мужчин пер-
вого зрелого возраста. Результаты: систе-
матизировались и обобщались материалы 
литературных источников, разработаны про-
граммы внеаудиторных занятий оздорови-
тельным бегом, исследован уровень аэроб-
ной и анаэробной продуктивности мужчин 
первого зрелого возраста, экспериментально 
обоснованы оздоровительные технологии 
для студентов университетов на основе ис-
пользования беговых нагрузок. Установлено, 
что эффективность тренировок зависит от 
режима энергообеспечения работы и энер-
гозатрат. Выводы: подтверждено, что аэроб-
ные и анаэробные способности организма 
студентов-мужчин первого зрелого возрас-
та не отвечают определенному уровню, по-
этому требуют коррекции. Такая коррекция 
больше эффективная за счет разработки и 
внедрения оздоровительных технологий, ко-
торые базируются на использовании во вне-
аудиторных занятиях беговых упражнений.
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technology aimed at improving the 
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extracurricular athletics. Material: the 
study involved 413 male students 
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Вступ.1

Молодь, яка вступає до вищого навчального закла-
ду, потрапляє під вплив незвичних соціальних фак-
торів, пов’язаних з необхідністю творчого засвоєння 
великого обсягу інформації, зумовлених необхідністю 
формування певних професійних умінь та навичок, 
а також з незвичними побутовими умовами студент-
ського життя. Відчуття дискомфорту виникає насам-
перед у студентів молодших курсів. Такий феномен 
умовно можна назвати непристосованістю молоді до 
навчання у вищому навчальному закладі і пов’язаний 
він з наступними причинами [6]: відмінностями мето-
дів і організації навчання у ВНЗ, що відрізняються від 
шкільних і потребують значного підвищення само-
стійності в засвоєнні учбового матеріалу; відсутніс-
тю добре налагоджених міжособистісних відносин, 
тобто групового контакту, що характерно для нового 
колективу на стадії формування; руйнуванням старо-
го життєвого стереотипу, що склався за роки навчан-
ня в школі, та формуванням нового, «вузівського»; з 
новими турботами при вступі до ВНЗ, що пов’язані з 
проживанням у гуртожитку, відірваністю від батьків, 
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а саме, самообслуговуванням, самостійним веденням 
бюджету, плануванням і організацією свого учбового 
та вільного часу тощо.

Для подолання такого «вузівського» дискомфорту 
від молодої людини вимагаються значні витрати фі-
зичних та психічних сил. Компенсувати витрати цих 
сил покликані заняття фізичною культурою, які пови-
нні стати складовою підготовки студентів до майбут-
ньої професійної діяльності.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – полягала у теоретичному 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці тех-
нологій, спрямованих на оздоровлення студентів уні-
верситетів у процесі позааудиторних занять легкою 
атлетикою.

Завданнями дослідження було систематизувати 
і узагальнити матеріали літературних джерел, роз-
робити програми позааудиторних занять оздоровчим 
бігом, дослідити рівень аеробної та анаеробної про-
дуктивності організму студентів-чоловіків першого 
зрілого віку, експериментально обґрунтувати оздо-
ровчі технології для студентів університетів на основі 
використання бігових навантажень.
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Методи дослідження. Нами досліджувалася ефек-

тивність впливу занять з використанням бігових на-
вантажень аеробної та анаеробної спрямованості на 
фізичне здоров’я студентів-чоловіків першого зрілого 
віку (21-23 роки) [13]. Вибір такого контингенту для 
вивчення ефективності досліджуваних бігових про-
грам обумовлений, з одного боку, науковою інформа-
цією про те, що рівень фізичного здоров’я у чоловіків 
даного віку, який визначали за відносним показником 
максимального споживання кисню(VO2 max), в серед-
ньому значно нижчий, ніж у жінок. Середня величина 
VO2 max у чоловіків знаходиться нижче „безпечного” 
рівня здоров’я, а у жінок значно перевищує цей рівень 
[1, 2]. 

Експериментально-дослідницька робота проводи-
лася на базі ДЗ „Луганський національний універси-
тет імені Тараса Шевченка”. Усього у дослідженнях 
взяли участь 413 студентів-чоловіків віком 21-23 роки 
та 17 спортивних педагогів і лікарів. Загалом в проце-
сі досліджень було обстежено 413 осіб чоловічої статі 
(студентів) віком 21-23 роки, з яких 109 осіб займали-
ся з бігу протягом 24 тижнів згідно з розробленими 
програмами. Усього було застосовано 7 програм, зміст 
яких визначався методом тренувань, режимом енерго-
забезпечення роботи і об’ємом навантаження. Фізич-
не виховання осіб, які входили у восьму (контрольну) 
групу здійснювалося згідно з навчальною Програмою 
для ВНЗ України: заняття проводили за навчальним 
розкладом (двічі на тиждень) і один раз на тиждень 
самостійно. В заняттях використовувалися вправи з 
легкої атлетики, гімнастики, спортивних та рухливих 
ігор. Обстеження здійснювалися поетапно – до почат-
ку тренувального циклу, через 6, 12, 18 і 24 тижні від 
початку, а також через 6 і 12 тижнів по їх завершенню. 
Це дало змогу простежити динаміку змін досліджува-
них показників.

Результати дослідження.
Враховуючи недостатній рівень фізичного здоров’я 

студентів-чоловіків 21-23 років, нами було розробле-
но програми позааудиторних занять з використанням 
бігових вправ для вищезгаданого контингенту осіб.

Програми бігових тренувань, які застосовувалися 
у роботі, створено з урахуванням:
1. Методичних принципів фізичного виховання.
2. Віку і статі досліджуваних.
3. Стану здоров’я досліджуваних.
4. Функціональної готовності організму досліджува-

них до виконання фізичних навантажень.
При цьому бралися до уваги наукові відомості, які 

отримали при аналітичному огляді літератури. У про-
цесі занять здійснювався поточний контроль за функ-
ціональним станом досліджуваних за даними усного 
опитування, зовнішніми ознаками втоми, результата-
ми пульсометрії, артеріальної тонометрії.

Запропоновані програми занять відрізнялися від 
більшості загальновідомих комплексним підходом до 
вирішення проблеми покращення фізичного здоров’я 
студентів-чоловіків першого зрілого віку, через те, 
що вони включали засоби і методи впливу на аероб-

ну й анаеробну (лактатну) продуктивність організму 
[11,12], які, як відомо, є інтегральними показниками 
функціонального стану організму. Крім того, засто-
сування даних програм виключало можливість ви-
никнення ускладнень здоров’я, тому що при цьому 
враховувалася функціональна готовність кожного до-
сліджуваного до їх виконання.

Попереднє обґрунтування доцільності застосова-
них авторських програм зумовлено:
• визначенням раціональної спрямованості обраних 

засобів впливу на фізичне здоров’я людини;
• регламентацією бігових навантажень (інтенсивніс-

тю і тривалістю);
• режимом енергозабезпечення бігової роботи;
• методом тренувань;
• періодичністю занять;
• визначенням ефективності їх впливу на фізичне 

здоров’я.
Визначення раціональної спрямованості обраних 

засобів впливу та їх регламентація зумовлена функ-
ціональними особливостями організму та рівнем фі-
зичного здоров’я осіб чоловічої статі першого зрілого 
віку.

Вибір режиму енергозабезпечення бігових наван-
тажень, методу тренувань і періодичності занять здій-
снювався на основі аналізу спеціальної наукової літе-
ратури та на основних положеннях теорії та методики 
фізичного виховання.

Відмінною рисою запропонованих програм було те, 
що вони проводилися в зоні оптимального діапазону 
внутрішнього обсягу роботи, який залежить від функ-
ціональної готовності організму до їх виконання [5].

Основною формою корекції фізичного здоров’я 
студентів-чоловіків першого зрілого віку було трену-
вальне заняття з бігу.

Заняття проводилися за сьома розробленими про-
грамами. Загальна тривалість усього тренувального 
циклу становила 24 тижні. Незалежно від програми 
структура кожного заняття була такою: розминка, 
основна частина, заключна частина. Зміст розминки і 
заключної частини, незалежно від програми, були од-
наковими.

Розминка тривалістю 10-12 хв складалася з ди-
хальних і загальнорозвиваючих вправ, а заключна 
частина тривалістю до 3 хв – з ходьби, дихальних 
вправ і вправ на розслаблення м’язів. Змістом осно-
вної частини заняття було бігове навантаження.

Кожна програма бігових тренувань відрізнялась 
інтенсивністю бігового навантаження і методом тре-
нування, що визначало ступінь стимуляції аеробних 
і анаеробних процесів енергозабезпечення м’язової 
роботи. 

Зовнішній об’єм бігових навантажень для кожного 
окремо взятого досліджуваного був різним, тому що 
залежав від функціонального стану організму, а саме 
від абсолютної величини максимального споживання 
кисню (VО2 max абс.).

Періодичність занять, незалежно від застосованої 
програми, становила три рази на тиждень.
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Зовнішній об’єм бігових навантажень від початку 
занять збільшувався поступово протягом двох тижнів, 
досягаючи значення мінімальної величини внутріш-
нього об’єму (44% від Еmax) для кожного окремо взя-
того досліджуваного.

Співвідношення аеробних і анаеробних процесів 
енергозабезпечення під час бігу визначається інтенсив-
ністю роботи – зі збільшенням інтенсивності зростає 
частка анаеробного і зменшується аеробного компо-
нентів. Тому у залежності від програми досліджуваним 
задавалась інтенсивність бігової роботи, яка виражала-
ся у відсотках відносно абсолютної величини макси-
мального споживання кисню (VО2 max абс.).

Одним із факторів, що зумовлює ефективність фі-
зичних тренувань є раціональне дозування наванта-
жень [14,15]. Йдеться насамперед про відповідність 
величини фізичного навантаження функціональним 
можливостям організму.

Показником ефективності оздоровчих тренувань, 
як правило, служить аеробна продуктивність організ-
му, для корекції якої застосовуються зазвичай цикліч-
ні вправи, до яких належить біг. 

Оптимально ефективність таких тренувань сто-
совно аеробної продуктивності проявляється при ін-
тенсивності роботи на рівні порогу анаеробного обмі-
ну (ПАНО), причому, як стверджують М.L. Pollock [8] 
і K.J. Shephard [9], тривалість такої роботи повинна 
становити 10-12 хв. 

А.А. Віру зі співавторами [3] пропонують неза-
лежно від функціонального стану організму визна-
чити співвідношення інтенсивності і тривалості оздо-
ровчих тренувань за спеціальним графіком (рис.1). 

При цьому періодичність занять повинна стано-
вити 3-5 разів на тиждень. О.А. Пирогова зі співав-
торами [4] пропонує графічний спосіб визначення 
оптимальної тривалості роботи в залежності від її ін-
тенсивності, враховуючи при цьому рівень фізичного 
стану людини, що ототожнюється з рівнем аеробної 
продуктивності організму (рис. 2).

Однак, на наш погляд, при застосуванні даного ме-
тоду відносні величини максимального споживання 
кисню (VО2 max), що характеризують рівень фізичного 
стану, мають досить широкий діапазон і тому не спо-
вна враховують індивідуальні функціональні можли-
вості організму. 

Тому, на наш погляд, доцільно визначити вну-
трішній об’єм фізичних навантажень за параметрами 
оптимального діапазону енерговитрат з урахуванням 
аеробної продуктивності організму за методикою, за-
пропонованою Ю.М. Фурманом [5] (рис. 3).

Дана методика ґрунтується на теоретичних поло-
женнях про фізіологію збудження, за якими функці-
ональні можливості організму людини визначаються 
тим, як останній реагує на дію подразника. Якщо роз-
глядати тренувальне навантаження як подразник, то в 
залежності від його величини функціональні зміни в 
організмі проявляються по-різному.

Застосування допорогового фізичного наванта-
ження не викликає тренувального ефекту, в той час як 

надмірне фізичне навантаження може викликати нега-
тивні зміни в організмі. Тому величина фізичного на-
вантаження повинна знаходитися в оптимальному ді-
апазоні, який обмежується мінімальною (пороговою) 
та максимально допустимою величиною. Мінімальна 
та максимально допустима величина фізичних наван-
тажень визначається функціональною готовністю ор-
ганізму до їх виконання, а об’єктивним критерієм цієї 
готовності може служити аеробна продуктивність, яка 
інтегрує функцію таких систем організму, як серцево-
судинна, дихальна, система крові та інших.

Чим вищий рівень аеробної продуктивності, тим 
більша мінімальна величина фізичних навантажень 
повинна застосовуватися для його підтримки й запо-
бігання явищ детренованості; тим більші максималь-
но допустимі навантаження може виконувати людина, 
не викликаючи цим негативні зміни в організмі. Тому 
при зростанні функціональних можливостей з метою 
забезпечення їх подальшого розвитку величина фізич-
них навантажень в оптимальному діапазоні теж пови-
нна зростати.

Величина фізичного навантаження пропорційна 
його об’єму та інтенсивності. Показники величини 
фізичного навантаження діляться на дві групи – зо-
внішні і внутрішні. Зовнішні характеризують роботу в 
її зовні виражених розмірах, а внутрішні – відповідну 
реакцію організму на цю роботу. Якщо йдеться про бі-
гові навантаження, то їх зовнішній об’єм вимірюється 
такими показниками, як тривалість бігової роботи або 
довжина дистанції, в той час як внутрішній об’єм ха-
рактеризується сумарними витратами енергії за пері-
од виконання роботи.

Щодо інтенсивності бігового навантаження, то її 
зовнішнім показником є швидкість бігу, а внутрішнім 
– частота серцевих скорочень або енерговитрати за 
одиницю часу. Тому вважається, що внутрішній об’єм 
та інтенсивність відображають індивідуальну функці-
ональну готовність організму до виконання наванта-
ження певного зовнішнього об’єму та інтенсивності. 
Так, при виконанні однакових за зовнішнім об’ємом 
та інтенсивністю навантажень (наприклад, пробігання 
однакової дистанції з однаковою швидкістю) у різних 
осіб у залежності від індивідуального функціональ-
ного стану внутрішній об’єм та інтенсивність роботи 
будуть різні. У осіб з кращим функціональним станом 
внутрішній об’єм (тобто, загальні енерговитрати) та 
інтенсивність (тобто енерговитрати в одиницю часу) 
будуть меншими. Навпаки, особи з гіршим функці-
ональним станом, тобто менш треновані, виконають 
більший внутрішній об’єм роботи. Отже для осіб з 
кращим функціональним станом таке навантаження 
виявиться меншим подразником і тренувальний ефект 
може бути відсутнім.

Тому для забезпечення тренувального ефекту з 
підвищенням функціональної готовності організму 
необхідно збільшувати об’єм мінімального (порого-
вого) навантаження. Таке збільшення можливо здій-
снити за рахунок тривалості роботи, не змінюючи ін-
тенсивність, або за рахунок інтенсивності роботи, не 
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Інтенсивність роботи, удхв-1

Рис. 1. Залежність тренувального ефекту навантаження від його інтенсивності й тривалості:

І – невелике навантаження, при якому тренувальний ефект не проявляється;
ІІ – помірне навантаження, при якому тренувальний ефект (показано стрілкою) проявляється 

через 20 хвилин роботи і збільшується в міру її продовження;
ІІІ – інтенсивне навантаження, при якому тренувальний ефект настає через 8 хвилин роботи 

і збільшується в міру її продовження;
ІV – дуже інтенсивне навантаження, при якому настає втома до досягнення тренувального ефекту.

Рис. 2. Графік встановлення значень рівнів фізичних навантажень
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Щодо інтенсивності бігового навантаження, то її зовнішнім показником є швидкість бігу, а внутрішнім –
частота серцевих скорочень або енерговитрати за одиницю часу. Тому вважається, що внутрішній об’єм та 
інтенсивність відображають індивідуальну функціональну готовність організму до виконання навантаження 
певного зовнішнього об’єму та інтенсивності. Так, при виконанні однакових за зовнішнім об’ємом та 
інтенсивністю навантажень (наприклад, пробігання однакової дистанції з однаковою швидкістю) у різних осіб у 
залежності від індивідуального функціонального стану внутрішній об’єм та інтенсивність роботи будуть різні. 
У осіб з кращим функціональним станом внутрішній об’єм (тобто, загальні енерговитрати) та інтенсивність 
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змінюючи її тривалість, або за рахунок збільшення як 
тривалості так і інтенсивності. При цьому, відповідно, 
зростатиме максимально допустимий об’єм наванта-
жень.

Однак залежність ефекту тренування від енерго-
витрат є загальним правилом, яке діє стосовно кон-
кретного діапазону інтенсивності, тому що змінюючи 
останню, а отже і режим енергозабезпечення, можна 
впливати на специфіку тренувального ефекту.

Встановлено, що при періодичності занять 3 рази 
на тиждень для підвищення рівня аеробної продук-
тивності організму, мінімальна (порогова) величина 
енерговитрат (Еmin) повинна становити близько 44,0 % 
від максимально допустимої величини енерговитрат 
(Еmах). Остання розраховується за формулою Еmах =0,23 
VО2 max.

Такий розрахунок оптимального діапазону енер-
говитрат повинен виконуватися для кожного дослі-
джуваного окремо, що забезпечує однакову величину 
внутрішнього об’єму фізичних навантажень для кож-
ного обстежуваного в зоні оптимального діапазону. 
Контроль за дотриманням вимоги виконання бігового 

навантаження в зоні оптимального діапазону можна 
здійснювати розрахунковим методом за допомогою 
даних L. Brouha [7] про енергетичні витрати при різ-
ній частоті серцевих скорочень.

Слід відзначити, що енерговитрати, пов’язані з 
виконанням фізичної роботи, обумовлені рівнем ае-
робного та анаеробного метаболізму під час її вико-
нання, а також аеробним метаболізмом, спрямованим 
на ліквідацію кисневого боргу після припинення на-
вантаження. Причому, чим інтенсивніша робота, тим 
більша швидкість споживання кисню й утворення 
кисневого боргу при її виконанні, а також споживан-
ня кисню після її завершення. Тому при застосуванні 
безперервного методу тренувань витрати енергії адек-
ватні інтенсивності і величині зовнішнього об’єму.

При застосуванні повторного та інтервального ме-
тодів з високою інтенсивністю роботи, енерговитрати 
не співвідносяться з  величиною зовнішнього об’єму, 
а перевищують їх. Це пояснюється значними витрата-
ми енергії не лише під час роботи, але й в інтервалах 
відпочинку, що зумовлено ліквідацією кисневого бор-
гу. Тому цей фактор слід враховувати при визначенні 
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величини внутрішнього об’єму роботи за умов засто-
сування повторного та інтервального методів трену-
вань.

Для спрощення і зручності визначення оптималь-
ного діапазону енерговитрат при бігових тренуваннях 
ми застосували графічний спосіб, за яким величини 
енерговитрат відповідають величинам, отриманим 
розрахунковим методом [5] (див. рис. 3). Як видно з 
графіка, на осі абсцис представлено енерговитрати, 
а на осі ординат абсолютну величину VO2max. Знаючи 
абсолютну величину VO2max, ми проводили паралель-
ну пряму до осі енерговитрат і отримували відрізок, 
обмежений мінімальною (Еmin) і максимально допус-
тимою (Еmax) величинами енерговитрат.

Висновки. 
На основі експериментальних досліджень та уза-

гальнення передового досвіду фахівців розроблено 
програми позааудиторних занять (I-VII) з використан-
ням бігових вправ, які забезпечують суттєве покра-
щення показників фізичного здоров’я студентів. За 
задумом дослідження в основу програм І, ІІІ, V покла-
дено бігові вправи, які розвивають аеробні можливос-

ті, а в основу програм ІІ, ІV, VІ, VІІ – вправи, що пе-
реважно стимулюють розвиток анаеробно-аеробних 
механізмів. Під час створення програм враховували 
наступні чинники: методичні принципи фізичного ви-
ховання, вікові і статеві особливості та стан здоров’я 
досліджуваних, функціональну готовність організму 
до виконання фізичних навантажень, обсяг та інтен-
сивність бігових навантажень, режим енергозабезпе-
чення бігової роботи, метод тренувань, періодичність 
занять та ефективність їх впливу на фізичне здоров’я. 
Особливість запропонованих програм позааудитор-
них занять полягає у тому, що об’єм фізичних наван-
тажень визначався для кожного досліджуваного інди-
відуально з урахуванням функціональної готовності 
організму до їх виконання. При цьому виключалася 
можливість передозування фізичної роботи. Виявили, 
що цілеспрямований вплив на аеробні та анаеробні 
процеси енергозабезпечення залежить від змісту за-
нять, який визначається методом тренувань, а також 
інтенсивністю і величиною об’єму виконаної роботи. 
Розроблені програми були покладені в основу ство-
рення універсальних оздоровчих технологій. 
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