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Введение. Оценка функционального состояния, изучение причин возникновения и клинических 

проявлений вегетативных расстройств является одной из актуальных проблем современной меди-

цины.  

Метоы и организация исследования. В исследовании приняли участие 149 человек (62 юноши 

и 87 девушек), из них студентов ФОЗОЖ – 99, других факультетов – 50, у которых в каждом учебном 

семестре проводилось изучение функционального состояния сердечно-сосудистой системы. Оценка 

функционального состояния студентов ФОЗОЖ на протяжении 4 лет учебы в университете, у кото-

рых предполагалось 594 часа на занятия физической культурой и спортом в ходе овладения профес-

сией, позволяет достичь энергетически выгодной деятельности организма, которая является предпо-

сылкой стабильного оптимального состояния и характеризуется рядом вегетативных критериев. Так 

отмечается достоверное снижение ЧСС в покое у студентов ФОЗОЖ на протяжении 4 лет обучения 

от 1 к 4 курсу (юноши – t = 3,6, p ≤ 0,01; девушки – t = 2,7, р ≤ 0,01). Ортостатическая проба, позво-

ляющая оценить вегетативную регуляцию, изменялась в пределах адекватной реакции в сторону 

экономного обеспечения регуляции от 1 к 4 курсу (tЭмп = 6, р ≤ 0,01). Расчет и анализ  вегетативных 

индексов (ВИ Кердо, АП, ТСК) позволил оценить характер протекания гомеостатических изменений 

в функциональном состоянии студентов (так, отмечался срыв адаптации у юношей (АП = 3,6) на 

1 курсе и у девушек (АП = 3,5) на 2 курсе).  

Результаты исследования. Оценка функционального состояния студентов экономического, 

банковского и биотехнологического факультетов (по одной группе на каждом факультете) за период 

наблюдения во время учебы в университете, у которых занятия физической культурой проходили в 

рамках учебной программы по физическому воспитанию для вузов и составили 162 часа, позволила 

выявить следующие изменения: достоверное снижение ЧСС в покое у от 1 к 4 курсу у юношей и 

девушек (tЭмп = 8,1, p ≤ 0,01); показатели  ортостатической пробы в динамике наблюдения изменялись 

в сторону их адекватного снижения; у юношей и девушек на протяжении 4 лет наблюдения  система 

кровообращения удовлетворительно реагирует на физическую нагрузку. Такие ответные реакции 

организма, по всей вероятности, связаны с оптимальной и неизменяющейся физической нагрузкой во 

время учебы в вузе. 

Выводы. Под влиянием физической тренировки функциональное состояние всех студентов 

Полесского государственного университета улучшилось, о чем свидетельствует адекватное снижение 

всех показателей от 1 к 4 курсу. Исходя из оценки показателей ортостатической пробы, наилучшие 

адаптационные свойства организма отмечаются у юношей ФОЗОЖ, что можно объяснить хорошей 

физической подготовкой до поступления в университет и повышением уровня физической подготов-

ленности во время учебы. В связи с меньшей тренированностью и физической подготовкой показа-

тели юношей других факультетов достоверно отличались от показателей юношей нашего факультета. 

У девушек всех факультетов адаптация организма имеет сходные характеры. В середине учебного 

процесса (3 курс) у девушек ФОЗОЖ организм быстрее приспособился к физической нагрузке, о чем 

свидетельствует достоверность различий показателей между факультетами (tЭмп = 3,1, p ≤ 0,01). 
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