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Вступ. Проблема збереження та зміцнення здоров’я підлітків стає дедалі актуальнішою [1,
2, 5]. На здоров’я людини, як відомо, впливають багато чинників, але стан організму на 50 %
залежить від самої людини, насамперед від способу життя [2, 6].
Оскільки фізична культура – це невід’ємний чинник повноцінного розвитку індивіда, пріоритетним питанням сучасного фізичного виховання є пошук шляхів поліпшення та збереження
здоров’я засобами фізичної культури [3]. Автори зазначають, що існує позитивний вплив спеціально спрямованих вправ на рівень фізичного здоров’я та фізичного розвитку молоді [1, 3, 4].
Мета – визначити вплив вправ кросфіту на стан серцево-судинної системи школярів.
Методи: теоретичний аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури, медико-
біологічні методи, педагогічний експеримент, методи математичної статистики.
Результати. Рівень регуляції серцево-судинної системи школярів старших класів визначено за індексом Робінсона, зокрема досліджено показники частоти серцевих скорочень (ЧСС)
та систолічного артеріального тиску (АТсистол.).
Згідно з результатами, відсутні достовірні відмінності у показниках школярів контрольних
та основних груп за всіма досліджуваними параметрами (р>0,05).
Дані первинних досліджень свідчать про «середній» рівень регуляції серцево-судинної
системи (ССС) старших школярів (3 бали).
Під час аналізу результатів у віковому аспекті визначено недостовірне зниження показників частоти серцевих скорочень (р>0,05). За статевою ознакою спостерігається незначне
превалювання результатів хлопців над даними дівчат (р>0,05).
Аналізуючи дані систолічного артеріального тиску у віковому аспекті, виявлено недостовірне збільшення результатів, виняток становлять дані хлопців основної групи, де показники
з віком знижуються, однак вони також недостовірні (р>0,05). У статевому аспекті спостерігається недостовірне превалювання показників хлопців над даними дівчат (р>0,05).
Розглядаючи отримані дані після застосування в процесі фізичного виховання школярів
10–11 класів розробленого варіативного модуля «Кросфіт», встановлено достовірне поліпшення всіх досліджуваних показників школярів основної групи (р<0,05–0,001). Винятком є
результати ЧСС дівчат 10 класу та хлопців 11 класу, де спостерігається недостовірне зниження
показників (р>0,05).
Під час аналізу отриманих даних школярів контрольних груп виявлено несуттєві зміни
в досліджуваних результатах.
У віковому і статевому аспектах тенденція відмінностей залишилась незмінною порівняно
з початковими даними.
Визначаючи рівень регуляції серцево-судиної системи після впровадження кросфіту, виявлено, що він поліпшився на 1 бал і став дорівнювати 4 балам, що відповідає, вищому від
середнього рівню.
Обговорення і висновки. Застосування в процесі фізичного виховання школярів 10–
11 класів розробленого варіативного модуля «Кросфіт» позитивно вплинуло на стан регуляції
ССС учнів основної групи.
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