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Аннотация
В статье представлен анализ 

показателей ведущих функцио-
нальных систем организма сту-
дентов 17-19 лет. Отмечается 
снижение функционального со-
стояния дыхательной системы, а 
также физической работоспособ-
ности. Полученные данные сви-
детельствуют о необходимости 
поиска путей повышения функ-
ционального состояния студен-
тов. Одним из таких путей может 
стать разработка и внедрение 
программы секционных занятий 
по тайскому боксу, который наби-
рает популярность в молодежной 
среде. 

Ключевые слова: студенты, 
функциональное состояние, сек-
ционные занятия, тайский бокс.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. Сучасні соціально-еко-
номічні умови життя висувають 
високі вимоги до рівня фізично-
го розвитку, роботоздатності та 
функціонального стану організ-
му. Проте дослідження науков-
ців вказують на те, що у студен-
тів вищих навчальних закладів 
спостерігається зниження рівня 
загальної фізичної роботоздат-
ності, зниження адаптивних мож-
ливостей, суттєвий зріст ступеня 
функціонального напруження ре-
гуляторних механізмів основних 
фізіологічних систем організму 
[3, 4, 7]. Тому питання підбору 
засобів і методів фізичного ви-
ховання, які спрямовані на здо-
буття максимального оздоровчого 
ефекту під час занять фізичною 
культурою, особливо важливі [6, 
9, 14].

Проблема підвищення функ-
ціонального стану сучасних сту-
дентів досліджувалася Анікеєнко 
Л.В [1], Григусом І., Євтухом М. 
[5], Ковалів М.О. [10], Марочкі-
ною Н.В., Гуренко А.С., Медве-
девим С.Б. [11], Павловою В.І., 
Котовою Н.В., Кисляковою С.С., 
Сарайкіним Д.А., Камсковою 
Ю.Г. [12] та ін., і на сьогоднішній 
день не втратила своєї актуаль-
ності у зв’язку з недостатньою 
ефективністю системи фізичного 
виховання у вищих навчальних 
закладах.

Annotation
The article presents an analysis 

of the leading indicators of func-
tional systems of students aged 17-
19 years. There is a decrease in the 
functional state of the respiratory 
system and working capacity. The 
obtained data testify to necessity of 
development and implementation of 
the program of breakout sessions for 
students in higher education with 
the aim of improving their function-
al status. 

The findings suggest the need 
for improving the functional state 
of students. One of such ways is to 
develop and implement the program 
of breakout sessions in Thai Box-
ing, which is gaining popularity in 
the youth environment.
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За даними багатьох фахівців 
[8, 9], традиційна форма прове-
дення занять з фізичного вихо-
вання у ВНЗ вже не сприяє підви-
щенню зацікавленості студентів 
у таких заняттях, і, як наслідок, – 
покращенню їх фізичного стану. 
Дослідженнями ряду авторів [2, 
13, 15, 16] доведено досить висо-
ку ефективність секційної форми 
роботи зі студентами. Останнім 
часом у молодіжному середовищі 
великим попитом користуються 
різні види єдиноборств. Наби-
рає популярності такий вид, як 
тайський бокс, що має різнобіч-
ний вплив на організм тих, хто 
займається. Саме тому розробка 
програм секційних занять із тай-
ського боксу з врахуванням фізіо-
логічних особливостей організму 
студентів буде мати велике теоре-
тичне та практичне значення.

Мета – визначити стан функ-
ціональних систем організму сту-
дентів 17-19 років для побудови 
програми секційних занять із тай-
ського боксу у вищому навчаль-
ному закладі.

Матеріал і методи дослід-
ження. Дослідження проводи-
лися у ДВНЗ «Придніпровська 
державна академія будівництва 
та архітектури». У експерименті 
брали участь 77 студентів 17-19 
років, серед яких 17-річних – 16 
осіб, 18-річних – 36 осіб, 19-річ-
них – 25 осіб. Середній вік до-
сліджуваних склав 18,12 років. 
У ході дослідження використано 
антропометричні, фізіологічні 
методи дослідження, педагогіч-
ний експеримент і методи мате-
матичної статистики.

Результати дослідження та 

їх обговорення. Підвищення ін-
тенсивності навчального процесу 
студентської молоді значною мі-
рою впливає на погіршення стану 
здоров’я, зниження фізичної та 
розумової роботоздатності. Тому 
застосування фізичних наванта-
жень для досягнення оздоровчого 
ефекту потребує врахування особ-
ливостей функціонального стану.

З метою розроблення програ-
ми секційних занять для студен-
тів у процесі експериментального 
дослідження нами визначалися 
основні антропометричні дані та 
функціональні характеристики 
основних систем організму юна-
ків 17–19 років. 

Одним з найважливіших по-
казників оцінки фізичного ста-
ну людини є фізичний розвиток, 
який характеризується комплек-
сом соматометричних, фізіоме-
тричних і соматоскопічних показ-
ників. 

Дані показників фізичного 
розвитку студентів 17-19 років 

представлені в табл. 1.
Результати дослідження свід-

чать, що загалом антропоме-
тричні показники студентів зна-
ходяться в межах вікових норм. 
Середній показник довжини тіла 
склав 177,3 см. Маса тіла дорів-
нює 73,13 кг, а індекс маси тіла – 
23,27 кг/м2, що відповідає нормі. 
Окружність грудної клітки склала 
85,92 см.

Для оцінки функціонального 
стану студентів 17-19 років нами 
визначені показники пульсу в 
стані спокою, систолічного та 
діастолічного артеріального тис-
ку, ЖЄЛ, проведені проби Штан-
ге, Генча, Руф’є та ортостатична 
проба, розраховані індекси Скі-
бінського та фізичного стану. 

Результати проведених вимі-
рів і розрахунків представлені в 
таблиці 2.

Стан функціонування серце-
во-судинної системи відповідає 
середньовіковим нормативам. 
Показник ЧСС дорівнює 69,44 
уд.•хв-1, АТ в середньому склав 
115/67 мм рт.ст.

Функціональний стан дихаль-
ної системи за показниками проб 
Штанге та Генча відповідає нор-
мі. Юнаки 17-19 років затримали 
дихання на вдиху на 45,25 с, на 
видиху – на 26,10 с. У показнику 
проби Генча спостерігається ва-
ріабельність вибірки середнього 
ступеня (V=13,71%). 

Таблиця 1
Показники фізичного розвитку студентів 17-19 років (n=77)

Показники x̅ σ V m
Довжина тіла, см 177,30 4,42 2,49 0,50
Маса тіла, кг 73,13 5,46 7,47 0,62
ОГК, см 85,92 3,06 3,57 0,35
ІМТ, кг/м2 23,27 1,61 6,92 0,18

Таблиця 2
Показники функціонального стану студентів 17-19 років (n=77)

Показники x̅ σ V m
ЧССспок., уд.•хв.-1 69,44 3,80 5,48 0,43
АТсист., мм рт.ст. 115,99 4,88 4,21 0,56
АТдіаст., мм рт.ст. 67,00 3,37 5,03 0,38
ЖЄЛ, мл 3697,14 203,55 5,51 23,20
Проба Штанге, с 45,25 3,20 7,07 0,36
Проба Генча, с 26,10 3,58 13,71 0,41
Індекс Скібінського, ум.од. 24,17 2,65 10,98 0,30
Індекс Руф’є, ум.од. 10,49 2,56 24,39 0,29
Ортостатична проба, уд.•хв.-1 8,83 2,25 25,48 0,26
ІФС, ум.од. 0,749 0,04 5,57 0,01
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Показник фактичної ЖЄЛ 
склав 3697,14 мл, що загалом 
відповідає середньовіковим нор-
мативам. При цьому розрахунок 
належної ЖЄЛ за формулою 
Людвіга склав 4885 мл, що на 32% 
вище середнього показника. Зни-
ження фактичної ЖЄЛ відносно 
належної може свідчить про пато-
логічні процеси в легенях.

Розрахунок індексу Скібін-
ського показав задовільний рівень 
функціонування серцево-судин-
ної та дихальної систем студентів 
з результатом 24,17 ум.од. При 
цьому отримані результати ко-
ливаються в середньому ступені 
(V=10,98%).

Середній показник індек-
су Руф’є склав 10,49 ум.од., що 
свідчить про задовільну фізич-
ну роботоздатність. Відсотковий 
розподіл студентів за рівнями 
фізичної роботоздатності (рис. 1) 
також показав, що більшість юна-
ків (49,35%) мають задовільну 
роботоздатність 38,96% юнаків 
мають середній рівень робото-
здатності, у 6,5% студентів вияв-
лено погану роботоздатність та 
у 5,19% – добру. Високого рівня 
фізичної роботоздатності не ви-
явлено у жодного студента. Ре-
зультати тестування свідчать про 
значну розбіжність вибірки сту-

дентів (V=24,39%).
Результат ортостатичної про-

би свідчить про хорошу реакцію 
серцево-судинної системи при 
зміні положення тіла. Так, різни-
ця між показником пульсу стоячи 
та лежачи склала в середньому 
8,83 уд.•хв-1, але отримані резуль-
тати варіюються в значній мірі 
(V=25,48%).

Розрахунок індексу фізичного 
стану показав вищий за середній 
рівень цього показника – 0,749 
ум.од., що є досить закономір-
ним, оскільки дані, які входять до 
формули прогнозу фізичного ста-
ну знаходяться в межах вікових 
нормативів.

Таким чином, зниження окре-
мих показників функціонального 
стану визначає необхідність роз-
робки, запровадження та пере-
вірки ефективності програми сек-
ційних занять з тайського боксу 
для підвищення функціонального 
стану студентів 17-19 років.

Отже, можна зробити висно-
вок про те, що загалом функці-
ональний стан студентів 17-19 
років характеризується як задо-
вільний, але такий, що потребує 
корекції. При розробці програми 
секційних занять з тайського бок-
су у вищих навчальних закладах 
слід приділити увагу покращен-

ню показників дихальної системи 
та фізичної роботоздатності.

Перспективи подальших 
досліджень полягають у оцінці 
та аналізі показників фізичного 
здоров’я та фізичної підготовле-
ності студентів 17-19 років для 
побудови програми секційних за-
нять тайським боксом.
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