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Аннотация
В статье представлены резуль-

таты совершенствования аэроб-
ной и анаэробной производитель-
ности студентов транспортного 
колледжа путем применения бе-
говых нагрузок в смешанном 
режиме энергообеспечения с ис-
пользованием методики «эндо-
генно-гипоксического дыхания». 
В течение исследования досто-
верно улучшилась функциональ-
ная подготовленность студентов, 
по показателям мощности и ем-
кости аэробных и анаэробных 
лактатных процессов энергообе-
спечения.
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Актуальність теми. Розповсю-
дженою проблемою навчального 
процесу у вищих навчальних закла-
дах І-ІІ рівня акредитації, до яких 
належить транспортний коледж, є 
недостатнє спрямування навчаль-
них занять з фізичного виховання 
на вдосконалення професійних на-
вичок та якостей, що притаманні 
майбутній професії студентів [1, 2, 
3]. Особливість навчального про-
цесу в таких навчальних закладах 
полягає не лише у надбанні тео-
ретичних знань, а й у виконанні 
складних трудових процесів під 
час проходження виробничої прак-
тики [4, 5].

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Фізична підготовка, 
що спрямована на вдосконалення 
практико-професійних якостей і 
навичок, завжди визначалася як 
спеціально організований про-
цес із використанням засобів фі-
зичного виховання з метою під-
готовки студентів до майбутньої 
професійної діяльності. Така 
підготовка здійснюється на осно-
ві загальної фізичної підготовки, 
тому що остання є необхідною 
складовою, фундаментом прак-
тико-професійної фізичної підго-
товки. Однак, за даними літера-
турних джерел, співвідношення 
загальної фізичної підготовки і 
практико-професійної підготов-
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ки студентів вищих навчальних 
закладів І-ІІ рівня акредитації до 
виробничого процесу може змі-
нюватися в істотних межах при 
освоєнні різних професій [6, 7, 8].

Крім того, впровадження 
практико-професійної підготовки 
у навчальний процес студентів 
створює передумови для приско-
рення їх професійної адаптації, 
вдосконалення професійної май-
стерності, досягнення високої 
продуктивності праці. Професій-
ні навички тих студентів, які сис-
тематично займаються практико-
професійною підготовкою, більш 
енергоефективні та продуктивні, 
попереджує настання втоми в 
процесі трудової діяльності [9, 
10, 11, 12].

Характерною особливістю 
адаптаційних процесів студентів 
транспортного коледжу до на-
вчального процесу є те, що разом 
із засвоєнням навчальних дис-
циплін гуманітарного профілю, 
студенти повинні оволодіти спе-
ціальними дисциплінами прак-
тико-професійного спрямуван-
ня, що потребує від них певного 
рівня фізичної підготовленості, 
через необхідність виконання 
важких фізичних навантажень в 
процесі проходження практики на 

виробництві [4, 13, 14].
Актуальність дослідження зу-

мовлена потребою вдосконалення 
практико-професійної підготов-
леності студентів, яка є важливою 
складовою навчального процесу 
студентів. Необхідність її вдо-
сконалення зумовлена потребою 
пошуку адекватних методів збіль-
шення продуктивності праці на 
виробництві [3, 10]. Кількість 
робіт із зазначеного питання об-
межена, а проблема так і залиша-
ється до кінця не розкритою.

Мета дослідження – підви-
щення рівня аеробної й анаероб-
ної продуктивності студентів 
транспортного коледжу шляхом 
використанням бігових наванта-
жень і методики «ендогенно-гі-
поксичного дихання».

Завдання дослідження:
1. Дослідити стан аеробної та 

анаеробної продуктивності ор-
ганізму студентів транспортного 
коледжу;

2. Встановити вплив бігових 
навантажень у змішаному режимі 
енергозабезпечення з викорис-
танням методики «ендогенно-гі-
поксичного дихання» на аеробну 
та анаеробну продуктивність ор-
ганізму студентів 15-16 років.

Організація дослідження. 

Дослідження проводилось у ве-
ресні 2015 – травні 2016 року на 
базі Вінницького державного пе-
дагогічного університету імені 
Михайла Коцюбинського. В до-
слідженні брали участь 66 сту-
дентів чоловічої статі.

Методи дослідження:  тео-
ретичний аналіз і узагальнення 
даних науково-методичної літе-
ратури, методи визначення функ-
ціональної підготовленості за по-
казниками аеробної та анаеробної 
продуктивності [15, 16, 17], мето-
ди математичної статистики.

Результати дослідження. 
Нами застосовувались бігові на-
вантаження у змішаному режимі 
енергозабезпечення, а також ме-
тодика «ендогенно-гіпоксичного 
дихання» – з метою покращення 
потужності (VO2 max) та ємності 
(ПАНО) аеробних процесів енер-
гозабезпечення, потужності ана-
еробних алактатних (ВАнТ10), 
потужності (ВанТ30) та ємності 
(МКЗМР) анаеробних лактатних 
процесів енергозабезпечення.

Студенти були розподілені на 
контрольну (КГ), першу основну 
(ОГ1) та другу основну (ОГ2) 
групи, вимірювання здійснюва-
лись через 8, 16 та 24 тижні після 
початку занять. Вихідні значення 

Таблиця 1
Вплив занять за типовою програмою з фізичної культури на аеробну і анаеробну 

продуктивність організму студентів 15-16 років контрольної групи (n=22)

Показники
Середнє значення, x̅±S

до початку через 8 тижнів через 16 тижнів через 24 тижні
VO2 max абс., мл·хв-1 2673,87±41,58 2670,48±43,14 2673,27±44,81 2688,11±44,10
VO2 max відн., мл·хв-1 ·кг-1 40,47±0,51 40,46±0,52 40,64±0,61 40,80±0,54
ПАНО, Вт 144,55±2,29 145,00±1,71 145,45±1,71 145,91±1,71
ПАНО відн, Вт·кг-1 2,21±0,07 2,22±0,07 2,23±0,07 2,24±0,07
ВанТ10 абс, кгм·хв-1 4496,65±215,36 4509,57±213,61 4502,78±210,87 4495,52±214,08
ВанТ10 відн., кгм·хв-1·кг-1 67,42±2,47 67,75±2,47 67,75±2,06 67,58±2,47
ВанТ30 абс, кгм·хв-1 3560,10±141,04 3562,96±139,36 3572,91±141,8 3579,78±141,85
ВанТ30 відн., кгм·хв-1·кг-1 53,5±1,20 53,59±1,09 53,86±1,20 53,91±1,20
МКЗМР абс., кгм·хв-1 1969,89±57,59 1971,40±57,15 1978,50±58,31 1984,20±56,94
МКЗМР відн., гм·хв-1·кг-1 29,80±0,68 29,85±0,68 30,03±0,67 30,09±0,71
Маса, кг 66,50±1,74 66,45±1,74 66,25±1,70 66,32±1,70
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усіх вищезгаданих показників у 
студентів контрольної та основ-
них груп достовірно не відрізня-
лись p>0,05.

Дослідження засвідчило, що у 
студентів контрольної групи за-
няття фізичною культурою не ви-
кликали достовірних змін аероб-
ної продуктивності організму за 
показниками VO2 max та ПАНО. 
Водночас не відбулося достовір-
них зрушень анаеробної продук-
тивності організму за показника-
ми ВанТ10, ВанТ30 та МКЗМР 
(табл. 1).

У представників групи ОГ1 
заняття із застосуванням бігових 
навантажень у змішаному режимі 
енергозабезпечення через 16 тиж-
нів занять викликало вірогідне 
зростання середніх значень таких 
абсолютних та відносних показ-
ників аеробної продуктивності 
як VO2 max – на 4,86% та 4,28% 
та ПАНО – на 8,78% та 7,88% 
(p<0,05) відповідно. Одночасно 
з цим вірогідно покращились се-
редні значення таких абсолютних 
показників анаеробної продук-
тивність, як ВанТ30 та МКЗМР 
– на 8,78% та 11,27% (p<0,05) від-

повідно (табл. 2).
Через 24 тижні занять у сту-

дентів ОГ1, порівняно з вихідним 
рівнем, вірогідно зросли середні 
значення абсолютних й віднос-
них величин VO2 max – на 5,65% 
та 4,73% та ПАНО – на 9,80% та 
8,26% відповідно(p<0,05). Також 
вірогідно покращились середні 
значення абсолютних і відносних 
показників ВанТ30 – на 12,53% 
та 11,66% відповідно та МКЗМР 
– на 15,06% та 14,07% (p<0,05) 
відповідно (табл. 2).

У студентів групи ОГ2, які 
займались за комплексною про-
грамою бігових навантажень у 
змішаному режимі енергозабез-
печення з використанням методи-
ки «ЕГД», через 8 тижнів занять 
вірогідно покращились середні 
значення абсолютних (на 4,37%) 
й відносних (4,15%) показників 
VO2 max (p<0,05). Разом із цим, 
вірогідно зросли середні значен-
ня показників ПАНО – на 11,51% 
та 11,11% (p<0,05) відповідно. 
Також достовірно покращився 
відносний показник МКЗМР – на 
5,49% (p<0,05) (табл. 3).

Через 16 тижнів занять у сту-

дентів групи ОГ2 достовірно 
зросли середні значення абсо-
лютних (на 5,10%) та віднос-
них (на 4,51%) показників VO2 
max(p<0,05). Середні значення 
ПАНО покращились на 15,66% та 
14,83% (p<0,05) відповідно. Вод-
ночас, вірогідно зросли середні 
значення показників ВанТ30 – аб-
солютних на 11,82% та відносних 
на 11,09% (p<0,05) відповідно. 
Абсолютний та відносний показ-
ники МКЗМР зросли на 9,19% та 
8,54% (p<0,05) відповідно (див. 
табл. 3).

24 тижні занять позитивно 
вплинули на функціональну під-
готовленість студентів групи 
ОГ2. Порівняно з вихідними да-
ними вірогідно покращилась ае-
робна продуктивність за абсолют-
ними й відносними величинами 
показників VO2 max –  на 6,18% 
та 5,12%, а також ПАНО –  на 
16,75% та 15,47% (p<0,05) відпо-
відно. Анаеробна продуктивність 
покращилась за абсолютними й 
відносними показниками ВаНТ30 
– на 14,58% і 13,44% та МКЗМР 
– на 10,48% і 9,37% (p<0,05) від-
повідно (див. табл. 3).

Таблиця 2
Вплив занять із застосуванням бігових навантажень у змішаному режимі енергозабезпечення на 

аеробну і анаеробну продуктивність організму студентів 15-16 років третьої основної групи (n=22)

Показники
Середнє значення, x̅±S

до початку через 8 тижнів через 16 тижнів через 24 тижні
VO2 max абс., мл·хв-1 2668,31±40,14 2700,88±40,58 2804,47±44,79* 2828,13±43,74**
VO2 max відн., мл·хв-1 ·кг-1 40,3±0,50 40,68±0,56 42,1±0,56* 42,3±0,55*
ПАНО, Вт 146,36±2,86 147,27±2,86 160,45±3,43* 162,27±3,43*
ПАНО відн, Вт·кг-1 2,22±0,07 2,23±0,07 2,41±0,05* 2,42±0,04*
ВанТ10 абс, кгм·хв-1 4929,27±203,86 4973,69±182,91 4997,23±185,87 5006,32±186,79
ВанТ10 відн., кгм·хв-1·кг-1 75,44±3,91 75,76±3,70 75,93±3,91* 75,76±3,70*
ВанТ30 абс, кгм·хв-1 3690,99±121,92 3783,95±120,28 4046,37±117,79 4219,54±*121,21
ВанТ30 відн., кгм·хв-1·кг-1 56,05±2,51 57,27±2,46 61,09±2,51 63,45±2,57
МКЗМР абс., кгм·хв-1 2060,86±69,85 2201,35±67,23 2322,61±71,37* 2426,28±79,86*
МКЗМР відн., гм·хв-1·кг-1 31,69±1,72 33,69±1,71 35,43±1,79 36,88±1,87*
Маса, кг 66,57±1,74 66,79±1,75 66,98±1,79 67,25±1,79

Примітка. Вірогідна відмінність значення відносно величини, зареєстрованої на початку формувального 
експерименту: * – p<0,05.
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Висновки:
1. Аналіз науково-методичних 

літературних джерел свідчить про 
необхідність упровадження нових 
технологій в процес практико-
професійної фізичної підготовки 
студентів транспортного коледжу 
з метою покращення професійно 
важливих фізичних якостей, тру-
дових умінь і навичок майбутніх 
фахівців-залізничників.

2. Комплексне використання 
в процесі навчальних занять сту-
дентів транспортного коледжу 
бігових навантажень у змішаному 
режимі енергозабезпечення та ме-
тодики «ендогенно-гіпоксичного 
дихання» сприяє покращенню їх 
ефективності, про що свідчить 
достовірне зростання потужнос-
ті та ємності аеробних, а також 
анаеробних лактатних процесів 
енергозабезпечення.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у досліджен-
ні впливу бігових навантажень з 
використанням методики «ЕГД» 
на фізичну підготовленість сту-
дентів транспортного коледжу 
першого та другого років навчан-
ня.
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Таблиця 3
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Показники
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Примітка. Вірогідна відмінність значення відносно величини, зареєстрованої на початку формувального 
експерименту: * – p<0,05.
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