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Анотація. У статті проведено теоретичний аналіз наукової та методичної літератури щодо особли-
востей жіночого організму. Відзначено відмінності між жіночим і чоловічим організмами. Проведено по-
рівняльну характеристику жіночого та чоловічого організмів на психологічному, морфологічному та фізі-
ологічному рівнях. Розглянуто практичні рекомендації різних науковців стосовно розвитку рухових яко-
стей дівчат. Зроблено висновки для організації практичних занять, спрямованих на розвиток рухових яко-
стей студенток вищих навчальних закладів. 
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Постановка проблеми. Сучасне суспільство вимагає від молодого покоління великої 
витривалості, координації, швидкості не тільки мислення, але й пересування, певних силових 
якостей. Державна вища освіта має своєю стратегією забезпечити формування особистості, 
яка повинна орієнтуватися в реаліях і перспективах соціокультурної динаміки, бути підготов-
леною до життя в постійно змінюваному, конкурентному, взаємозалежному світі [8].  

Проте досвід викладачів кафедр фізичного виховання підтверджує висновок, що рівень 
фізичної підготовленості основної маси студентів на цей час незадовільний. Тому проблема 
забезпечення оптимального розвитку рухових якостей і контролю за їх рівнем є однією з це-
нтральних у системі фізичного виховання. Метою фізичного виховання у вищих навчальних 
закладах є поліпшення рівня фізичної підготовки студентів, розвиток їхніх рухових якостей 
до рівня, що дозволяє успішно виконувати нормативні вимоги навчальної програми. Особли-
во це стосується дівчат-студенток, які становлять переважну більшість у багатьох вищих на-
вчальних закладах країни [10].  

Для ефективного розвитку рухових якостей студенток потрібно визначити особливості 
жіночого організму і їх вплив на розвиток рухових якостей та адаптацію жіночого організму 
до фізичних навантажень.  

Мета дослідження – проаналізувати й розкрити особливості жіночого організму та їх 
вплив на розвиток рухових якостей та адаптацію жіночого організму до фізичних наванта-
жень. Провести порівняльну характеристику жіночого та чоловічого організмів. 

Методи дослідження: аналітичний огляд наукової літератури. 
Виклад основного матеріалу. До 17–21 років закінчується біологічне дозрівання жін-

ки, встановлюються більш різкі статеві відмінності. Морфологічні та фізіологічні статеві від-
мінності виявляються у специфіці будови тіла і статевих органів, у гормональній сфері і про-
порції гормонів, в особливостях зовнішнього вигляду, у рівні перебігу фізіологічних процесів, 
ступеня фізичної сили, й будові й функціонуванні головного мозку.  

Характерними особливостями будови тіла жінки порівняно з чоловіками є дещо менший 
зріст і вага. Чоловіки в основному перевищують жінку в зрості на 8–16 см. Більший зріст чо-
ловіка зумовлює велику масу. Середня маса чоловіка становить 65 кг, а жінки – 54 кг. Середня 
довжина тулуба у жінок становить 37,8% від загального зросту, а у чоловіків – 35,9%. Це по-
в’язано с тим, що статеве дозрівання в жінок завершується раніше, в 17–21 рік, а у чоловіків 
пізніше – у 19–24. У цей період відбувається окостеніння трубчастих кісток і припинення їх 
росту в довжину, тому чоловіки в середньому мають більший зріст, порівняно з жінками [2, 4].  

У жінок кінцівки коротші, а тулуб довший. Такі особливості будови тіла зумовлюють 
більш низьке розміщення центру ваги, що сприяє ліпшому збереженню рівноваги [5]. Тому 
жінкам легше виконувати вправи, спрямовані на розвиток рівноваги.  

Дуже значні відмінності у складі тіла. Жіночий організм має здатність ефективніше ви-
робляти жирові речовини. Тому в жінок більше, ніж у чоловіків, спостерігається розвиток 
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підшкірно-жирового шару, менш розвинута мускулатура й більше відкладення жиру в ділянці 
живота, стегон, тощо. Від цього фігура жінки набуває більшої округлості [16].  

Загальна кількість жирової тканини в жінок становить у середньому близько 25%, а у 
чоловіків – близько 15% ваги тіла. Абсолютна кількість жиру в жінок також більша, ніж у чо-
ловіків, приблизно на 4–8 кг. У спортсменок вміст жиру менший, ніж у нетренованих жінок, 
але навіть у висококваліфікованих спортсменок він може досягати лише рівня, характерного 
для нетренованих чоловіків. Тому надмірний вміст жирової тканини в тілі становить додатко-
ве навантаження на організм жінки [15].  

На зменшення жирової тканини у жінок впливає силове тренування, але на вагу тіла і 
збільшення м'язової маси порівняно з чоловіками воно впливає менше. Це пояснюється тим, 
що ступінь м'язової гіпертрофії значною мірою регулюється чоловічими статевими гормона-
ми [15].  

З погляду силових якостей жінок розглядають як більш слабких, унаслідок меншої м'язо-
вої маси. Маса загальної мускулатури в жінок станволять близько 30% від всієї ваги тіла і дорів-
нює в середньому 18 кг, тоді як у чоловіків близько 40%, що становить в середньому 30 кг [15].  

Позаяк у багатьох жінок тазова ділянка є найбільш широкою частиною тіла, то м'язи й 
сила нарощується в жінок швидше і краще саме в нижній частині, тому вона сильніше верх-
ньої частини, водночас як у чоловіків найбільш широка частина – плечі або ширина таза й об-
від грудної клітки майже рівні [5]. Сила верхньої частини тіла жінок менше на 43–63%, ниж-
ньої – на 25–30%, ніж чоловіків. Разом з тим велика ширина таза знижує ефективність рухів у 
локомоціях [14]. 

У жінок найбільш слабко розвинені м'язи спини, плечового пояса, черевного преса. На 
що необхідно приділити увагу при виборі форм і засобів фізичного виховання дівчат. При ро-
боті на верхню половину тіла жінок слід дотримуватися обережності, щоб не травмувати від-
носно слабкі плечові, ліктьові і променезап'ясткові суглоби, тому що кістки в жінок, зазвичай, 
тонші, ніж у чоловіків. Крім того, у жінок менша площа поперечного перерізу м'язових воло-
кон. Разом з тим не існує відмінностей у силі між статями при однаковій кількості м'язової 
маси [16]. Дослідження американських фізіологів показують, що при фізичних навантажен-
нях збільшується щільність кісток, і це також не залежить від статі [7, 16].  

Особливості розмірів і складу тіла жінки визначають і специфічні риси вегетативних 
функцій її організму. Легені у жінок за своїми розмірами менші, ніж у чоловіків. Тому життє-
ва ємність легень (ЖЄЛ) у жінок менша за ЖЄЛ у чоловіків у середньому на 1000 мл. Глиби-
на дихання як у спокої, так і під час роботи менша, а частота більша. Це визначає більш низь-
ку ефективність дихальної функції у жінок [14].  

Максимальне споживання кисню (МСК), на думку більшості вчених, – єдиний і ліпший 
показник кардіо-респіраторної витривалості. До досягнення періоду статевої зрілості МСК 
середньої жінки становлять усього 70–75% МСК середнього чоловіка [16]. У фізично більш 
підготовлених жінок МСК таке ж, як у фізично менш підготовлених чоловіків. Більш високі 
величини МСК у чоловіків порівняно з жінками насамперед пояснюються саме відмінностя-
ми у вазі тіла і м'язової маси [15], низьким вмістом жиру, більш високою концентрацією ге-
моглобіну, унаслідок чого вміст кисню в артеріальній крові більш високий [16]. 

Систематичне тренування витривалості впродовж декількох тижнів і місяців може ви-
кликати дуже значне зростання МСК (до 25–30% у раніше нетренованих жінок). Причому 
між відносним зростанням МСК і його вихідним рівнем виявляється зворотна залежність: 
чим нижче вихідне МСК, тим більше воно збільшується в результаті тренування [15].  

У діяльності серцево-судинної системи також є характерні особливості. Серце у пред-
ставниць прекрасної статі на 12–17% легше, ніж у чоловіків. Його об'єм у середньому стано-
вить у жінок 500–600 мл, а у чоловіків – 700–900 мл, отже, менший обсяг крові, що викида-
ється при кожному скороченні [16, 17].  

На щораз більші запити організму під час фізичного навантаження серцево-судинна си-
стема жінок відповідає збільшенням ЧСС. При виконанні роботи ЧСС у жінок вище. У стані 
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спокою ЧСС у жінок також вище, ніж у чоловіків приблизно на 6–8 ударів. Пристосувальні 
процеси під впливом фізичних навантажень у жіночому організмі відбуваються дещо інакше, 
ніж у чоловічому. Дослідження показали, що біологічні ритми в жіночому організмі тісно по-
в'язані з працездатністю і в цілому знаходяться в певній залежності від фаз менструального 
циклу. Правильне використання фаз менструального циклу, суворий добір засобів і методів 
відповідно до вікових та індивідуальних особливостей – невід’ємна умова ефективного здійс-
нення навчального процессу [4, 11, 13, 19].  

Більшість науковців рекомендують у практичній роботі враховувати зниження праце-
здатності і психофізіологічних функцій організму в предменструальну, менструальну й ову-
ляторну фази менструального циклу. Слід знижувати навантаження як за обсягом, так і за ін-
тенсивністю чергувати їх із більш частими паузами, максимально ускладнювати навантажен-
ня в постменструальні й постовуляторні дні [11, 13].  

Проте й фізичні навантаження можуть впливати на протікання овуляторно-менструаль-
ного циклу [15]. Найчастіше зниження загальної працездатності відзначається при порушен-
нях менструального циклу. У здорових жінок менструальний цикл істотно не впливає на фі-
зичну працездатність [12, 15].  

Чоловіки взагалі більш активні у фізичній діяльності та частіше застосовують активний 
транспорт (їзда на велосипеді, ходьба) порівняно з жінками [20]. Середньостатистична жінка, 
як правило, менш фізично активна й тому менш фізично підготовлена, хоча жінок не можна 
вважати менш витривалими. Велика витривалість жінок з’являється у вправах, які не потре-
бують інтенсивних напружень. Особливо вона зростає, коли робота невеликої тривалості чер-
гується з інтервалами відпочинку. Прояв специфічної витривалості в жінок пов'язаний з дією 
на їхній організм умов життя і праці.  

У стані спокою ЧСС жінок, які займаються фізичною культурою, близько 72–78 уд./хв, 
це менше, ніж у тих, хто нею не займається [14]. У тренованих жінок серце на фізичне наван-
таження відповідає значно меншим збільшенням ЧСС. Артеріальний тиск під час роботи в 
цих жінок також нижчий. Після навантаження частота дихання у тренованих жінок зростає 
значно менше, а ніж у тих, які не займаються фізичною культурою [6]. Тобто функціональний 
стан серця, легень та інших органів значно вищий, завдяки чому фізичні навантаження вони 
витримують легше, а також виникає менше змін в організмі, а період відновлення після нава-
нтаження значно коротший.  

Швидкісні можливості жінок нижчі, ніж у чоловіків. Максимальна швидкість рухів у 
дорослих жінок нижче, ніж у чоловіків на 10–15% [14]. Однак здатність до утримання макси-
мального темпу в жінок вища.  

Спритність у жінок поступово знижується з 14–15 років, якщо її спеціально не розвива-
ти [14].  

Жіноче тіло дуже гнучке у суглобах. Це зумовлено великою рухливістю хребта й висо-
кою еластичністю м'язів і зв'язкового апарату. У дівчат, які не займаються, гнучкість знижу-
ється вже у 16–17 років, а у спортсменок зберігається і після 17-річного віку [14]. Але більш 
велика рухомість у суглобах жінок викликає необхідність підкріплювати її силою м’язів, щоб 
уникнути травматизму. 

У результаті проведених досліджень установлено, що фізичні можливості жінок можуть 
значно розширюватися за рахунок систематичних занять фізичними вправами. Грамотне ви-
користання фізичних навантажень сприяє підвищенню функціональних можливостей органі-
зму дівчат, збільшенню аеробних і анаеробних можливостей, рухових якостей [14, 18]. 

В.І. Іллініч і колектив авторів у своїй праці [18] рекомендують суворо враховувати особ-
ливості жіночого організму в організації, змісті й методиці проведення занять.  

Автори наполягають виключити випадки форсування тренування для того, щоб швидко 
досягти високих результатів. Розминку слід проводити більш ретельно й більш тривало, ніж 
при заняттях чоловіків. Навантаження на витривалість для дівчат повинне бути менше за об-
сягом і підвищуватися на більш тривалому відрізку часу. 
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При виконанні вправ на силу і швидкість рухів слід більш поступово збільшувати трену-
вальне навантаження, більш плавно доводити її до оптимальних меж, ніж при заняттях 
чоловіків. Вправи з обтяженнями слід застосовувати з невеликими вагами, серіями по 8–12 рухів 
із залученням у роботу різних м'язових груп. В інтервалах між серіями треба виконувати вправи 
на розслаблення з глибоким диханням і інші вправи, що забезпечують активний відпочинок [18].  

Адаптаційні зміни в організмі можуть відбутися під впливом будь-яких фізичних вправ, 
вважають М.О. Годік, А.М. Барамідзе, Т.Г. Кисельова (1991). Ефективність цих адаптаційних 
змін визначається, насамперед, тим, наскільки добре дібрані тренувальні вправи. Вони пови-
нні бути різноманітними за зовнішньою формою та відрізнятися простотою регулювання тре-
нувальних ефектів. Також вправи має бути цікаво виконувати, щоб створювався гарний пси-
хологічний настрій [1, 3].  

А.І. Панін з співавторами (1972) вважають, що труднощі, які виникають при заняттях зі 
студенткам, полягають у відсутності емоційного сприйняття навантаження, внаслідок її 
одноманітності або тривалого повторення [9].  

Висновок. Біологічне дозрівання жінки відбувається на декілька років раніше за чоло-
віків, розвиток рухових якостей йде на зниження, тому дуже важливо для жінки регулярні фі-
зичні тренування для підтримки свого організму в нормі. 

З’ясовано, що морфологічні та функціональні показники жінок відрізняються від чоло-
віків і реакція їх організму на фізичне навантаження також відмінні. Тому слід приділити ува-
гу на слабкі сторони жіночої статі й будувати тренувальний процес розвитку рухових якостей 
згідно з особливостями їх организму.  

Емоційний фон у жінок набагато вищий за чоловіків. При виборі засобів і методів, що 
впливають на розвиток рухових якостей, необхідно використовувати емоційний чинник, який 
допоможе підвищити інтерес студенток до занять фізичною культурою [9], а також знизити 
стан втоми і підвищити фізичну працездатність [17]. 

Перспективи подальших досліджень у даному напрямку. Проведений теоретичний 
аналіз наукової літератури створює сприятливий ґрунт для визначення ефективних форм, за-
собів і методів розвитку рухових якостей дівчат та для розробки програми розвитку рухових 
якостей студенток вищих навчальних закладів.  
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МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЖЕНСКОГО ОРГАНИЗМА,  
ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНЫХ КАЧЕСТВ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Наталья МАРТЫНОВА 
 

Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко 
 

Аннотация. В статье проведен теоретический анализ научно-методической литературы по особенностям 
женского организма. Отмечены различия между женским и мужским организмами. Проведена сравнительная 
характеристика женского и мужского организмов на психологическом, морфологическом и физиологическом 
уровнях. Рассмотрены практические рекомендации различных ученых по развитию двигательных качеств деву-
шек. Сделаны выводы для организации практических занятий, направленных на развитие двигательных качеств 
студенток высших учебных заведений. 
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MORPHO FUNCTIONAL FEATURES OF THE FEMALE ORGANISM  
INFLUENCING THE DEVELOPMENT OF MOTOR QUALITIES (THE LITERATURE REVIEW) 
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Abstract. The article deals with the theoretical analysis of scientifically-methodgical literature concerning features 
of woman organism. Distinctions between female and man's organisms are noted. The comparative characteristic of fe-
male and man's organisms at psychological, morphological and physiological levels is carried out. Practical recommenda-
tions of various scientists about development of motive qualities of girls are considered. Conclusions for the organization 
of the practical training aimed at the development of motor qualities of students of higher educational institutions are 
drawn. 
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