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Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Аннотация
Статья посвящена пробле-

ме использования разных видов 
фитнеса в физкультурно-оздоро-
вительных занятиях с женщина-
ми первого зрелого возраста, а 
также разработке и обоснованию 
индивидуальных программ с уче-
том изменений гормонального 
фона на протяжении овуально-
менструального цикла. Анализ 
результатов исследований в дан-
ной области обосновывает необ-
ходимость разработки программ 
фитнесс-тренировок, которые 
рационально сочетают в себе по-
ложительные стороны наиболее 
эффективных современных оздо-
ровительных и корректирующих 
форму тела методик и программ, 
что позволяет оптимизировать и 
индивидуализировать трениро-
вочный процесс.
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турно-оздоровительные занятия, 
женщины, первый зрелый воз-
раст, фитнесс-тренировки, мен-
струальный цикл, гормональный 
фон.

Постановка проблеми. В 
Україні занепокоєння фахівців 
різних галузей викликає тенден-
ція до погіршення здоров’я жінок 
репродуктивного віку, яке зна-
чною мірою впливає на  майбут-
нє нашої нації. Велика кількість 
досліджень підтверджує зв’язок 
між гіподинамією, зайвою вагою 
тіла та низкою тяжких захворю-
вань – гіпертонією, цукровим 
діабетом, коронарною хворобою 
серця та ін. У цьому аспекті особ-
ливу увагу заслуговують заходи, 
спрямовані на збереження та по-
кращення здоров’я жінок діто-
родного віку, бо це багато в чому 
визначає фізичний стан наступ-
них поколінь. Завдяки бурхливо-
му розвитку фітнес-індустрії в су-
часні часи існує велика кількість 
різноманітних оздоровчих техно-
логій, що дає можливість жінці 
обрати ту, яка найбільш відпо-
відає її мотиваційним потребам, 
стану здоров’я та є достатньо 
ефективною [1, 2, 3, 4].

Проте, невідповідність фі-
зичного навантаження стану ор-
ганізму жінки під час окремих 
фаз менструального циклу при-
зводить до погіршення її само-
почуття або, навіть, до пропуску 
чи малої частини тренувального 
процесу. За даними багатьох ав-
торів [5] велика кількість жінок 
(60-70%) уникають інтенсивного 
фізичного навантаження з 24-26 
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до 4-ї доби менструального циклу 
(що обумовлено поганим само-
почуттям і посиленням кровотечі 
під впливом фізичного наванта-
ження збільшеної інтенсивності в 
цей період), чим ставлять під сум-
нів реалізацію принципу регуляр-
ності тренувального процесу (на 
кожен місяць приходиться в се-
редньому тиждень пропуску). У 
деяких інших фазах циклу жінки, 
навпаки, потребують підвищення 
інтенсивності тренування. За да-
ними Л.Г. Шахліної [12] сумарне 
тренувальне навантаження по-
винно відповідати змінам гормо-
нального фону протягом овуаль-
но-менструального циклу (ОМЦ).

Аналіз усіх наведених вище 
фактів довів, що існує потреба ви-
користання різних видів фітнес-
тренувань протягом менструаль-
ного циклу, виходячи з фізичного 
стану та роботоздатності кожної 
окремої жінки в різні його фази.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Розділяючи дум-
ку багатьох авторів, ми вважали 
необхідним поєднання аеробних і 
силових вправ, а також вправ на 
розтягування в одному занятті з 
метою оптимізації тренувально-
го процесу, бо в структурі занять, 
які проводяться з використанням 
навіть дуже оригінальних видів 
рухової діяльності, необхідно чіт-
ко виділяти такі основні частини: 
розминка, кардіореспіраторна, 
розвитку фізичних якостей (в 
тому числі, розвитку гнучкості), 
заключна (релаксація) [9, 11].

Звісно, що кожен вид або на-
прямок рухової активності харак-
теризується визначеним добором 
засобів фізичного виховання, які, 
в свою чергу, і обумовлюють його 
вплив. У залежності від характе-
ристики цих засобів загальний 
ефект від окремого виду занять 
може бути досить обмеженим 
та включати як позитивні (що 
формують його переваги), так і 
негативні сторони (з яких фор-
муються обмеження та навіть 
протипоказання до занять тим 
чи іншим видом діяльності). Так, 

наприклад: заняття з аеробіки та 
степ-аеробіки добре впливаючи 
на загальне зменшення ваги, не 
дають можливості цілеспрямова-
ної корекції фігури; заняття си-
лової спрямованості призводять 
до розвитку м’язового компонен-
ту, але дуже слабо впливають на 
стан мітохондрій і капілярів [6], 
а заняття зі збільшеною вагою 
здатні підвищувати тиск та на-
віть перевантажувати опорно-
руховий апарат; заняття, спря-
мовані на розвиток гнучкості, 
слабо розвивають м’язову силу і 
зовсім не впливають на аеробну 
витривалість; заняття з пілатесу, 
удосконалюючи опорно-руховий 
апарат, мало впливають на стан 
серцево-судинної та респіратор-
ної систем; заняття з бодіфлексу 
розвивають переважно систему 
органів дихання. Окрім того, про-
відні фахівці підкреслюють, що 
оптимальний оздоровчий ефект 
відзначається під час комплексно-
го застосування вправ переважно 
аеробної та змішаної аеробно-
анаеробної спрямованості [7].

Все вищезазначене доводить 
переваги одночасного викорис-
тання різних видів фітнесу з ме-
тою отримання більш різнома-
нітного впливу на фізичний стан 
організму, ніж може запропонува-
ти один окремий вид рухової ді-
яльності. Саме тому, в програмах 
фізкультурно-оздоровчих занять 
для жінок найбільш раціональ-
ним було б поєднання кращих 
сторін існуючих видів фітнесу з 
метою взаємодоповнення пози-
тивного впливу їх засобів.

Під час розробки індивідуаль-
них програм фізкультурно-оздо-
ровчих занять для жінок першого 
зрілого віку, що поєднують різні 
види фітнесу з урахуванням інди-
відуальних особливостей, нами 
було враховано послідовність дій, 
що рекомендована Т.Ю. Круце-
вич зі співавторами [11] в відпо-
відному алгоритмі побудови про-
грам кондиційних тренувань:

1. Визначення індивідуальних 
особливостей кожної жінки.

2. Визначення нормативних 
показників.

3. Визначення ступеня відхи-
лення індивідуальних показників 
від нормативних.

4. Визначення ефективних 
способів корекції виявлених від-
хилень.

5. Визначення раціонального 
рухового режиму та оптимальних 
параметрів фізичного наванта-
ження.

6. Підбір адекватних методів 
контролю та корекція програми 
занять.

Зв'язок роботи з науковими 
планами і темами. Роботу вико-
нано згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту» Мі-
ністерства освіти і науки України 
в межах теми на 2011-2015 рр. –
за темою : “Науково-теоретичні 
основи інноваційних технологій 
у фізичному вихованні різних 
груп населення ” шифр теми 
3.5 (номер державної реєстрації 
0111U001169).

Мета дослідження – обґрун-
тування змісту програм конди-
ційних тренувань на основі по-
єднання різних видів фітнесу, в 
залежності від індивідуальних 
особливостей та гормонального 
фону протягом менструального 
циклу.

Методи дослідження: тео-
ретичний аналіз і узагальнення 
даних спеціальної науково-ме-
тодичної літератури; педагогічні 
методи дослідження: педагогіч-
не спостереження, педагогічне 
тестування та педагогічний екс-
перимент; функціональні методи 
дослідження серцево-судинної та 
респіраторної систем і методи ма-
тематичної статистики.

Результати досліджень та їх 
обговорення. Згідно запропоно-
ваного авторами нового підходу до 
побудови індивідуальних фізкуль-
турно-оздоровчих  програм для 
жінок першого зрілого віку, плану-
вання та підбір фізичного наванта-
ження здійснюється в залежності 
від гормонального фону протягом 
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менструального циклу. Індивіду-
альні програми розраховані на 
10 місяців і розподілені на підго-
товчий, основний підтримуючий 
періоди. Відвідування занять пе-
редбачається три рази на тиждень, 
тривалість одного заняття стано-
вить 60-80 хвилин, у залежності 
від індивідуальних особливостей 
кожної окремої жінки та періоду 
тренування (рис. 1).

 Підготовчий період спрямо-
вано на адаптацію організму до 
навантаження, розвиток і удоско-
налення рухових якостей, покра-
щення стану серцево-судинної та 
респіраторної систем і зміцнення 
опорно-рухового апарату.

В основний період увагу скон-
центровано на збільшенні фізич-
ної роботоздатності та покращен-
ні фізичного стану ( бажано − до 
високого рівня). Цей період (за 
рекомендаціями провідних фа-
хівців щодо його тривалості в за-
няттях з жінками першого зрілого 
віку нижчого за середній рівень 
фізичного стану) поділено на 3 
мезоцикли. У зв’язку зі зміною 
змісту занять, на початку кожного 
мезоциклу здійснюється опану-
вання новими вправами, а в кін-
ці проводиться визначення змін, 
які відбулися під їх впливом, та 
врахування цих змін при оновлю-
ванні змісту занять на початку на-
ступного мезоциклу.

Мезоцикл включає в себе 2-3 
цикли, кожний з яких за трива-
лістю прирівнюється до менстру-
ального циклу конкретної жінки, 
що тренується за запропонованою 
програмою. Цикл підрозділяється 
на 3 мікроцикли, які складаються з 
окремих занять і за тривалістю від-
повідають окремим та поєднаним 
фазам менструального циклу (з 
урахуванням гормонального фону 
та роботоздатності): І мікроцикл 
− постменструальна і овуляторна 
фази, ІІ − постовуляторна, ІІІ − пе-
редменструальна і менструальна. 
Катаболічна та анаболічна спря-
мованість навантаження в мікро-
циклі враховує гормональний фон 
відповідної фази. 

Кожне заняття поєднує в 
собі різні види фітнесу у вигля-
ді блоків вправ. Кожний з блоків 
включає в себе вправи, найбільш 
характерні лише для одного із 
запропонованих видів фітнесу. 
Зміст кожного блоку вправ протя-
гом року змінюється в залежності 
від завдань даного мікро- і мезо-
циклу, що буде детально розгля-
нуто далі.

Під час підтримуючого пері-
оду відбувається збереження до-
сягнутого рівня фізичного стану.

Однією з головних особли-
востей розроблених програм є те, 
що довжина циклу занять при-
рівнюється до довжини ОМЦ  і, 
в зв’язку з цим, у кожної жінки 
може бути різною (приблизно від 
22 до 36 днів). Далі протягом роз-
гляду змісту програми для при-
кладу буде використано найбільш 
розповсюджений 28-денний ову-
ально-менструальний цикл. 

Провідні фахівці галузі фі-
зичної культури при плануванні 
кондиційних занять рекоменду-
ють використовувати двотижневі 
мікроцикли [7, 8]. У спортивному 
тренуванні загальноприйнятим є 
5-10 – добовий мікроцикл [9, 10]. 
Однак на наш погляд, виходячи 
зі змін гормонального фону про-
довж менструального циклу та ро-
ботоздатності, для жінок першого 
зрілого віку більш відповідним 
є 8-10-добовий мікроцикл. Саме 
протягом такого періоду організм 
жінки потребує більш схожого за 
характером навантаження. Тому 
при плануванні тренувального 
процесу цикл було розділено на 
3 мікроцикли з урахуванням ро-
ботоздатності та переважаючих 
метаболічних процесів під час 
кожної з фаз ОМЦ (табл. 1). 

Відомо, що кожна фаза мен-
струального циклу супроводжу-
ється характерними гормональ-
ними змінами в організмі жінки, 
які вимагають диференційовано-
го підходу при доборі характеру 
та інтенсивності навантаження. 
Наведена таблиця відображає за-
пропонований в індивідуальних 

програмах підхід до розробки 
навантаження відповідно харак-
теру гормональних змін, які від-
буваються в організмі жінки. Так, 
при плануванні індивідуальної 
програми тренувань слід врахо-
вувати самопочуття жінки в за-
лежності від фаз менструального 
циклу, особливо в його останні та 
перші дні. Також у менструальну 
та овуляторну фази забороняється 
виконувати вправи, в яких задіяна 
нижня частина черевної стінки, 
піднімати вагу або виконувати 
вправи з великим обтяженням.

Крім того, тривалість мікро-
циклу може коливатись у кожної 
окремої жінки в залежності від 
тривалості окремих фаз мен-
струального циклу та інших ін-
дивідуальних особливостей (час 
овуляції, ускладнення передмен-
струального синдрому тощо).

Враховуючи все вищезазначе-
не, в постменструальній і овуля-
торній фазах (І мікроцикл) необ-
хідно віддавати перевагу вправам 
для зменшення жирового про-
шарку (на окремі ділянки тіла, 
з великою кількістю повторів), 
використовуючи стимулюючий 
вплив естрогену на окислюваль-
ні процеси; а в постовуляторній 
фазі (ІІ мікроцикл) ─ розвивати 
м'язову тканину (вправи силової 
або швидкісно-силової спрямова-
ності на м’язові групи, що «від-
стають» у розвитку), використо-
вуючи вплив анаболічного ефекту 
прогестерону.

ІІІ мікроцикл поєднує в собі 
такі види фітнес-тренувань як: 
пілатес, бодіфлекс та йога. Мен-
ша інтенсивність і тривалість за-
нять, яка притаманна саме цьому 
мікроциклу, дозволяє відновити 
сили та збільшити швидкість 
адаптаційних процесів. Блоки 
вправ, характерних для даних ви-
дів фітнесу, дають змогу не тіль-
ки не погіршити стан жінки під 
час фаз «фізіологічної напруги», 
а й сприяють поліпшенню про-
тікання передменструального 
синдрому та покращують її са-
мопочуття під час менструації. 
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Завдяки заспокійливій дії саме 
цього мікроциклу відбувається 
корекція функціонального стану 
та емоційних розладів, пов'язаних 
з негативними проявами менстру-
ального циклу.

Вибір оптимальної інтенсив-
ності навантаження ґрунтувався 
на рекомендаціях Т.Ю. Круцевич, 
Г.В. Безверхньої та Л.Я. Іващенко 
зі співавторами [7, 8] щодо орга-
нізації занять оздоровчої спря-
мованості з жінками першого 
зрілого віку. Саме тому, при побу-
дові індивідуальних програм фіз-
культурно-оздоровчих занять для 
двох перших мікроциклів підбір 
навантаження здійснюється від-
повідно до рівня фізичного стану 
жінок першого зрілого віку, по-
вільне підвищення навантаження 
спостерігається протягом всього 
основного періоду.

Для визначення ефективності 

запропонованої методики побудо-
ви фітнес-тренувань було прове-
дено експеримент, в якому взяло 
участь 100 жінок першого зрілого 
віку (25-34 років): 60 з них скла-
ли основну групу і тренувались за 
розробленими індивідуальними 
програмами, 40 – контрольну, що 
займалася за стандартною про-
грамою з класичної аеробіки, з 
включенням аеробного, силового 
та стретчінг компонентів.

Під впливом засобів, які ви-
користовувались у розроблених 
програмах кондиційного трену-
вання, у жінок основної групи 
відбулося більш значне покра-
щення морфо-функціональних 
показників, ніж у контрольній:

- поліпшення індексів пропо-
рційності охватів плеча, грудей, 
талії, сідниць, стегна та гомілки 
(р<0,05);

- зменшення вмісту жирової 

тканини в організмі (25,6±0,44% 
проти 27,6±0,76% у контрольній 
групі; р<0,05), тобто відсоток 
жирової тканини протягом фор-
муючого експерименту зменшив-
ся в експериментальній групі на 
8,57% проти 3,16% – у контроль-
ній;

- покращення середніх ве-
личин показників серцево-су-
динної та респіраторної систем: 
зменшення ЧСС (на 12,50% про-
ти 7,59% у контрольній групі, 
р<0,001) і ЧД спокою (на 11,25% 
проти 2,68%; р<0,001); стабілі-
зація показників систолічного 
артеріального тиску (ρ<0,01); 
збільшення показників ЖЄЛ на 
13,41% (в контрольній групі змін 
ЖЄЛ не відбулося), гіпоксичних 
проб (на 66,67% проти 16,67%, 
р<0,001),  індексу Скібінськи (на 
100% проти 25%, р<0,001);

- покращення роботоздат-
ності за даними проби Руф’є на 
55% проти 31,9% у контроль-
ній групі (відповідно 5,08±0,13 
проти 6,51±0,17, р<0,001) та 
вестибулярної стійкості на 30% 
проти 2,35% (23,5±0,99 проти 
17,40±0,58, р<0,001).

Ефективність розроблених 
програм підтвердило підвищення 
показників рівня фізичного стану 
жінок, визначеного за експрес-
системою Контрекс-2 (в експе-
риментальній групі − на 110%, в 
контрольній − на 50%) та покра-
щення результатів педагогічного 
тестування, які в кінці експери-
менту значно відрізнялись від да-
них контрольної групи (р<0,001-
0,01). Так, показники гнучкості 
покращилися на 73% (проти 33% 
в контрольній групі), швидкості 
на 35% (проти 22%), динамічної 
сили на 45% (проти 27%) і швид-
кісно-силової витривалості м’язів 
живота на 96% (проти 67%) і 
швидкісно-силової витривалості 
м’язів верхніх кінцівок у 3 рази 
(проти 63%).

Таким чином, усе вищезазна-
чене є підставою для впроваджен-
ня авторської методики побудови 
індивідуальних програм конди-

Таблиця 1
Спрямованість занять у мікроциклах у залежності від

гормонального фону та роботоздатності в різні фази ОМЦ
(при тривалості яєчникового циклу − 28 діб)

Мікро-
цикли

Трива-
лість, 
діб.

Фази ОМЦ Робото-
здатність

Спрямованість за-
нять з урахуванням 
функціонального 

стану організму та 
гормонального фону у 
визначені фази ОМЦ.

І. 10

Постменстру-
альна та ову-
ляторна фази 
(з 5-ї до 14-ї 
доби ОМЦ)

Найбіль-
ша та 

середня

Катаболічна спрямова-
ність, обумовлена під-

вищенням концентрації 
естрогенів, що сприяє 

стимуляції окислю-
вальних процесів; 

гормональний спалах

ІІ. 10

Постовуля-
торна фаза (з 
15-ї до 24-ї 
доби ОМЦ)

Збіль-
шена

Анаболічна спрямо-
ваність, обумовлена 
підвищенням кон-

центрації прогесте-
рону, що стимулює 
анаболічні процеси

ІІІ. 8

Передмен-
струальна 

та менстру-
альна фази 

(з 25-ї до 4-ї 
доби ОМЦ)

Най-
менша та 
знижена

Зниження навантажен-
ня, відновлення, робо-
тоздатності та рівнова-
ги процесів збудження 
і гальмування в ЦНС
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ційних тренувань, які поєднують 
різні види фітнесу з урахуванням 
особливостей ОМЦ,  в практичну 
діяльність.

В подальших дослідженнях 
планується розробка індивідуаль-
них програм кондиційних трену-
вань для жінок другого зрілого віку.
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