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ФІЗІОЛОГІЯ

Зв’язок публікації з плановими науково-дослід-
ними роботами. Дослідження виконано згідно з 
планом науково-дослідної роботи кафедри біології 
і охорони здоров’я Державного закладу «Південно-
український національний педагогічний універси-
тет імені К. Д. Ушинського» (м. Одеса) «Адаптація 
дітей і молоді до навчальних та фізичних наванта-
жень (юнаки 17-21 років)» (№ державної реєстрації 
0114U007158).

Вступ. Рівень здоров’я населення є одним з осно-
вних показників розвитку країни, віддзеркаленням її 
соціального-економічного та морально-психологіч-
ного стану, могутнім чинником формування демо-
графічного, економічного, трудового й культурного 
потенціалу суспільства [1]. Сучасні світові науковці 
визначають фізичний розвиток як природний біоло-
гічний процес зміни форм і функцій організму люди-
ни [1,2], який відбувається впродовж усього життя й 
зумовлюється внутрішніми факторами, природним 
середовищем та соціальними умовами. Він відо-
бражає формування структурних і функціональних 
властивостей організму в онтогенезі. Фізичний роз-
виток особи оцінюється його антропометричними й 
фізіометричними показниками, показниками фор-
мування постави, рівнем розвитку фізичних якостей. 
Процеси фізичного розвитку відображають загальні 
закономірності росту й розвитку і, водночас, істотно 
залежать від соціальних, санітарно-гігієнічних умов, 
вплив яких значною мірою визначається віком люди-
ни [3,4]. Сьогодні рівень здоров’я населення України 
вкрай низький. Як відомо причини цього необхідно 
шукати насамперед у способі життя населення – його 
рівня, якості, стилю та устрою.

У наш час проблемі збереження та зміцненню 
здоров’я студентів, підвищенню рівня їх фізичного 
розвитку приділяється значна увага, що відображено 
у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», 
«Про фізичну культуру і спорт» та в Концепції наці-
онального виховання студентської молоді. Означені 
документи визначають вектор розвитку системи фі-
зичного виховання студентської молоді, однак соціо-
логічні дослідження встановили, що у повсякденно-
му житті їх зацікавленість має формальний характер. 
Водночас сучасні науковці схиляються до наявності 
дефіциту рухової активності і обмеженню можли-
востей займатися фізичною культурою та спортом, 
що негативно впливає на фізичний розвиток, стан 
здоров’я і фізичну підготовленість як дітей та моло-
ді, так і старшого покоління. Ними встановлено, що з 
віком, поряд із закономірностями збільшення показ-
ників довжини і маси тіла спостерігається підвищен-
ня питомої ваги, обстежені розвинуті негармонійно 
і мають надлишок чи дефіцит маси тіла, а деякі до-

слідники свідчать про певне уповільнення акселера-
ції дітей шкільного віку [5,6,7].

Впродовж останнього десятиріччя в багатьох 
дослідженнях [1,8,9] відзначено погіршення стану 
здоров’я студентів закладів вищої освіти (ЗВО) Укра-
їни [9,10,11]. Деякі науковці говорять про тенден-
цію зниження рівня фізичного розвитку та здоров’я 
молоді, підвищення впливу на організм негативних 
факторів навколишнього середовища і, як наслідок, 
збільшення захворюваності й зниження працез-
датності. А основними причинами захворюваності 
називають порушення режиму життєдіяльності – гі-
подинамія, хронічне недосипання, нераціональне 
харчування [12].

Спеціалісти, які досліджували особливості моти-
вації особи до занять фізичними вправами, ствер-
джують, що підтримувати на достатньому рівні свій 
фізичний стан може лише людина, яка свідомо до 
цього ставиться та розуміє негативні наслідки низь-
кої рухової активності [5,13]. Роки студентства при-
падають переважно на юнацький вік (17-21 рік), 
коли завершується біологічне дозрівання, а їх мор-
фо-функціональні показники сягають дефінітивного 
рівня, налагоджується взаємодія фізіологічних сис-
тем організму [7,10,14]. Однак, слід враховувати, що 
вплив навантаження освітнього процесу у поєднанні 
з особливостями способу життя студентів (недостат-
ня рухова активність, нераціональне харчування і 
режим дня) призводять до зниження рівня фізичного 
розвитку, виснаження і зриву адаптаційно-компен-
саторних механізмів. Тому вивчення особливостей 
фізичного розвитку студентської молоді актуальне і 
не втрачає своєї практичної цінності. 

Мета дослідження – провести комплексну оцін-
ку фізичного розвитку студентів навчально-науково-
го інституту фізичної культури, спорту і реабілітації 
(ННІФКСР) Університету Ушинського та проаналізува-
ти одержані результати у світлі сучасних даних щодо 
фізичного розвитку юнаків 17-21 року, що навчають-
ся у закладах вищої освіти.

Завдання дослідження: 
1. Вивчити стан питання в науково-методичній 

літературі щодо особливостей фізичного розвитку та 
здоров’я студентів.

2. Визначити рівень фізичного розвитку юнаків 
17-21 року, що навчаються в ННІФКСР на основі мор-
фо-функціональних критеріїв.

3. Встановити особливості фізичного розвитку 
студентів ННІФКСР на основі взаємозв’язків антропо-
фізіометричних показників з урахуванням сучасних 
літературних даних.

Об’єкт і методи дослідження. В комплексному 
дослідженні взяли участь 466 студентів I-IV курсів, з 
яких 133 – першого, 149 – другого, 109 – третього і 
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75 – четвертого. За результатами щорічних медичних 
оглядів, обстежені студенти віднесені до основної 
навчальної групи фізичного виховання. Обстеження 
проводили на однакових етапах навчання (середина 
осінньо-зимового семестру).

В спеціальній літературі [3,4,6] пропонується ба-
гато методик оцінки рівня фізичного розвитку люди-
ни. Найбільш відомими і інформативними є методи 
визначення рівня фізичного розвитку із застосуван-
ням інтегральних функціональних показників.

Антропометричне обстеження включало вимірю-
вання довжини й маси тіла, а також окружності груд-
ної клітки у спокої, на вдиху і видиху; проводилося 
стандартним інструментарієм (ростомір, медичні 
ваги-аналізатори Tanita, вимірювальна сантиме-
трова стрічка) за загальноприйнятою уніфікованою 
методикою [3]. Як параметр, що характеризує стан 
системи дихання, вивчалася життєва ємність леге-
нів (ЖЄЛ), вимірювана електронним спірографом 
(Spirobank II). М’язова сила студентів оцінювалася за 
результатами кистьової та станової динамометрії.

Для оцінки динаміки фізичного розвитку вико-
ристовувалися наступні індекси: 

індекс маси тіла  

індекс Ерісмана 

та коефіцієнт пропорційності 

індекс Піньє 

життєвий індекс 

відносна м’язова сила

Обробку матеріалів досліджень фізичного роз-
витку проводили методом варіаційної статистики 
зі складанням варіаційних рядів і подальшим отри-
манням середніх величин (М), обчисленням помил-
ки середньої арифметичної (m) за віковими групами. 
Відмінності показників між вибірками оцінювали за 
t-критерієм Стьюдента для незалежних вибірок і вва-
жали достовірними при р < 0,05 
[15].

Дослідження проводилося з 
дотриманням вимог правил біо-
етики. 

Результати дослідження та їх 
обговорення. Важливим показ-
ником фізичного розвитку є до-
вжина тіла, яка належить до со-
матометричних ознак. Її динаміка 
змінюється залежно від вікового 
періоду й визначається на моле-
кулярному й клітинному рівнях 
швидкістю синтезу білка й поділу 
клітин. Оскільки окремі частини 
тіла ростуть нерівномірно, то з 
віком пропорції тіла змінюються. 

Швидкість росту, а також розміри тіла залежать від 
низки генетичних, ендокринних і середовищних фак-
торів.

В результаті дослідження встановлено, що за се-
редньогруповими даними, фізичний розвиток об-
стежених студентів відповідав регіональним і нор-
мативним значенням для вікової і статевої групи 
населення (табл. 1) [4]. 

Наведені виміри довжини тіла стоячи і сидячі між 
студентами I-IV курсів мали тенденцію до не досто-
вірного зростання, що може вказувати на уповіль-
нення або завершення ростових процесів у сучасних 
юнаків вже у 17-20 років. Це підтверджується і дани-
ми сучасних науковців [1,7,12], в дослідженнях яких 
виявлено завершення позитивних змін довжини тіла 
вже у 18 років, порівняно із однолітками минулого 
століття, у яких ростові процеси закінчувалися лише 
у 25 років.

Наступним узагальнюючим показником фізично-
го розвитку є маса тіла. На відміну від ростових про-
цесів маса тіла коливається впродовж всього життя. 
Маса тіла менш детермінована спадковістю, яка ви-
значає лише кількість жирових клітин, а їх наповне-
ння жировою масою залежить від харчування, його 
калорійності та рухового режиму. Нами встановлено, 
що маса тіла у юнаків на першому курсі становила 
72,04±0,93 кг, впродовж навчання дещо збільшува-
лася і вже на четвертому курсі сягала до 75,53±1,08 
кг, що відповідало статистично значущому зростан-
ню цього показника (p < 0,05).

Окружність грудної клітки (ОГК) юнаків зростала 
з кожним роком навчання. Достовірне зростання 
величини ОГК, що реєстроване у обстежених І, ІІ та 
IV курсів, слід вважати природною закономірністю 
та результатом регулярних спортивних тренувань 
на молодших курсах і зростанням жирової маси на 
IV курсі, що корелює із зниженням функціональних 
можливостей забезпечувальних систем [16].

Дихальна система забезпечує насичення орга-
нізму киснем і виведення вуглекислоти. Тому для 
нормального фізичного розвитку необхідний відпо-
відний функціональний стан апарату зовнішнього 
дихання, одним із основних критеріїв якого є жит-
тєва ємність легень. Нашими дослідженнями вста-
новлено зменшення життєвої ємності легенів на ІІ та 
IV курсах (p > 0,05). Найбільші показники ЖЄЛ заре-
єстровано на ІІІ, а найменші – на IV курсі навчання, 
хоча їх різниця у 193 см³ була недостовірною. Слід 

Таблиця 1 – Динаміка фізичного розвитку юнаків – студентів 
навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і 

реабілітації Університету Ушинського (M±m)

Показники 1 курс
(n=133)

2 курс
(n=149)

3 курс
(n=109)

4 курс
(n=75)

Довжина тіла
стоячи, см 178,2±0,7 178,6±0,7 178,8±0,7 178,1±0,9
сидячи, см 93,2±0,3 93,2±0,5 93,6±0,4 93,2±0,4

Маса тіла, кг 72,1±0,9 * 73,1±1,5 74,6±1,1 75,5±1,1

Окружність 
грудної клітки

у спокої, см 92,2±0,5* ♯ 94,6±0,6 95,2±0,6 95,6±0,8
на вдиху, см 98,5±0,5 * 100,1±0,6 100,8±0,7 101,1±0,8

на видиху, см 88,6±0,5* ♯ 90,9±0,6 92,1±0,6 92,0±0,8
Життєва ємність легень, мл 4784,9±58,1 4767,8±69,7 4838,5±73,5 4645,3±79,2

Динамометрія
кистьова, кг♦ 50,4±0,75♥ 49,6±0,85 52,28±1,00 52,44±1,12

станова, кг 121,26±2,79 122,29±2,21 125,81±2,17 121,33±2,8
Примітки: * – р<0,05 по відношенню IV до І курсу; ♯ – р<0,05 по відношенню II до І курсу; ♥ – 
р<0,05 по відношенню IIІ до II курсу; ♦ – провідна рука.
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відмітити, що динаміка ЖЄЛ мала хвилеподібний ха-
рактер, відповідно до змін окружності грудної клітки. 
Однак, життєва ємність легень не мала достовірних 
змін впродовж навчання, на відміну від показників 
ОГК, що підтверджує думку щодо її збільшення за 
умов зростання маси тіла, а не як результат впливу 
занять спортом на функціональні можливості респі-
раторної системи.

За середньогруповими результатами кистьової 
динамометрії, у юнаків з віком спостерігалося зрос-
тання показників (p > 0,05), однак, на ІІ році навчання 
величини кистьової динамометрії «провідної» руки 
дещо знижувалися. Несуттєві зміни простежувалися і 
за критеріями станової тяги. Поступове її збільшення 
відмічено впродовж перших трьох років навчання і 
супроводжувалося зниженням на IV курсі.

Для отримання найбільш достовірної оцінки фі-
зичного розвитку нами було також проаналізовано 
співвідношення антропо-фізіометричних показників 
та їх взаємозв’язки (табл. 2).

За індивідуально-конституційною належністю 
юнаки, в середньому (за індексом Піньє), відноси-
лися до брахіоморфного (33%–57%, відповідно на І 
та ІV курсах) та мезоморфного (35%–23%, відповідно 
на І та ІV курсах) типу (рис. 1). Доліхоморфний тип 
тілобудови був характерний для 7% першокурсників, 
та вже на 2 курсі навчання збільшилася їх маса тіла і 
окружність грудної клітки.

За результатами аналізу середніх даних показни-
ків індексу маси тіла (ІМТ), відмічено загальну тен-
денцію до гармонічного фізичного розвитку – від-
повідності маси тіла до довжини тіла, віку та виду 
діяльності (рис. 2).

Такі позитивні зміни ІМТ у студентів фізкультур-
ного факультету, очевидно, пов’язані із збільшенням 
їх фізичної активності, достовірні зміни помітні між 
даними студентів І та ІV курсів. Так, у 5% першокурс-

ників зафіксовано дефіцит маси тіла та у 
2% – її надлишок.

Випускники бакалавріату мали у 
більшості випадків нормальну вагу тіла, 
однак, 17,3% студентів характеризу-
валися надлишковою масою тіла, що, 
можливо, регламентується видом об-
раного ними спорту. Другою причиною 
цього може бути зниження рухової ак-
тивності на випускному курсі.

Встановлено, що з віком тілобудова 
юнаків стає більш пропорційною (рис. 
3А), зменшується кількість студентів з 
недостатнім розвитком грудної клітки 
(індекс Ерісмана), 50 і 24 відсотків від-
повідно на І та ІV курсах (рис. 3Б).

Індивідуальний аналіз дозволив ви-
значити, що серед обстежених студентів у 21-23 від-
сотків випадків центр ваги розташований вище, ніж 
у нормі, що може бути пов’язано з включенням у 
контингент обстежених високорослих юнаків, пред-
ставників спортивних ігор. Необхідно відмітити, що 
навіть за середньогруповими значеннями коефіцієнт 
пропорційності обстежених юнаків відповідав верх-
ній межі віково-статевої норми, що логічно узгоджу-
ється з даними інших авторів.

Для додаткової характеристики функціональних 
можливостей системи дихання був розрахований 
життєвий індекс, який є важливим критерієм резер-
ву зовнішнього дихання і визначається відношенням 
показника життєвої ємкості легень (ЖЄЛ) до маси 
тіла. Середнє значення життєвого індексу обстеже-
них студентів знаходилося в межах вікової норми. 
Однак, якщо невідповідність нормі за цим критерієм 
на І курсі реєструвалася у 44%, то вже на ІV курсі цей 
показник був менше норми у 61% студентів із загаль-
ної кількості обстежених.

Результати проведених досліджень (рис. 4) свід-
чать, що з віком у всіх досліджуваних спостерігаєть-
ся тенденція до зниження середньої величини ЖІ. 
Більш детальний аналіз вказує, що причиною цього 
є збільшення маси тіла і зниження життєвої ємності 
легень студентів впродовж навчання. Це призводить 
до загального зменшення резерву функцій зовніш-
нього дихання. Виявлена закономірність негативно 
характеризує динаміку їхнього фізичного здоров’я. 

Додаткова оцінка рівня розвитку м’язової систе-
ми студентів була здійснена за допомогою показни-
ка відносної м’язової сили руки та станової (табл. 2). 
Дослідження силового індексу виявило рівень роз-
витку м’язової системи у юнаків на межі низького і 
менше середнього (рис. 5). 

Таблиця 2 – Показники індексів фізичного розвитку студентів 
навчально-наукового інституту фізичної культури, спорту і 

реабілітації Університету Ушинського (M±m)

Показники 1 курс
(n=133)

2 курс
(n=149)

3 курс
(n=109)

4 курс
(n=75)

Масо-
зростові 
індекси

Індекс ваги тіла 22,69±0,29* 22,87±0,24 23,36±0,31 23,76±0,25
Індекс Кетлє 403,9±5,1* 408,4±4,85 417,22±5,58 423,28±4,87
Індекс Піньє 13,88±1,33* 10,97±1,3 8,99±1,43 6,96±1,39
Коефіцієнт 

пропорційності 91,16±0,66 91,86±1,16 91,08±0,8 91,13±0,79

Індекс Ерісмана 3,15±0,58*♯ 5,28±0,69 5,77±0,66 6,53±0,72
Життєвий індекс 67,2±0,7*♥ 65,59±0,72 65,33±1,02 62,11±1,17

Силовий 
індекс

Провідної руки 70,25±0,98 68,18±0,92 52,04±0,95 70,16±2,62
Становий 169,16±3,71 168,53±3,36 137,32±2,63 162,25±6,77

Примітки: * – р < 0,05 по відношенню IV до I курсу; ♯ – р < 0,05 по відношенню IІ до I 
курсу; ♥ – р < 0,05 по відношенню IIІ до II курсу.

Рисунок 2 – Розподіл юнаків 17-21 років за індексом маси тіла 
впродовж усього періоду навчання у закладі вищої освіти.

Рисунок 1 – Розподіл юнаків 17-21 років за індексом Піньє 
впродовж усього періоду навчання у закладі вищої освіти.
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Встановлено, що розрахований силовий індекс 
м’язів руки у хлопців, які навчаються на ІІІ курсі, був 
нижчим на 35% і на 31% порівняно з І та ІІ курсами, 
відповідно. Подібна динаміка характерна і для си-
лового індексу м’язів спини. Тенденція до зниження 
відносної величини оцінюваного показника з віком 
свідчить про зменшення резерву функції м’язової 
системи. 

Функціональні можливості студентів знаходять-
ся в значній залежності від їх анатомо-фізіологіч-
них особливостей. На цей час вчені мають значний 
практичний досвід і об’єм теоретичного матеріалу 
щодо особливос-
тей фізичного роз-
витку організму 
дітей, підлітків, 
дорослих і людей 
похилого віку в за-
лежності від статі, 
виду діяльності, 
екологічного регі-
ону проживання 
тощо. Сьогоден-
ня вимагає від 
сучасної молоді 
не лише високий 
інтелектуальний 
рівень, а й відмін-
ний фізичний роз-
виток, відповідний 
стан здоров’я.

Так, за даними О. Сабірова і співавторів [17], сту-
денти технічних і гуманітарних факультетів мали на 
5-7 кг меншу масу тіла, ніж обстежені юнаки того ж 
віку з високою руховою активністю. Автори зазна-
чають, що серед студентів напряму підготовки «Фі-
зичний розвиток і спорт» діагностовано найбільше 
осіб з масою тіла в межах норми. Аналогічну дина-
міку науковцями відмічено і за індексом Кетле, за 
яким вони оцінювали ризик розвитку захворювань, 
пов’язаних із надлишком чи недостатністю маси тіла. 
Наведені нами дані узгоджуються з результатами об-
стежень інших фахівців – серед обстежених юнаків 
на перших курсах лише у близько 5% відмічено не-
достатню масу тіла або незначний ступінь ожиріння, 
а вже на випускному курсі маса тіла студентів коли-
валася в межах норми.

Аналогічні дані наведені і у роботах Товкун Л. П. і 
Царьової М. П., які свідчать, що у обстежених студен-
тів Переяслав-Хмельницького державного педагогіч-
ного університету імені Г. Сковороди високий рівень 
соматичного здоров’я був визначений лише у 1,14% 
обстежених [18]. Як і у студентів біологів, психологів, 
дошкільної освіти, так і у студентів факультету фізич-

ного виховання відмічалася тенденція до погіршення 
фізичного розвитку і стану здоров’я. 

За результатами дослідження фізичного розви-
тку юнаків 17-21 років впродовж періоду навчання у 
закладах вищої освіти, за навчальним планом яких 
передбачена відносно більша рухова активність, 
відмічається чітка тенденція до погіршення функціо-
нального стану студентів, яка виходить за рамки регі-
ональної проблеми. 

Висновки. Аналіз сучасної наукової літератури 
вказує на актуальність моніторингу фізичного роз-
витку студентської молоді, пошуку заходів щодо 
збереження та підвищення його рівня. На жаль, до-
слідники фіксують тенденцію до збільшення частки 
студентів, які за станом здоров’я на тлі зниження 
рівня фізичного розвитку відносяться до спеціальних 
медичних груп в процесі навчання у закладах вищої 
освіти.

Аналіз середньостатистичних антропо-фізіоме-
тричних даних та їх взаємозв’язків дозволив зробити 
висновки щодо наявності позитивної динаміки маси 
тіла та окружності грудної клітки обстежених нами 
студентів. Водночас, з кожним роком навчання від-
мічено погіршення функціональних можливостей 
зовнішнього дихання та зниження рівня розвитку 
м’язової системи юнаків, що навчалися на факультеті 
фізичного виховання.

Перспективи подальших досліджень полягають 
у розширенні контингенту обстежуваних студентів за 
віковими і статевими ознаками, типами ЗВО, ліцен-
зованими спеціальностями та у розробці регіональ-
них таблиць оцінки фізичного розвитку юнаків 17-21 
років.

Рисунок 3 – Розподіл юнаків 17-21 років за коефіцієнтом 
пропорційності (А) та ступенем розвитку грудної клітки (Б) 
впродовж усього періоду навчання у закладі вищої освіти.

 Рисунок 4 – Стан функцій зовнішнього дихання, за даними 
життєвого індексу юнаків 17-21 років, впродовж усього періоду 

навчання у закладі вищої освіти.

Рисунок 5 – Рівень розвитку м’язової системи юнаків 17-21 років впродовж усього періоду навчання у 
закладі вищої освіти.
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ДИНАМІКА ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ЮНАКІВ 17-21 РОКІВ ВПРОДОВЖ ПЕРІОДУ НАВЧАННЯ У ЗАКЛАДАХ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ

Орлик Н. А., Босенко А. І., Топчій М. С., Дишель Г. О.
Резюме. Проаналізовано окремі параметри фізичного розвитку юнаків 17-21 року в динаміці навчання у 

закладах вищої освіти, а саме довжина тіла стоячи і сидячи, маса тіла, окружність грудної клітки, їх життєва 
ємність легень та сила кисті рук і м’язів спини. Оцінку зміни фізичного розвитку також зроблено на основі ма-
со-зростових, силових індексів та життєвого індексу. В комплексному дослідженні взяли участь 466 студентів 
I-IV курсів. Обробка даних виконана за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel з використан-
ням загальних методів варіаційної статистики.

Результати дослідження свідчать про наявність позитивної динаміки маси тіла та окружності грудної клітки 
обстежених нами студентів. Водночас, з кожним роком навчання відмічено погіршення функціональних 
можливостей зовнішнього дихання та зниження рівня розвитку м’язової системи юнаків, що навчалися на 
факультеті фізичного виховання.

Ключові слова: студенти, фізичний розвиток, антропо-фізіометричні параметри, масо-зростові індекси.

ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЮНОШЕЙ 17-21 ЛЕТ В ПЕРИОД ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫС-
ШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Орлик Н. А., Босенко А. И., Топчий М. С., Дышель Г. А.
Резюме. Проанализированы отдельные параметры физического развития юношей 17-21 года в динамике 

обучения в учреждениях высшего образования, а именно длина тела стоя и сидя, масса тела, окружность 
грудной клетки, их жизненная емкость легких, сила кисти рук и мышц спины. Оценку изменения физического 
развития также сделано на основе массо-ростовых, силовых индексов и жизненного индекса. В комплекс-
ном исследовании приняли участие 466 студентов I-IV курсов. Обработка данных выполнена с помощью про-
граммного обеспечения Microsoft Excel с использованием общих методов вариационной статистики.

Результаты исследования свидетельствуют о наличии положительной динамики массы тела и окружности 
грудной клетки обследованных нами студентов. В то же время, с каждым годом обучения отмечается ухуд-
шение функциональных возможностей внешнего дыхания и снижение уровня развития мышечной системы 
юношей, обучающихся на факультете физического воспитания.
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DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN YOUNG PEOPLE AGED 17-21 YEARS OVER THE PERIOD OF 
EDUCATION AT HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Orlyk N. A., Bosenko A. I., Topchii M. S., Dyshel G. O.
Abstract. Modern scientists define physical development as a natural biological process of changing the forms 

and functions of the human body, which occurs throughout the life and is caused by internal factors, the natural 
environment and social conditions. Currently, the health level of the population in Ukraine is extremely low. It 
directly depends on the lifestyle of the population, namely, its level, quality, pattern of behavior and structure.

Most modern scientists are tend to believe that the lack of physical activity and limited possibilities to engage in 
physical activity and sports negatively affect the physical development, health and physical parameters of children, 
youth and the older generation. Therefore, the study of characteristic features of the physical development in 
student youth is relevant and does not lose its practical value.

The aim of the study was to conduct a comprehensive assessment of the physical development in students of 
the Educational and Scientific Institute of Physical Culture, Sports and Rehabilitation (ESIPCSR) of K. D. Ushynskyi 
University and to analyze the findings obtained in terms of current data regarding the physical development of 
young people aged 17-21 years studying at higher education institutions.

Object and research methods. The comprehensive study included 466 I-IV year students, among which 133 − 
the first-year students, 149 − the second-year students, 109 − the third-year students and 75 − the fourth-year 
students. Anthropometric examination included measuring the length and weight of the body, as well as the chest 
circumference at rest, on inhalation and exhalation. The dynamics of physical development was evaluated according 
to mass, dynamic and vital indicators. The data obtained were processed with descriptive methods of statistical 
analysis.

Results and discussion. The study determined that the physical development of the examined students according 
to the average group data corresponded to the regional and normative values for the age and gender groups.

Considering the individual and constitutional proportions, the dolichomorphic body type was characteristic 
of 7% first-year students, but in the second year of study, their body weight and chest circumference increased. 
According to the body mass index, there was a general tendency towards harmonious physical development. The 
study revealed that with age, the body structure of young men became more proportional, the number of students 
with underdeveloped chest decreased (Erisman index).

The data of the life index calculation indicated that with age, all the examined students had a tendency to 
decrease the life index value, which was caused by the increase in body weight and the decrease in the vital capacity 
of the lungs. This led to the general decrease in the reserve of external respiration functions.

The assessment of the power index determined that the level of muscle development in young men was at the 
low and low average levels. This trend indicated the decrease in the reserve function of the muscular system.

Conclusions. While conducting investigation, we determine the positive dynamics of body weight and chest 
circumference of the examined students, as well as the functional deterioration of the external respiration and the 
decrease in the level of muscular system development in young men of the Department of Physical Education of I-IV 
training courses.

Key words: students, physical development, anthropophysiometric parameters, mass-height index.
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Introduction. Any biosystems exist only in the water 
solutions and are very sensitive to their characteristics. 
At the cryostorage the solutions tonicity increase due to 
water freezing and the cell survival depends on their os-
motic adaptation [1].

The cell safety is highly dependent on the conditions 
which precede the critical exposures [2,3]. The different 
pre-dehydration level changes the RBCs ability to sur-

vive at hypertonic conditions (4 M NaCl) multidirection-
ally [3]. There are also the lyotropic anions (LA) specific 
properties (cosmotropes NaSO4, NaF, NaAc and chao-
tropes NaCl, NaBr, NaClO4) [4-8] that influence on the 
RBC osmotic adaptation [3,9,10]. However, the laws of 
these influences haven’t been explained yet [11].

The aim of our investigation was to study the effect 
of various anions on the erythrocyte membrane state in 
order to explain their disadaptation in hypertonic condi-
tions. This is important for directional correction of the 
cells state using the lyotropic effect at their cryostorage.

Object and methods. The RBCs were obtained from 
the blood of the male donor having the blood type A (II). 
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