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0,15 л, тоді як у здорових школярів, що входять до основної групи ЖЄЛ дорівнює 2,95 ± 

0,113 л (р≤0,05). Така тенденція характерна і для дівчаток: у дівчаток зі сколіозом ЖЄЛ 

статистично значимо нижча, у порівнянні з дівчатками, що входять до основної групи і 

відповідно становить 2,06±0,08 л, та 2,57±0,04л (р≤0,05).  

Результати отриманих даних свідчать, що серцево-судинна система в учнів з порушеною 

поставою працює менш економно та гірше адаптована до фізичних навантажень. Обмежені 

та несиметричні рухи грудної клітки, слабкість дихальних мʼязів у дітей з порушеною 

поставою створюють умови для нерівномірної вентиляції легень. 
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Раса – это популяция, имеющая общую историю возникновения на определённом 

ареале и отличающаяся набором биологических наследуемых признаков. 

На формирование человеческих рас оказали влияние условия природы, расселение по 

новым областям, вследствие чего многие группы людей, при попадании в различные условия 

окружающей среды, на протяжении долгого времени проживали отдельно. Но,  по мере 

роста численности населения, происходила метисация, для которой не было никаких 

анатомо-физиологических преград. В основе современной классификации лежит 

географическое расположение антропологических типов, следовательно, выделяют 

европеоидную, австрало-негроидную и монголоидную расу. 

Для австрало-негроидной расы характерна смуглая кожа, необходимая для защиты от 

ультрафиолета, а темные курчавые или волнистые волосы служат для теплоизоляции. Что 

примечательно, более темнокожие и низкорослые обитают в экваториальных тропических 

лесах, а более светлокожие и высокорослые - в саваннах и пустынях. Такая закономерность 

обусловлена особыми климатическими условиями. 

Европеоидная - наиболее многочисленная, поэтому её характеристики достаточно 

вариабельные: оттенок кожи изменяется от белой  до смуглой, волосы - от светлых до 

черных (зависит от количественного соотношения зернистого и растворенного меланина). 

Следует отметить, что на биохимическом уровне большие расы значительно отличаются 

друг от друга. Например, показатели уровня холестерина в плазме крови самые высокие у 

европеоидов. Также их светлая кожа помогает накапливать витамин D при попадании 
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солнечных лучей, вследствие чего у них не развивается рахит при слабом солнечном 

облучении, в отличие от негроидов, у которых кожа препятствует проникновению в глубокие 

слои ультрафиолета и повышает риск заболевания рахитом. В то же время, у людей, 

живущих в тропиках, отмечается более активная работа сальных желез, больших по размеру, 

чем у европейцев. В связи с большей энергией обмена веществ и большим развитием силы 

предполагают, что у европеоидов больший объем легких. Этим и более легкими костями 

можно объяснить успехи в плавании по сравнению с негродами. 

Всем известно, что африканцы хорошие бегуны, и это можно объяснить с 

физиологической точки зрения.  Кости у них узкие и тяжелые, тонкие голени, скорость 

утилизации кислорода выше, чем у других рас - все это позволяет им быстрее бегать. Также 

в ходе исследований было установлено, что у европеоидов в среднем на 3 сантиметра 

длиннее торс, соответственно у негроидов длиннее ноги, что тоже оказывает положительное 

влияние. Можно упомянуть и о более высокой скорости обработки информации в 

центральной нервной системе, что объясняет их успехи в баскетболе. 

Генетически заложено, что монголоиды гораздо ниже европеоидов и негроидов.  

Учитывая их быструю реакцию, которая появилась у народов монголоидной расы из 

восточных единоборств, можно отметить, что они более успешные в видах спорта, где 

необходима ловкость и быстрота, таких как теннис и шорт-трек. Их особенностью также 

является низкое кровяное давление. 

Вышеуказанные характеристики являются обобщенными, так как большие расы еще 

разделяются на малые, которые имеют свои отличительные черты. 

Таким образом, можно сделать вывод, что все свойства расы касаются лишь ряда 

второстепенных особенностей и не затрагивают таких общечеловеческих признаков, 

касающихся функционирования мозга, количества хромосом, строения рук и ног. 
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Наукова діяльність – невід’ємна частина життя студентів НфаУ. Це дає можливість 

студентам набувати мислення науковця і експериментатора, що дозволяє брати участь у 

конференціях вітчизняного та міжнародного рівня, а також публікуватись у профільних 

журналах та збірниках. У студентському науковому товаристві (СНТ) кафедри фізіології та 


