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Важливу роль у вдосконаленні та підтриманні 
фізичного стану студентів має зацікавлення за до-
помогою використання найбільш сучасних методів, 
які, з одного боку мають високу ефективність, а з 
іншого – не вимагають значних витрат коштів та 
часу. Серед таких методів провідне місце нале-
жить оздоровчому фітнесу, що є модним та прий-
нятним у сучасному суспільстві. Одним із різнови-
дів фітнес-тренування є виконання вправ за прото-
колом Табата. Аналіз наукової та методичної літе-
ратури не виявив ґрунтовних наукових досліджень, 
які б висвітлювали можливості застосування Таба-
та-тренування для впливу на фізичний стан студе-
нтів, які навчаються у закладах вищої освіти за 
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».  

Мета дослідження – оцінити вплив програми 
фітнес-тренувань з використанням протоколу Та-
бата на фізичний стан студентів спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія».  

У дослідженні взяли участь 20 студенток віком 
20,1±1,25 років, які навчалися за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія». Учасниці основної 
групи (n=10) виконували інтервальне фітнес-
тренування з використанням протоколу Табата, 
учасниці групи порівняння (n=10) займалися за 
силовими та аеробними фітнес-програмами з вико-
ристанням рівномірного розподілу фізичного на-
вантаження на занятті. Кратність занять – 2 рази 
на тиждень, тривалість дослідження – 8 тижнів. З 
метою оцінки фізичного стану учасниць була вико-
ристана експрес-система комплексної оцінки фі-
зичного стану Контрекс-2.  

У ході попереднього обстеження учасниць ос-
новної групи та групи порівняння було виявлено 
недостатній рівень розвитку фізичних якостей, рі-
вень фізичного стану класифікувався як 
«середній». Заключне обстеження свідчило про 
поліпшення таких фізичних якостей, як динамічна 
сила, швидкісна витривалість та швидкісно-силова 
витривалість у учасниць основної групи (p<0,05 
проти групи порівняння). Рівень фізичного стану у 
основній групі наприкінці дослідження оцінювався 

як «вище середнього» (175±20,02 балів), у групі 
порівняння даний показник залишився на серед-
ньому рівні (p<0,05).  

Фітнес-тренування за системою Табата є ефек-
тивними та доцільними для поліпшення рівня фі-
зичного стану студенток спеціальності 227 «Фізич-
на терапія, ерготерапія». 

Ключові слова: інтервальне тренування, сту-
денти, Табата, фізичний стан, фітнес. 

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Робота виконана за планом 
науково-дослідної роботи кафедри здоров’я, фізич-
ної терапії, реабілітації та ерготерапії Навчально-
наукового інституту фізичної культури СумДПУ 
імені А. С. Макаренка Міністерства освіти і науки 
України за темою «Теоретико-методологічні і орга-
нізаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної 
реабілітації і корекційної педагогіки», № державної 
реєстрації 0115U005933. 

Вступ. Фізичне виховання у вищих навчальних 
закладах є дієвим засобом, спрямованим на збере-
ження та зміцнення здоров’я студентів, що готує їх 
до подальшого активного життя і успішної профе-
сійної діяльності у майбутньому, а також виступає 
важливим фактором формування природної потре-
би у здоровому способі життя [1, 2, 3]. 

Згідно Стандарту вищої освіти України: перший 
(бакалаврський) рівень, галузь знань 22 «Охорона 
здоров’я», спеціальність 227 «Фізична терапія, ер-
готерапія», до загальних компетентностей даних 
фахівців належить, зокрема: «Здатність мотивувати 
людей та рухатися до спільної мети», «Здатність … 
використовувати різні види та форми рухової актив-
ності для активного відпочинку та ведення здорово-
го способу життя». До спеціальних компетентнос-
тей належить, зокрема: «Здатність ефективно реа-
лізовувати програму фізичної терапії та/або ерготе-
рапії», «Здатність навчати пацієнта/опікунів самоо-
бслуговуванню/догляду, профілактиці захворювань, 
травм, ускладнень та неповносправності, здорово-
му способу життя» [4]. 
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Згідно загальним принципам навчання та вихо-
вання, одним з провідних серед них є принцип на-
очності, що створює умови для ефективного здійс-
нення будь-якого навчально-виховного процесу [5]. 
У професійній діяльності фахівця з фізичної терапії 
та ерготерапії дуже часто наочність забезпечуєть-
ся власним прикладом самого фізичного терапевта 
або ерготерапевта, тобто тим, як саме він володіє 
тими фізичними вправами, що пропонує для вико-
нання та наскільки дотримується здорового спосо-
бу життя, що пропагує [6]. Отже для повноцінної 
реалізації всіх професійних компетентностей дано-
го фахівця необхідним є певний рівень фізичного 
розвитку та рухового досвіду. 

Як свідчать сучасні наукові дослідження, пози-
тивне, ціннісне ставлення до власного здоров’я, 
здорового способу життя у сучасної студентської 
молоді не сформоване. Так само і рівень фізичного 
стану вимагає вдосконалення. Вирішення пробле-
ми формування цінностей здорового способу жит-
тя студентської молоді більшість науковців пов’язу-
ють з якісною організацією процесу фізичного ви-
ховання у закладах вищої освіти. Проте даний про-
цес може лімітуватися низкою чинників, зокрема: у 
більшості освітніх установ застосовують малоефек-
тивні форми здоров’язбереження, недостатньо ви-
користовується наявний потенціал для зміцнення 
здоров’я студентів. Також у проведених досліджен-
нях звертається увага на малоефективне дидактич-
не наповнення процесу фізичного виховання, відсу-
тність урахування особливостей майбутньої профе-
сії та її вимог до розвитку організму студентів, не-
дооцінювання фізичного виховання у підготовці 
висококваліфікованого спеціаліста [7, 8, 9]. 

Важливу роль у вдосконаленні та підтриманні 
фізичного стану студентів, на нашу думку, має віді-
грати зацікавлення за допомогою використання 
найбільш сучасних методів, які, з одного боку бу-
дуть мати високу ефективність, а з іншого – не ви-
магати занадто великих витрат коштів та часу на 
тренування. 

Серед таких методів провідне місце належить 
оздоровчому фітнесу, що є модним та прийнятним 
у сучасному суспільстві. Одним із різновидів фіт-
нес-тренування є виконання вправ за протоколом 
Табата [10, 11, 12]. 

У 1996 році японський фізіолог і доктор наук 
І. Табата здійснив дослідження у пошуках ефектив-
ного способу підвищення витривалості спортсме-
нів. У ході досліджень було встановлено, що інтен-
сивне інтервальне тренування за запропонованою 
методикою значно поліпшує функціональні можли-
вості як аеробних, так і анаеробних систем організ-
му. Якщо описувати сутність системи Табата ко-
ротко, то можна сказати, що це виконання макси-

мально можливої кількості рухів за короткий час 
[13]. 

Значними перевагами системи є виражений 
вплив на розвиток функціональних можливостей 
м’язової тканини, збільшення максимальної кілько-
сті кисню, максимальної анаеробної ємності, швид-
кості обміну речовин, що сприяє нормалізації маси 
тіла [11, 13, 14]. 

Під час тренувань за даною системою пікова 
частота серцевих скорочень (ЧСС) може сягати 
86% від максимуму, рівень споживання кисню – 
74%, витрати енергії на тренуванні можуть складати 
240–360 ккал, рівень лактату в крові 12,1 ммоль/л, 
що є значно вищим лактатного порогу, а суб’єктив-
на оцінка тих, хто займається, класифікується як 
«важко» за шкалою Борга [15]. 

З огляду на інтенсивність Табата-тренування, 
воно може бути рекомендовано здебільшого студе-
нтам основної медичної групи [2, 10, 11]. Хоча вияв-
лено останні наукові дослідження, що стверджують 
про можливість застосування даного методу і для 
студентів спеціальної медичної групи, а також для 
осіб, які мають порушення обміну речовин у вигляді 
ожиріння (О.В. Булейченко, 2017; H. Zhang et al., 
2017). 

Серед переваг даної системи, що дозволяють 
рекомендувати її як ефективний метод підвищення 
та збереження фізичного стану студентів, можна 
віднести: опрацювання багатьох м'язових груп за 
короткий час; зрозумілість та зручність, чітке дозу-
вання роботи та відпочинку; мінімальна травмоне-
безпечність за умови використання класичного про-
токолу Табата та дотримання правил техніки безпе-
ки; малий час тренування; швидкий результат; мож-
ливість тренуватися без додаткового інвентарю, 
спеціального приміщення, часто тренування відбу-
ваються лише із залученням ваги власного тіла; 
відносно проста техніка вправ; можливість викорис-
товувати спеціальні програми на популярних елект-
ронних приладах (смартфонах, планшетах), що до-
зволяють слідкувати за хронометражем заняття та 
добирати відповідне музичне оформлення [11, 14]. 

Аналіз наукової та методичної літератури не 
виявив ґрунтовних наукових досліджень, які б ви-
світлювали можливості застосування Табата-
тренування для впливу на фізичний стан студентів, 
які навчаються у закладах вищої освіти за спеціа-
льністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». Це і 
спонукало до даного дослідження. 

Мета дослідження – оцінити вплив програми 
фітнес-тренувань з використанням протоколу Та-
бата на фізичний стан студентів спеціальності 227 
«Фізична терапія, ерготерапія». 

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні взяли участь 20 студенток ІІ-IV курсів, які 
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навчалися за спеціальністю 227 «Фізична терапія, 
ерготерапія» Сумського державного педагогічного 
університету ім. А.С. Макаренка. Усі досліди прово-
дили у відповідності до Конвенції Ради Європи 
«Про захист прав людини і людської гідності в зв'я-
зку з застосуванням досягнень біології та медици-
ни: Конвенція про права людини та біомедицину 
(ETS № 164)» від 04.04.1997 р., і Гельсінської де-
кларації Всесвітньої медичної асоціації (2008 р.). 
Всі студентки були проінформовані щодо мети та 
завдань дослідження та надали згоду на участь у 
ньому. 

Учасниці дослідження були віднесені для за-
нять фізичним вихованням до основної медичної 
групи. Їх було розподілено на основну групу (ОГ) та 
групу порівняння (ГП) по 10 осіб у кожній. Учасниці 
ОГ протягом академічних занять з дисципліни 
«Фітнес-програми силової та аеробної спрямовано-
сті» виконували фізичні вправи за системою Таба-
та (інтревальний тренінг). Учасниці ГП у рамках тієї 
ж дисципліни виконували вправи оздоровчого фіт-
несу аеробного та силового характеру, при чому 
тренінг мав рівномірний характер. Частота занять в 
обох групах складала 2 рази на тиждень. Друге 
академічне заняття виступало додатковим та роз-
цінювалося як самостійна робота студентів. Трену-
вання у даному режимі тривали 8 тижнів. 

З метою оцінки фізичного стану учасниць була 
використана експрес-система комплексної оцінки 
фізичного стану Контрекс-2 (за Душаніним С.А. та 
співавт., 1980), призначена для поточного контро-
лю рівня фізичного стану тих, хто займається оздо-
ровчою фізичною культурою. Згідно даній системі, 
було вивчено низку антропометричних, функціона-
льних та інших показників, серед яких були: вік, 
маса тіла, системний артеріальний тиск, пульс у 
стані спокою, загальна витривалість (оцінювалася 
за тривалістю та кратністю на тиждень виконання 
вправ на витривалість), відновлюваність пульсу 
(після 20 глибоких присідань протягом 40 с), гнуч-
кість, швидкість реакції та спритність, динамічна 
сила, швидкісна витривалість, швидкісно-силова 
витривалість. Оцінка фізичного стану проводилася 
у балах. Дана діагностична система використову-
валася двічі – перед початком дослідження та при 
завершенні.  

Для математичної обробки числових даних 
використовувалася компьютерна програма Statist-
ica 10.0. Математична обробка та аналіз отрима-
них у ході даного дослідження числових даних про-
водилися з використанням методів математичної 
статистики з розрахунками: середнього арифмети-
чного (M), стандартного відхилення (m), критерію 
Стьюдента (t), рівня значущості (р). Достовірність 
різниці між показниками основної групи (ОГ) та гру-

пи порівняння (ГП) визначалася за допомогою t-
критерію Стьюдента. Достовірними вважалися від-
мінності, що не перевищували рівня значущості 
0,05 при визначеній кількості ступенів свободи. 

Результати дослідження. Розроблена програ-
ма фітнес-тренувань за протоколом Табата перед-
бачала виконання фізичної активності протягом  
50–60 хвилин. Кожне фітнес-тренування складало-
ся з розминки (5–7 хв), основної частини (38–46 хв) 
та заминки (5–7 хв). Протягом розминки виконува-
лися вправи, спрямовані на підготовку всіх функці-
ональних систем організму до основної частини 
заняття, активізацію уваги та вольової сфери учас-
ників. А саме: прості гімнастичні вправи для всіх 
м’язових груп та суглобів, ходьба на місці та з пе-
реміщенням, біг на місці у повільному та середньо-
му темпі, дихальні вправи, попередній стретчинг. 
Основна частина заняття включала фізичні впра-
ви за протоколом Табата, що мали вирішувати за-
вдання підвищення рівня розвитку фізичних якос-
тей, збільшення фізичної працездатності, корекції 
маси тіла (за необхідністю). Заминка включала 
активні та пасивні вправи на розслаблення м’язів, 
стретчинг, дихальні вправи, спрямовані на плавне 
зниження активності функціональних систем орга-
нізму, зменшення нервово-психічного напруження, 
стимуляцію початку процесів відновлення м’язової 
системи після тренування. 

Основна частина кожного заняття складалася з 
8 раундів, під час яких вправи виконувалися сета-
ми по 20 секунд із 10-секундним інтервалом відпо-
чинку. 1 раунд складався з 8 таких сетів. Застосо-
вувалися такі варіанти чергування вправ в одному 
раунді: 

− усі 8 сетів виконувалися різні вправи; кожен 
наступний раунд повторював попередній; 

− дві вправи чергувалися між собою 
(ABABABAB) у межах одного раунду; раунди 
не повторювалися; 

− весь раунд тривало виконання однієї вправи 
у 8 сетах; раунди не повторювалися. 

У будь-якому варіанті, за більш інтенсивною 
вправою завжди слідувала менш інтенсивна. 

Протягом усього періоду, відведеного на реалі-
зацію розробленої програми, відбувалося поступо-
ве ускладнення вправ основної частини, а також 
скорочення інтервалів відпочинку між окремими 
раундами (від 2 до 1 хв). 

У дослідженні взяли участь студентки, вік яких 
знаходився у межах 19–23 роки. Середній вік учас-
ниць ОГ складав 21,05±1,32 років, а учасниць ГП – 
20,5±1,44 років (табл. 1). 

При першому вимірюванні росто-вагових по-
казників було отримано наступні дані. Середній 
зріст учасниць ОГ становив 163,8±8,28 см, а маса 
тіла – 58,5±7,61 кг. При цьому 4 дівчат (40 %) мали 
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масу тіла у межах норми (інди-
відуальна норма розрахована за 
системою Контрекс-2). Середній 
зріст учасниць ГП становив 167± 
±7,19 см, а маса тіла – 56,9± 
±4,18 кг. Останній показник зна-
ходився у межах норми у 5 дів-
чат (50 %). Наприкінці досліджен-
ня маса тіла учасниць ОГ скла-
дала 55,7±4,47 кг, у 6 осіб (60 %) 
даний показник увійшов у межі 
норми. У учасниць ГП при пов-
торному обстеженні маса тіла 
складала 56,8±4,52 кг (табл. 1). 

Показники роботи серцево-
судинної системи знаходилися у 
межах норми у всіх учасниць 
дослідження як при першому, 
так і при заключному обстеженні. 
ЧСС у стані спокою не переви-
щувала 90 уд./хв., що є гранич-
ною величиною згідно системи 
Контрекс-2. Результати тесту-
вання наведено у таблиці 1. 

Оцінка рівня спеціальної ру-
хової активності була наступ-
ною. У ОГ та ГП до початку да-
ного дослідження всі учасниці 
(100 %) відвідували академічні 
заняття, пов’язані з виконанням 
рухової активності, що були пе-
редбачені навчальним планом 
університету, частота складала 
в середньому 1 раз на тиждень. 
1 студентка ОГ (10 %) додатково 
займалася оздоровчим фітнесом 
2 рази на тиждень, 1 студентка 
ОГ (10 %) та 3 студенток ГП  
(30 %) – 3 рази на тиждень. 1 учасниця ОГ (10 %) 
відвідувала тренажерну залу з частотою 2 рази на 
тиждень. Заключна оцінка рівня спеціальної рухо-
вої активності ОГ враховувала кількість занять, 
передбачених розробленою програмою з викорис-
танням протоколу Табата. Жодна з учасниць не 
збільшувала обсяг самостійних занять за межами 
навчального закладу. 

Відновлення пульсу після стандартного фізич-
ного навантаження (20 присідань за 40 секунд) 
було наступним. При першому обстеженні повне 
відновлення пульсу спостерігалося у 2 учасниць 
ОГ (20 %) та у 3 учасниць ГП (30 %), ЧСС переви-
щувала початкове значення на 1–10 уд./хв. – у 
6 учасниць (60 %) ОГ та у 5 учасниць ГП (50 %), на 
11–15 уд./хв. – у 2 учасниць ОГ та ГП (по 20 %). На 
момент завершення даного дослідження віднов-

лення пульсу до початкових значень спостерігало-
ся у 6 студенток ОГ (60 %) та у 3 студенток ГП 
(30 %), пульс перевищував початкове значення на 
1–10 уд./хв. у 4 студенток ОГ (40 %) та у 6 студен-
ток ГП (60 %), на 11–15 уд./хв. – у 1 студентки ГП 
(10 %) (табл. 2). 

Під час попереднього тестування рівня гнучко-
сті було виявлено, що 5 осіб у ОГ (50 %) та 4 осіб 
у ГП (40 %) виконували рекомендовану вікову нор-
му у нахилі вперед або більше неї. Решта студен-
ток не змогли торкнутися рекомендованої відмітки. 
Під час заключного тестування, торкалися рекоме-
ндованої відмітки або нижче за неї 6 осіб у ОГ 
(60 %) та 4 особи у ГП (40 %) (табл. 1). 

Перше тестування швидкості реакції та 
спритності показало, що виконують вікову норму 
або більше неї у естафетному тесті по 6 осіб у ОГ 

Таблиця 1 – Результати обстеження студентів згідно експрес-системи 
комплексної оцінки фізичного стану Контрекс-2 

Показник 

Значення показників 

ОГ (n=10) ГП (n=10) 

M±m M±m 

Вік, роки 20,2±1,03 20±1,25 

Зріст, см 163,8±8,28 167±7,19 

Маса тіла належна, кг 54,26±2,71 55,24±2,37 

Маса тіла фактична,  
кг 

перше вимірювання 58,5±7,61 56,9±4,18 

друге вимірювання 55,7±4,47 56,8±4,52 

АТ сист. належний,  
мм. рт. ст. 

перше вимірювання 124,8±1,11 124,55±1,02 

друге вимірювання 124,5±0,87 124,52±1,02 

АТ сист. фактичний, 
мм. рт. ст. 

перше вимірювання 110,7±7,26 113,8±7,28 

друге вимірювання 111,7±9,18 114,2±7,76 

АТ діаст. належний, 
мм. рт. ст. 2 

перше вимірювання 87,2±0,64 87,09±0,45 

друге вимірювання 87±0,44 87,08±0,47 

АТ діаст. фактичний, 
мм. рт. ст. 

перше вимірювання 78,1±5,2 78±3,27 

друге вимірювання 79,4±4,01 75,5±4,53 

ЧСС спокою, уд./хв. 
перше вимірювання 73,3±3,65 72,7±3,09 

друге вимірювання 71,6±2,27 72,3±2,26 

Гнучкість, см 
перше вимірювання 9,4±2,12 10±3,83 

друге вимірювання 11,4±3,2 10,7±3,34 

Швидкість реакції, 
спритність, см 

перше вимірювання 15,3±0,95 14,8±1,23 

друге вимірювання 15,8±1,32 14,9±1,29 

Динамічна сила м’язів 
ніг, см 

перше вимірювання 38,2±1,55 39,2±1,62 

друге вимірювання 41,1±1,1 * 39,5±1,58 

Швидкісна витрива-
лість, кількість повто-
рів вправи 

перше вимірювання 13±1,89 12,7±2,71 

друге вимірювання 15,4±1,78 * 13,3±2,31 

Швидкісно-силова ви-
тривалість, кількість 
повторів вправи 

перше вимірювання 15,6±3,37 14±3,53 

друге вимірювання 18,8±2,78 * 15,7±3,06 

Примітка :  * – відмінність від показників студенток ГП статистично досто-
вірна при p<0,05. 
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(60 %) та 5 осіб у ГП (50 %). Повторний тест дозво-
лив виявити, що 7 учасниць ОГ (70 %) виконують 
віковий норматив або більше нього, у той час як у 
ГП подібний результат продовжували демонстру-
вати 5 учасниць (50 %) (табл. 1). 

Під час першого тестування динамічної сили 
м’язів ніг було виявлено, що виконують рекомендо-
вану вікову норму або більше неї 4 осіб у ОГ (40 %) 
та 3 осіб у ГП (по 30 %). Під час заключного тесту-
вання всі учасниці ОГ здатні були виконати віковий 
норматив, у той час як у ГП здатні були виконати 
його 4 учасниць (40 %) (табл. 1). 

Попереднє тестування рівня швидкісної витри-
валості надало можливість встановити, що лише 
4 осіб у ОГ та ГП (по 40 %) виконують необхідну 
кількість підйомів ніг із в. п. лежачи на спині згідно 
рекомендованого вікового нормативу або більше 
за нього. Заключне тестування даної рухової якості 
свідчило, що кількість студенток ОГ, які демонстру-
вали відповідність віковим нормативним показни-
кам збільшилася до 8 осіб (80 %), а у ГП складала 
5 осіб (50 %) (табл. 1). 

Під час тестування швидкісно-силової витрива-
лості на початку дослідження було встановлено, що 
лише 2 учасниці ОГ (20 %) та 1 учасниця ГП (10 %) 
виконували достатню, рекомендовану згідно систе-
ми Контрекс-2 для відповідного віку, кількість повто-
рів вправи «згинання-розгинання рук в упорі на колі-
нах». Під час заключного тесту виявилося, що 
6 учасниць ОГ (60 %) досягли необхідної кількості 
повторів вправи, у той час як у ГП такий результат 
було зафіксовано у 2 випадках (20 %) (табл. 1). 

Підсумкова оцінка за даною системою обсте-
ження складалася із суми балів за кожним пунктом 

тестування. При цьому визначався рівень фізично-
го стану кожного студента окремо, після чого про-
водився розрахунок середнього значення у групі 
(ОГ та ГП). Початкова оцінка фізичного стану у ОГ 
складала 141,1±22,09 бал, а у ГП – 148,9± 
±25,12 балів (p>0,05). Обидва результати підпада-
ли під класифікацію «середній рівень фізичного 
стану». Заключна оцінка за системою Контрекс-2 у 
ОГ становила 175±20,02 балів, а у ГП – 154,9± 
±21,31 бали (p<0,05). Фізичний стан студенток ОГ 
класифікувався як «вище середнього», а студенток 
ГП – як «середній» (рис. 1). 

Обговорення. Маса тіла учасниць ОГ маса 
тенденцію до зниження, що могло бути пов’язано із 
виконанням запропонованої програми рухової ак-
тивності на основі вправ за протоколом Табата. Це 
відповідає даним науковців про можливості засто-
сування даної системі з метою нормалізації маси 
тіла [11, 14, 15]. 

Попереднє обстеження учасниць свідчило про 
знижений рівень розвитку рухових якостей: гнучко-
сті, швидкості реакції та спритності, динамічної 
сили, швидкісної витривалості, швидкісно-силової 
витривалості. Отримані дані узгоджуються з наяв-
ними дослідженнями, які стверджують про зниже-
ний рівень фізичного стану сучасної студентської 
молоді [7, 8, 9, 11 та ін.]. 

Під час заключного дослідження учасниць було 
визначено, що розроблена програма рухової акти-
вності, в основі якої знаходилися фітнес-
тренування за системою Табата, не мала вираже-
ного впливу на такі фізичні якості, як гнучкість, 
швидкість реакції та спритність. Порівнюючи рівень 
прояву таких фізичних якостей, як динамічна сила, 
швидкісна та швидкісно-силова витривалість у сту-
денток ОГ та ГП наприкінці даного дослідження, 
відмічено статистично значущу різницю за даними 

Таблиця 2 – Результати тестування відновлення пуль-
су після стандартного фізичного навантаження на по-
чатку та наприкінці дослідження 

ЧСС у порівнянні 
з вихідним 

Кількість осіб 

повне  
віднов-
лення 

більше на  
1–10 уд./хв 

більше на  
11–15 уд./хв 

абс. відн., 
% абс. відн., 

% абс. відн., 
% 

ОГ 
(n=10) 

перше  
вимірю-
вання 

2 20 6 60 2 20 

друге  
вимірю-
вання 

6 60 4 40 0 0 

ГП 
(n=10) 

перше  
вимірю-
вання 

3 30 5 50 2 20 

друге  
вимірю-
вання 

3 30 6 60 1 10 

 

Рис. 1. Рівень фізичного стану студенток згідно системи 
Контрекс-2 на початку на наприкінці дослідження: 

  – ОГ;  – ГП; Т1 – перше тестування (на початку дос-
лідження); Т2 – друге тестування (наприкінці досліджен-

ня); С – середній рівень фізичного стану; ВС – рівень 
фізичного стану вище середнього 
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показниками (p<0,05). Це могло бути пов’язано із 
застосуванням розробленої програми для студен-
ток ОГ. 

У цілому, отримані результати свідчили про 
швидке досягнення результату щодо впливу на 
рівень розвитку рухових якостей та фізичного ста-
ну, отриманий під впливом фітнес-тренувань із 
застосуванням системи Табата у студенток ОГ. Це 
узгоджується з даними дослідників про можливість 
отримати подібний результат у доволі стислі термі-
ни [10, 11, 13, 14 та ін.]. 

Висновки 
1. У ході попереднього обстеження студенток ІІ–IV 

курсів, які навчалися за спеціальністю 227 
«Фізична терапія, ерготерапія», було виявлено 
недостатній рівень розвитку фізичних якостей, у 
порівнянні з належними величинами, запропоно-
ваними у рамках експрес-системи комплексної 
оцінки фізичного стану Контрекс-2 (за Душані-
ним С.А. та співавт., 1980). Рівень фізичного 
стану згідно з даною системою класифікувався 
як «середній». 

2. Заключне обстеження, проведене після 8-
тижневого терміну впровадження розробленої 
програми фітнес-тренувань з використанням 
протоколу Табата, свідчило про поліпшення та-
ких фізичних якостей, як динамічна сила, швидкі-
сна витривалість та швидкісно-силова витрива-
лість у учасниць ОГ порівняно з ГП (p<0,05). Рі-
вень фізичного стану у ОГ наприкінці досліджен-
ня оцінювався як «вище середнього» (175± 
±20,02 балів) згідно з системою Контрекс-2, а 
рівень фізичного стану у ГП залишився середнім 
(154,9±21,31 бали) (p<0,05). Даний результат свід-
чить про ефективність та доцільність застосуван-
ня фітнес-тренувань за системою Табата з метою 
поліпшення рівня фізичного стану студенток спе-
ціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 
Перспективи подальших досліджень поляга-

ють у вивченні впливу програми фітнес-тренувань з 
використанням протоколу Табата на формування 
потреби у систематичних заняттях оздоровчими 
видами рухової активності та ціннісне ставлення до 
власного здоров’я у студентів, які навчаються за 
спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія». 
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УДК 796.012.62.015.132–057.875 
ФИТНЕС-ТРЕНИРОВКИ ПО СИСТЕМЕ ТАБАТА КАК СРЕДСТВО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ СТУДЕНТОВ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ  
«ФИЗИЧЕСКАЯ ТЕРАПИЯ, ЭРГОТЕРАПИЯ» 
Арешина Ю. Б., Звиряка А. Н., Руденко А. Н. 
Резюме. Важную роль в совершенствовании и поддержании физического состояния студентов игра-

ет интерес, вызванный посредством использования наиболее современных методов, которые, с одной 
стороны имеют высокую эффективность, а с другой – не требуют значительных материальных и времен-
ных затрат на тренировки. Среди таких методов ведущее место принадлежит оздоровительному фитне-
су, что модно и приемлемо в современном обществе. Одной из разновидностей фитнес-тренировки яв-
ляется выполнение упражнений по протоколу Табата. Анализ научной и методической литературы не 
обнаружил фундаментальных научных исследований, освещающих возможности применения Табата-
тренировки для влияния на физическое состояние студентов, обучающихся в вузах по специальности 
227 «Физическая терапия, эрготерапия».  

Цель исследования – оценить влияние программы фитнес-тренировок с использованием протокола 
Табата на физическое состояние студентов специальности 227 «Физическая терапия, эрготерапия».  

В исследовании приняли участие 20 студенток в возрасте 20,1 ± 1,25 лет, обучавшиеся по специаль-
ности 227 «Физическая терапия, эрготерапия». Участницы основной группы (n=10) выполняли интерваль-
ные фитнес-тренировки с использованием протокола Табата, участницы группы (n=10) занимались сило-
выми и аэробными фитнес-программами с использованием равномерного распределения физической 
нагрузки на занятии. Кратность занятий – 2 раза в неделю, продолжительность исследования – 8 недель. 
С целью оценки физического состояния участниц была использована экспресс-система комплексной 
оценки физического состояния Контрекс-2. 

В ходе предварительного обследования участников основной и контрольной групп был зафиксиро-
ван недостаточный уровень развития физических качеств, уровень физического состояния классифици-
ровался как «средний». Заключительное обследование свидетельствовало об улучшении таких физиче-
ских качеств, как динамическая сила, скоростная выносливость и скоростно-силовая выносливость у уча-
стниц основной группы (p<0,05 по сравнению с контрольной группой). Уровень физического состояния в 
основной группе в конце исследования оценивался как «выше среднего» (175±20,02 баллов), в контроль-
ной группе данный показатель остался на среднем уровне (p<0,05).  

Фитнес-тренировки по системе Табата эффективны и целесообразны для улучшения уровня физиче-
ского состояния студенток специальности 227 «Физическая терапия, эрготерапия». 

Ключевые слова: интервальная тренировка, студенты, Табата, физическое состояние, фитнес. 
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Tabata Fitness Training as a Means of Improving Physical Condition  
of Students of the Specialty «Physical Therapy, Occupational Therapy» 
Arieshyna Yu. B., Zviriaka O. M., Rudenko А. M. 
Abstract. The interest caused by using the most modern methods of training, has an important role in im-

proving and maintaining the physical condition of students. Such methods, on the one hand, must be highly ef-
fective, and, on the other hand, should not require significant material and time costs for training. The leading 
place among them belongs to physical fitness, which is trendy and acceptable in modern society. One of the 
varieties of fitness training is Tabata workout. An analysis of the scientific and methodological literature did not 
find fundamental scientific studies concerning the possibilities of using Tabata training to influence on the physi-
cal condition of students who study at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy».  

The purpose of the study was to estimate the impact of the fitness training program using the Tabata protocol 
on the physical condition of students who study at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy».  
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Material and methods. The study involved 20 female-students aged 20.1±1.25 years, who studied at the 
specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy». The participants of the main group (n=10) performed 
interval fitness training using the Tabata protocol; participants of the control group (n=10) were engaged in 
strength and aerobic fitness programs using an even spreading of exercise stress in the lesson. The number of 
classes per week was 2; study duration was 8 weeks. In order to estimate the level of physical condition of the 
participants, an express system of complex assessment of the physical condition Kontrex-2 was used.  

Results and discussion. The preliminary examination of the participants showed the insufficient level of 
physical qualities development, the level of physical condition was classified as average. The final examination 
pointed the improvement of such physical qualities as dynamic strength, speed endurance, and speed-strength 
endurance in the main group (p<0.05 compared with the control group). At the end of the study, the level of 
physical condition in the main group was assessed as «above average» (175±20.02 points), in the control group 
it remained at the average level (154.9±21.31 points) (p<0.05).  

Conclusion. Tabata fitness training proved to be effective and appropriate to improve the physical condition 
of students who study at the specialty 227 «Physical Therapy, Occupational Therapy». 

Keywords: fitness, interval training, physical condition, students, Tabata. 
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