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The article characterizes the Mozaik interactive platform and its main components – mozaBook and mozaWeb, 

which are used by lecturers-philologists to give classes on the Ukrainian language to undergraduate students whose 

specialization is "Secondary Education" (educational program "Ukrainian Language and Literature. World Literature"). 

The possibilities of use of the software at different stages of educational process have been described. The didactic 

functions of the use of the mentioned resources in the process of teaching the disciplines “Practicum on the Ukrainian 

language” and “Methodology of teaching the Ukrainian language” have been outlined. The mozaBook software has 

been analyzed as a social object which provides pedagogical interaction of scientific methodology of rational-logical 

thinking with emotional and imaginative presentation and perception of information. The possibilities of mozaBook and 

mozaWeb have been used to improve the perception and acquisition of scientific information and to increase the level 

of educational achievements. The authors have analyzed the expediency of using e-textbooks, media library, software 

for attaching information of various types and use of mozaBook tools (“Spelling and grammar”, “Parts of speech”, 

“Dictionary cards”, “Language games”, “Questionnaire”, “Decoding”, “Tests”) while explaining and illustrating theo-

retical material, summarizing and systematizing material that has already been learned. It has been shown that the 

Mozaik interactive platform and its components make the classes more informative, compact, emotionally attractive, 

mobile and multifunctional. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНОГО СТАНУ СТУДЕНТІВ З КРАЇН БЛИЗЬКОГО СХОДУ 

У статті аналізується проблема сучасних уявлень про фізіологічні механізми, які підтримують стан здо-

ров’я іноземних студентів у системі організм-середовище в умовах навчання у закладах вищої освіти України. 
Поставлено за мету дати порівняльну характеристику фізичного стану студентів з країн Близького Сходу. У 

дослідженні брали участь студенти-чоловіки ІV року навчання з Єгипту та Ізраїлю. Проведено аналіз спеціа-

льної  науково-методичної   літератури,  параметрів  фізичного розвитку  та показників   діяльності   серцево- 
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-судинної та вегетативної нервової систем, фізичної працездатності. Дослідження показало переважання 

морфофункціональних показників обстежених ізраїльтян в порівнянні зі студентами з Єгипту за життєвим 

індексом,  силовим індексом кистьової та станової динамометрії, екскурсією грудної клітки. Вірогідно більша 

кількість студентів з Єгипту (36,4%) мала надлишкову масу тіла, ніж студентів з Ізраїлю (8,3%). За індексом 

Кердо, орто- та кліностатичною пробою, які характеризують вплив симпатичної або парасимпатичної гілок 

вегетативної регуляції, отримані вірогідні (р ≤ 0,05) відмінності між групами обстежуваних, що дозволяє 

стверджувати про незбалансовану вегетативну регуляцію організму іноземних студентів, так, в певній мірі у 

студентів з Ізраїлю є схильність до переважання парасимпатикотонічних впливів, тоді як в студентів з Єги-

пту – схильність до переважання симпатикотонічних ефектів. Вивчення типів реакції серцево-судинної сис-

теми на дозоване фізичне навантаження та фізичної працездатності свідчить, що у більшості обстежених 

іноземних студентів спостерігалися нормотензивний тип реакції на фізичне навантаження, високий та вище 

за середній рівень фізичної працездатності. За даними проведеного дослідження, виявлено негативний вплив 

навколишнього середовища на механізми вегетативного забезпечення діяльності серцево-судинної системи, що 

потребує певної уваги та своєчасної адекватної корекції з метою профілактики розладів у нервовій діяльності 

та адаптаційних можливостях організму обстежених. 

Ключові слова: іноземні студенти, фізичний стан, фізичний розвиток, функціональний стан. 

 

Вступ та сучасний стан досліджуваної про-

блеми 

Сучасні умови навчання у закладах вищої освіти 

пов’язані із глобалізацією та трансформацією еконо-

міки України, орієнтованої на європейські стандарти, 

які вимагають вирішення низки проблем, у тому числі 

щодо функціонування ринку освітніх послуг. Залу-

чення до навчання іноземних студентів є одним із 

засобів подолання можливої кризи у зв’язку з неефек-

тивністю механізму державного фінансування систе-

ми освіти. В контексті забезпечення конкурентоспро-

можності навчання студентів-іноземців особливої 

уваги потребують питання успішного освоєння ними 

освітніх програм. Відомо, що особливості навчання 

цього контингенту виражаються у проблемах, які 

істотно відрізняються від складнощів навчання вітчи-

зняних студентів, що пов’язані із зміною соціокульту-

рного середовища, нової освітньої системи, інтерна-

ціонального характеру груп, клімато-географічних 

умов. Слід зазначити, що іноземні студенти з країн 

Близького Сходу стикаються із контрастністю між 

умовами місця постійного й тимчасового мешкання, 

змінами у харчуванні, екстремальним впливом незвичної 

кліматичної зони, які відображаються у важкому зви-

канні до специфічного температурного режиму, особ-

ливо це стосується більш низьких зимових темпера-

тур. Перераховані вище умови можуть призвести до 

зниження успішності засвоєння освітніх програм 

впродовж усього періоду навчання.  

На цей час залишається актуальною проблема 

збереження контингенту іноземних студентів, який 

значно скорочується після неуспішної здачі заліків та 

іспитів під час сесій. На думку багатьох авторів, од-

ним з показників, що визначає здатність подолання 

труднощів процесу пристосування іноземних студен-

тів до українського середовища та виконання вимог 

навчального процесу є фізичний стан, який містить 

сукупність взаємопов’язаних ознак: фізичну працез-

датність, відповідність показників життєдіяльності та 

ступеня стійкості організму до несприятливих зовні-

шніх дій, функціональний стан органів і систем та фізіоло-

гічних функцій, фізичний розвиток, фізичну підготовленість.  
Аналіз останніх досліджень та публікацій показав 

недостатнє вивчення уявлень про фізіологічні механі-

зми, які підтримують стан здоров’я іноземних студен-

тів в системі організм-середовище, необхідність вияв-

лення певних закономірностей у функціонуванні сис-

тем організму, у зв’язку з тим, що фізичний стан має 

неоднорідні тенденції з певними загостреннями і спа-

дами у процесі навчання, що обумовлює актуальність 

дослідження цих параметрів в умовах навчання у 

закладах вищої освіти України. 

Мета – дати порівняльну характеристику фізич-

ного стану студентів з країн Близького Сходу.  

Для досягнення мети ставились наступні за-

вдання: 
1. На підставі аналізу літературних джерел 

вивчити інформацію щодо уявлень про основні меха-

нізми, які підтримують стан здоров’я іноземних сту-

дентів в умовах навчання у закладах вищої освіти 

України. 

2. Вивчити фізичний розвиток студентів з 

Єгипту та Ізраїлю. 

3. Визначити параметри рутинних показників 

діяльності і  вегетативної нервової регуляції серцево-

судинної системи та фізичної працездатності студен-

тів з Єгипту та Ізраїлю. 

4. Проаналізувати рівень фізичного стану сту-

дентів з Єгипту та Ізраїлю. 

Методи дослідження 

Дослідження проводилося на базі Державного 

закладу «Південноукраїнський національний педаго-

гічний університет імені К. Д. Ушинського» у лабора-

торії вікової фізіології спорту імені професора 

Т. М. Цонєвої кафедри біології і охорони здоров’я. 

Обстеження фізичного стану студентів-чоловіків ІV 

року навчання з Єгипту (n = 11) середній вік, яких 

був 23,27±0,36 років та Ізраїлю (n = 12) – 23,08±0,29 

років проведено за наступними взаємодоповнюваль-

ними методами: аналіз спеціальної науково-

методичної літератури, аналіз параметрів фізичного 

розвитку та показників діяльності серцево-судинної 

системи, фізичної працездатності. 

Оцінка фізичного розвитку проводилася за до-

помогою основних антропометричних вимірів: дов-

жини (ДТ, см) та маси тіла (МТ, кг), обводів шиї (см), 

черева (см), грудної клітки (см), стегна (см), гомілки 

(см), плеча (см), передпліччя (см), динамометрії кис-

тьової і станової (кг), життєвої ємності легень (мл) та 
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з використанням методів індексів (силовий (%) та 

життєвий (мл/кг)). 
Показники діяльності серцево-судинної системи: 

частота серцевих скорочень (ЧСС, хв–1), артеріальний 

систолічний (АТc, мм рт. ст.) і діастолічний (АТд, мм 

рт. ст.) тиск вивчалися як у стані відносного м’язового 

і психічного спокою, так і за допомогою проби з фізи-

чним навантаженням (Мартіне-Кушелевського). Оцінка 

стану вегетативної нервової регуляції серцево-судинної 

системи визначалася за пробами зі зміною положення 

тіла у просторі (отрто-, кліностатична) та розрахунку 

вегетативного індексу Кердо. Фізична працездатність 

іноземних студентів вивчалася за тестом PWC170 (степ-

ергометрія).  

Математична обробка даних була здійснена за 

стандартними програмами (Microsoft Excel, Statistica-

6.0). Вірогідність відмінностей між групами визнача-

лась на підставі непараметричного критерію Манна-

Уїтні. Достовірними вважалися відмінності між сере-

дніми арифметичними значеннями, які не перевищу-

вали критичного рівня значущості (р ≤ 0,05). 

Дослідження проведені з дотриманням біоетич-

них норм і міжнародних рекомендацій з медико-

біологічних досліджень. 

Результати 

Характеристика основних параметрів фізичного 

розвитку, який є сукупністю морфологічних і функці-

ональних властивостей людини, свідчить про перева-

жання деяких показників обстежених ізраїльтян. Так, 

кистьова динамометрія студентів з Ізраїлю (СІ) на 

18,2% більша, ніж у студентів з Єгипту (СЄ). Екскур-

сія грудної клітки обстежених з Ізраїлю також більше 

на 12,5%. Силовий індекс за становою динамометрією  

студентів з Ізраїлю на 17,6% більше, ніж у студентів з 

Єгипту, за становою динамометрією також у студен-

тів з Ізраїлю на 57,79% більше як і за життєвим індек-

сом більше на 21,9%, але за життєвою ємністю легень 

(СЄ – 4440,00 ± 298,22 мл, СІ – 4600,00 ± 228,30 мл), 

становою динамометрією  (СЄ – 104,44 ± 7,43 кг, СІ – 

112,25 ± 11,18 кг) та середніми значеннями індексу 

маси тіла (СЄ – 24,75 ± 1,51 кг/м², СІ – 26,17 ± 2,32 

кг/м²) відзначалися вірогідно менші відмінності. Яв-

ляє інтерес той факт, що вірогідно більша (36,4%) 

кількість студентів з Єгипту мала надлишкову МТ, 

ніж студентів з Ізраїлю (8,3%). Ожиріння І ступеня 

було виявлено у 16,7% ізраїльтян (табл. 1). 

Таблиця 1 

Показники фізичного розвитку іноземних студентів 

Показники фізичного  

розвитку 

Значення показників фізичного розвитку 

студенти з Єгипту  студенти з Ізраїлю 

x  
mx x  

mx 

Довжина тіла стоячи, см 176,22 3,01 177,00 2,00 

Довжина тіла сидячи, см 90,20 2,01 91,30 1,14 

Маса тіла, кг  75,90 4,52 79,83 3,57 

Індекс маси тіла, кг/м² 24,75 1,51 26,17 2,32 

Обвід шиї, см 38,10 1,35 37,91 0,97 

Обвід черева, см 87,70 3,63 81,33 4,16 

Обвід грудної клітки (пауза), см 88,93 5,14 95,30 2,24 

Обвід грудної клітки (вдих), см 94,80 6,03 96,25 4,20 

Обвід грудної клітки (видих), см 89,00 5,79 85,30 6,12 

Екскурсія грудної клітини, см 6,30 0,91 7,20 0,79 

Обвід стегна, см  62,90 3,61 63,50 1,89 

Обвід гомілки, см 39,44 1,67 35,42 1,23 

Обвід плеча у напруженому стані, см 33,50 0,92 34,20 0,86 

Обвід плеча у розслабленому стані, см 31,20 1,24 29,58 1,02 

Обвід передпліччя, см 27,12 0,58 28,20 1,29 

Кистьова динамометрія, кг 35,30 2,22 43,17 3,66 

Силовий індекс (кистьова динамометрія), % 44,30 3,75 61,90 3,97 

Станова динамометрія, кг 104,44 7,43 147,77 11,18 

Силовий індекс (станова динамометрія),% 89,98 15,20 213,18 23,70 

Життєва ємність легень, мл 4440,00 298,22 4600,00 228,30 

Життєвий індекс, мл/кг 166,48 9,92 213,18 23,70 
 

Аналіз даних показав відсутність вірогідних від-

мінностей між студентами з Єгипту та Ізраїлю за на-

ступними показниками: довжини тіла стоячи           

(СЄ – 176,22 ± 3,01 см (± mx), СІ – 177,00 ± 2,00); 

сидячи (СЄ – 90,20 ± 2,01 см, СІ – 91,30 ± 1,14 см); 

маси тіла (СЄ – 75,90 ± 4,52 см, СІ – 79,83 ± 3,57 см); 

обводів шиї (СЄ – 38,10 ± 1,35 см, СІ – 37,91 ± 0,97 см), 

черева (СЄ – 87,70 ± 3,63 см, СІ – 81,33 ± 4,16 см), грудної 

клітки у паузі (СЄ – 88,93 ± 5,14 см, СІ – 95,30 ± 2,24 см), 

на вдиху (СЄ – 94,8 ± 6,03 см, СІ – 96,25 ± 4,20 см) і 

видиху (СЄ – 89,00 ± 5,79 см, СІ – 85,30 ± 6,12 см), 

стегна (СЄ – 62,90 ± 3,61см, СІ – 63,50 ± 1,89 см), пле-

ча у напруженому (СЄ – 33,50 ± 0,92 см, СІ – 34,20 ± 

0,86 см) і розслабленому стані (СЄ – 31,20 ± 1,24 см, 
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СІ – 29,58 ± 1,02 см), передпліччя (СЄ – 27,12 ± 0,58 

см, СІ – 28,20 ± 1,29 см). 
Важливою характеристикою фізичного стану 

людини є параметри функціонального стану організ-

му, які поєднують психофізіологічну складову особис-

тості, своєрідність функціонування окремих біологічних 

систем. Як правило, будь-яку характеристику функці-

онального стану формулюють за допомогою вивчення 

функціонування кардіореспіраторної системи. Результа-

ти оцінки її діяльності між групами СЄ та СІ, отримані за 

найбільш доступними для вимірювання показниками, а 

саме ЧСС та АТ у стані відносного спокою.  Встанов-

лено, що за отриманими даними обстежені обох груп 

вірогідно (р ≤ 0,05) не відрізнялися. ЧСС СЄ – 75,30 ± 

2,12 уд./хв., СІ – 77,25 ± 3,06 уд./хв.; систолічний артері-

альний тиск СЄ – 113,00 ± 1,53 мм рт. ст., СІ – 115,67 

± 1,52 мм рт. ст.; діастолічний артеріальний тиск СЄ – 

73,50 ± 1,50 мм рт. ст., СІ – 81,92 ± 1,68 мм рт. ст.  

Інтерпретація результатів орто- і кліностатичної 

проб здійснювалася на підставі врахування безпосеред-

ньої реакції організму людини на зміну положення тіла у 

просторі. Вивчалася сенситивність (чутливість, реактив-

ність) симпатичного чи парасимпатичного відділів ве-

гетативної нервової системи у відповідності підвищен-

ня тонусу того чи іншого відділу вегетативної нервової регу-

ляції (рис. 1, 2).  

 
Рис. 1. Реакція прискорення частоти серцевих скорочень іноземних студентів за ортостатичною пробою 

 

У результаті виконання ортостатичної проби реа-

кція прискорення частоти серцевих скорочень «нормальна 

слабка» спостерігалася у 36% СЄ і у 25% СІ, у 36% СЄ 

та у 42% СІ була «нормальна середня» реакція. «Нор-

мальну живу» реакцію прискорення частоти серцевих 

скорочень мали 33% СІ, у 18% СЄ спостерігалася реакція 

«підвищена різко» і у 10% – «підвищена значно».  

За показниками кліностатичної проби 73% СЄ та 

17% СІ мали «нормальну середню» реакцію уповіль-

нення частоти серцевих скорочень, 9% СЄ та 67% СІ 

мали «нормальну живу» реакцію, 18% СЄ і 8% СІ 

мали «нормальну слабку» реакцію і 8% СІ мали «підви-

щену середню» реакції (рис. 2).  

 

 

Рис. 2. Реакція уповільнення частоти серцевих скорочень іноземних студентів за кліностатичною 

пробою 

 

Вивчення механізмів вегетативного забезпечення 

діяльності серцево-судинної системи, за даними роз-

рахунку вегетативного індексу Кердо (ВІК), показало 

помірний дисбаланс активності симпатичного відділу 

вегетативної нервової системи у 27,3% студентів з 

Єгипту, а у студентів з Ізраїлю, навпаки, помірний (у 

16,7%) та виражений (у 33,3%) дисбаланс активності 

парасимпатичного відділу вегетативної нервової сис-

теми. 
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Оцінка результатів проби Мартіне-

Кушелевського здійснювалася  шляхом визначення 

типу реакції серцево-судинної системи обстежуваних 

на фізичне навантаження, виникнення якої пов’язано зі 

змінами гемодинаміки індивіда, які відбуваються в 

організмі при виконанні м’язової роботи. Отримані 

дані свідчать, що обстежені іноземні студенти мали 

наступні типи реакції серцево-судинної системи на 

фізичне навантаження: 82% СЄ та  92% СІ – нормоте-

нзивний тип, 9% СЄ мали гіпотензивний та 9% гіпер-

тензивний типи, 8% СІ мали східчастий тип реакції. 

Дослідження фізичної працездатності здійсню-

валося за допомогою степергометричного варіанту 

тесту PWC170, який віддзеркалює функціональний стан 

багатьох фізіологічних систем організму людини, на-

самперед функціональні можливості кардіо-

респіраторної системи та системи енергозабезпечення. 

Аналіз загальної фізичної працездатності іноземних 

студентів за показником PWC170 показав, що 90% СЄ і 

33% СІ мали високий рівень фізичної працездатності, 

50% СІ – вище за середній рівень та 10% СЄ і 17% СІ 

мали середній рівень фізичної працездатності (рис. 3). 
 

 

Рис. 3. Оцінка загальної фізичної працездатності іноземних студентів за показником PWC170 

Обговорення 

Порівняльна характеристика фізичного стану 

студентів з країн Близького Сходу вміщувала вивчен-

ня фізичного розвитку, формування якого залежить 

від унікального генотипу особи і середовищних умов 

індивідуального розвитку, саме генотип-середовищні 

взаємодії обумовлюють фенотипічні особливості фізи-

чного розвитку в онтогенезі. Отримані дані демон-

струють переважання морфофункціональних показ-

ників обстежених ізраїльтян, які забезпечують не 

тільки життєздатність організму, а й оптимальне ви-

конання людиною всіх видів діяльності.  

Вагомими, з позицій інтерпретації фізичного стану 

іноземних студентів, були дані розрахунків параметрів 

функціонального стану основних біологічних систем, які 

функціонують в організмі людини завдяки адаптивним 

механізмам саморегуляції та спрямовані на забезпе-

чення своєчасного гомеокинезіса при реалізації механі-

змів міжсистемної нейро-імуно-ендокринної регуляції, що 

визначає пристосувальні та резервні можливості орга-

нізму, його здатності до вмикання та адекватного пере-

бігу адаптаційних та саногенетичних механізмів.  

За індексом Кердо, орто- та кліностатичною про-

бою, отримані вірогідні (р ≤ 0,05) відмінності між 

групами обстежуваних, що дозволяє стверджувати 

про незбалансовану вегетативну регуляцію організму 

іноземних студентів. Встановлено, що в певній мірі, у СІ є 

схильність до переважання парасимпатикотонічних впливів, 

тоді як в СЄ – схильність до переважання симпатикото-

нічних ефектів. 

Визначення типу реакції серцево-судинної системи на 

фізичне навантаження за допомогою виконання проби 

Мартіне-Кушелевського показало, що  більшість обстеже-

них студентів обох груп мали нормотензивний тип реакції, 

який  вважається сприятливим. Наявність нормотензивного 

типу реакції вказує на достатньо оптимальний рівень впливу 

регуляторних механізмів організму людини на всі ланки сис-

теми кровообігу, які забезпечують раціональне прис-

тосування особи до фізичного навантаження. Функціональ-

ний стан серцево-судинної системи при цьому оцінюється як 

добрий або високий. Також, у групах обстежених спостерігали-

ся гіпертензивний (9%), гіпотензивний (9%) та східчастий 

(8%) типи, які є атиповими і вважаються несприятливими. 

Функціональний стан серцево-судинної системи при ати-

пових типах реакції на фізичне навантаження оцінюється 

як незадовільний або низький. 

Оцінка фізичної працездатності за степергомет-

ричним варіантом тесту PWC170 визначала  аеробну 

продуктивність досліджуваних, оскільки фізична 

працездатність особи значною мірою залежить від 

включення аеробних процесів та найбільш оптималь-

ним постачальником енергії є аеробний метаболізм. 

Отже, у більшості СЄ загальна фізична працездат-

ність була на високому рівні, а у більшості СІ на вище  

за середнім рівнем. 

Висновки 

1. Аналіз літературних джерел свідчить про не-

достатнє вивчення уявлень про фізіологічні механіз-

ми, які підтримують стан здоров’я іноземних студен-

тів в умовах навчання у закладах вищої освіти Украї-

ни та актуальність дослідження параметрів фізичного 

стану, як одного з показників, що визначає здатність 

подолання труднощів процесу пристосування інозем-

них студентів до українського середовища та виконання 

вимог навчального процесу. 

2. Дослідження фізичного розвитку, за даними осно-

вних антропометричних вимірювань, показало перева-

жання морфофункціональних показників обстежених 

ізраїльтян в порівнянні зі студентами з Єгипту за життє-

вим індексом,  силовим індексом кистьової та стано-
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вої динамометрії, екскурсією грудної клітки. Вірогідно 

більша кількість студентів з Єгипту (36,36%) мала над-

лишкову масу тіла, ніж студентів з Ізраїлю (8,33%). Так, 

отримані дані надають можливість припустити змен-

шення ризиків виникнення серцево-судинних захворю-

вань у  студентів з Ізраїлю, серед основних факторів 

розвитку яких збільшення маси тіла та не достатній 

рівень життєвого та силових індексів.   

3. Вивчення сенситивності відділів вегетативної 

нервової системи, типів реакції серцево-судинної 

системи на дозоване фізичне навантаження та фізич-

ної працездатності свідчить, що у більшості обстеже-

них іноземних студентів спостерігалися підвищення 

тонусу та незбалансована вегетативна регуляція, нор-

мотензивний тип реакції на фізичне навантаження, 

високий та вище за середній рівень фізичної праце-

здатності. 

4. Отримані результати показали цілком логічні 

відмінності у діяльності серцево-судинної та вегетатив-

ної нервової систем з урахуванням відмінностей фізич-

ного розвитку між студентами з Єгипту та Ізраїлю. За 

даними проведеного дослідження, виявлено негативний 

вплив навколишнього середовища на механізми вегетатив-

ного забезпечення діяльності серцево-судинної систе-

ми, що потребує певної уваги та своєчасної адекватної 

корекції з метою профілактики розвитку розладів у нерво-

вій діяльності та адаптаційних можливостях організму обс-

тежених. 
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STUDY OF THE PHYSICAL STATE OF THE STUDENTS FROM MIDDLE EAST COUNTRIES  

The article analyzes the problem of the modern ideas about the physiological mechanisms, which support the 

health of foreign students in the organism-environment system in the conditions of study in institutions of higher educa-

tion of Ukraine. The aim is to give a comparative characteristics of student's physical state from Middle East countries. 

The male fourth-year students from Egypt and Israel have participated in the study. The authors carried out the analy-

sis of special scientific and methodical literature, parameters of physical development and indicators of cardiovascular 

and autonomic nervous systems, physical work capacity of the foreign students. The study has showed the predominance of 

morphofunctional indicators of Israelis in comparison with students from Egypt in indicators of life index, strength 

index of wrist and posture dynamometry, chest excursion. It is probable that most of students from Egypt (36,4%) had 

overweight than students from Israel (8,3%). According to the Kerdoe’s Vegetative Index, ortho- and clinostatic tests, 

which characterize the influence of sympathetic or parasympathetic divisions of autonomic regulation, the probable    

(p ≤ 0,05) differences between the groups of subjects have been obtained, that allows to state that foreign students have 

the imbalance in the autonomic regulation of body, so, to some extent, students in Israel have a tendency towards predom-

inance of parasympathicotonic influences, while students from Egypt have a tendency towards predominance of sympath-

icotonic effects. The study of cardiovascular system types of physical activity and physical work capacity shows that 

most of the foreign students had a normotensive type of reaction to physical exertion, high and above average level of 

physical work capacity. According to the conducted study, a negative impact of the environment on the mechanisms of 

autonomic support of the cardiovascular system was revealed, that requires some attention and timely adequate correc-

tion in order to prevent disorders of the nervous activity and the adaptive capacities of the students’ body in the analyzed 

groups. 

Keywords: foreign students, physical state, physical growth, functional state. 
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