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УДК331.483.4:796.42 
Олег Шалар 

 
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКАРСЬКО-ПЕДАГОГІЧНОГО КОНТРОЛЮ 

ПІДЛІТКІВ, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ ЛЕГКОЮ АТЛЕТИКОЮ 
Вступ. У сучасних умовах реформування системи освіти в Україні 

фізична культура є важливим складовим елементом, що формує у молоді 
основи здорового способу життя, а також сприяє активному довголіттю та 
бадьорості [1,2,5]. У цьому контексті актуальним питанням є вдосконалення 
змісту, форм і методів лікарського контролю підлітків (13–14 років) які 
займаються фізичною культурою та спортом [3,4,6,7].  

Недостатність досліджень про особливості лікарсько-педагогічного 
контролю підлітків, які займаються фізичною культурою та спортом, рівень 
фізичної підготовленості й функціональний стан організму підлітків 
визначило актуальність обраної теми [8,9,10,11]. 

Метою дослідження є встановлення форм, методів лікарського контролю 
підлітків, які займаються фізичною культурою та спортом і визначити шляхи 
покращення цих складових. 

Результати дослідження. У педагогічному спостереженні брали участь 
23 підлітка (12 дівчат і 11 хлопців) віком 13–14 років Херсонської ДЮСШ № 
3, які займалися за програмою загальної фізичної підготовки легкоатлетичної 
спрямованості. 

Фізичний розвиток підлітків вимірявся за індексом Кете з урахуванням 
росту і маси тіла (див. табл. 1) 

Як видно з таблиці 1, приріст всіх показників у підлітків 13–14 років 
відбувався рівномірно і повільно відповідно природнім закономірностям 
цього віку. Варто відмітити, що рівень співвідношення довжини і маси тіла у 
всіх юних легкоатлетів виявився вище середнього. Але приріст фізичного 
розвитку у дівчат виявився більш кращим (на 3,1). Це можна пояснити 
перебудовами ендокринного апарату, що відбувається в період статевого 
дозрівання і формування вторинних статевих ознак. 

Таблиця 1 
Фізичний розвиток підлітків-легкоатлетів 13–14 років (2016–2017 р.) 

Вимірювання  Дівчата Хлопці 
в 

вересні 
в 

лютому 
приріст в 

вересні  
в 

лютому  
приріст 

Довжина  
тіла (см) 

167.33 168.25 + 0.92 172.91 173.91 + 1.0 

Маса  тіла 
(кг) 

54.75 55.7 + 0.95 54.73 55.18 +0.45 

Індекс Кетлє  327.2 331.1 + 3.90 316.5 317.3 + 0.80 
Функціональна підготовленість юних легкоатлетів визначалася за 

дихальними пробами Штанге і Генче та артеріальним тиском. Виявлено, що 
затримка дихання у хлопців (13–14 років) до початку дослідження (у вересні) 
за пробою Штанге складала 55.01 с, після (у лютому) – 56.81 с. Таким чином, 
зростання затримки дихання на вдиху після 5 місяців занять спортом склало 
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1,8%. За пробою Генчи на початку дослідження складала 28.64 с, а після – 
29.80 с. Отже, зростання затримки дихання на видиху після 5 місяців занять 
фізичною культурою становило 1,2%. З результатів дослідження видно, що 
більшість підлітків відносяться до високого та достатнього рівнів 
функціональної підготовленості. Показники артеріального тиску у більшості 
хлопців (54,5%) знаходилася в нормі і у 45,5% вище норми. 

Рівень фізичної підготовленості між хлопцями і дівчатами визначався за 
різними тестами. Хлопцям біло запропоновано: біг з навантаженням 20 кг на 
30м (швидкісно-силові якості); біг протягом 5 хв. (витривалість); човниковий 
біг 3х10м (спритність); підтягування в висі на перекладині (сила). 

Як видно з таблиці 2, зростання показників сили і швидкісно-силових 
якостей підлітків відбулося завдяки використанню в тренуваннях тренажерних 
пристроїв за методом колового тренування. Спритність хлопців покращилася 
(на 0,29с) завдяки впровадженню спортивних ігор (баскетбол, гандбол) за 
спрощеними правилами. Щодо розвитку витривалості, то тренувань, 
спрямованих на розвиток цієї якості, майже не проводилося. Але зростання 
цієї якості у хлопців (на 36,91 м) відбулося за рахунок спонтанних і 
цілеспрямованих швидкісних бігових вправ. 

Таблиця 2 
Результати фізичної підготовленості підлітків (хлопців) 13–14 років 
Вид заняття в вересні  в лютому Зростання/зменшення 

Біг з навантаженням 
20 кг (30 м), с 

5.53 5.34 - 0.19 

Біг 5 хв.  (м) 1359.45 1396.36 + 36.91 
Човниковий біг  
3х10  (с) 

7.34 7.05 - 0.29 

Підтягування, к-сть 6.73 8.55 + 1.82 
Рівень фізичної підготовленості дівчат визначався за наступними тестами: 

стрибок у довжину з місця та стрибок в гору за Абалаковим (швидкісно-
силові якості нижніх кінцівок); кидок набивного м’яча (швидкісно силові 
якості верхнього плечового поясу). 

Таблиця 3 
Результати фізичної підготовленості підлітків (дівчат) 13–14 років 

Вид заняття в вересні в лютому Зростання/зменшення 
Стрибок у довжину 
(см) 

184.67 195.08 + 10.41 

Стрибок за 
Абалаковим (см) 

43.50 44.75 + 1.25 

Кидок набивного 
м’яча (2 кг), (см) 

393.42 414.0 + 20.58 

Як видно із таблиці 3, позитивні зрушення у фізичній підготовленості 
дівчат відбулися за всіма показниками. Цьому сприяли стрибкові вправи на 
скакалці, у довжину, у глибину (яму з поролоном), у висоту тощо. 
Швидкісно-силові якості верхнього плечового поясу дівчат покращилися (на 
20,58м) завдяки використання метальних приладів різної ваги у ігровій та 
змагальній формі 
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Висновок.Систематичне заняття спортом за програмою загальної 
фізичної підготовки сприяло підвищенню рівня фізичної підготовленості 
підлітків, а також позитивно вплинуло на укріплення стану їх здоров’я. Це 
може бути підставою для збільшення інтенсивності фізичних навантажень 
підлітків у процесі спортивного тренування з легкої атлетики.   
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ЗМІСТ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 КАФЕДРИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
Сучасна державна політика в сфері освіти повинна приділяти серйозну 

увагу здоров’ю студентської молоді, заняттям в спортивних секціях з різних 
видів спорту [1,2], оволодінням комп’ютерними технологіями [3,4,5] з метою 
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