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Анотація. У поданій статті проаналізовано ефективність впливу занять аеробної спрямованості на 
показники маси та складу тіла жінок 21-35 років. Під впливом цього виду оздоровчого тренування спосте-
рігалося зниження загальної маси тіла, що відбувалося переважно за рахунок зменшення жирової маси ті-
ла. Рівень розвитку м’язової маси практично не змінювався. Проте зменшення загального рівня жирового 
компонента супроводжувалось відповідним збереженням відсотка м’язового компонента відносно показ-
ника загальної маси тіла. 
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Постановка проблеми. Питання збереження нормальної маси тіла у представників су-

часного суспільства розглядається як одна з найгостріших. 1997 року ВООЗ оголосила глоба-
льну епідемію ожиріння й надлишкової маси тіла [7]. Розповсюдженість цього захворювання 
зростає як серед дорослого, так і серед дитячого населення [3, 4, 8]. Однією з причин виник-
нення цієї проблеми є дефіцит рухової активності, який спостерігається в сучасному суспіль-
стві, що призводить до порушення показників фізичного розвитку. Переважно це виявляється 
у збільшенні або зменшенні маси тіла. У першому випадку спостерігається накопичення жи-
рової тканини, у другому – зниження м’язової маси внаслідок її атрофії [6, 9]. Як ефективний 
засіб корекції маси тіла та її складу широко використовуються різноманітні фізичні вправи. 
Популярним серед жінок видом  фізичної активності є аеробіка [2, 5, 10]. У сучасній науково-
теоретичній літературі щодо обґрунтування ефективності занять аеробної спрямованості ос-
новна увага приділяється їх впливу на функціональні показники серцево-судинної та дихаль-
ної систем, у той час як вплив на антропометричні показники аналізується поверхнево, як до-
датковий ефект тренувань. Найвагомішим фактором фізичного стану жінок першого зрілого 
віку (21-35 років), на думку Н. Гоглюватої (2007), є показники, які характеризують морфоло-
гічний статус організму [5]. Крім цього, мотиви зниження маси тіла, корекції тілобудови по-
ряд з бажанням зміцнити здоров’я є найпріоритетнішими мотивами, що спонукають жінок 
цієї вікової групи до тренувань, особливо на початкових етапах. Здебільшого від їхнього за-
доволення залежить бажання жінок брати участь у тренувальній програмі.  

Мета – вивчити вплив занять аеробної спрямованості на показники маси та складу тіла 
жінок 21–35 років. 

Завдання: 
1. На основі аналізу науково-літературних джерел визначити стан проблеми щодо ко-

рекції порушень маси та складу тіла. 
2. Визначити ефективність впливу занять аеробної спрямованості на показники маси та 

складу тіла. 
Методи та організація дослідження. У дослідженнях взяло участь 26 жінок віком 21–

35 років, яким було запропоновано впродовж 3-х місячного терміну відвідувати заняття аеро-
бікою. Заняття проводилися за загальноприйнятою методикою і складалися з традиційних 
підготовчої, основної та заключної частин. У підготовчій частині, яка тривала 7-10 хв, вико-
нувалися рухи, спрямовані на підвищення загальної температури тіла, збільшення амплітуди 
рухів у суглобах, поступову мобілізацію роботи серцево-судинної та дихальної систем. Основ-
на частина, яка тривала 40 хвилин,  складалася з різновидів кроків аеробіки, підскоків, танцю-
вальних рухів, які були об’єднані у зв’язки та блоки. Вправи виконувалися методом безперерв-
ного тренування із застосуванням музичного супроводу, темп якого відповідав 135–140 
акц./хв. Рівень інтенсивності цих вправ знаходився у межах 55–65% від МСК. Заключна ча-
стина була спрямована на стимуляцію відновних процесів і містила вправи на розтягування 
танцювальні рухи в повільному темпі. Загалом тривалість заняття дорівнювала 60 хв. , 
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Для досягнення поставленої мети проводилося тестування морфологічного статусу жі-
нок, яке передбачало визначення індексу маси тіла (ІМТ), обхватних розмірів плеча, стегна, 
талії та живота й обчислення відповідних індексів, визначення товщини жирових складок 
(ЖС) у семи точках: під лопаткою, на передній та задній поверхні плеча, на передпліччі, на 
талії, в надклубовій ділянці, на стегні. Також методом біоімпедантного аналізу визначалися 
співвідношення жирової та м’язової маси тіла. Для оцінювання рівня соматичного здоров’я 
була застосована методика Г. Л. Апанасенка [1]. Показники вимірювалися на початку (пер-
винне тестування) та наприкінці тримісячного етапу тренувань (повторне тестування).  

Результати досліджень. Під впливом занять аеробікою відбулися істотні зміни в показ-
никах морфологічного стану досліджуваних жінок, які подано в таблиці 1. Так, середньогру-
пові показники маси тіла знизилися від 55,23 ± 6,8 кг до 53,46 ± 6,6 кг; ІМТ з 21,44 ± 1,7 кг·м-

2, до 20,67 ± 1,8 кг·м-2. 
Таблиця 1 

Соматометрична характеристика жінок  
під впливом тренувань аеробної спрямованості (n = 26)  

 

Результати дослідження 

первинне повторне Показники 

  m   m 

р 

Маса тіла, кг 55,23 1,89 53,46 1,83 р<0,01 
ІМТ, кг·м-2 21,44 0,49 20,67 0,5 р<0,01 
Обхват плеча, см 25,85 0,44 25,15 0,49 р<0,01 
Обхват талії, см 67,92 0,98 66,08 1,06 р<0,01 
Обхват живота, см 81,84 1,52 79,65 1,36 р<0,01 
Обхват стегна, см 52,88 0,65 50,88 0,6 р<0,01 
ЖС під лопаткою, мм 11,85 1,05 11,0 0,95 р<0,01 
ЖС живота, мм 22,00 1,33 21,85 1,41 p>0,05 
ЖС передн. пов. плеча, мм 8,92 0,68 8,62 0,68 р<0,01 
ЖС задн. пов. плеча, мм 17,77 1,02 17,54 1,04 р<0,01 
ЖС клубової ділянки, мм 13,77 1,1 12,46 1,09 р<0,01 
ЖС стегна, мм 31,08 1,18 30,31 1,13 р<0,01 
ЖС передпліччя, мм 10,23 0,96 9,69 0,91 р<0,01 
Жир, кг 14,28 0,74 12,09 0,61 р<0,01 
Жир, % 25,78 S 22,56 S р<0,01 
М’язова маса, кг 31,07 0,83 31,09 0,85 p>0,05 
М’язова маса, % 56,5 S 58,37 S p>0,05 
Рівень здоров’я, бали 3,62 0,62 8,69 0,90 р<0,01 
 

Відповідні зміни виявились і в показниках, що характеризують розміри обхватів тіла. 
Обхвати талії, живота та стегна в середньому в групі зменшились приблизно на 2,7 %. Ймовір-
ні зміни на рівні р<0,001. Дещо недостатньою  була динаміка зменшення обхвату плеча – з 
25,85 ± 1,61 см до 25,15 ± 1,77. Зміни вірогідні на рівні р<0,001. Можливо, це обумовлено 
менш вираженим формування м’язової маси в цій ділянці тіла.  

Аналіз індивідуальних значень вмісту жиру при первинному тестуванні виявив 46 % жі-
нок з підвищеним його рівнем. При повторному тестуванні усі жінки мали належну величину 
цього показника. 

Заняття аеробного спрямування сприяли також вірогідному зменшенню як абсолютного, 
так і відносного, показників вмісту жирової маси в організмі жінок. Якщо перед початком 
відвідування занять жирова маса в середньому становила 25,78 ± 3,04 % загальної маси тіла, 
то при повторному тестуванні її вміст зменшився на 3% і дорівнював 22,56 ± 2,3 %. Щодо 
змін відносно локалізації підшкірного жиру можна відзначити, що вірогідного зменшення за-
знали показники шкірно-жирових складок під лопаткою, на передній поверхні плеча, в над-
клубовій ділянці, на стегні та на передпліччі. Жирова складка живота вірогідно не зменшила-
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ся. Ми пов’язуємо цей факт із захисними функціями організму жінки, які запобігають вичер-
панню жирових депо в тих ділянках тіла, які безпосередньо відповідальні за виконання ре-
продуктивної функції. 

При загальному зменшенні загальної маси тіла, абсолютного та відсоткового вмісту жи-
рової маси, кількісні параметри м’язового компонента маси тіла не змінилися. Аналіз м’язо-
вого компонента маси тіла при первинному тестуванні виявив його величину відповідну 31,07 
± 0,83 кг; при повторному тестуванні – 31,09 ± 0,85 кг. Тобто його параметри не виявили тен-
денції ні до позитивної, ні до негативної динаміки. Проте на тлі зниження величини загальної 
маси тіла та вмісту жирового компонента в її складі відсотковий вміст м’язової маси збільшив-
ся з 56,50 % ± S до 58,37 % ± S. 

Інтегральний рівень здоров’я, який оцінювався за експрес-системою Апанасенко, по-
ліпшився на 140 %. Якщо при первинному тестуванні він становив 3,62 ± 0,62 бала й оціню-
вався як низький, то за три місяці аеробних тренувань він підвищився до середнього рівня й 
дорівнював 8,69 ± 0,90 бала. 

Висновок. Оздоровчі заняття аеробної спрямованості здійснювали виражений вплив на 
показники маси та складу тіла жінок. Зниження загальної маси тіла під впливом цього виду 
оздоровчого тренування відбувалося за рахунок зменшення жирової маси тіла, при збережен-
ні рівня розвитку м’язової маси, що супроводжувалося змінами співвідношення їхнього вмі-
сту у складі тіла – збільшенням відсотка м’язового компонента з відповідним зменшенням 
жирового. Зменшення локалізації жирової маси в різних ділянках тіла відбувалося відносно 
пропорційно, за винятком жирового депо в нижній частині живота, що обумовлювалося гор-
мональними процесами, які перешкоджали ліполітичним реакціям у цій ділянці тіла та захи-
сним механізмом жіночого організму для забезпечення репродуктивної функції. 

Перспективи подальших досліджень. Проведене дослідження створює сприятливий 
ґрунт для подальших досліджень, пов’язаних з визначенням ефективності впливу тренувань 
різної спрямованості на показники маси та складу тіла жінок різних вікових груп, вивченні як 
особливостей взаємозв’язку між показниками маси тіла та рівня здоров’я. 

 
 

Список літератури 
1. Апанасенко Г. Л. Эволюция биоэнергетики и здоровье человека / Г. Л. Апанасенко. – 

СПб. : Петрополис, 1992. – 123 с. 
2. Беляк Ю. І. Технологія проведення занять з аеробіки : метод. посіб. / Ю. І. Беляк. – 

Івано-Франківськ : Імста, 2005. – 34 с. 
3. Бутрова С. А. Лечение ожирения : современные аспекты / С. А. Бутрова, А. А. Пло-

хая // Русский медицинский журнал. – 2001. –  Т. 9, № 24. –  С. 1140-1150. 
4. Гинзбург М. М. Ожирение и метаболический синдром. Влияние на состояние здоро-

вья, профилактика и лечение / М. М. Гинзбург, Г. С. Козупица, Н. Н. Крюков. – Самара, 1999. 
– 322 с. 

5. Гоглюватая Н. О. Программирование физкультурно-оздоровительных занятий ак-
вафитнессом с женщинами первого зрелого возраста: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и 
спорту : 24.00.02 / Н. О. Гоглюватая ; Национальный ун-т физического воспитания и спорта 
Украины. – К., 2007. – 225 с. 

6. Горшунова Н. К. Значение индекса массы тела и анализа композиционной структуры 
тела в выявлении избыточного веса тела женщин пожилого возраста, страдающих артериаль-
ной гипертензией / Н. К. Горшунова, Е. И. Горлачева // Клиническая геронтология. – 2008. – 
№ 9. – С. 93. 

7. Европейская хартия по борьбе с ожирением [Електронний ресурс] / Европейская 
министерская конференція ВОЗ по борьбе с ожирением. –  2006. – Режим доступу : 
http://www.euro.who.int/Document/E89567r.pdf 

8. Каминский А. В. Избыточная масса тела, ожирение, метаболический синдром и их 
лечение / А. В. Каминский // Українська медична газета. – 2007. – № 1. – С. 10-11. 



76  Олена МОРОЗ 

9. Кашуба В. А. Технология коррекции телосложения женщин с учетом индивидуаль-
ных особенностей геометрии масс тела / В. А. Кашуба, Т. В. Ивчатова, Т. А. Хабинец // Педа-
гогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. моногр. 
/ за ред. С. С. Єрмакова. – Х: ХДФДМ (ХХПІ), 2009. – № 1. – С. 75-78. 

10. Козакова К.Г. Физическое состояние женщин 1 зрелого возраста и его коррекция в 
условиях различных форм физкультурно-оздоровительных занятий: дис… канд. пед. наук : 
13.00.04. – К, 1993. – 208 с. 

 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МАССЫ И СОСТАВА ТЕЛА ЖЕНЩИН 21-35 ЛЕТ  
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЗАНЯТИЙ АЭРОБНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Елена МОРОЗ 
 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 
 

Аннотация. В данной статье проанализирована эффективность влияния занятий аэробной направленности 
на показатели массы и состава тела женщин 21–35 лет. Под влиянием этого вида оздоровительных тренировок 
наблюдалось снижение общей массы тела, что происходило в основном за счет уменьшения жировой массы тела. 
Уровень развития мышечной массы практически не изменялся. Хотя уменьшение общего уровня жирового ком-
понента сопровождалось соответствующим сохранением процентного содержания мышечного компонента, от-
носительно показателя общей массы тела. 
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Annotation. The effectiveness of aerobic classes influences the massindicises and body composition among 
women aged 21-35. These exercises decrease the total body weight due to reduction of body fat mass. The level of muscle 
mass is practically not changed. However, the overall fat component reduction was accompanied by the appropriate level 
of muscular component ratio to overall body mass index. 
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