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Анотація. У статті розкрито проблему ожиріння у жінок середнього віку. Розроблено й експериментально 
перевірено методику оздоровчого тренування, яка містить силові вправи та окремі тонізуючі чинники. 
Першочерговим завданням лікування і профілактики ожиріння є стимуляція природних механізмів 
саморегуляції надходження і витрати енергії. Найкращим засобом для цього є розробка спеціальних програм 
фізичних навантажень, як елемента комплексної фізичної реабілітації. 
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Аннотация. Бухвал А.В. Оздоровительная физическая тренировка как эффективное средство против 
ожирения. В статье раскрыта проблема ожирения у женщин среднего возраста. Разработано и 
экспериментально проверено методику оздоровительной тренировки, которая содержит силовые упражнения и 
отдельные тонизирующие факторы. Первоочередной задачей лечения и профилактики ожирения является 
стимуляция естественных механизмов саморегуляции поступления и затраты энергии. Наилучшим средством 
для этого является разработка специальных программ физических нагрузок, как элемента комплексной 
физической реабилитации. 
Ключевые слова: ожирение, методика, упражнения, ходьба, бег, аэробика, тренировки, женщины.  
Annotation. Bouhval Andrey. Improving physical training as an effective means against an obesity. In the article 
the problem of obesity at the women of middle ages is exposed. It is developed the method of health training which 
contains power exercises and separate restorative factors that are experimentally tested. Priority of treatment and 
prophylactics of obesity is the stimulation of natural self-regulation mechanisms of entering and expenditure of energy. 
The best means for this purpose is development of special programs of exercise stresses, as device of complex physical 
aftertreatment. 
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Вступ. 
На етапі сьогодення проблема ожиріння є однією з найбільш актуальних, оскільки згідно чисельних 

клінічних обстежень цим захворюванням страждає понад 30 % населення світу. Кількість осіб молодого й 
середнього віку за даними епідеміологічних спостережень складає 25–60 % [3]. 

За рядом досліджень [3, 4, 6], надлишкова маса тіла спостерігається серед працездатної частини 
населення, що надає проблемі особливої актуальності. Ожиріння може бути самостійною хворобою і може 
виступати як симптом захворювань, причиною якого, частіш за все, є порушення функції ендокринних залоз 
або ураження центральної нервової системи. При ожирінні порушується функція органів дихання, зокрема 
знижується життєва ємність легень, обсяг легеневої вентиляції, що призводить до бронхітів і пневмоній. 
Ожиріння завдає шкоди органам травлення. Порушення функції сечовидільної системи призводить до розвитку 
пієліту, уретриту, цистіту, сечокам’яної хвороби. 

Характеризуючи класичні роботи [1, 3, 4] з цієї проблеми, переконуємося в тому, що енергетична витрата 
в організмі має свої механізми саморегуляції. Важливим компонентом цього механізму або чинником 
стимуляції є фізичні вправи. Лікувальна фізична культура в комплексі з дієтотерапією широко застосовується в 
лікуванні і реабілітації хворих на ожиріння. Заняття лікувальною фізкультурою в комплексі з раціональним 
режимом харчування сприяють зниженню маси тіла й усуненню більшості симптомів, пов’язаних з 
надлишковою масою тіла. Застосування фізичних вправ при ожирінні грунтується на використанні основної 
біологічної функції будь-якого живого організму – руху, який сприяє підвищеному використанню тканинами 
кисню [2, 6]. 

Найефективнішими фізичними вправами, спрямованими на зниження маси тіла, є: вправи для різних 
груп м’язів у чергуванні з дихальними вправами з обтяженнями і без обтяжень; циклічні вправи аеробного 
характеру. 

Курс реабілітації умовно ділиться на 2 періоди. В першому, який бажано розпочинати в стаціонарі, 
хворий адаптується до фізичних навантажень, які помірно зростають. В цьому періоді використовуються в 
основному гімнастичні вправи у формі лікувальної і гігієнічної гімнастики, дозована ходьба. При поліпшенні 
функціонального стану серцево-судинної і дихальної систем можна переходити до другого періоду. 

В другому періоді розв’язуються основні завдання реабілітації. Додатково в заняття включають 
прогулянки по 10–15 км, туристичні походи, біг, ходьбу на лижах, плавання, веслування тощо. У зв’язку з тим, 
що хворі з вираженим ожирінням на початку курсу лікування не можуть виконувати тривале фізичне 
навантаження навіть невеликої інтенсивності, слід розвивати у них наявні резерви аеробної продуктивності 
інтервальним методом тренування. Це приводить до поступового підвищення функціональних можливостей 
організму і злагодженої діяльності систем. При вдосконаленні витривалості необхідно розвивати аеробну 
працездатність [4]. 

Робота виконана за планом НДР Волинського національного університету імені Лесі Українки. 
Формулювання цілей роботи.  
Мета роботи – проаналізувати існуючі підходи до комплексного лікування ожиріння й 

експериментально перевірити можливості корекції маси тіла за допомогою оздоровчого фізичного тренування. 



Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі Центру реабілітації поліклініки № 2 м. 
Луцька. В дослідженні брали участь 12 жінок середнього віку (39–49 років), які мали надмірну масу тіла – 
44,3±3,7 % жирової тканини – перший ступінь ожиріння.  

Результати дослідження.  
Обстежені жінки були готові до виконання програми фізичних вправ, оскільки мали попередній досвід 

занять оздоровчими фізичними вправами. Респонденток було розділено на 2 групи. Програма фізичної 
реабілітації передбачала: в групі–1 – використання навантажень аеробного характеру, тобто ходьбу, повільний 
біг і аеробіку середньої й низької інтенсивності. Зміст кожного заняття в групі-1 становив 50–55 хвилин і мав 
чітко виражений характер на інтенсифікацію аеробного енергозабезпечення. Респонденти  групи–2 виконували 
приблизно таке ж навантаження аеробного і силового характеру; використовувались елементи силового 
тренування на тренажерах за коловою системою. Тривалість занять складала 70–80 хв.  

Заняття в обох групах проводилися 3 рази на тиждень. Програма передбачала для кожної учасниці 16–18 
занять. Крім того, в групі–2 проводився спеціальний масаж хребта. В обох групах були рекомендовані схожі, 
але спеціально не контрольовані дієти. Вимірювання відсотка жирової тканини і метаболізму у стані спокою 
проводилися протягом дослідження три рази: на початковому етапі, в кінці 4-го і 6-го тижнів.  

Обробка результатів здійснювалася на основі стандартних процедур визначення середньої величини, 
помилки і достовірності відмінностей за критерієм Стьюдента. За рівень достовірності відмінностей було 
прийнято Р<0,05. Для перевірки ефективності методики, яку ми використовували протягом експерименту, було 
проведено тестування за державними тестами (табл. 1). 

 Таблиця 1 
Динаміка зміни метаболізму у стані спокою в групах жінок з різним змістом програми фізичної реабілітації 

(М+m) 

На почтку експерименту В кінці  
експерименту Показники 

Група–1 Група–2 Група–1 Група–2 

Достовірність 
відмінностей 

р<0,05 
Споживання кисню, 
мл/хв-1 

180,5+4 179,9+3 202,2+4 222,3+4 2-4, 3-4 (<0,1) 1-3 
(<0,1) 

Питоме споживання 
кисню, мл/хв-1 кг 

2,32+0,08 2,34+0,09 2,64+0,08 3,02+0,06 2-4, 3-4 (<0,01), 1-3 
(<0,01) 

Споживання кисню на 1 
кг знежиреної маси тіла 
мл/хв-1 кг-1 

2,76+0,06 2,72+0,07 3,01+0,05 3,12+0,06 1-3, 2-4 

 
Із таблиці видно, що початковий рівень метаболізму у стані спокою обстежених жінок дещо нижчий (15–

18 %) за оптимальні величини для даного віку. Це можна пояснити більшою масою тіла за рахунок метаболічно 
низькоактивної жирової тканини. Так, відомо, наприклад 5 % відмінностей у вмісті жиру при однаковій 
загальній масі тіла приводить до відмінностей 3 ккал/год, що дорівнює 72 ккал/день [6].  

Крім того, перед даною програмою фізичної реабілітації обстежені особи проходили курс тривалого 
лікування з енергетично дефіцитною дієтою. Одним із наслідків такої дієти є зниження метаболізму у стані 
спокою. Порівняння величин метаболізму у стані спокою груп 1 і 2 в кінці експерименту засвідчує наявність 
тенденції до відмінностей, тоді як початкові величини метаболізму в обох групах не відрізнялися.  

Отже, аналіз змін цього показника в кінці експерименту показав наявність достовірних відмінностей 
лише в групі–2. В цій групі зниження метаболізму у стані спокою відмічалося в усіх обстежених, а в групі–1 – 
лише у 50 % жінок. В групі–1 це могло бути віддзеркаленням тенденції до відновлення знижених у процесі 
енергетично обмеженої дієти величин метаболізму у стані спокою. В групі–2 окрім цього чинника, ймовірно 
мало місце підвищення рівня активності симпатичної нервової системи й дещо знижена загальна економічність 
метаболічних процесів, пов’язаних з використанням елементів силового тренування та загальнотонізуючої дії 
спеціального масажу хребта. 

У групі–1 незначне підвищення метаболізму спостерігалося протягом 4-х тижнів, а потім (від 4-го до 6-
го тижня) стабілізувалося. У групі–2 таке підвищення тривало протягом всього експерименту, що вказує про 
наявність якихось додаткових чинників, які стимулюють підвищення метаболізму у стані спокою. 

Розрахунок відмінностей добової витрати енергії, пов’язаної з вимушеними змінами метаболізму у стані 
спокою показує, що в групі–1 добова енерговитрата збільшилася з 1296 ккал до 1454 ккал. У групі–2 зросла до 
1614 ккал при тих же початкових величинах. Відмінності за 6 тижнів у сумарній витраті енергії на підтримку 
базального метаболізму між групами 2 і 1 склали 5460 ккал. Така різниця не пояснює всієї величини 
відмінностей у зменшенні жирової тканини в групі–2 порівняно з групою–1. Можна припустити, що певний 
відсоток в цю відмінність вносить і збільшення витрати енергії за одиницю роботи під час заняття, і збільшене 
в групі–2 споживання кисню протягом деякого часу після кожного заняття. 

Отже, розглядати фізичну активність лише як чинник витрати калорій недостатньо для корекції 
ожиріння. Це аргументується тим, що необхідний значний обсяг фізичних вправ, щоб знизити кількість жиру на 
одну умовну одиницю. Окрім дієти, одним з реальних способів для цього є підвищення як загальної добової 



активності людини, так і, зокрема, спрямоване збільшення базального метаболізму чи енерговитрати в стані 
спокою, оскільки воно при ожирінні є одним з найвагоміших чинників реабілітації. 

Висновки.  
Одним з ефективних засобів оздоровчого фізичного тренування при ожирінні є не лише збільшення 

витрати енергії на фізичну активність, а й рівня метабілізму у спокої. При їх поєднанні можна досягти стійкого 
результату реабілітації. Тому першочерговим завданням лікування і профілактики ожиріння є стимуляція 
природних механізмів саморегуляції надходження і витрати енергії. Найкращим засобом для цього є розробка 
спеціальних програм фізичних навантажень, як елемента комплексної фізичної реабілітації. 

Розроблена нами програма фізичної реабілітації жінок середнього віку, які мали ожиріння (44,3+3,7 % 
жиру), з використанням елементів силового тренування і загальнотонізуючих дій протягом 6 тижнів сприяла 
зниженню питомої ваги жирової тканини. 

Подальші дослідження передбачається провести в напрямку вивчення інших проблем оздоровчого 
фізичного тренування як ефективного засбу проти ожиріння. 
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