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Анотація. Статтю присвячено розробці й оцінюванні ефективності комплексної програми фізичної 
реабілітації студентів, які хворіють на бронхіальну астму. 

Розроблено комплексну програму фізичної реабілітації хворих на бронхіальну астму (БА), яка скла-
дається з лікувальної фізичної культури (ранкова гігієнічна гімнастика, спеціальні дихальні вправи, дозо-
ваний біг та ходьба біговою доріжою стадіону, рухливі ігри, естафети, ходьба і біг сходами вгору та ходьба 
через бар’єри), аутогенного тренування, методики «ендогенно-гіпоксичного» дихання на апараті «Ендоге-
нік 01», одномоментного обливання холодною водою після теплого душу. Доведено, що її застосування 
поліпшують функціональні можливості дихальної системи вже через 20 тижнів від початку занять. Занят-
тя за розробленою реабілітаційною програмою упродовж 40 тижнів не вплинули на аеробну продуктив-
ність юнаків, а сприяли достовірному поліпшенню цього показника в дівчат. 
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Постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними зав-
даннями. Упродовж останніх трьох десятиліть медична статистика констатує неухильне зро-
стання неспецифічних захворювань дихальної системи, до яких належить бронхіальна астма 
(БА) [1, 8]. За останнє століття кількість хворих на бронхіальну астму у світі, залежно від ре-
гіону, зросла з 1% до 15% від загальної кількості населення [4, 5]. Найбільший рівень захво-
рюваності в Україні епідеміологи констатують у Київській, Вінницькій, Запорізькій, Харків-
ській областях. Зростання кількості хворих на бронхіальну астму в Україні є вагомою про-
блемою, передусім, через те, що ця хвороба вражає переважно людей молодого віку, зокрема 
студентську молодь. У Вінницькому державному педагогічному університеті імені Михайла 
Коцюбинського 7% студентів спеціальної медичної групи хворіють на бронхіальну астму [7], 
яка не лише обмежує їх фізичну, емоційну і психологічну активність, але й негативно впливає 
на процес засвоєння навчального матеріалу. 

 В умовах вищого навчального закладу фізична реабілітація студентів із бронхіальною 
астмою здійснюється відповідно до навчальної програми з фізичного виховання для спеціа-
льних медичних груп, яка розробляється і затверджується окремо кожним вищим навчальним 
закладом. Як свідчить досвід, зміст таких програм і методика їх використання не враховують 
особливості перебігу конкретної хвороби, що не сприяє вирішенню проблеми поліпшення 
фізичного здоров’я студентської молоді. Тому, на наш погляд, у реабілітації студентів, хворих 
на бронхіальну астму, доцільно було б ширше застосовувати новітні технології, наближені до 
навчального процесу. Зокрема так звані гіпоксичні та гіперкапнічні тренування, які викори-
стовуються в процесі підготовки спортсменів 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Застосування гіпоксії та гіперкапнії в ком-
плексі з фізичними навантаженнями поліпшує адаптаційні можливості кардіо-респіраторної 
системи та фізичну працездатність, підвищує стійкість до стресових ситуацій [9]. Відомо, що 
адаптація до гіпоксії супроводжується пристосувальними змінами, передусім, у тих системах 
організму, які відповідають за транспорт кисню та його розподіл. Зокрема гіпоксія сприяє гі-
пертрофії міокарда та дихальних м’язів. При цьому посилюється функція кісткового мозку, 
що стимулює еритропоез; поліпшується дифузійна здатність альвеолярно-капілярного бар’-
єру; активізуються окисні ферменти. Унаслідок таких змін підвищується аеробна продуктив-
ність організму [6, 9]. Своєю чергою адаптація до гіперкапнії супроводжується підвищенням 
продукції адреналіну та норадреналіну, які сприяють окисленню жиру; посиленням мозково-
го й коронарного кровообігу; розширенням бронхів й артеріальних судин [3]. Такий різнома-
нітний спектр змін в організмі під впливом гіпоксії й гіперкапнії свідчить про перспек
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тивність використання так званої гіперкапнічної гіпоксії для боротьби з деякими захворюван-
нями, зокрема з бронхіальною астмою. Застосування гіперкапнічної гіпоксії хворими на бро-
нхіальну астму сприяє поліпшенню бронхіальної прохідності, а також посиленню дренажної 
функції бронхів [2]. 

Одним із перспективних напрямків вирішення цієї проблеми в умовах вищого навчаль-
ного закладу може виступати комплексне застосування фізичних вправ і створення в організ-
мі стану помірної гіпоксії і вираженої гіперкапнії з використанням апарата вітчизняного ви-
робництва «Ендогенік 01».  

Мета роботи полягала у поліпшенні функціонального стану студентів, хворих на брон-
хіальну астму, шляхом застосування розробленої комплексної програми фізичної реабілітації. 

Для досягнення поставленої мети вирішували такі завдання: 
 вивчити й узагальнити сучасні науково-методичні відомості, результати вітчизня-

ного і зарубіжного досвіду щодо проблеми фізичної реабілітації студентів, хворих на бронхі-
альну астму;  

 науково-методично обґрунтувати та розробити комплексну програму фізичної ре-
абілітації для студентів;  

 визначити ефективність впливу занять за розробленою програмою фізичної реабі-
літації на функціональний стан студентів, хворих на бронхіальну астму. 

Для вирішення поставлених завдань у роботі було використано такі методи досліджен-
ня: огляд літературних джерел, комп’ютерна спірографія з аналізом петлі «потік-об’єм», ме-
тоди математичної статистики. За допомогою комп’ютерної спірографії реєстрували об’ємні 
та швидкісні (для виявлення обструктивних явищ у бронхах) показники легеневої вентиляції: 
частоту дихання (ЧД), хвилинний об’єм дихання (ХОД), дихальний об’єм (ДО), відношення 
тривалості видиху до вдиху (Твид/вд), резервний об’єм вдиху (РОвд), резервний об’єм видиху 
(РОвид), життєву ємність легень (ЖЄЛ), життєву ємність легень на вдиху (ЖЄЛвд), життєву 
ємність легень на видиху (ЖЄЛвид), максимальну вентиляцію легень (МВЛ), резервний об’єм 
дихання (РД), відношення максимальної вентиляції легень до хвилинного об’єму дихання 
(МВЛ/ХОД), форсовану життєву ємність легень (ФЖЄЛ), об'єм форсованого видиху за 1 се-
кунду (ОФВ1), об’єм форсованого видиху за першу секунду відносно до життєвої ємності ле-
гень (ОФВ1/ЖЄЛ); пікову об’ємну швидкість видиху (ПОШвид), миттєву об’ємну швидкість 
проходження повітря на ділянці великих бронхів (МОШ25), миттєву об’ємну швидкість про-
ходження повітря на ділянці середніх бронхів (МОШ50), миттєву об’ємну швидкість прохо-
дження повітря на ділянці дрібних бронхів (МОШ75), середню об’ємну швидкість прохо-
дження повітря на ділянці середніх бронхів об’єму ФЖЄЛ (СОШ25-75) середню об’ємну швид-
кість проходження повітря на ділянці дрібних бронхів об’єму ФЖЄЛ (СОШ75-85). Показники 
комп’ютерної спірографії виражались у відсотках, застосували в протокол та оцінювалися 
шляхом порівняння з належними значеннями, які розраховувалися з урахуванням статі, віку й 
маси тіла досліджуваного. 

Організація досліджень. Загальна кількість досліджуваних становила 49 осіб, із них 26 
дівчат та 23 юнаки, яких за станом здоров’я було зараховано до спеціальної медичної групи 
Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Усі до-
сліджувані були розподілені на чотири групи: дві контрольні (КГ) – одна група складалася із 
12 дівчат, а друга – з 11 юнаків; та дві експериментальні (ЕГ), які відповідно нараховували 14 
дівчат і 12 юнаків. Усі досліджувані хворіли на бронхіальну астму. У 34 осіб переважав ін-
термітуючий перебіг захворювання, а у 15 – персистуючий легкого ступеня. 

Юнаки та дівчата контрольних груп займалися за типовою програмою фізичної реабілі-
тації для спеціальних медичних груп на заняттях з фізичного виховання (два рази на тиждень) 
та додатково один раз на тиждень у позанавчальний час під наглядом фахівця з фізичної реа-
білітації. 

Юнаки й дівчата експериментальних груп займалися за розробленою нами комплекс-
ною програмою з фізичної реабілітації, яка містила такі засоби фізичної реабілітації: ранкова 
гігієнічна гімнастика, спеціальні дихальні вправи, дозовані ходьба та біг біговою доріжкою 
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стадіону, рухливі ігри і естафети. Крім того студенти застосовували аутогенне тренування за 
методикою Шульца та одномоментне обливання холодною водою після теплого душу. 

Однією з особливостей розробленої програми є те, що в комплекс з лікувальної гімна-
стики передбачалася ходьба сходами вгору з високим підніманням стегна і ходьба через 
бар’єри. При виконанні вправ з високим підніманням стегна досліджувані під час фази види-
ху стегном високо піднятої ноги, натискували на нижні відділи грудної клітки, що своєю чер-
гою сприяло виведенню мокротиння. Такими вправами були ходьба сходами та через бар’єри. 
Інша особливість полягала в застосуванні методики «ендогенно-гіпоксичного» дихання. Ди-
хання через апарат «Ендогенік01» дозволяє вдихати газову суміш, в якій вміст кисню приблиз-
но на 3% менший ніж в атмосферному повітрі, а вміст вуглекислого газу перевищує його 
вміст порівняно з атмосферним повітрям у 100 разів. Дихання такою гіперкапнічною газовою 
сумішшю легко переноситься не лише здоровими, але й хворими. Ритм дихання під час про-
цедури з апаратом «Ендогенік 01» характеризувався меншою частотою за рахунок збільшен-
ня тривалості фази видиху. Під час процедури «ендогенно-гіпоксичного» дихання студенти 
застосовували черевний тип дихання.  

Заняття проводили два рази на тиждень. Під час проведення занять зі спеціальною ме-
дичною групою, згідно з розкладом з фізичного виховання і додатково один раз на тиждень. 
Курс лікувальної фізичної культури умовно ділили на три періоди: вступний, основний і за-
ключний. Тривалість усього курсу фізичної реабілітації для студентів контрольної та експе-
риментальної груп становила 40 тижнів.  

Результати дослідження та їх обговорення. На підставі проведених досліджень уста-
новлено, що заняття за розробленою комплексною програмою сприяли поліпшенню більшо-
сті показників зовнішнього дихання в юнаків експериментальної групи. У студентів контро-
льної групи застосування типової програми фізичної реабілітації для хворих на бронхіальну 
астму впродовж 10, 20 та 30 тижнів не викликало вірогідних змін досліджуваних показників 
зовнішнього дихання. Лише через 40 тижнів у юнаків цієї групи зареєстровано вірогідне зни-
ження показника частоти дихання (18,4±0,29 разу, р<0,05). У юнаків експериментальної гру-
пи через 20 тижнів від початку занять вірогідно зменшилися такі показники зовнішнього ди-
хання як ЧД (17,9±0,32 разу, р<0,05 ) і ХОД (9,4±0,18л∙хв-1, р<0,05), що дає підстави ствер-
джувати про економізацію функції апарату зовнішнього дихання. Через 30 тижнів у студентів 
цієї групи вірогідно зросли такі показники як ЖЄЛвд(1982±17,05мл,р<0,05),РОвд (1445± 
16,68 мл, р<0,05),МВЛ/ХОД (8,2±0,28,р<0,05).  

Після завершення сорокатижневого циклу фізичної реабілітації ми зареєстрували віро-
гідне зменшення не лише таких показників зовнішнього дихання як ЧД (17,3±0,27 разу, р< 
0,02) і ХОД (9,3±0,17 л∙хв-1, р<0,02), а й збільшення ЖЄЛвд (1994±17,7 мл, р<0,02); РОвд (1448 
±16,03 мл, р<0,05); МВЛ/ХОД(8,5±0,32, р<0,02); Tвид/вд (1,45±0,02, р<0,05); ЖЄЛвид (1857± 
18,99 мл, р<0,02); РОвид (1312±19,46 мл, р<0,05); ЖЄЛ (3305±35,03 мл, р<0,02); МВЛ (80,02± 
2,63 л, р<0,05); РД (88,16±0,50 %, р<0,02).  

Установлено, що через 30 тижнів занять за розробленою програмою в юнаків експери-
ментальної групи відбулося вірогідне зростання такого показника як МОШ75від 1,71±0,07 до 
1,94±0,06 л∙c-1 (р<0,05), який характеризує тонус мілких бронхів. Через 40 тижнів занять за 
розробленою програмою у студентів цієї групи ми зафіксували вірогідне збільшення не лише 
вище згаданого показника, а й ФЖЄЛ від 2384±24,00 до 2459±25,29 мл; ОФВ1 від 1831±20,57 
до 2028±30,11 мл; ПОШвид від 5,84±0,06 до 6,08±0,07 л∙c-1; МОШ25 від 5,17±0,09 до 5,38± 
0,07 л∙c-1;МОШ50 від 2,84±0,12 до 3,21±0,12 л∙c-1; СОШ25-75від 3,49±0,09 до 3,73±0,07 л∙c-1; 
СОШ75-85 від 1,48±0,06 до 1,66±0,06 л∙c-1 (р<0,05). Зареєстровані зміни швидкісних показників 
спірографії свідчать про зменшення бронхіальної обструкції в дихальних шляхах. Середня 
величина показника МОШ75 через 40 тижнів зросла на 14,61% від 1,71±0,07 до 1,96± 0,05 л∙c-1 

(р<0,02). Незмінним залишився показник ОФВ1/ЖЄЛ. 
У дівчат експериментальної групи застосування занять за розробленою програмою фі-

зичної реабілітації також сприяло поліпшенню об’ємних та швидкісних показників зовніш-
нього дихання. Через 20 тижнів проведене спірографічне обстеження показало вірогідне змен-
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шення показника ЧД (17,9±0,32 разу, р<0,05). Продовження занять упродовж наступних 10 
тижнів сприяло зменшенню ЧД (17,5±0,24 разу, р<0,02), а також збільшенню ДО (519± 
6,51 мл, р<0,05), ЖЄЛвд (1668±12,62 мл, р<0,05), ЖЄЛвид (1585±13,44 мл, р<0,05), РОвд (1156± 
6,52 мл, р<0,02), РОвид (1066±7,49 мл, р<0,05), ЖЄЛ (274±13,68 мл, р<0,02). Через 40 тижнів 
занять за розробленою комплексною програмою ми зареєстрували вірогідне зростання таких 
показників як ХОД (8,9±0,14л∙хв-1, р<0,02), Твид/вд (1,30±0,02, р<0,05), МВЛ (60,4±1,56 л, р< 
0,05), РД (84,9±0,55 %, р<0,05), МВЛ/ХОД (6,72±0,24, р<0,05). За цей період занять достовір-
но поліпшилися середні величини показників ЧД (17,3±0,24 разів, р<0,02), ДО (517±6,51 мл, 
р<0,05), ЖЄЛвд (1669±11,48 мл, р<0,02), ЖЄЛвид (1593±13,52 мл, р<0,02), РОвд (1144±7,90 мл, 
р<0,05), РОвид(1067±8,55 мл, р<0,05), ЖЄЛ (2732±14,41 мл, р<0,02).  

Через 30 тижнів занять за розробленою програмою у дівчат експериментальної групи 
відзначається зростання таких швидкісних показників, як ФЖЄЛ від 2165±27,37 до 2264± 
24,60 мл; ОФВ1 від 1682±26,80 до 1816±35,59 мл; ПОШвид від 4,98±0,05 до 5,14±0,04л∙c-1; 
МОШ50 від 2,28±0,07 до 2,49±0,04л∙c-1; МОШ75 від 1,21±0,04 до 1,32±0,03л∙c-1; СОШ25-75 від 
2,16±0,03 до 2,25±0,02л∙c-1 (р<0,05). Після завершення курсу фізичної реабілітації у дівчат 
експериментальної групи збільшилися середні величини показників ОФВ1/ЖЄЛ від 0,64±0,01 
до 0,66±0,004 %; МОШ25від 4,28±0,05 до 4,43±0,05л∙c-1таСОШ75-85 від 1,06±0,04 до 1,18± 
0,04л∙c-1 (р<0,05),які характеризують тонус крупних та мілких бронхів. Порівняно з початко-
вим рівнем значно підвищилися середні значення показників ФЖЄЛ від 2165±27,37 до 2270± 
24,60 мл; ОФВ1від 1682±26,80 до 1799±15,15мл;ПОШвидвід 4,98±0,05 до 5,12±0,04л∙c-1, (р< 
0,02); МОШ50від 2,28±0,07 до 2,50±0,04л∙c-1; МОШ75від 1,21±0,04 до 1,32±0,03л∙c-1; СОШ25-75 
від 2,16±0,03 до 2,27±0,04л∙c-1(р<0,05). 

На відміну від студенток експериментальної групи, у дівчат контрольної групи заняття 
за типовою програмою фізичної реабілітації для хворих на бронхіальну астму упродовж 40 
тижнів не викликали вірогідних змін досліджуваних показників. 

Застосовуючи розроблену програму фізичної реабілітації для студентів, хворих на бро-
нхіальну астму, ми намагалися не лише поліпшити функціональний стан дихального апарату, 
але й сприяти підвищенню функціональної підготовленості досліджуваних. Для цього в про-
граму занять як для юнаків, так і для дівчат, було введено біг в аеробному режимі енергоза-
безпечення. 

Результати досліджень засвідчили, що виконання занять за типовою програмою фізич-
ної реабілітації юнаками й дівчатами контрольної групи упродовж 40 тижнів не сприяло під-
вищенню рівня фізичної працездатності й аеробної продуктивності організму 

З’ясовано, що в юнаків експериментальної групи упродовж усього сорокатижневого пе-
ріоду застосування розробленої програми не сприяло поліпшенню абсолютних і відносних 
показників аеробної продуктивності організму (табл. 1). 

На наш погляд, неефективність впливу таких занять на абсолютні й відносні показники 
PWC170 та VО2 юнаків експериментальної групи пояснюється недостатньою величиною вну-
трішньої сторони (внутрішнього обсягу) бігових навантажень. За проведеними розрахунками, 
максимально допустима величина енерговитрат (Еmах) бігових навантажень за одне заняття 
для юнаків дорівнювала близько 554,9 ккал, а мінімальна (порогова) величина енерговитрат 
(Emin) – 244,15 ккал, що становить 44% від Emax. Тобто для підвищення аеробної продуктивно-
сті організму юнаків, внутрішній обсяг бігових навантажень повинен був знаходитися в діа-
пазоні 244,15 ккал – 554,9 ккал. Обсяг бігового навантаження за одне заняття у становила 
експериментальної групи виявився меншим за порогову величину і складав у середньому 
204 ккал (36,8% від Emax). 

На відміну від юнаків, у дівчат експериментальної групи заняття за розробленою про-
грамою викликали вірогідне зростання абсолютних і відносних середніх показників фізичної 
працездатності та аеробної продуктивності організму (табл. 2). 

Через 30 тижнів від початку занять абсолютний показникPWC170 перевищив початковий 
рівень на 8,50% (p<0,05), а відносний – на 8,12% (p<0,05). Абсолютний і відносний показники 
VO2 підвищилися відповідно на 5,61% (p<0,02) та на 5,76% (p<0,05). Продовження занять за 
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розробленою програмою упродовж наступних 10 тижнів у дівчат експериментальної групи 
сприяло подальшому поліпшенню показників фізичної працездатності й аеробної продуктив-
ності організму. Так, середня величина абсолютного показника PWC170 зросла на 11,80% (p< 
0,02), а відносного – на 5,13% (p<0,02). Абсолютна величина VO2 поліпшилася на 6,9% (p< 
0,02), а відносна – на 7,53% (p<0,02). Отримані позитивні результати обумовлені тим, що на 
бігове навантаження дівчата експериментальної групи витрачали таку кількість енергії, яка 
знаходилась у зоні оптимального діапазону енерговитрат. Згідно з проведеними розрахунка-
ми, максимально допустима величина енерговитрат (Еmах) бігових навантажень для дівчат у 
середньому повинна становити близько 543,2 ккал за одне заняття, а мінімальна (порогова) 
величина енерговитрат (Emin) – 239 ккал, що становить 44% від Emax. Дівчата експерименталь-
ної групи виконували бігові навантаження, обсяг яких знаходився в необхідному діапазоні 
енерговитрат, – у середньому витрачалось за одне заняття 267,7 ккал, що дорівнювало 49,17% 
від Emax. 

Таблиця 1 
Фізична працездатність й аеробна продуктивність організму юнаків  

експериментальної групи на різних етапах дослідження (n=12) 
 

Середня величина, x ± m 

Показники до початку  
занять 

через 
10 тижнів 

від початку 
занять 

через 
20 тижнів 

від початку 
занять 

через 
30 тижнів 

від початку 
занять 

через 
40 тижнів 

від початку 
занять 

PWC170, 

кгм·хв-1 
627±26,45 631,8±23,53 650±21,68 661,1±23,72 678,1±12,97 

PWC170, 

кгм·хв-1·кг-1
 

9,27±0,311 9,35±0,31 9,6±0,29 9,87±0,27 10,09±0,27 

VO2 max, 
мл·хв-1 

2306,5±44,9 2314±40,1 2344±36,7 2364±40,31 2365±26,3 

VO2 max, 
мл·хв-1·кг-1 

34,22±0,789 34,42±0,80 35,12±0,76 35,36±0,98 35,68±0,90 

Маса тіла, кг 67,58±2,50 67,41±2,50 67,25±2,50 67,16±2,50 67,41±2,50 
 

Таблиця2 
Фізична працездатність й аеробна продуктивність організму дівчат 

експериментальної групи на різних етапах дослідження (n=14) 
 

Середня величина, x ± m 

Показники до початку 
занять 

через 
10 тижнів 

від початку 
занять 

через 
20 тижнів  

від початку 
занять 

через 
30 тижнів 

від початку 
занять 

через 
40 тижнів 

від початку 
занять 

PWC170, 

кгм·хв-1 
500,8±16,6 509,2±14,0 520,7±11,48 543,4±11,8* 559,9±14,43** 

PWC170, 

кгм·хв-1·кг-1
 

8,49±0,22 8,63±0,171 8,82±0,155 9,18±0,22* 9,52±0,143** 

VO2 max, 
мл·хв-1 

2048,6±16,4 2105±23,7 2103±21,09 2163±20,03** 2191±24,64** 

VO2 max, 
мл·хв-1·кг-1 

34,78±0,52 35,76±0,54 35,60±0,53 36,7±0,66* 37,40±0,52** 

Маса тіла, кг 59±0,81 59±0,814 59,21±0,81 59,28±0,81 58,78±0,97 
 

Примітка. Вірогідна відмінність значень стосовно величин, зареєстрованих до початку занять: 
* – р<0,05; ** – р<0,02. 
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Висновки: 
1. Узагальнення науково-методичної інформації з теми дослідження показало, що, 

незалежно від віку, простежується щорічна динаміка поширення бронхіальної астми. 
2. Відповідно до наукових відомостей з проблеми застосування засобів фізичної реа-

білітації хворих на бронхіальну астму створено й апробовано комплексну програму для сту-
дентів ВНЗ з цією хворобою. Особливістю запропонованої програми є те, що в комплексі з 
лікувальною гімнастикою використовувалася методика «ендогенно-гіпоксичного» дихання, 
за допомогою якої в організмі виникав стан помірної гіпоксії і вираженої гіперкапнії. 

3. Таким чином, результати дослідження дають можливість стверджувати, що засто-
сування занять за розробленою програмою фізичної реабілітації, яка включала методику ство-
рення нормо баричної гіперкапнічної гіпоксії в студентів чоловічої та жіночої статі, хворих на 
бронхіальну астму, сприяє поліпшенню функції апарату зовнішнього дихання за рахунок по-
легшення проходження повітря через бронхи мілкого, середнього й крупного калібрів, про що 
свідчить зростання швидкісних показників спірографії. Крім того, у дівчат виконання експе-
риментальної програми упродовж 40 тижнів сприяло підвищенню рівня аеробної продуктив-
ності організму. 

Перспектива подальших досліджень полягає у вдосконаленні програм фізичної реабі-
літації, які б включали методику створення в організмі стану помірної гіпоксії і вираженої гі-
перкапнії з урахуванням віку, статі та рівня фізичного і функціонального стану осіб з бронхі-
альною астмою. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке и оценке эффективности комплексной программы физической 
реабилитации студентов, страдающих бронхиальной астмой. Разработана комплексная реабилитационная про-
грамма для студентов, больных бронхиальной астмой, включавшая специальную лечебную гимнастику, аутоген-
ную тренировку по классической методике Шульца (1932), утреннюю гигиеническую гимнастику, одномомент-
ное обливание холодной водой после теплого душа, дозированные бег и ходьбу по беговой дорожке, ходьбу и бег 
по лестнице вверх с высоким подъемом бедра и ходьбу через барьеры, подвижные игры и эстафеты, методику 
«эндогенно-гипоксического» дыхания на аппарате «Эндогеник 01». Особенностью этой программы является то, 
что в комплексе со специальными физическими упражнениями, которые применялись для реабилитации боль-
ных бронхиальной астмой, использовалась методика «эндогенно-гипоксического» дыхания на аппарате «Эндоге-
ник 01». Такое дыхание обеспечивало возникновение в исследуемых во время процедуры нормобарической ги-
поксии и гиперкапнии, что в комплексе с упражнениями аэробной направленности способствовало улучшению 
прохождения воздуха в бронхах мелкого, среднего и крупного калибров. 

Проведенные исследования показали, что у юношей и девушек 17–19 лет под влиянием занятий по разра-
ботанной комплексной программе происходит улучшение функции аппарата внешнего дыхания за счёт повыше-
ния функциональных возможностей дыхательных мышц, а также способности бронхов пропускать воздух в фазу 
выдоха. Показано, что у девушек занятия по разработанной комплексной программе способствовали вероятному 
улучшению физической работоспособности и аэробной производительности организма. 
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Abstract. The thesis is dedicated to the elaboration and the assessment of a complex program of the physical reha-
bilitation of students suffering from bronchial asthma. A complex program of the physical rehabilitation of students suffer-
ing from bronchial asthma has been developed with the next constituent parts: the therapeutic physical culture (morning 
hygienic exercises, special exercises for breathing, limited jogging and waling an a track, active games, relay race, jogging 
and walking up and down the stairs, walking through the barriers), the autogenic training, the methodology of «endoge-
nously-hypoxic» breathing with the help of the device «Endogenik 01», an instant cold water douche after warm water 
one. The effectiveness of the set of activities for the improvement of respiratory apparatus function has been proved right 
after 20 weeks of the classes. The trainings according to the developed rehabilitational program for 40 weeks did not in-
fluence on the aerobic capacity of boys, but promoted a significant melioration of that indicator with girls.  
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