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Мета: провести дослідження впливу занять спортсменок, що займаються бодібілдингом та фітнес-бікіні, на прояв фізичних якостей у різні фази оваріально-менструального циклу.
Матеріал і методи: дослідження проводилися в спортивних фітнес-клубах міста Харкова «Феромон», «Місто», «Кінг»
з кваліфікованими спортсменками, що займаються бодібілдингом та фітнес-бікіні, протягом 3 місяців підготовчого
періоду в кількості 14 осіб. У якості методів дослідження використовувалися: аналіз літературних джерел та тестування
рівня рухових якостей в окремих фазах ОМЦ.
Результати: представлено теоретичний аналіз щодо особливостей врахування фаз ОМЦ у спортсменок та проведено тестування рівня розвитку фізичних якостей у різні фази специфічного біологічного циклу у кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом.
Висновки: одержані результати свідчать, що фізична працездатність кваліфікованих спортсменок, що займаються
бодібілдингом, не однакова в фазах оваріально-менструального циклу. Виявлено, що найкращі умови для виконання
значних фізичних навантажень у постовуляторній та постменструальній фазах ОМЦ, тому доцільно їх планувати у підготовчому періоді кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом.
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Вступ
Однією з найбільших істотних відмінностей жіночого
організму від чоловічого є будова й функціонування полової системи та її гормональної регуляції [6; 16]. Тому рекомендації будь-яких оздоровчих систем повинні базуватися на врахуванні особливостей їх впливу на жінок у різних
фазах оваріально-менструального циклу. Насамперед
слід ураховувати, що ці зміни протягом циклу відбуваються не тільки в статевій системі жінок, а поширюються на
ряд інших систем і органів (нервову, серцево-судинну, ендокринну, дихальну, імунну й ін.) [18; 19; 20; 21].
Існує дві основні точки зору на взаємозв'язок
овуляторно-менструального циклу й працездатності.
Одні фахівці заперечують залежність працездатності від її
фаз у спортсменок [2]. Інші вчені [1; 4; 17] вважають, що
різна концентрація статевих гормонів в організмі протягом овуляторно-менструального циклу, що змінює функціональний стан життєво важливих систем організму, не
може не відбиватися на рівні працездатності спортсменок. Тим часом доведено, що не у всіх фазах біологічного
циклу спортсменки в стані виконати тренувальні й змагальні навантаження.
Так, наприклад, українські дослідники [5; 12; 14; 16;
17], що займалися проблемою жіночого спорту багато років, дійшли висновку, що у всіх жінок рівень прояву різних рухових можливостей протягом овуляторноменструального циклу не залишається постійним і змінюється відповідно до фаз циклу.
У той же час дослідники, не заперечуючи впливу менструальної функції на працездатність, звертають увагу
на індивідуальність її динаміки в окремих фазах у різних
спортсменок [11; 15].
Дослідники, що вивчали м'язову діяльність жі-
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нок, установили, що залежно від характеру протікання
оваріально-менструального циклу й динаміки працездатності всіх спортсменок можна розділити на категорії.
При цьому виділяють таку групу жінок, у яких спостерігається стабільність працездатності протягом оваріальноменструального циклу, і групу спортсменок, у яких відбувається різке зниження працездатності в менструальній
фазі. Інші групи, виділені вченими, різні: це й спортсменки, що досягали в менструальну фазу максимальної працездатності, і спортсменки, що показують максимальний
рівень працездатності під час овуляції [17].
Слід зазначити, що в роботі Л. Г. Шахліної приводиться класифікація жінок за результатами суб'єктивної самооцінки самопочуття в менструальній фазі [17]:
1 група – спортсменки з гарним самопочуттям і гарним об'єктивним станом. Спортивні результати не залежать від фаз оваріально-менструального циклу.
2 група – спортсменки, що скаржаться на сонливість,
слабкість, небажання тренуватися; звичайно в них знижується артеріальний тиск.
3 група – спортсменки, у яких бувають головні болі
типу мігрені, болі в низу живота й у попереку, підвищена
дратівливість; артеріальний тиск у них нерідко підвищується, а пульс частішає.
4 група – спортсменки, що мають симптоми отруєння:
втрата апетиту, нудота, болі в суглобах, що ниють, неспокійний сон, іноді частішання пульсу, подиху, зниження артеріального тиску, підвищення температури.
У дослідженні G. Erdeby показано, що в тих видах
спорту де спортсменки одержують більші фізичні навантаження (лижні перегони, різні види веслування), у них
зустрічаються глибокі порушення менструальної функції
(аменорея, гіпоменорея, дисменорея й ін.). При чому автор відзначає, що в період зменшення як фізичного, так і
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психічного навантаження в них спостерігається нормалізація протікання оваріально-менструального циклу [18].
Про негативний вплив інтенсивних фізичних навантажень
на протікання даного циклу у спортсменок повідомляється в ряді наукових праць [3; 7–10; 13].
Вивчаючи питання змін в інших системах організму
спортсменок у зв'язку з порівнянням різних фаз їх менструального циклу, автори визначили, по-перше, їхню
наявність, а по-друге, залежність глибини функціональнометаболічних змін в органах і тканинах від фази оваріальноменструального циклу.
Існують дослідження, автори яких впевнені, що спортсменки можуть продовжувати тренування й виступати на
змаганнях протягом усього оваріально-менструального
циклу [9]. При цьому автори, які дотримуються такої думки, відзначають, що при участі спортсменок у змаганнях у
передменструальної і менструальної фазах їх оваріальноменструального циклу результати й досягнення суттєво
погіршуються.
Наведений аналіз літературних даних освідчить, що
більшість авторів, що займалися даної проблемою, висловлюють одностайну думку про високий рівень прояву
основних фізичних якостей (крім гнучкості) у постменструальній і постовуляторній фазах, і про зниження по-

казників під час менструації, овуляції й передменструального періоду. Однак питання про мінімальний рівень
прояву конкретної рухової якості протягом оваріальноменструального циклу залишається відкритим. Також
проведені дослідження в різних видах спорту не в повній
мірі відображають специфіку спортивної діяльності силового характеру, до якого відноситься бодібілдинг, що потребує проведення досліджень.
Зв’язок дослідження з науковими програмами,
планами, темами. Наукове дослідження виконано за
темою Зведеного плану науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту на 2011–2015 рр. за темою
3.7 «Методологічні і організаційно-методичні основи визначення індивідуальної норми фізичного стану людини»
(номер державної реєстрації 0111U000192).
Мета дослідження: провести дослідження щодо
впливу занять спортсменок, які займаються бодібілдингом та фітнес-бікіні, на прояв фізичних якостей у різні
фази оваріально-менструального циклу.

Матеріал і методи дослідження
Дослідження проводилися в спортивних фітнесклубах міста Харкова «Феромон», «Місто», «Кінг» з кваліфі-

Таблиця 1
Показники фізичної підготовленості в різних фазах оваріально-менструльного циклу у кваліфікованих
спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14)
Фази ОМЦ

Показники

I

II

III

IV

Біг на 30 м, с

5,4±0,09

Човниковий біг 3х10 м, с

10,1±0,1

Піднімання тулуба із положення лежачи
на спині, к-ть разів

39,8±2,45

V

5,1±0,08

5,2±0,08

5,0±0,09

5,3±0,08

9,8±0,09

10,0±0,09

9,7±0,08

10,0±0,09

47,9±2,26

41,7±2,31

48,7±2,37

40,9±2,33

Стрибок у гору з місця, см

29,8±0,75

33,7±0,81

30,1±0,77

34,2±0,80

30,2±0,76

Стрибок у довжину з місця, см

168,2±3,18

179,7±3,26

170,6±3,21

180,6±3,27

169,9±3,20

Згинання і розгинання рук в упорі
лежачи, к-ть разів

32,7±1,76

41,6±1,83

34,8±1,79

42,4±1,84

32,1±1,80

Нахили вперед із положення сидячи, см

11,2±1,03

13,7±1,05

11,5±0,98

13,8±1,04

11,9±0,99

Примітка. Фази ОМЦ: I – менструальна; II – постменструальна; III – овуляторна; IV – постовуляторна; V – перед
менструальна.
Таблиця 2
Матриця достовірності різниці у показниках бігу на 30 метрів та човникового бігу 3х10 м у різних фазах
ОМЦ у кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14)
Фази ОМЦ
I

II

III

IV

V

t=2,50; <0,05

t=1,67; >0,05

t=3,15; <0,01

t=0,83; >0,05

t=2,24; <0,05

t=0,75; >0,05

t=3,13; <0,01

t=0,75; >0,05

t=0,91; >0,05

t=0,83; >0,05

t=2,50; <0,05

t=1,58; >0,05

t=0,83; >0,05

t=1,58; >0,05

t=1,67; >0,05

t=0,91; >0,05

t=2,50; <0,05

0

II
III

t=2,50; <0,05

IV

t=2,50; <0,05

V

Примітка. У чисельнику – біг на 30 метрів; у знаменнику – човниковий біг 3х10 м.
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кованими спортсменками, що займаються бодібілдингом
та фітнес-бікіні протягом 3 місяців підготовчого періоду в
кількості 14 осіб. У якості методів дослідження використовувалися: аналіз літературних джерел та тестування рівня
рухових якостей в окремих фазах ОМЦ.

(р<0,05). Результати човникового бігу 3х10 також вищі в
II та IV фазах у порівнянні з I фазою (р<0,05) та в IV по відношенню до V фази (р<0,05).
Виконання стрибкових вправ також вище в II та IV фазах ОМЦ (табл. 3): стрибок угору з місця в другій фазі на
3,9 см, в III – на 4,4 см кращий по відношенню до результатів I фази (t=3,55, 4,00; р<0,01). У III фазі результат достовірно нижчі по відношенню до IV фази (t=3,73; р<0,01),
а в V фазі по відношенню до V фази (t=3,70; р<0,01).
Декілька менша різниця між результатами спортсменок досліджуємої групи отримана в стрибку у довжину
з місця (табл. 3). Найвищі показники отримано в IV фазі
(180,6 см) та II фазі (179,7 см ), що достовірно краще, ніж в
I фазі (t=2,72;2,53; р<0,05 відповідно), а також у IV фазі по
відношенню до III (t=2,18; р<0,05) і V (t=2,15; р<0,05) фаз.
Результати силових вправ, які є одними із значущих
для підготовки у бодібілдингу, також мають тенденції до
зниження у I, III, і V фазах (табл. 4 )
Кількість піднімання тулуба із положення сидячи на
спині в II і IV фазах склала 47,9 та 48,7 разів і була найвища, у той час як в I фазі – 39,8 разів, в III – 41,7 в V – 40,9 ра-

Результати дослідження та їх обговорення
При плануванні тренувального процесу спортсменок,
що займаються бодібілдингом, важливим є розподіл фізичних навантажень з урахуванням працездатності в різних фазах ОМЦ. Тому нами проведені дослідження протягом 3-х мезоциклів підготовчого періоду з визначенням
впливу окремих фаз ОМЦ на прояв фізичних якостей, результати яких представлені у таблиці 1.
Як свідчать результати виконання вправ із застосуванням бігу, найкращі показники отримані у постменструальній та постовуляторній фазах (табл. 2).
Так, у бігу на 30 метрів середньогруповий показник
спортсменок досліджуємої групи становив: у II фазі – 5,1
с, у IV – 5,0, що достовірно краще, ніж в I і V фазах ОМЦ

Таблиця 3
Матриця достовірності різниці у показниках стрибка вгору та в довжину з місця в різних фазах ОМЦ у
кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом (n=14)
Фази ОМЦ
I

II

III

IV

V

t=3,55; <0,01

t=0,28; >0,05

t=4,00; <0,01

t=0,38; >0,05

t=2,53; <0,05

t=0,53; >0,05

t=2,72; <0,05

t=0,38; >0,05

t=3,36; <0,01

t=0,45; >0,05

t=3,18; <0,01

t=1,99; >0,05

t=0,20; >0,05

t=2,15; <0,05

t=3,73; <0,01

t=0,09; >0,05

t=2,18; <0,05

t=0,16; >0,05

II
III

t=3,70; <0,01

IV

t=2,34; <0,05

V

Примітка. У чисельнику – стрибок угору з місця; у знаменнику – стрибок у довжину з місця.
Таблиця 4
Матриця достовірності різниці у показниках піднімання тулуба із положення лежачи на спині, згинання і
розгинання рук в упорі лежачи в різних фазах ОМЦ у кваліфікованих спортсменок,
що займаються бодібілдингом (n=14)
Фази ОМЦ
I

II

III

IV

V

t=2,43; <0,05

t=0,56; >0,05

t=2,61; <0,05

t=0,33; >0,05

t=3,52; <0,01

t=0,84; >0,01

t=3,83; <0,01

t=0,24; >0,05

t=1,92; >0,05

t=0,25; >0,05

t=2,16; <0,05

t=2,81; <0,05

t=0,31; >0,05

t=0,23; >0,05

t=2,12; >0,05

t=0,24; >0,05

t=3,14; <0,01

t=1,13; >0,05

II
III

t=2,35; <0,05

IV

t=4,01; <0,01

V

Примітка. У чисельнику – піднімання тулуба із положення лежачи на спині; у знаменнику – згинання і розгинання
рук в упорі лежачи.

© Вячеслав Мулик, Євгенія Джим, 2017

68

This work is licensed under a Creative Commons 4.0
International (CC BY 4.0)

СЛОБОЖАНСЬКИЙ НАУКОВО-СПОРТИВНИЙ ВІСНИК
зів. У той же час достовірна різниця отримана у II фазі по
відношенню до I (t=2,43; р<0,05) і V (t=2,16; р<0,05) фаз та
в IV фазі по відношенню до I (t=2,61; р<0,05) та V (t=2,35;
р<0,05) фаз.
Результати згинання і розгинання рук в упорі лежачи
більш суттєво різняться між фазами ОМЦ (табл. 4). Найвищі показники спортсменки показали в IV фазі (42,4 рази),
які достовірно кращі, ніж в I (t=3,52; р<0,01), III (t=3,14;
р<0,01) та V (t=4,01; р<0,01) фазах. У II фазі середньогрупові результати склали 41,6 разів, що достовірно вище,
ніж в I (t=3,52; р<0,01) та в III (t=2,81; р<0,05) фазах.
Що стосується показників гнучкості (нахили вперед із
положення сидячи), то суттєвої (р<0,05) різниці між фазами ОМЦ не виявлено.

Висновки
Одержані результати свідчать, що фізична працездатність кваліфікованих спортсменок, що займаються бодібілдингом, не однакова в фазах оваріально-менструального
циклу. Виявлено, що найкращі умови для виконання
значних фізичних навантажень у постовуляторній та постменструальній фазах ОМЦ, тому доцільно їх планувати
у підготовчому періоді кваліфікованих спортсменок, що
займаються бодібілдингом.
Перспективи подальших досліджень передбачають визначення впливу занять з бодібілдингу на функціональний стан та психофізичні показники спортсменок в
різні фази оваріально-менструального циклу

Конфлікт інтересів. Автори заявляють, що немає конфлікту інтересів, який може
сприйматися таким, що може завдати шкоди неупередженості статті.
Джерела фінансування. Ця стаття не отримала фінансової підтримки від державної, громадської або комерційної організацій.
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Аннотация. Вячеслав Мулик, Евгения Джим. Влияние занятий бодибилдингом на физические качества
квалифицированных спортсменок в разные фазы специфического биологического цикла. Цель: провести исследования
влияния занятий спортсменок, занимающихся бодибилдингом и фитнес-бикини на проявление физических качеств в разные фазы
овариально-менструального цикла. Материал и методы: исследования проводились в спортивных фитнес-клубах города Харькова «Феромон», «Город», «Кинг» с квалифицированными спортсменками, занимающимися бодибилдингом и фитнес-бикини в течение 3 месяцев подготовительного периода в количестве 14 человек. В качестве методов исследования использовались: анализ
литературных источников и тестирование уровня двигательных качеств в отдельных фазах ОМЦ. Результаты: представлен теоретический анализ особенностей учета фаз ОМЦ у спортсменок и проведено тестирование уровня развития физических качеств в
разные фазы специфического биологического цикла у квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилдингом. Выводы:
полученные результаты свидетельствуют, что физическая работоспособность квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилдингом не одинакова в фазах овариально-менструального цикла. Выявлено, что лучшие условия для выполнения значительных
физических нагрузок в постовуляторной и постменструальной фазах ОМЦ, поэтому целесообразно их планировать в подготовительном периоде квалифицированных спортсменок, занимающихся бодибилдингом.
Ключевые слова: тестирование, фазы ОМЦ, физические качества, бодибилдинг, спортсменки.
Abstract. Vyacheslav Mulik & Evgeniya Dzhim. Influence of bodybuilding classes on physical qualities of the qualified
sportswomen in different phases of the specific biological cycle. Purpose: to conduct researches of influence of classes of the
sportswomen who are going in for bodybuilding and fitness-bikini on manifestation of physical qualities in different phases of the ovarianmenstrual cycle. Material & Methods: researches were conducted in sports fitness-clubs of Kharkov “Feromon”, “Gorod”, “King” with the
qualified sportswomen who are going in for bodybuilding and fitness-bikini within 3 months of the preparatory period in number of 14 people.
We used as methods of the research: the analysis of references and testing of level of motive qualities in separate phases of OMC. Results: the
theoretical analysis of features of the accounting of phases of OMC at sportswomen is submitted and the testing of the level of development
of physical qualities in different phases of the specific biological cycle at the qualified sportswomen, who are going in for bodybuilding, is held.
Conclusions: the received results demonstrate that physical efficiency of the qualified sportswomen, who are going in for bodybuilding,
is not identical in phases of the ovarian-menstrual cycle. It is revealed that the best conditions for performance of considerable exercise
stresses in post-ovulatory and post-menstrual phases of OMC, therefore it is expedient to plan them in the preparatory periods of the qualified
sportswomen, who are going in for bodybuilding.
Keywords: testing, phases of OMC, physical qualities, bodybuilding, sportswomen.
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