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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ  
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

У роботі представлено результати дослідження 
щодо вивчення особливостей зміни обхватних роз-
мірів тіла у чоловіків 18–20 років в процесі занять 
силовим фітнесом протягом одного мезоциклу в 
умовах використання різних за часовими показни-
ками м’язової діяльності режимів навантаження.  

У процесі дослідження учасники (50 чоловіків) 
були розділені на 2 дослідні групи (контрольну та 
основну). Так, представники контрольної групи ви-
користовували в процесі занять загальноприйня-
тий в силовому фітнесі режим навантажень вели-
кого обсягу роботи та низької інтенсивності 
(Ra=0,53). Чоловіки основної групи в процесі трену-
вань використовували розроблений нами експери-
ментальний режим навантажень малого обсягу 
роботи та високої інтенсивності (Ra=0,72). Змен-
шення тривалості періодів відновлення між сетами 
на 30%, порівняно з загальноприйнятим показни-
ком в силовому фітнесі, збільшенням тривалості 
виконання концентричної та ексцентричної фаз 
руху майже в двічі, на тлі зниження кількості повто-
рень в окремому сеті майже на 50 %, суттєво впли-
нуло на тривалість напруженої м’язової діяльності 
в окремому сеті, величину показників робочої маси 
обтяження та обсягу навантаження в робочому 
сеті. 

Досліджуючи особливості зміни середньо-
групових параметрів обхватних розмірів тіла обсте-
женого контингенту протягом 3 місяців занять сило-

вим фітнесом в умовах застосування різних за об-
сягом та інтенсивністю режимів навантажень було 
виявлено суттєву відмінність між результатами.  

Встановлено, що у представників основної гру-
пи, які в процесі занять використовували досить 
короткочасні (близько 40 с) та одночасно незви-
чайні для силового фітнесу інтервали відпочинку 
між сетами, що вплинуло на режим м’язової діяль-
ності та зміну показників обсягу та інтенсивності, 
сприяло більш вираженому зростанню середньо-
групових обхватних розмірів тіла майже на 2,5 ра-
зи, порівняно з результатами фіксованими у чоло-
віків контрольної групи.  

Виявлено, що найбільше підвищення досліджу-
ваних показників на 7,5% р<0,05 порівняно з вихід-
ними фіксовано під час контролю за динамікою 
обхватних розмірів плеча у представників основної 
групи після перших 1,5 місяців використання в  
процесі занять режиму навантажень високої інтен-
сивності (Ra=0,72). При цьому, контролюючи зміну 
параметрів обхватних розмірів стегна серед пред-
ставників контрольної групи протягом останніх  
1,5 місяця досліджень, не було виявлено навіть 
позитивної тенденції. Відповідні зміни вказують на 
те, що незалежно від особливостей програм занять 
та режимів тренувального навантаження, найбільш 
виражені адаптаційні зміни в організмі чоловіків  
18–20 років в умовах занять силовим фітнесом 
тривають не більше 45 діб. Даний факт вказує на 
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необхідність постійної зміни величини показників 
навантаження. 

Таким чином, встановлено, що саме викорис-
тання в процесі занять силовим фітнесом експери-
ментального режиму навантажень сприяє більш 
вираженим адаптаційним змінам в організмі пред-
ставників основної групи за рахунок зростання м’я-
зової маси тіла і відповідно її обхватних розмірів.  

Ключові слова: режим навантаження, інтер-
вал відпочинку між сетами, ексцентрична фаза 
руху, силовий фітнес, обхватні розміри тіла, адап-
таційні зміни.  

 
Зв'язок роботи з науковими програмами, 

планами, темами. Стаття є фрагментом планової 
наукової роботи «Розробка та реалізація інновацій-
них технологій і корекція функціонального стану 
людини при фізичних навантаженнях в спорті та 
реабілітації», № державної реєстрації 0117U007145. 

Вступ. Популяризація здорового способу жит-
тя, широкий віковий діапазон контингенту який в 
змозі займатися, індивідуалізація тренувального 
процесу з урахуванням функціональних можливос-
тей організму кожного, комфортні та одночасно 
обладнанні новітніми технічними розробками тре-
нажерні зали, комплексний підхід пов’язаний з су-
часними технологіями контролю та відновлення 
організму після фізичних навантажень, дозволили 
напрямку фітнес-індустрії стати однією з найбільш 
розповсюджених в світі систем рухової активності 
[3, 5, 9, 12]. 

Розробці програм тренувальних занять з вико-
ристанням певної варіативності компонентів наван-
таження, комбінація яких дозволить максимально 
оптимізувати рівень показників обсягу та інтенсив-
ності тренувальної діяльності, а також ефективно 
впливати на процес підвищення адаптаційних мож-
ливостей організму чоловіків в умовах занять сило-
вим фітнесом активно приділяють увагу провідні 
фахівці з бодібілдингу, пауерліфтингу та інших різ-
новидів рухової активності силової спрямованості 
[1, 2, 8, 14].  

Використання неадекватних (переважно надмі-
рних) тренувальних навантажень функціональним 
можливостям людини, що вимагає від організму 
додаткового залучення резервів та активізацію 
компенсаторних реакцій, не лише в змозі знизити 
рівень резистентності організму до стресових чин-
ників та розвинути процеси дезадаптації, а також 
негативно впливають на стан імунної та репродук-
тивної систем [7, 9]. Відповідні процеси «нега-
тивної перехресної адаптації» вимагають від дослі-
дних розробки безпечних для організму та одноча-
сно ефективних режимів тренувальних наванта-
жень направлених саме на підвищення функціо-

нальних можливостей організму залежно від на-
прямку м’язової діяльності [5, 17]. 

Поглиблено вивчаючи результати сучасних 
комплексних інтегральних експериментальних дос-
ліджень представлених в науковій літературі стає 
зрозумілим, що незважаючи на широке розповсю-
дження використання нових програм тренувальних 
занять [1, 2, 16] для удосконалення тренувального 
процесу в силову фітнесі, ряд науковців [2, 3, 8, 9, 
15] приділяють увагу саме розробці режимів сило-
вих навантажень, структура яких більш чітко врахо-
вує індивідуальні особливості організму людини та 
її первинний рівень адаптації до відповідного стре-
сового подразника фізичного характеру. 

Незважаючи на широку популяризацію занять 
фітнесом, в сучасній науково-методичній літературі 
не представлено результатів досліджень стосовно 
ефективності використання різних за величиною 
часових показників м’язової діяльності (тривалість 
відпочинку між сетами та час м’язового напруження 
в окремому сеті, тривалість концентричної та екс-
центричної фаз руху). Також, майже відсутні ре-
зультати щодо впливу даних показників на харак-
тер зміни величини інтенсивності і обсягу фізичних 
навантажень, а також динаміку морфометричних 
показників тіла, які відображають ефективність про-
цесів адаптації організму до умов силового фітнесу. 

Метою дослідження стало визначення ефек-
тивності впливу різних режимів тренувальних нава-
нтажень на розвиток морфометричних показників 
тіла чоловіків в процесі занять силовим фітнесом.  

Матеріал, методи та організація досліджен-
ня. Обстежено 50 фізично здорових, нетренованих 
юнаків віком 20±1,1 років. які за своїм рівнем фізи-
чного здоров’я не мали протипоказань занять си-
ловим фітнесом. З даного контингенту було сфор-
мовано 2 дослідні групи: контрольна та основна. 

Представники обох обстежених груп викорис-
товували протягом 3 місяців досліджень однакові 
за структурою, кількістю, варіативністю застосуван-
ня фізичних вправ програми тренувальних занять. 
Водночас, режими тренувальних навантажень сут-
тєво відрізнились один від одного. Так, учасники 
контрольної групи використовували загальновизна-
ний (великою кількістю тренерів та фахівців з боді-
білдингу, пауерліфтингу та атлетизму) в силовому 
фітнесі режим навантажень низької інтенсивності 
та великого обсягу роботи (Rа=0,53) (табл. 1).  

Чоловіки основної групи в процесі тренувань 
використовували розроблений нами експеримента-
льний режим навантажень малого обсягу роботи 
та високої інтенсивності (Rа=0,72). Основна відмін-
ність полягала в зменшенні тривалості періодів 
відновлення між сетами на 30%, порівняно з зага-
льноприйнятим показником в силовому фітнесі, 
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збільшенням тривалості виконання концентричної 
та ексцентричної фаз руху майже в двічі, на тлі 
зниження кількості повторень в окремому сеті май-
же на 50%, що суттєво вплинуло на тривалість 
напруженої м’язової діяльності в окремому сеті, 
величину показників робочої маси обтяження та 
обсягу навантаження в робочому сеті. 

Тренувальні вправи виконувались зі штангою, 
гантелями та на тренажерах дотримуючись визна-
ченої нами техніки. Тривалість одного тренуваль-
ного заняття становила не більше 40 хв не залеж-
но особливостей м’язової діяльності. Тренування 
повторювались з періодичністю 3 заняття на тиж-
день. 

Всі особи, які брали участь у дослідженнях, 
попередньо пройшли повний медичний огляд і ком-
плексний лабораторний контроль (9 показників), за 
результатами яких не мали медичних протипока-
зань. 

За допомогою методу контрольного антропо-
метрії [9] визначали обхватні розміри тіла, параме-
три яких використовували, як допоміжний критерій 
оцінки особливостей адаптаційних змін в організмі 
обстеженого контингенту. Так, показники обхват-
них розмірів тіла (плеча, грудної клітки, стегна) 
досліджували протягом 3 місяців з інтервалом кон-
троля через кожних 45 діб.  

Статистична обробка результатів дослідження 
проводилась з використанням пакету статистичних 
програм IBM *SPSS* Statistics 22. Визначали сере-
днє арифметичне та похибку середнього. Для пе-
ревірки достовірності різниці використовували не-
параметричні критерії (критерій Вілкоксона).  

Результати дослідження. Результати дослі-
дження динаміки параметрів обхватних розмірів 
плеча учасників обох груп, які виявлені протягом 
3 місяців застосування різних режимів тренуваль-
ного навантаження, графічно представлено на 
рис. 1.  

Так, на початку дослідження було встановлено, 
що вихідні значення параметрів обхватних розмірів 
плеча представників контрольної групи, фіксованих 
до початку застосування запропонованих нами 
режимів тренувальних навантажень, на 3,5% 
(р<0,05) вищі за рівень показника виявлено у осіб 
основної групи. Можна припустити, що дана відмін-
ність пов’язана не з рівнем тренованості представ-
ників контрольної групи, а з антропометричними 
особливостями їх тілобудови.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що параметри обхватних розмірів плеча, які були 

Таблиця 1 – Особливості структури тренувальних 
режимів навантажень, які використовували учасники 
дослідних груп в процесі занять силовим фітнесом 

Показники  
тренувального  
навантаження 

Режими силових навантажень 

Загальновизна-
ний  

в силовому 
фітнесі 

Експеримен-
тальний 

Амплітуда виконання 
вправи, %: 

Повна (100%)  
з фіксацією 

снаряда в піко-
вій точці 

Часткова  
(90% від мак-

симальної) 

Умовний коефіцієнт  
амплітуди руху (Q) 1 0,8 

Тривалість фаз руху 

Концентрична 
фаза – 2 с; 

Ексцентрична 
фаза – 3 с. 

Фіксація маси 
снаряду в піко-
вій точці – 1 с. 

Концентрична 
фаза – 3 с; 

Ексцентрична 
фаза – 6 с. 

Тривалість виконання 
одного повторення  
(t, с) 

6 9 

Тривалість відпочин-
ку між сетами, с 60-70 40-45 

Кількість повторень в 
окремому сеті 8-10 4-5 

Максимальна трива-
лість роботи в окре-
мому сеті (Тmax, с) 

48-60 36-45 

Робоча маса снаряду 
(m), % від максималь-
ної (1ПМ) 

63-68 72-74 

Коефіцієнт 
навантаження (Ra) 

0,53 0,72 

Рівень інтенсивності 
та обсягу наванта-
жень 

Низької  
інтенсивності  
та великого 

обсягу 

Високої  
інтенсивності 

та малого  
обсягу 

Тривалість трену-
вального заняття, хв. 30-35 30-35 

 

Рис. 1. Динаміка обхватних розмірів плеча у обстежених 
груп чоловіків в процесі занять силовим фітнесом, n=50 

Примітки: *– р<0,05, порівняно з попередніми показни-
ками; # – р<0,05, порівняно з показниками фіксованими 
в іншій групі чоловіків. 
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виявлені протягом 3 місяців у чоловіків контрольної 
групи, зросли в середньому на 5,9% (р<0,05) порів-
няно в вихідними даними. Однак, даний показник, 
фіксований у представників основної групи, демон-
струє зростання на 7,5% (р<0,05), але лише за пер-
ших 1,5 місяця використання в процесі занять си-
ловим фітнесом експериментального режиму тре-
нувальних навантажень. Даний факт свідчить про 
те, що незважаючи на високий рівень інтенсивності 
навантажень та малий обсяг роботи, викликаний 
саме зменшенням тривалості відпочинку між сета-
ми та часу м’язового напруження до повної втоми, 
темпи зростання м’язової маси тіла та відповідно і 
обхватних розмірів плеча більш виражені саме 
серед представників основної групи. 

На рис. 2 графічно представлені результати 
динаміки параметрів обхватних розмірів грудної 
клітки учасників обох груп, фіксовані протягом 3 
місяців дослідження. 

Результати первинного контролю виявлені на 
початку дослідження свідчать про те, що вихідні 
параметри обхватних розмірів грудної клітки у 
представників контрольної групи на 4,6% (р<0,05) 
вищі порівняно з даними фіксованими у чоловіків 
основної групи. Даний факт підтверджує наше при-
пущення, що незважаючи на майже ідентичні пара-
метри розвитку максимальної сили між групами, 
параметри морфометричних показників все ж таки 
суттєво відрізняються один від одного.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що параметри обхватних розмірів грудної клітки, 
які були виявлені протягом 3 місяців у чоловіків 
контрольної групи майже не відрізняються від ви-
хідних даних. При цьому, за аналогічний період 
часу контрольований морфометричний показник 
фіксований серед представників основної групи, 

демонструє зростання на 4,5% (р<0,05) порівняно з 
вихідними даними. Враховуючи відповідні зміни 
можна зробити припущення, що режим наванта-
жень низької інтенсивності та великого обсягу 
(Rа=0,53) переважно направлений на зростання 
силових можливостей організму за рахунок підви-
щення внутрішньом’язової та між’язової координа-
ції, що не завжди сприяє зростанню м’язової маси 
тіла.  

Результати дослідження динаміки параметрів 
обхватних розмірів стегна чоловіків контрольної та 
основної груп протягом 3 місяців застосування різ-
них режимів навантаження, графічно представлено 
на рис. 3. 

Встановлено, що первинні параметри обхват-
них розмірів стегна фіксовані серед представників 
контрольної групи на 6,1% (р<0,05) вищі порівняно 
з даними виявленими у чоловіків основної групи. 
Отримані результати, аналогічно як ті що предста-
влені вище, вказують на те, що по вихідним мор-
фометричним показникам тіла представники конт-
рольної групи відрізняються від учасників основної, 
але це не свідчить про їх перевагу стосовно рівня 
функціональних можливостей та перспективи в 
даному виді рухової активності.  

Аналіз отриманих результатів свідчить про те, 
що параметри обхватних розмірів стегна представ-
ників контрольної групи, які в процесі занять вико-
ристовували режим навантажень низької інтенсив-
ності, демонструють зростання протягом перших 
45 на 2,0% (р<0,05) порівняно в вихідними даними. 
Однак, протягом наступного етапу занять позитив-
них зрушень не відбулося. В свою чергу, серед 
представників основної групи спостерігаємо пози-
тивну динаміку зростання досліджуваного показни-
ка протягом перших 1,5 місяця на 4,5% (р<0,05) 
порівняно з вихідними даними, а також і в наступ-
ному аналогічному по тривалості періоду занять на 

Рис. 2. Динаміка охватних розмірів грудної клітки у об-
стежених груп чоловіків в процесі занять силовим фітне-

сом, n=50 

Примітки: * – р<0,05, порівняно з попередніми показ-
никами; # – р<0,05, порівняно з показниками фіксовани-
ми в іншій групі чоловіків. 

 

Рис. 3. Динаміка охватних розмірів стегна у обстежених 
груп чоловіків в процесі занять силовим фітнесом, n=50 

Примітки: *–р<0,05, порівняно з попередніми показни-
ками; # –р<0,05, порівняно з показниками фіксованими в 
іншій групі чоловіків. 
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4,5% (р<0,05) в умовах застосування експеримен-
тального режиму навантажень. 

Таким чином, отримані результати дозволяють 
стверджувати, що застосування в процесі занять 
силовим фітнесом експериментального режиму 
навантажень, під час розробки якого використову-
вались незначні (близько 40 с) інтервали відпочин-
ку між сетами, порівняно з загальновизнаними па-
раметрами (60–120 с), не лише підвищують показ-
ники інтенсивності тренувань за рахунок зростання 
напруження в працюючих м’язових групах, але й 
сприяють прискореному збільшенню обхватних 
розмірів тіла учасників основної групи майже на  
2,5 рази, порівняно з результатами фіксованими у 
чоловіків контрольної групи за аналогічний період 
часу. 

Обговорення отриманих результатів. Силові 
навантаження є досить вагомим стресовим подра-
зником для організму людини, тому визначення 
адекватності їх величини функціональним можли-
востям організму та ступінь ефективності впливу 
на процеси адаптації продовжують і сьогодні ви-
кликати підвищену зацікавленість та суперечливі 
питання серед науковців різних галузей та тренерів 
з фітнес індустрії.  

У процесі досліджень виявлено, що викорис-
тання під час розробки експериментального режи-
му навантажень досить незвичайних для силового 
фітнесу інтервалів відпочинку між сетами (не біль-
ше 40 с), які суттєво відрізняються по тривалості 
від загальновизнаних параметрів (1–1,1 хв), не 
лише впливає на величину показників робочої ма-
си снаряду (m) та максимальної тривалості роботи 
в окремому сеті (Тmax), але й сприяє вираженій 
позитивній динаміці зростання м’язової маси тіла 
чоловіків та їх обхватних розмірів. На тлі підвищен-
ня інтенсивності навантажень, що впливає на шви-
дкість розвитку м’язової втоми серед представни-
ків основної групи, обсяг тренувальної роботи та-
кож буде знижуватись на 40-50%. Однак, саме за-
стосування експериментального режиму наванта-
жень сприяє прискореному збільшенню обхватних 
розмірів тіла учасників основної групи майже на 2,5 
рази, порівняно з результатами фіксованими у чо-
ловіків контрольної групи за аналогічний період 
часу.  

Дослідження науковців в спорті та фізіології [1, 
10, 13, 14] свідчать, що підвищення параметрів 
обхватних розмірів тіла чоловіків в процесі фізич-
них навантажень переважно залежить від темпів 
зростання м’язової маси тіла за рахунок гіпертро-
фії швидкоскорочувальних м’язових волокон. Од-
нак, в умовах тренувальних навантажень анаероб-
ного (алактатного) характеру, які використовуються 
в важкій атлетиці та пауерліфтингу, відбувається 

зростання переважно силових можливостей за 
рахунок підвищення показників внутрішньом’язової 
та міжм’язової координації, а морфометричні пока-
зники залишаються майже не змінними [2, 11]. Від-
повідні зміни ми спостерігали під час контролю за 
динамікою обхватних розмірів тіла серед представ-
ників контрольної групи, які використовували зага-
льновизнаний режим навантажень [1]. Отримані 
нами результати підтверджують дані, висвітлені в 
науковій літературі [1, 2, 14, 16], щодо ефективних 
шляхів прискореного зростання м’язової маси тіла 
та відповідно і обхватних розмірів чоловіків шля-
хом підвищення рівня інтенсивності силових наван-
тажень та одночасним зменшенням обсягу викона-
ної роботи.  

Виявлені нами особливості зміни морфометри-
чних показників тіла в заданих умовах м’язової 
діяльності, підтверджують та доповнюють резуль-
тати досліджень щодо темпів зростання результа-
тивності в бодибілдингу [4, 8, 12]. Оптимізація тре-
нувального процесу відбувається за рахунок варіа-
тивності використання показників тренувального 
навантаження (кількості повторень в окремому 
сеті, вправ в тренувальному занятті, робочої маси 
снаряду) [1, 2]. 

Висновки 
1. Встановлено, що використання в процесі занять 

силовим фітнесом розробленого нами режиму 
навантажень з високим рівнем інтенсивності та 
малим обсягом роботи (Rа=0,72), сприяли зрос-
танню протягом 3 місяців середньо-групових 
показників обхватних розмірів тіла учасників ос-
новної групи майже в 2,5 раз більше, порівняно з 
результати фіксованими за аналогічний період 
часу, виявленими серед представників контроль-
ної групи, які застосовували режим навантажень 
з низьким рівнем інтенсивності та великим обся-
гом роботи (Rа=0,53). 

2. Виявлено, що найбільш виражені зміни величи-
ни показників обхватних розмірів тіла фіксовано 
саме після перших 1,5 місяця занять силовим 
фітнесом не залежно від особливостей викорис-
товуваного режиму навантажень. В подальшому 
спостерігаємо суттєве підвищення рівня резис-
тентності до навантажень силового характеру 
особливо у осіб контрольної групи, які викорис-
товували в процесі занять режим навантаження 
низької інтенсивності та великого обсягу роботи, 
внаслідок чого уже після 1,5 місяця тренувань 
темпи зростання обхватних розмірів призупиня-
ються. Даний факт свідчить про необхідність 
кардинальної зміни показників силового наван-
таження через кожних 2 місяця, що дозволить 
постійно підвищувати адаптаційні резерви орга-
нізму чоловіків та відповідно і їх рівень тренова-
ності.  

3. Досліджено, що саме використання в процесі 
занять силовим фітнесом експериментального 
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режиму навантажень, структура якого базува-
лась на підвищенні рівня інтенсивності за раху-
нок зменшення майже на 30 % періоду тривало-
сті відпочинку між сетами та зменшенні обсягу 
роботи за рахунок збільшення концентричної та 
ексцентричної фаз руху майже вдвічі, сприяє 
найбільш вираженим адаптаційним змінам в 
організмі обстежених чоловіків віком 18-20 вра-
ховуючи особливості виявленої динаміки їх мор-
фометричних показників.  
Перспективи подальших досліджень. Необ-

хідність в більш поглибленому вивченні процесів 
адаптації організму чоловіків в умовах тривалого 
періоду використання під час занять силовим фіт-

несом досить різних за інтенсивністю та обсягом 
роботи режимів тренувального навантаження, пот-
ребує комплексних досліджень з використання біо-
хімічних та фізіологічних методів діагностики стану 
організму. Застосування інтегральних методів діаг-
ностики адаптаційних змін в організмі чоловіків в 
умовах силових навантажень переважно анаероб-
ної (лактатної та алактатної) спрямованості дозво-
лить більш чітко визначити ефективність програм 
тренувальних занять та режимів навантаження, 
особливо в процесі корекції м’язової діяльності в 
силовому фітнесі. 
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УДК 796.015.62 
ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ТЕЛА  
У МУЖЧИН В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ФИТНЕСОМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
РАЗЛИЧНЫХ ВРЕМЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МЫШЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дубачинский А. В.  
Резюме. В работе представлены результаты исследования по изучению особенностей изменения 

обхватных размеров тела у мужчин 18–20 лет в процессе занятий силовым фитнесом в течение одного 
мезоцикла в условиях использования различных по временным показателям мышечной деятельности 
режимов нагрузки. 

В процессе исследования участники (50 мужчин) были разделены на 2 исследовательские группы 
(контрольную и основную). Так, представители контрольной группы использовали в процессе занятий 
общепринятый в силовом фитнесе режим нагрузок большого объема работы и низкой интенсивности 
(Rа=0,53). Мужчины основной группы в процессе тренировок использовали разработанный нами экспери-
ментальный режим нагрузок малого объема работы и высокой интенсивности (Rа=0,72). Уменьшение 
продолжительности периодов восстановления между сетами на 30% по сравнению с общепринятым по-
казателем в силовом фитнесе, увеличением продолжительности выполнения концентрической и эксцен-
трической фаз движения почти в два раза, на фоне снижения количества повторений в отдельном сете 
почти на 50%, существенно повлияло на продолжительность напряженной мышечной деятельности в 
отдельном сете, величину показателей рабочей массы отягощения и объема нагрузки в рабочем сете. 

Исследуя особенности изменения средне-групповых параметров обхватных размеров тела обследо-
ванного контингента в течение 3 месяцев занятий силовым фитнесом в условиях применения различных 
по объему и интенсивности режимов нагрузок, было обнаружено существенное отличие между результа-
тами. Установлено, что у представителей основной группы, в процессе занятий использовали достаточ-
но кратковременные (около 40 с) и одновременно необычные для силового фитнеса интервалы отдыха 
между сетами, что повлияло на режим мышечной деятельности и изменение показателей объема и ин-
тенсивности, способствовало более выраженному росту средне-групповых обхватных размеров тела 
почти на 2,5 раза по сравнению с результатами фиксированными у мужчин контрольной группы. 

Выявлено, что наибольшее повышение исследуемых показателей на 7,5% (р<0,05) по сравнению с 
исходными фиксировано при контроле  динамики обхватных размеров плеча у представителей основной 
группы после первых 1,5 месяцев использования в процессе занятий режима нагрузок высокой интенсив-
ности (Rа=0,72). При этом, контролируя изменение параметров обхватных размеров бедра среди пред-
ставителей контрольной группы в течение последних 1,5 месяца исследований, не было выявлено даже 
положительной тенденции. Соответствующие изменения указывают на то, что независимо от особенно-
стей программ занятий и режимов тренировочной нагрузки, наиболее выраженные адаптационные изме-
нения в организме мужчин 18-20 лет в условиях занятий силовым фитнесом длятся не более 45 суток. 
Данный факт указывает на необходимость постоянного изменения величины показателей нагрузки. 

Таким образом, установлено, что именно использование в процессе занятий силовым фитнесом экс-
периментального режима нагрузок способствует более выраженным адаптационным изменениям в орга-
низме представителей основной группы за счет роста мышечной массы тела и соответственно обхват-
ных размеров. 

Ключевые слова: режим нагрузки, интервал отдыха между сетами, эксцентрическая фаза движе-
ния, силовой фитнес, обхватные размеры тела, адаптационные изменения. 

 
UDC 796.015.62 
Features of Changes in the Morphometric Parameters of Men Practicing Power Fitness  
using Various Temporal Parameters of Muscle Activity 
Dubachinskii O. V. 
Abstract. The paper presents the results of studying the peculiarities of changes in body circumference in 

18–20 year-old men in the course of practicing power fitness for one mesocycle in the conditions of using exer-
cise modes that are different in terms of muscle activity. 
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Material and methods. In the course of the study, the participants (50 men) were divided into 2 groups 
(control and main). Thus, the representatives of the control group used in the process of training the generally 
accepted mode of heavy workload and low intensity in power fitness (Ra = 0.53). In the process of training, men 
of the main group used the experimental mode of loads of low workload and high intensity developed by us  
(Ra = 0.72). Reducing the duration of recovery periods between sets by 30% compared with the generally ac-
cepted regimes in power fitness, increasing the duration of the concentric and eccentric movement phases al-
most by half, while reducing the number of repetitions in a separate set by almost 50%, significantly affected the 
duration of tense muscular activities in a separate set, the magnitude of the indicators of the working mass load 
and the volume of load in the working set. 

Results and discussion. Investigating the features of changes in the average group parameters of the body 
circumference of the examined contingent within 3 months of practicing power fitness in the conditions of apply-
ing different load modes in terms of volume and intensity, we found a significant difference between the results. 

The main group representatives used quite short (about 40 s) and at the same time unusual for power fit-
ness rest intervals between sets, which influenced the mode of muscular activity and the change in volume and 
intensity indicators, contributed to a more pronounced increase in the average group body circumference by 
almost 2.5 times compared with the results fixed in the men of the control group. 

The obtained results showed that the greatest increase was in the studied parameters by 7.5% (p <0.05) 
compared to the baseline when monitoring the dynamics of the shoulder circumference of the main group after 
the first 45 days of using it in the process of exercising a high-intensity load mode (Ra = 0.72). At the same time, 
controlling the change in the parameters of the hip circumference among the control group during the last 45 
days of research, there was not any positive trend. The corresponding changes indicated that, regardless of the 
features of the training programs and training load regimes, the most pronounced adaptation changes in the 
body of 18–20 year-old men practicing power fitness lasted no more than 45 days. This fact indicates the need 
for a constant change in the value of load indicators. 

Conclusions. Thus, the research proved that it was the use of the experimental mode of exercise in the 
process of practicing power fitness that contributes to more pronounced adaptation changes in the body of the 
representatives of the main group due to the growth of muscle mass and, accordingly, body circumference. 

Keywords: load mode, rest interval between sets, eccentric phase of movement, power fitness, body cir-
cumference, adaptation changes. 
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