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Анотації:
Мета: теоретично обґрунтувати та 
експериментально перевірити тех-
нології, спрямовані на оздоровлення 
студентів університетів у процесі по-
зааудиторних занять легкою атлети-
кою. Матеріал: у дослідженнях взя-
ли участь 413 студентів-чоловіків 
віком 21-23 роки. Результати: сис-
тематизовано та узагальнено мате-
ріали 26 літературних джерел, роз-
роблено програму позааудиторних 
занять оздоровчим бігом, досліджено 
рівень аеробної та анаеробної про-
дуктивності організму студентів-чо-
ловіків першого зрілого віку, експери-
ментально обґрунтовано оздоровчі 
технології для студентів університе-
тів на основі використання бігових 
навантажень. Дослідження впливу бі-
гових тренувань різного спрямування 
на аеробну та анаеробну продуктив-
ність організму засвідчило переваги 
бігових навантажень, які стимулюють 
анаеробні процеси енергозабезпе-
чення. Підтверджено наявність тісних 
кореляційних зв’язків між аеробною 
й анаеробною продуктивністю орга-
нізму та витривалістю, що дає під-
стави розгляду останнього як одного 
із основних компонентів фізичного 
здоров’я. Встановлено, що зв’язки 
аеробної та анаеробної продуктив-
ності організму з іншими якісними па-
раметрами рухової діяльності слабкі 
або відсутні. Висновки: встановлено, 
що ефективність тренувань залежить 
від режиму енергозабезпечення ро-
боти і енерговитрат.

Серорез Т.Б. Возможности повышения 
физического состояния здоровья сту-
дентов различными режимами беговых 
нагрузок. Цель: теоретически обосновать 
и экспериментально проверить технологии, 
направленные на оздоровление студентов 
университетов в процессе внеаудиторных 
занятий легкой атлетикой. Материал: в ис-
следовании приняли участие 413 студентов-
мужчин в возрасте 21-23 лет. Результаты: 
систематизировано и обобщено материалы 
26 литературных источников, разработаны 
программы внеаудиторных занятий оздо-
ровительным бегом, исследовано уровень 
аэробной и анаэробной продуктивности 
мужчин первого зрелого возраста, экспери-
ментально обоснованы оздоровительные 
технологии для студентов университетов на 
основании использования беговых нагру-
зок. Исследование влияния беговых трени-
ровок разного направления на аэробную и 
анаэробную производительность организма 
свидетельствует о преимуществе беговых 
нагрузок, которые стимулируют анаэробные 
процессы энергообеспечения. Подтвержде-
но наличие тесных корреляционных связей 
между аэробной и анаэробной производи-
тельностью организма и выносливостью, 
которая дает основания к рассмотрению 
последнего как одного из основных компо-
нентов физического здоровья. Установлено, 
что связь аэробной и анаэробной произво-
дительностью организма с другими каче-
ственными параметрами двигательной дея-
тельности слабые или отсутствуют. Выводы: 
установлено, что эффективность трениро-
вок зависит от режима энергообеспечения 
работы и энергозатрат.

Serorez T.B. Possibilities of 
increasing the physical health 
status of students different 
modes of racing loads. Purpose: 
to substantiate theoretically and 
experimentally verify technology aimed 
at improving the process of university 
students in extracurricular athletics. 
Material: the study involved 413 male 
students aged 21-23 years. Results: 
organize and compile materials 
26 references, extracurricular 
training program designed jogging, 
investigated the level of aerobic and 
anaerobic productivity first men of 
mature age, experimentally proved 
improving technologies for university 
students on the basis of cross-
country use loads. Investigation of 
the influence of cross-country training 
of different directions on aerobic and 
anaerobic performance of the body 
indicates the advantage of cross-
country loads that stimulate anaerobic 
energy processes. Confirmed the 
close correlation between aerobic 
and anaerobic performance and 
endurance of the organism, which 
gives grounds to consider the latter 
as one of the main components 
of physical fitness. Found that the 
relationship of aerobic and anaerobic 
capacity of the organism to other 
quality parameters of motor activity is 
weak or absent. Conclusions: it was 
found that the effectiveness of training 
depends on the energy of work and 
energy.
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Вступ. 1

Проблема покращення стану здоров’я є найбільш 
гострою саме для студентів старших курсів ще й по 
причині відсутності у більшості українських вищих 
навчальних закладів (ВНЗ) обов’язкових занять з фі-
зичного виховання для освітньо-кваліфікаційних рів-
нів „Спеціаліст” та „Магістр” або через низьку якість 
відповідних занять. Особливої гостроти зазначена про-
блема набула упродовж останніх 20 років – саме у цей 
період вчені зафіксували суттєве зниження показників, 
що характеризують фізичний стан українців [4, 24]. 

Так, за даними Всесвітньої організації здоров’я 
(ВОЗ), більше 80% дітей та підлітків мають значні 
відхилення у стані здоров’я. При цьому одним з пер-
спективних шляхів її вирішення залишається розроб-
ка та впровадження у навчальний процес оздоровчих 
технологій. Найбільші резерви при використанні та-
ких технологій криються у ефективній організації по-
зааудиторних занять зі студентами (Л.П. Сергієнко, 
2007; Т.Ю. Круцевич, 2010; Ю.М. Фурман, 2011).

© Серорез Т.Б., 2014 
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Таким чином, потребує додаткових досліджень 
рішення проблем, спрямованих на оздоровлення сту-
дентів університетів у процесі позааудиторних занять 
легкою атлетикою.

Робота виконана у відповідності до плану НДР До-
нецького національного технічного університету.

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.

Методи дослідження. Нами досліджувалася ефек-
тивність впливу занять з використанням бігових на-
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вантажень аеробної та анаеробної спрямованості на 
фізичне здоров’я студентів-чоловіків першого зрілого 
віку (21-23 роки). Вибір такого контингенту для ви-
вчення ефективності досліджуваних бігових програм 
обумовлений, з одного боку, науковою інформацією 
про те, що рівень фізичного здоров’я у чоловіків дано-
го віку, який визначали за відносним показником VO2 

max , в середньому значно нижчий, ніж у жінок. Серед-
ня величина VO2 max у чоловіків знаходиться нижче 
„безпечного” рівня здоров’я, а у жінок значно переви-
щує цей рівень [5, 23]. 

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 досліджень.
Для підвищення фізичного здоров’я можуть за-

стосовуватися різні режими фізичних тренувань, од-
нак їх ефективність залежить від методу тренувань, 
тривалості й періодичності занять, а також режиму 
енергозабезпечення роботи [8, 22], що відповідно ві-
дображається на функціях організму [3,].

Безперервний метод тренувань може супроводжу-
ватися виконанням роботи в аеробному та змішаному 
режимах енергозабезпечення. При цьому навантажен-
ня будуть ефективними за умов високого систолічно-
го об’єму крові і споживання кисню. Оптимальний 
рівень цих показників досягається під час безперерв-
ної роботи тривалістю від 10 до 90 хв на частоті сер-
цевих скорочень 145-175 уд•хв-1. Такий режим роботи 
сприяє також капіляризації міокарда. На думку В.М. 
Платонова [17], найбільша ефективність тренувань 
проявляється при інтенсивності роботи на рівні по-
рогу анаеробного обміну (ПАНО). Причому, позитив-
ний вплив на аеробну продуктивність навантажень 
інтенсивністю близько ПАНО може проявитися при 
тривалості занять 10-12 хв . Існує також думка, що 
при застосуванні безперервного методу тривалість 
бігових навантажень повинна становити не менше 30 
хв при інтенсивності, яка забезпечує значну стимуля-
цію аеробних процесів. Рівень споживання кисню при 

цьому повинен знаходитися близько його максималь-
них значень. Досягти такого рівня споживання кисню 
можна лише через 3-7 хв роботи [4]. Виконання таких 
навантажень вимагає оптимальної мобілізації функ-
цій кардіореспіраторної системи, яка забезпечує тран-
спорт кисню до працюючих м’язів.

Шляхом збільшення бігового навантаження за ра-
хунок тривалості роботи при її незмінній інтенсив-
ності, можна досягти більшого тренувального ефек-
ту [23]. Однак через певний період тривалої роботи 
спостерігається неузгодженість у діяльності систем, 
що забезпечують транспорт кисню до працюючих 
м’язів [2]. Це проявляється зменшенням систолічно-
го та хвилинного об’ємів серця; споживання кисню; 
збільшенням частоти серцевих скорочень (ЧСС); по-
рушенням відповідності між зовнішнім диханням і 
споживанням кисню, диханням і кровообігом . 

Ф.П. Суслов [20] стверджує, що оздоровчі бігові 
навантаження в аеробному режимі енергозабезпечен-
ня при застосуванні безперервного методу можна роз-
поділити на три зони. 

Перша – відновна. Під час бігу ЧСС збільшується 
до 130 уд•хв-1. Робота при такій ЧСС лише покращує 
капіляризацію м’язів стопи, гомілки і стегна, однак не 
проявляє тренуючої дії на міокард. Споживання кис-
ню в цій зоні становить менше 50 % VО2 max.

Друга зона – підтримуюча. ЧСС при роботі в цій 
зоні становить 130-150 уд•хв-1. Такі тренування ви-
кликають у кардіореспіраторній системі біохімічні, 
морфологічні і функціональні зміни, які сприяють 
підвищенню рівня аеробної продуктивності організ-
му. Споживання кисню становить 50-60 % VО2 max. 

Третя зона – розвиваюча. ЧСС при роботі в цій зоні 
становить 150-170 уд•хв-1. При такому режимі роботи 
в кардіореспіраторній системі відбуваються суттєві 
біохімічні, морфологічні і функціональні зміни, які 
сприяють підвищенню аеробної продуктивності орга-
нізму. Споживання кисню становить 60-80 % VО2 max. 

Діапазон ЧСС для кожної із вище згаданих зон 
орієнтовний і залежить від віку. З віком максимальна 
ЧСС для кожної зони зменшується.

Деякі дослідники [21] вважають, що навантаження 
в аеробному режимі енергозабезпечення є найкращим 
засобом тренування тих систем організму, які в екс-
тремальних умовах забезпечують його гомеостаз.

У осіб з високим рівнем аеробної продуктивності 
тренування на рівні 40-60% VО2 max супроводжуються 
накопиченням лактату близько 2-2,5 ммоль•л-1, що не 
забезпечує в повній мірі підвищення потужності і єм-
ності аеробного процесу.

За свідченням деяких науковців аеробний ефект 
тренувань аеробного спрямування може проявлятися 
через 16 [18] і навіть через 12 [22] тижнів від початку 
занять, а кумулятивний тренувальний ефект зберіга-
тися протягом 16 тижнів по завершенню тренуваль-
ного циклу. Однак останнім часом з’явилися праці, 
що свідчать про малоефективний вплив тренувань в 
аеробному режимі енергозабезпечення на показники 
VО2 max, як у чоловіків, так і у жінок [26].
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Усебічне й повне формування адаптаційних пере-
будов різних систем організму, що забезпечують ае-
робне енергозабезпечення відбувається протягом 8-10 
тижнів від початку тренувань. За результатами дослі-
джень Б.М. Шияна, О.В. Дрозда [25], оздоровчі тре-
нування протягом восьми тижнів сприяють значному 
зростанню рівня фізичного стану у юнаків віком 17-
21 рік. Саме такий термін, на їх думку, можна вважати 
мезоциклом тренувань оздоровчого спрямування. За 
даними О.Н. Агеєнка вірогідне зростання фізичної 
працездатності і рівня фізичного здоров’я можливе не 
раніше ніж через рік від початку занять. Вважається, 
що оптимальна адаптація аеробної системи енергоза-
безпечення досягається при інтенсивності роботи на 
рівні близько ПАНО [12]. Однак не в усіх випадках 
робота на такому рівні інтенсивності є ефективною 
для підвищення аеробних можливостей організму.  
У добре тренованих осіб виконання вправ з такою 
інтенсивністю не приносить бажаного ефекту, тому 
у таких випадках рекомендується виконання вправ 
зі значним стимулюванням гліколітичних процесів 
енергозабезпечення. 

Фізичною роботою інтенсивністю на рівні ПАНО 
можна досягти суттєвого підвищення ємності ае-
робної системи енергозабезпечення [16], однак, при 
цьому слід орієнтуватися на індивідуальні функціо-
нальні можливості організму людини. Зокрема для 
новачків навантаження інтенсивністю 50% VО2 max при 
тривалості роботи 30-40 хв буде сприяти підвищен-
ню аеробної продуктивності організму, а для квалі-
фікованих бігунів на довгі дистанції стимулюючими 
будуть навантаження інтенсивністю 80-85% VО2 max і 
тривалістю 1-2 години. Причому, через декілька міся-
ців тренувань у нетренованих осіб рівень споживання 
кисню при годинному бігу може зрости з 50% до 70-
75 % VО2 max. 

З метою покращення аеробної продуктивності при 
застосуванні безперервного методу, важливу роль ві-
діграє тривалість, інтенсивність та періодичність за-
нять. Існують відомості, що для забезпечення зрос-
тання рівня аеробної продуктивності, ефективними 
можуть виявитися і двохразові заняття на тиждень. 
Однак надмірно тривала робота, яка не відповідає 
індивідуальним можливостям організму, веде до зни-
ження тренувального ефекту через прогресуюче зни-
ження споживання кисню, зменшення систолічного 
об’єму крові і серцевого викиду при одночасному 
збільшенні ЧСС та хвилинного об’єму дихання. Отри-
мано також дані, відповідно до яких ефективність тре-
нувань значно вища при періодичності занять 4-5 ра-
зів на тиждень, ніж при періодичності 6-7 разів.

Для підвищення аеробної продуктивності орга-
нізму при бігових тренуваннях з використанням по-
вторного методу тривалість бігу під час кожного 
повторення повинна дещо перевищувати період опра-
цьовування (3-7 хв), а швидкість бігу становити 60-70 
% від максимальної [10]. 

Значний вплив на аеробну продуктивність організ-
му мають спеціальні режими інтервального тренуван-

ня. Вони можуть виконуватися на довгих і на корот-
ких відрізках. 

Шляхом інтервальних тренувань на довгих від-
різках (повторення трьох хвилинних вправ в анае-
робно-аеробному режимі енергозабезпечення) можна 
досягти суттєвого підвищення максимального спо-
живання кисню, незважаючи на невелику тривалість 
занять (близько 15 хв) [19]. Існує модель інтерваль-
ного тренування аеробного спрямування, яка отрима-
ла назву „тренування за фрайбургзьким правилом”. 
Вона розроблена західнонімецькими вченими під 
керівництвом професора Х. Рейнделя й полягає у ви-
користанні короткочасних пробіжок тривалістю 30-90 
с зі швидкістю 70-80 % від максимальної. Тривалість 
пауз між пробіжками відповідає тривалості бігу [10]. 
Така робота стимулює в достатній мірі аеробні енер-
гетичні процеси в тканинах, не викликаючи значних 
змін анаеробного метаболізму. Лише при повторенні 
перших 5-6 пробіжок спостерігається незначне по-
силення гліколізу. При подальшому повторенні про-
біжок, вміст молочної кислоти в крові зменшується. 
З цього випливає, що для розвитку аеробних можли-
востей організму при використанні даної моделі тре-
нувань, пробіжки необхідно повторювати не менше 
семи разів. Тренування в такому режимі викликають 
фізіологічну гіпертрофію міокарда, покращуючи його 
циркуляторні гемодинамічні показники, через що по-
дібні тренування називають циркуляторними.

Ефективним засобом підвищення показників ае-
робної продуктивності служить інтервальне трену-
вання на коротких відрізках.

Досліджень І. Tabota зі співавторами засвідчили 
ефективне зростання показника VО2 max відн. через 6 
тижнів від початку занять періодичністю 5 разів на 
тиждень при застосуванні тренувань на коротких від-
різках (повторення двадцятисекундних пробіжок з 
інтервалом 10 с). Разом з тим існують відомості про 
неефективність інтервальних тренувань на коротких 
відрізках стосовно аеробної продуктивності при пері-
одичності занять три рази на тиждень [7].

Моделлю інтервального тренування, яке стимулює 
аеробну продуктивність, є, так зване, „міоглобінове” 
інтервальне тренування [11]. Воно характеризується 
чергуванням дуже коротких пробіжок тривалістю від 5 
до 10 с з інтервалами відпочинку, які дорівнюють три-
валості бігу. При цьому швидкість бігу повинна бути 
досить висока, але не максимальна, а рухи виконува-
тися вільно, без напруги. При такому режимі у корот-
кі періоди роботи витрачаються внутрім’язові запаси 
кисню, зв’язаного з міоглобіном, однак вони швидко 
поповнюються в коротких паузах відпочинку. Внаслі-
док такої роботи після 4-5 пробіжок споживання кисню 
майже досягає рівня VО2 max і підтримується до кінця 
тренування. Слід зауважити, що загальний об’єм робо-
ти в такому режимі повинен бути досить великим.

Щоб досягти підвищення анаеробної продуктив-
ності організму, використовуються тренування у двох 
напрямках – на підвищення алактатних та лактатних 
анаеробних можливостей організму.
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У тренуваннях, які спрямовані на розвиток алак-

татних анаеробних можливостей, застосовуються 
методи повторної та інтервальної роботи. Основне 
завдання таких тренувань полягає у досягненні мак-
симальних витрат фосфатних макроергічних сполук 
у працюючих м’язах та підвищити активність клю-
чових ферментів алактатної анаеробної системи (аде-
нозинтрифосфатази і креатинфосфокінази) в умовах 
накопичення продуктів анаеробного розпаду (АДФ, 
Н3РО4, молочної кислоти та ін.). Вирішити це завдан-
ня можливо лише шляхом повторень великої кількості 
пробіжок тривалістю, що не перевищує 10-15 с кожна 
з інтенсивністю 90-95 % від максимально можливої 
[9, 10].

При застосуванні повторного методу найприйнят-
нішими є навантаження тривалістю 5-10 с, які ви-
конуються з максимальною інтенсивністю. Тривалі 
паузи між ними (2-3 хв) дозволяють забезпечити від-
новлення фосфатних макроергів (АТФ і КрФ), а також 
запобігти значній активізації гліколізу при виконанні 
чергових пробіжок [15]. Активне розщеплення АТФ 
і КрФ при виконанні навантажень такого спрямуван-
ня викликає різке збільшення швидкості споживання 
кисню вже на перших секундах після роботи, коли 
здійснюється окислювальний ресинтез КрФ в м’язах. 
Найвища швидкість даного процесу спостерігаєть-
ся протягом першої хвилини відновлення. Причому, 
споживання кисню в цей період наростає з кожною 
пробіжкою до 5-6 повторення, що свідчить про суттє-
ві витрати алактатних анаеробних ресурсів енергоза-
безпечення. Поряд із підвищенням споживання кисню 
накопичується молочна кислота. “Пікове” споживан-
ня кисню в залежності від рівня аеробної продуктив-
ності досягає величини 2-3 л•хв-1, а концентрація мо-
лочної кислоти в крові 100-120 мг %. При досягненні 
критичної величини витрат запасів КрФ у працюючих 
м’язах, одразу зменшується потужність роботи. Такий 
стан досягається на 8-10 повторенні пробіжки. Тому 
цю кількість повторень слід вважати оптимальною 
для розвитку алактатної анаеробної продуктивності. 
Однак подібні тренування сприяють не лише підви-
щенню потужності алактатного, але й зростанню по-
тужності і рухливості лактатного анаеробного проце-
су енергозабезпечення [6].

Такі навантаження, забезпечуючи  максимальну 
мобілізацію алактатних джерел енергії, не здатні ви-
користовувати їх більше, ніж на 50-60%. Для повно-
го використання м’язами алактатних резервів енер-
гозабезпечення виконується робота з максимально 
можливою інтенсивністю протягом 60-90 с, яка вва-
жається оптимальною для покращення процесу глі-
колізу. При такій роботі концентрація АТФ у м’язах 
знижується до рівня близько 60 % відносно величини 
у стані спокою, навіть при використанні навантажень 
максимальної потужності (алактатного анаеробного 
характеру).

З метою підвищення алактатної анаеробної про-
дуктивності застосовують також інтервальні бігові 
тренування на коротких відрізках з максимальною 

швидкістю – „інтервальний спринт”. Тривалість кож-
ної пробіжки та інтервали відпочинку між ними такі 
ж, як при „міоглобінному” тренуванні, але при цьому 
робота виконується серіями по 5-6 пробіжок у кожній. 
Усього виконується 2-3 серії з інтервалами відпочин-
ку між ними не менше  трьох хвилин. У кінці кожної 
пробіжки рівень споживання кисню досягає найбіль-
ших значень з невеликими зниженнями в паузах від-
починку. Споживання кисню досягає „пікового” рівня 
на п’ятому-шостому повторенні і відповідає VО2 max. 
Унаслідок того, що ресинтез запасів АТФ, витрачених 
під час кожної пробіжки, здійснюється не лише за 
рахунок окислювального фосфорилювання, але й за 
рахунок гліколізу, після 5-6 пробіжки вміст молочної 
кислоти в крові досягає рівня 100 мг % і вище. 

В.С. Міщенко [14] вважає, що тренування з ви-
користанням граничних навантажень збільшують не 
лише гліколітичну, але й окислювальну ферментативну 
здатність, що призводить до підвищення не лише анае-
робної (лактатної), але й аеробної продуктивності. 

Неодноразове виконання бігових навантажень глі-
колітичного анаеробного спрямування через нерегла-
ментовані інтервали відпочинку викликає постійне 
збільшення концентрації лактату в крові, який досягає 
максимальних величин після п’ятого повторення. Од-
нак якщо концентрація лактату в крові підвищується 
від вправи до вправи, то у працюючих м’язах цей по-
казник підтримується на постійному рівні, починаю-
чи з першої вправи. При цьому тривалість роботи не 
впливає на концентрацію лактату у м’язах. При по-
вторній роботі у гліколітичному режимі енергозабез-
печення в кінці кожної пробіжки споживання кисню 
досягає рівня VО2 max. Максимальне число повторень 
пробіжок залежить від зниження запасів глікогену у 
працюючих м’язах і досягнення граничних величин 
окислення. Як правило, такий стан виникає на 6-8 по-
вторенні [10].

При виконанні інтервальної роботи гліколітичного 
анаеробного характеру зменшуються паузи відпочин-
ку. Їх тривалість не перевищує тривалості роботи. За 
таких умов споживання кисню, як і при застосуван-
ні безперервного і повторного методів, досягає рівня 
VО2 max. Але на відміну від інших методів, при ін-
тервальній роботі досягається найбільша швидкість 
гліколізу у працюючих м’язах і найвищі значення 
максимуму накопичення молочної кислоти в крові 
[10]. Тому загальне число повторень пробіжок через 
швидко виникаючу втому скорочується до 3-4 разів. 
В.М. Платонов [17] вважає, що при інтервальній ро-
боті гліколітичного спрямування тривалість кожного 
навантаження не повинна перевищувати 1-2 хв, а три-
валість відпочинку 45-90 с. При цьому ЧСС повинна 
знаходитися в межах 170-180 уд•хв-1, тому що ви-
хід за ці параметри веде до зменшення систолічного 
об’єму крові. Для виконання великого об’єму роботи 
бігові навантаження можуть виконуватися серіями 
(по 3-4 серії з інтервалами відпочинку між ними 10-15 
хв). Така тривалість відпочинку необхідна для віднов-
лення працездатності.
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Значний вплив на розвиток аеробної та анаероб-
ної лактатної продуктивності мають спеціальні ін-
тервальні тренування, в яких бігові навантаження 
виконуються серією (або серіями) з поступовим змен-
шенням довжини відрізку кожної наступної пробіжки. 
Загальна довжина відрізку в серії може становити від 
400 до 1000 м. Виконання серій з різною довжиною 
відрізків та різною інтенсивністю їх виконання до-
зволяє цілеспрямовано впливати на аеробну та анае-
робну лактатну продуктивність організму [13]. Однак 
застосування такого режиму навантажень вимагає до-
тримання наступного правила: паузи відпочинку між 
відрізками повинні бути такими, щоб ЧСС знижува-
лася не більше, ніж на 10-15 уд•хв-1.

Висновки. 
В процесі аналізу матеріалів літературних джерел 

та узагальнення практичного досвіду провідних фа-
хівців було встановлено наступне:
•  Виявлено, що фізичний стан відображає динамічне 

здоров’я людини, яке повинно оцінюватися за рів-
нем функціональної й фізичної підготовленості. У 
формуванні фізичного здоров’я значну роль відігра-
ють аеробні та анаеробні метаболічні процеси. На 
сучасному етапі розвитку українського суспільства 
дуже гострою є проблема покращення фізичного 
здоров’я студентів чоловічої статі першого зрілого 
віку. Вирішення такої проблеми може бути здійсне-
но за рахунок корекції аеробної та анаеробної про-
дуктивності організму через покращення механіз-
мів специфічної адаптації до фізичних навантажень 

тих систем, які лімітують аеробні та анаеробні про-
цеси енергозабезпечення. 

• Підвищувати аеробну та анаеробну продуктивність 
організму студентів можливо за допомогою бігових 
навантажень в межах позааудиторних занять, ціле-
спрямовано стимулюючи при цьому аеробні та ана-
еробні процеси енергозабезпечення. Однак проблема 
оптимального застосування бігових навантажень для 
корекції аеробної та анаеробної продуктивності сту-
дентів різного віку потребує додаткового вивчення. 
Зокрема, у науково-методичній літературі відсутні 
обґрунтовані рекомендації щодо обсягів та інтенсив-
ності фізичних навантажень, які застосовуються з 
метою покращення аеробної та анаеробної (лактат-
ної) продуктивності молоді першого зрілого віку з 
урахуванням рівня їх фізичної підготовленості. 

• Також не вивченим у повному обсязі до цього часу 
залишається питання щодо ефективності впливу на 
організм студентів 21-23 років занять, які традицій-
но проводяться згідно із державною навчальною 
Програмою з фізичного виховання для вищих на-
вчальних закладів України.

Таким чином, назріла гостра необхідність розроб-
ки та впровадження оздоровчих технологій, які базу-
ються на застосуванні бігових легкоатлетичних вправ 
у процесі позааудиторних занять, з метою підвищен-
ня рівня фізичного здоров’я студентів університетів, 
саме у цьому ми вбачаємо перспективу наших подаль-
ших досліджень.
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