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Анотації:
Мета: визначення та оцінка рівня 
фізичного здоров’я студентів за 
характеристиками фізичної пра-
цездатності, аеробної та анаероб-
ної продуктивності їх організму. 
Завдання даного дослідження по-
лягало у вивчені впливу бігових 
тренувань аеробного й анаероб-
ного спрямування на фізичну пра-
цездатність, аеробну й анаеробну 
продуктивність організму студентів. 
Матеріал: у дослідженнях взяли 
участь 413 студентів (юнаки) віком 
21 – 23 роки. Досліджувалася ефек-
тивність впливу занять з викорис-
танням бігових навантажень аероб-
ної та анаеробної спрямованості 
на фізичне здоров’я студентів. Ре-
зультати: встановлено, що рівень 
фізичного здоров’я студентів за 
шкалою Г.Л. Апанасенка неухильно 
погіршується. Зниження спостеріга-
ється до безпечного рівня у 22 роки 
і далі ще нижче безпечного рівня у 
23 роки. Рівень анаеробної продук-
тивності організму студентів у 21, 
22 і 23 роки суттєво не відрізняєть-
ся і знаходиться нижче середнього 
значення. Висновки: підтверджено, 
що аеробні та анаеробні можливос-
ті організму студентів не відповіда-
ють належному рівню і потребують 
корекції. Встановлено, що така ко-
рекція буде найбільш ефективною 
за умов розробки і впровадження 
оздоровчих технологій. Технології 
базуються на використанні у поза-
аудиторних заняттях бігових вправ. 

Серорез Т.Б. Определение показателей 
физического здоровья студентов по ха-
рактеристикам физической работоспо-
собности, аэробной и анаэробной продук-
тивности их организма. Цель: определение 
и оценка уровня физического здоровья сту-
дентов по характеристикам физической ра-
ботоспособности, аэробной и анаэробной 
производительности их организма. Задача 
данного исследования состояла в изучении 
влияния беговых тренировок аэробной и 
анаэробной направленности на физическую 
работоспособность, аэробную и анаэробную 
производительность организма студентов. 
Материал: в исследованиях приняли уча-
стие 413 студентов (юноши ) в возрасте 21 
- 23 года. Исследовалась эффективность 
влияния занятий с использованием беговых 
нагрузок аэробной и анаэробной направлен-
ности на физическое здоровье студентов. 
Результаты: установлено, что уровень фи-
зического здоровья студентов по шкале Г.Л. 
Апанасенко неуклонно ухудшается. Сниже-
ние наблюдается до безопасного уровня в 22 
года и далее еще ниже безопасного уровня 
в 23 года. Уровень анаэробной производи-
тельности организма студентов в 21, 22 и 23 
года существенно не отличается и находится 
на уровне ниже среднего значения. Выводы: 
подтверждено, что аэробные и анаэробные 
возможности организма студентов не соот-
ветствуют должному уровню и требуют кор-
рекции. Установлено, что такая коррекция 
будет наиболее эффективной при условии 
разработки и внедрения оздоровительных 
технологий. Технологии базируются на ис-
пользовании в внеаудиторных занятиях бе-
говых упражнений.

Serorez T.B. The indicators of the 
physical health of students on 
the characteristics of the physical 
fitness, aerobic and anaerobic 
productivity of their body. Purpose: 
identification and assessment of 
physical health of students on physical 
performance characteristics, aerobic 
and anaerobic performance of their 
body. The objective of this study was 
to investigate the influence of cross-
country training aerobic and anaerobic 
focus on physical performance, aerobic 
and anaerobic organism performance 
of students. Material: The study 
involved 413 students (boys ) aged 21 
- 23 years. Efficiency of impact studies 
using cross-country loads of aerobic 
and anaerobic focus on the physical 
health of students. Results: It was 
found that the level of physical health of 
students on a scale of G.L. Apanasenko 
steadily deteriorating. Decrease is 
observed to a safe level in 22 years 
and further still below the safe level for 
23 years. Anaerobic performance level 
of students in the body 21, 22 and 23 
do not differ significantly and is below 
the average. Conclusions: confirmed 
that aerobic and anaerobic capacity 
of the organism students do not meet 
the proper level and require correction. 
Found that such a correction would 
be the most effective subject to the 
development and implementation of 
health technologies. Technology based 
on the use of extracurricular activities 
running exercises.
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Вступ.1

Визначальними показниками фізичного здоров’я 
людини є фізична працездатність, аеробна та анаероб-
на (лактатна) продуктивність організму. 

Вивчення динаміки рівня аеробної продуктивності 
(РАП) організму студентів з 21 до 23 років засвідчило, 
що за критеріями Я.П. Пярната [14] у 21-річних осіб 
він у середньому відповідає „посередньому”, а в 22 і 
23 роки знижується до рівня, який „нижче посеред-
нього”. Встановлено, що рівень фізичного здоров’я 
за шкалою Г.Л. Апанасенка [3] у студентів-чоловіків 
з 21 до 23 років неухильно погіршується, знижуючись 
до „безпечного” рівня у 22 роки і опускаючись нижче 
„безпечного” рівня у 23 роки. Рівень анаеробної про-
дуктивності організму чоловіків у 21, 22 і 23 роки сут-
тєво не відрізняється і знаходиться нижче середнього 
значення, яке за даними A. Shögy, G. Cherebetin [21] 
становить 38,1 кгм·хв-1·кг-1.
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Разом з тим, існують досить суперечливі відомості 
щодо аеробних та анаеробних можливостей організму 
осіб першого зрілого віку, були проведені досліджен-
ня, що дозволили простежити динаміку показників, 
які характеризують фізичну працездатність, аеробну 
та анаеробну (лактатну) продуктивність студентів-чо-
ловіків 21, 22 і 23 років.

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. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження - полягала у визначенні та 

оцінці рівня фізичного здоров’я чоловіків першого 
зрілого віку 21-23 років.

Завданнями дослідження полягало у вивчені впли-
ву бігових тренувань аеробного й анаеробного спря-
мування на фізичну працездатність, аеробну й анае-
робну (лактатну) продуктивність організму студентів 
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вузу віком 21-23 роки. 

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). Виявлено методики та характерис-
тики, які найбільш доцільно використовувати в проце-
сі вивчення фізичного стану студентів університетів. 

Для вивчення фізичної працездатності визнача-
лися абсолютні та відносні показники PWC170. До-
слідження аеробної продуктивності здійснювалося за 
абсолютними і відносними показниками максималь-
ного споживання кисню (VО2 max). Оцінку аеробної 
продуктивності здійснювали за критеріями Я.П. Пяр-
ната [14]. 

Результати дослідження.
Визначальними показниками фізичного здоров’я 

людини є фізична працездатність, аеробна та анае-
робна (лактатна) продуктивність організму. З огляду 
на те, що існують досить суперечливі відомості щодо 
аеробних та анаеробних можливостей організму осіб 
першого зрілого віку, були проведені дослідження, 
що дозволили простежити динаміку показників, які 
характеризують фізичну працездатність, аеробну та 
анаеробну (лактатну) продуктивність студентів-чоло-
віків 21, 22 і 23 років.

Порівняльний аналіз фізичної працездатності й ае-
робної продуктивності організму дає підстави ствер-
джувати, що як абсолютні, так і відносні показники 
PWC170 і VO2 max в період з 21 до 23 років не зазнають 
суттєвих змін.

Однак, слід відзначити, що динаміка рівня аероб-
ної продуктивності, яку оцінюють за відносною вели-
чиною VO2 max, засвідчує його зниження в 22 роки по-
рівняно із середнім значенням цього показника, який 
був зареєстрований у 21-річних чоловіків. Так у 21 рік 
РАП відповідає „посередньому”, а у 22 роки – „нижче 
посереднього”, утримуючись таким і в 23 роки.

Відмічено, що серед усіх досліджуваних осіб у 
жодній віковій групі не виявлено таких, що мають 
„відмінний” РАП. Причому, з 21 до 23 років зменшу-
ється число тих, у кого РАП відповідає „доброму” і 
„посередньому”, а число осіб з РАП „нижче посеред-
нього” зросло. При цьому практично незмінною зали-
шається кількість осіб з „низьким” РАП.

Межею переходу від стану здоров’я до стану пе-
редхвороби є той рівень, який не може компенсувати 
виникаючі в організмі під впливом негативних факто-
рів функціональні і біохімічні зрушення.

„Безпечний” („критичний”) рівень здоров’я визна-
чається за відносною величиною VO2 max і становить 
для чоловіків 42 мл·хв-1·кг-1. Якщо брати до уваги 
дану величину, то за результатами наших досліджень 
у чоловіків у 21 рік середній показник її дещо переви-
щує „безпечний” рівень, у 22 роки майже відповідає 
„безпечному” рівню, а в 23 роки знаходиться нижче 
цього рівня.

Враховуючи те, що критерії оцінки анаеробної 
продуктивності організму відсутні, нами здійснюва-

лася вікова порівняльна характеристика анаеробної 
(лактатної) продуктивності студентів 21, 22 і 23 ро-
ків. Крім того, анаеробна (лактатна) продуктивність 
досліджуваних характеризувалася шляхом порівнян-
ня величини МКЗМР за 1 хв кожного досліджува-
ного із середнім значенням, яке за даними A. Shögy, 
G. Cherebetin [21] відповідає 38,1 кгм·хв-1·кг-1 для осіб 
досліджуваного віку.

Аналізуючи результати проведених досліджень, 
встановили наступне. Загальновідомо, що одним із 
найголовніших завдань фізичного виховання у період 
навчання у вищому навчальному закладі є зміцнення 
здоров’я студентів, а також подальше забезпечення 
здійснення ефективного процесу формування у них 
стійкої мотивації до постійних занять фізичною куль-
турою [6]. 

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 [15]: відмінностями ме-
тодів і організації навчання у ВНЗ, що відрізняються 
від шкільних і потребують значного підвищення са-
мостійності в засвоєнні учбового матеріалу; відсут-
ністю добре налагоджених міжособистих 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, 
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. 

На необхідність зміцнення здоров’я студентської 
молоді вказує і той факт, що випускники середніх за-
кладів освіти недостатньо фізично і функціонально 
підготовлені до виконання вимог навчальних програм 
ВНЗ з фізичного виховання [12]. Під час навчання у 
ВНЗ також спостерігається тенденція до погіршення 
показників стану здоров’я молодих людей. Встанов-
лено, що у 37% студентів відзначаються відхилення у 
стані здоров’я, більше 20% з яких знаходяться під дис-
пансерним наглядом [11], при цьому постійно зростає 
кількість спеціальних медичних груп – від 5,36% на 
першому курсі до 14,46% на четвертому [10].

За визначенням Всесвітньої організації охорони 
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здоров’я поняття „здоров’я” визначається як стан по-
вного комфорту – фізичного, психічного і соціально-
го, а не лише відсутність хвороб чи фізичних вад. З 
огляду на вищевикладене фізичне здоров’я потрібно 
розглядати, як потенційні можливості, резерв, що ви-
значає напрям змін у стані здоров’я, а не лише як стан 
функцій організму. Отже, здоров’я можна оцінювати 
не лише якісно, але й кількісно.

З огляду на те, що фізичне здоров’я обумовлене 
рівнем аеробної та анаеробної продуктивності орга-
нізму, дослідження фізичного здоров’я здійснювалося 
шляхом визначення показників, які характеризують 
аеробні та анаеробні (лактатні) можливості організму.

Основним показником аеробної продуктивності, 
як відомо, виступає величина максимального спожи-
вання кисню (VО2 max). Як відомо, визначити VО2 max 
можна за допомогою прямих і непрямих методів.

Головним принципом для визначення VО2 max пря-
мим методом є виконання навантаження тривалістю 
не менше двох хвилин, інтенсивність якого дорівнює 
індивідуальній „критичній потужності” (до відмови). 
Саме такі навантаження викликають максимальну 
мобілізацію системи забезпечення киснем працюю-
чих м’язів. „Критичної потужності” досліджуваний 
досягає, як правило, у процесі безперервної роботи 
або серії дискретних (переривчастих) навантажень 
зростаючої потужності. Фізичні навантаження мо-
жуть бути різними – робота на велоергометрі або на 
тредмілі (тредбані), сходження на сходинку, виконан-
ня специфічних фізичних вправ – біг, плавання, вес-
лування тощо. При цьому необхідно враховувати, що 
величина VО2 max залежить від об’єму м’язової маси, 
яка задіяна в роботі при проведенні досліджень. Так, 
якщо робота на велоергометрі виконується руками, то 
величина VО2 max буде дещо нижчою, ніж при роботі 
ногами, а при роботі на тредмілі більшою, ніж при ро-
боті на велоергометрі. Це слід враховувати при дина-
мічних спостереженнях за одними і тими ж досліджу-
ваними або при порівнянні величини VО2 max у різних 
осіб. Співставляти можна лише величини, отримані за 
допомогою однієї методики.

Однією з методичних проблем при визначенні 
VО2 max є надійність досягнення досліджуваним його 
індивідуального максимального рівня споживання 
кисню, що вимагає максимальної мобілізації функціо-
нальних можливостей організму. Тому вагомим факто-
ром при визначені VО2 max прямим методом є достатня 
мотивація досліджуваних до виконання виснажливих 
м’язових навантажень. Відмова від продовження фі-
зичної роботи не завжди свідчить про виконання до-
сліджуваним навантаження „критичної потужності”. 
Навіть в умовах достатньої мотивації феномен „кри-
тичної потужності” при лабораторних дослідженнях 
зустрічається досить рідко – у спортсменів приблизно 
в 50% випадків, а у нетренованих осіб значно рідше 
[4]. Абсолютним критерієм досягнення досліджува-
ним споживання кисню на рівні VО2 max вважається 
феномен „вирівнювання” (leeving off), тобто втрати 
залежності споживання кисню від потужності робо-

ти. Даний феномен свідчить про повне використання 
резервів мобілізації системи транспорту та утилізації 
кисню, тобто про граничну фізичну напругу дослі-
джуваного.

Спираючись на рекомендації провідних фахівців, 
встановили, що процес прямого визначення VО2 max 
передбачає виконання досліджуваним безперервного, 
ступінчасто зростаючого за потужністю навантажен-
ня на велоергометрі або на тредмілі. При цьому три-
валість на кожному ступені потужності становить від 
2 до 5 хв. Можна також застосовувати серію дискрет-
них навантажень. Тоді тривалість роботи на кожному 
рівні потужності повинна становити не менше 5-6 
хв, а інтервали відпочинку між ними мають бути та-
кими, щоб відбулося достатнє відновлення після по-
переднього навантаження. Як відомо, процедура ви-
значення VО2 max досить тривала й виснажлива. Крім 
того, у досліджуваних виникає локальна втома м’язів 
нижніх кінцівок, що змушує іноді припиняти роботу 
або знижувати її інтенсивність.

Процедура прямого визначення VО2 max є також 
у певній мірі небезпечною. Аналізуючи матеріали 
170000 тестів, Р. Rochmis та H. Blockburn [20] уста-
новили, що число смертельних випадків під час тес-
тування може досягти в середньому 0,01% від числа 
проведених досліджень. 

Отже, незважаючи на високу валідність, прямим 
методам визначення VО2 max властиві й певні недоліки. 
Один з них полягає в тому, що точність визначення 
рівня VО2 max суттєво залежить від мотивації досліджу-
ваного виконувати роботу „до відмови”. Не завжди 
відмова від продовження тестування свідчить про по-
вне виснаження резервів працездатності організму, а в 
багатьох випадках пов’язана з виникненням локальної 
втоми рухового апарату. Другим недоліком є виснаж-
ливий характер процедури. Третій полягає у відсут-
ності гарантії безпеки для здоров’я досліджуваного.

Враховуючи вищевикладене встановили, що при 
скрінінгових обстеженнях доцільно застосовувати не-
прямі методи визначення VО2 max. Вони засновані на 
тому, що між величиною споживання кисню і ЧСС 
до певного рівня потужності роботи існує лінійна за-
лежність. Такий характер зв’язку дозволяє знаходити 
залежність між ними вже при наявності двох точок у 
системі прямолінійних координат, де рівень спожи-
вання кисню відкладається на осі абсцис, а ЧСС на 
осі ординат. Ці точки знаходять виміром ЧСС на двох 
рівнях фізичного навантаження після виникнення 
„стійкого стану”. Тому тривалість першого і друго-
го навантаження повинна становити не менше 5 хв, 
а ЧСС вимірюватися на останній хвилині роботи. 
VО2 max визначається шляхом лінійної екстраполяції, 
отриманої між двома точками прямої лінії до значення 
максимального пульсу (ЧСС max), який розраховується 
за формулою: ЧСС max = 220 – Т, де Т – вік у роках.

Інший методичний прийом непрямого визначення 
VО2 max базується на наявності високого кореляційного 
зв’язку між величинами VО2 max і фізичної працездат-
ності (PWC 170).
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м’язової роботи при ЧСС, яка відповідає 170 уд·хв-1. 
ЧСС в 170 уд·хв-1 характеризує собою початок зони 
оптимального функціонування кардіореспіраторної 
системи при фізичному навантаженні. Крім того, між 
потужністю роботи і ЧСС існує лінійна залежність 
[8].

Таким чином, можна стверджувати, що ЧСС в 170 
уд·хв-1 вибрана для визначення PWC 170 на тій підставі, 
що з фізіологічної точки зору вона характеризує по-
чаток оптимальної зони функціонування кардіо-рес-
піраторної системи, а з методичної – початок чіткої 
нелінійної залежності від потужності м’язової роботи 
на кривій ЧСС.

Рівень аеробної продуктивності організму зале-
жить від віку і статі. Тому встановили, що оцінювати 
індивідуальні показники VО2 max слід з урахуванням 
цих факторів. Разом з тим, існує тісна залежність аб-
солютних показників VО2 max від маси тіла. Для того, 
щоб виключити вплив маси тіла при оцінці аеробної 
продуктивності, зазвичай використовують не абсо-
лютні, а відносні показники VО2 max в мл·хв-1·кг-1. Але 
загальноприйнятих оціночних критеріїв аеробної 
продуктивності організму за відносним показником 
VО2 max не існує. Однією з причин вказаних розбіж-
ностей є недостатня стандартизація методики визначен-
ня VО2 max, що пов’язано з обстеженням неоднорідних 
за способом життя контингентів населення. Виявили, 
що опубліковані різними авторами дані з цієї пробле-
матики [11,12,16,17] дещо різняться. 

Встановили, що в залежності від величини даного 
показника виділяють 4-6 рівнів максимального спо-
живання кисню і позначають їх як рівні аеробної про-
дуктивності.

Виявили, що критерії оцінки VО2 max Я.П. Пярната 
[14] близькі до критеріїв В.Л. Карпмана [8], але охо-
плюють молодші вікові групи, починаючи з 10-11 
років, тому їх доцільно використовувати для дослі-
дження та оцінки аеробної продуктивності організму 
молоді.

З огляду на це на основі зробленого порівняльно-
го аналізу у нашому дослідженні для оцінки аеробної 
продуктивності студентів 21-23 років за показниками 
VО2 max відн. було обрано критерії Я.П. Пярната [14]. 

Виявлено, що в умовах навчання у вищих навчаль-
них закладах існує потреба корекції РФС і, зокрема, 
аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності 
організму молоді. Встановили, що результати деяких 
досліджень виявили тенденцію до зниження рівня 
останніх одночасно з підвищенням віку, особливо це 
стосується осіб чоловічої статі, старших 19 років [7,9].

Результати наших досліджень також підтверджу-
ють дані спеціальної літератури про недостатній рі-
вень фізичного здоров’я студентів чоловічої статі ві-
ком 21-23 роки. Так, відносна величина VO2 max, яка 
кількісно відображає рівень здоров’я, у чоловіків 21 
і 22 років знаходиться на межі „безпечного рівня” 
здоров’я, а в 23 роки стає нижче „безпечного рівня”. 

Наведені факти свідчать про те, що у вищих на-

вчальних закладах нераціонально використовуються 
всі можливості фізичного виховання у вирішенні за-
дач підготовки студентів до трудової діяльності. Тому, 
з одного боку, потребують подальшої розробки та вдо-
сконалення відповідні методики організації та прове-
дення занять з фізичного виховання у позааудиторний 
час, а з іншого боку – існує необхідність наукового 
обґрунтування нових шляхів підвищення якості про-
цесу фізичного виховання в рамках аудиторних занять 
[2,18].

Так виявлено, що слабкою ланкою процесу на-
вчання у ВНЗ є програмно-методичне забезпечення 
викладання фізичного виховання. Існуючі програми 
з фізичного виховання не вирішують завдання по-
ліпшення фізичного здоров’я студентів, а також під-
вищення загальної працездатності [1,5,19]. Це по-
рушує основний принцип функціонування системи 
фізичного виховання у вищій школі – принцип оздо-
ровчої спрямованості. На нашу думку, погіршення 
стану здоров’я студентів пов’язано з проведенням за-
нять з фізичного виховання у більшості ВНЗ тільки 
на перших трьох курсах замість п’яти та із загальним 
скороченням навчального навантаження з фізичного 
виховання. Матеріали проведених нами досліджень 
вказують на те, що протягом 28 тижнів занять за ре-
комендаціями державної навчальної Програми, які 
традиційно використовуються у вищих навчальних 
закладах України, не відбулося вірогідних змін показ-
ників фізичної працездатності, аеробної й анаеробної 
лактатної продуктивності організму, а також параме-
трів рухових якостей студентів.

 Зазначене вище диктує необхідність використання 
на практиці та перевірки ефективності розроблених в 
процесі досліджень програм (I-VII) позааудиторних 
занять легкою атлетикою, які базуються на викорис-
танні бігових навантажень з різними режимами робо-
ти організму. Згідно із задумом дослідження зазначені 
програми мають лягти в основу створення універсаль-
них оздоровчих технологій, які можна використовува-
ти у будь-якому ВНЗ за умов дотримання відповідних 
вимог.

Висновки.
Аналіз результатів досліджень за участю студентів 

університетів дозволив встановити наступне.
Виявлено методики та характеристики, які най-

більш доцільно використовувати в процесі вивчення 
фізичного стану студентів університетів (підрозділи 
2.1 – 2.3). Вивчення динаміки рівня аеробної продук-
тивності (РАП) організму студентів з 21 до 23 років 
засвідчило, що за критеріями Я.П. Пярната у 21-річ-
них осіб він у середньому відповідає „посередньому”, 
а в 22 і 23 роки знижується до рівня, який „нижче 
посереднього”. Встановлено, що рівень фізичного 
здоров’я за шкалою Г.Л. Апанасенка у студентів-чо-
ловіків з 21 до 23 років неухильно погіршується, 
знижуючись до „безпечного” рівня у 22 роки і опус-
каючись нижче „безпечного” рівня у 23 роки. Рівень 
анаеробної продуктивності організму чоловіків у 21, 
22 і 23 роки суттєво не відрізняється і знаходиться 
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нижче середнього значення, яке за даними A. Shögy, 
G. Cherebetin [21] становить 38,1 кгм·хв-1·кг-1.

Таким чином підтверджено, що аеробні та анае-
робні можливості організму студентів-чоловіків пер-
шого зрілого віку не відповідають належному рівню, 
тому вимагають корекції. В процесі досліджень вста-
новили, що така корекція буде найбільш ефективною 
за умов розробки і впровадження оздоровчих тех-
нологій, які базуються на використанні у позаауди-
торних заняттях бігових вправ. По-перше, через до-
ступність, простоту й об’єктивність дозування, бігові 
навантаження можуть служити універсальним засо-
бом ефективного впливу на фізичне здоров’я людини. 
По-друге, за умов раціонального використання саме 
бігові вправи можуть забезпечувати необхідний вплив 
як на аеробні , так і на анаеробні механізми. 

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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