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1. Оптимальний вік для занять боксом 

 

Успішна підготовка боксерів високої кваліфікації залежить від 

раціональної побудови навчально-тренувального процесу, починаючи від 

початківця-розрядника до майстра спорту міжнародного класу. В 50-60-ті роки 

підготовку боксерів масових розрядів в значній ступені загальмовував 

установлений віковий бар’єр - дозвіл починати займатись боксом не раніше 14 

років. Але вік 14 років співпадає з основним пубертатним періодом, при якому 

загальмовується розвиток бистроти і погіршується загальна координація рухів, 

а це все в цілому відбивається на якості оволодіння технікою боксу. Тому 

виникла необхідність пошуку нових форм і методів для підготовки боксерів 

масових розрядів в більш молодому віці. 

При визначенні оптимального вихідного віку для початку заняттями 

боксом одним з критеріїв є вивчення біографій сильніших боксерів сучасності. 

Наприклад, Р.Тамуліс почав займатись боксом з 10 років, В.Трегубов - з 11 

років, О.Засухін, В.Попенченко, В.Єнгибарян, Б.Лагутін - з 12 років, 

О.Григор’єв, В.Никаноров, В.Білоусов - з 13 років, І.Князев, С.Степашкін, 

В.Соломін, М.Корольов - з 16 років, А.Абрамов, В.Соколов, В. Степанов - з 17 

років, А.Грейнер, А.Шоцикас, С.Щербаков - з 18 років, А.Новосардов, 

А.Кісельов - з 21 року. 

Як бачимо, віковий діапазон початку заняттями боксом у відомих майстрів 

шкіряної рукавички дуже великий. 

Більшість видатних боксерів виконують нормативи майстра спорту після 6 

- 8 років регулярних занять боксом. 

 

2. Загальна характеристика розвитку організму 
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В процесі розвитку організм переживає ряд закономірних морфологічних, 

біохімічних і фізіологічних (функціональних) змін. В науці про індивідуальний 

розвиток - ауксології - вузловими поняттями вважаються ріст і розвиток. При 

цьому ауксологія керується рядом фундаментальних положень: 

1. Ріст і розвиток запрограмовані генетично, але вплив спадковості 

визначає лише загальний план розвитку. Остаточна реалізація генетичної 

програми суттєво залежить від впливу навколишнього середовища. 

2. Ріст і розвиток проходять тільки в одному напрямку і складаються з 

послідовного і незворотного “проходження” окремих фаз (періодів) життя. 

Вікові зміни мають нерівномірний характер. Періоди прискореного розвитку 

чергуються з періодами уповільнення і відносної стабілізації. 

3.  Індивідуальний розвиток організму проходить неодночасно 

(гетерохронно), тобто різні органи і системи формуються в різні строки. В 

окремі періоди життя, наприклад в період статевого дозрівання, 

гетерохронність (нерівночасність) може підсилюватись. 

4.  Вплив спадкових факторів і факторів довкілля із віком змінюються. В 

перші роки життя, а також в пубертатний період підвищується чутливість 

організму до дії факторів навколишнього середовища. 

5.  Ефект впливу факторів зовнішнього середовища залежить від їх сили. 

Слабі дії не здійснюють суттєвого впливу на організм, сильні можуть 

загальмувати його розвиток. Найбільший ефект створюють середні впливи. 

6. Вплив зовнішнього середовища залежить від так званої норми реакції 

організму, котра є індивідуальна. Норма реакції визначається віком, статтю, 

індивідуальними особливостями, тренованістю та іншими факторами, 

7. На різних етапах індивідуального розвитку змінюються відношення між 

двома сторонами обміну речовин та енергії - процесами асиміляції (утворення, 

освоєння речовин, накопичування енергії) і дисиміляції (розклад, окислення 

речовини, витрати енергії). В дитинстві, в період росту і формування організму 

переважають процеси асиміляції, проходить більш інтенсивний обмін речовин, 

утворюються складні органічні сполуки. 

8. З віком змінюється характер нервової і гуморальної регуляції функцій. 

Наприклад, вікові зміни серцево-судинної системи відбивають вплив 

симпатичного і блукаючого нервів. На ранніх етапах розвитку переважає 

симпатичний вплив. Це проявляється в більш високій частоті серцевих 

скорочень (ЧСС) у підлітків в умовах спокою. По мірі розвитку організму 

підсилюється роль блукаючого нерву, що проявляється в уповільнені серцевих 

скорочень. 

9.  Для формування людини як особистості, виключне значення мають 

соціальне оточення, виховання. Змінюючи фактори соціального середовища 

(оточення) виховного впливу, можна цілеспрямовано впливати на становлення 

особистості. 

 

3. Вікова періодизація 

 

В медичній і педагогічній практиці прийнято користуватися наступною 

віковою періодизацією: 
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З 4 до 7 років - дошкільний вік; з 7 до 12 років - молодший шкільний вік; 

13 -16 - середній шкільний або підлітковий вік; 17 - 21 - юнацький вік. 

Вікова градація учасників змагань з боксу. 

12 - 13 років - молодша юнацька вікова група; 

14 - 15 років - середня юнацька вікова група;  

16 - 17 років - старша юнацька група;  

18 - 19 років - юніори; 

19 років і старші - дорослі. 

Вік визначається по року народження. 

Перехід від одного вікового періоду до наступного звичайно визначають 

як переломний етап індивідуального розвитку. В цей час мають місце не тільки 

кількісні, але і якісні вікові перетворення. В кожному етапі проходить спадково 

обумовлене дозрівання тих структур, котрі забезпечують нові особливості 

фізіологічних змін і поведінкових реакцій, які повинні проходити у 

відповідному віковому період. 

Паспортний і біологічний вік. Розвиток організму проходить безперервно, 

границі вікових періодів досить умовні. Тому важко точно визначити 

закінчення одного і початок другого етапу розвитку. До того ж кожний 

організм розвивається індивідуально і має свій “почерк” розвитку. Окрім 

календарного (паспортного) віку рекомендують враховувати біологічний 

(фізіологічний) вік. Біологічний вік характеризується рівнем фізичного 

розвитку, руховими можливостями дітей і підлітків, ступенем їх статевого 

дозрівання, ступенем окостеніння різних костей скелету, розвитком зубів. 

Календарний вік може не співпадати з біологічним. Так, біологічний вік у 

підлітків з низькими показниками фізичного розвитку може відставати від 

паспортного на 1-2 роки, а у підлітків з високим фізичним розвитком 

фізіологічний вік може опереджати паспортний на 1-2 роки. 

Кожний віковий період має свої особливості в побудові і функціях 

окремих органів і систем, в реактивності організму і в емоціонально-

психічному формуванні особистості. 

 

4. Фізичний розвиток молодої людини 

 

Фізичний розвиток - це закономірний процес зміни морфологічних і 

функціональних особливостей організму, тісно пов’язаний з віком і статтю 

людини, станом здоров’я, спадковими факторами, умовами життя і 

специфічним впливом занять певним видом спорту. 

4.1. Морфологічні параметри, скелет. 

Серед морфологічних параметрів, які визначають фізичний розвиток 

людини основними є: поздовжні розміри тіла (довжина тіла, довжина верхніх і 

нижніх кінцівок), маса тіла, широтні розміри (обсяг грудної клітки, ширина 

плечей, тазовий діаметр і т.д.), а також інтегральні показники розвитку розмірів 

тіла (поверхня тіла, пропорції тіла). 

Довжина тіла в період з 4 до 20 років збільшується нерівномірно: 

відмічаються періоди мінімального і максимального росту. У хлопців 

максимальна інтенсивність росту тіла спостерігається з 4 до 5,5 років і з 11 до 
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14 років. Максимальне збільшення довжини тіла протягом року (більше 8 см) 

припадає на 13,5 років. Після 14,5 років довжина тіла майже не збільшується, а 

після 17-18 років ріст тіла практично припиняється. 

Маса тіла, на відміну від довжини тіла і обсягу грудної клітки - досить 

лабільний показник, який відносно швидко змінюється під впливом різних 

факторів. Значний приріст маси тіла спостерігається в період статевого 

дозрівання. 

Скелет. Особливості диференціювання кісткової тканини, в тому числі 

порядок і строки появлення точок окостеніння і синастазів в окремих частинах 

скелету об’єктивно відбивають процеси росту організму дитини і можуть 

служити надійним показником його біологічного віку. 

Окостеніння скелету у дітей проходить нерівномірно: до 9-11 років 

закінчується окостеніння фаланг пальців на руках, трохи пізніше, до 12-13 років 

- зап’ястя і кисті. Кості тазу інтенсивно розвиваються з 10 до 12 років. 

Зрощення трьох частин безіменної кістки, фаланг пальців на ногах, костей 

плюсни і передплюсни проходить значно пізніше і закінчується іноді тоді, коли 

підлітки стають дорослими. 

При заняттях спортом необхідно приймати до уваги особливості 

формування скелету. Варто пам’ятати, що різкі поштовхи під час приземлень 

при стрибках, нерівномірне навантаження на ліву і праву ногу можуть 

викликати зміщення костей тазу і неправильне їх зростання. Надмірні 

навантаження на нижні кінцівки, в час коли процес окостеніння ще не 

закінчився, можуть привести до появи плоскостопості. 

Скелет дітей і підлітків відзначається значною кількістю хрящової 

тканини, надзвичайно рухливими суглобами, легко розтягуваними 

сухожиллями. 

Внаслідок змін в побудові зв’язкового апарату, кістяних і хрящових 

елементів хребта поступово формуються вигини хребта: до 7 років 

встановлюється шийна і грудна кривизна, до 12 - поперекова, хребет найбільш 

рухливий до 8-9 річного віку. Звідси нерідкі випадки, коли у молодших 

школярів спостерігаються різноманітні порушення постави і деформація 

хребта. 

В підлітковому віці кісткова система знаходиться в стані підсиленого 

росту. Особливо швидко ростуть довгі трубчасті кості верхніх і нижніх 

кінцівок, прискорюється ріст в висоту окремих хребців. При цьому, ріст костей 

в ширину незначний. Процес закостеніння скелету продовжується. Після 

закостеніння зап’ястя і п’ястку в епіфізарних хрящах і міжхребцевих дисках 

лише появляються зони закостеніння. 

В зв’язку з відставанням розвитку м’язової тканини від росту скелету, при 

несприятливих умовах і в підлітковому віці можуть виникати різні порушення 

постави або деформація хребта. Застосування надмірних м’язових навантажень 

прискорює процес закостеніння і може викликати уповільнений ріст трубчастих 

костей в довжину. 

Варто підкреслити, що порушення постави можуть супроводжуватись 

змінами функцій різних органів і систем (серцево-легенева система, апарат 

травлення та ін.). 
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4.2. М’язова система. 

Необхідно уникати великих по об’єму та інтенсивності навантажень в 

молодшому шкільному віці (7-12 років), тому що вони викликають великі 

енерговитрати, які можуть спричинити затримку росту організму. Проте 

відносні величини сили м’язів на 1 кг маси тіла близькі до показників сили 

дорослих, тому можна широко використовувати вправи для виховання сили, 

пов’язані з доланням власної ваги тіла в нахилах і вертикальному положенні. 

З віком сила м’язів збільшується нерівномірно. До 14 - 15 років розвиток 

суглобово-зв’язкового апарату, м’язів і сухожиль в скелетних м’язах досягають 

високого рівня. В цьому віці м’язи по своїх властивостях вже мало 

відрізняються від властивостей м’язів дорослих людей. 

У старших школярів м’язи еластичні, мають добру нервову регуляцію, 

відзначаються високою скорочувальною здатністю і здатністю до розслаблення. 

По своєму хімічному складу, будові і скорочувальних властивостях вони у них 

приближаються до м’язів дорослих. Опорно-руховий апарат вже може 

витримувати значні напруження і здатний до доволі довгої роботи. 

4.3. Нервова система. 

У дітей молодшого шкільного віку (7-12 років) сила і врівноваженість 

нервових процесів відносно невеликі, переважають процеси збудження. Але 

більша збуджуваність і реактивність, а також висока пластичність нервової 

системи сприяють кращому і більш швидкому засвоєнню рухових навичок. 

Діти цього віку можуть легко оволодіти технічно складними формами рухів. В 

той же час необхідно часто переключати один вид діяльності на інший. 

В підлітковому віці (13-16 років) в психіці проходить перелом, формується 

світогляд, наступає психічна зрілість. Але відмічається і недостатній рівень 

гальмівних процесів.  

В функціональному відношенні в цей період організм вкрай нестійкий і 

підвладний захворюванням і зривам. Про те руховий та вестибулярний 

аналізатори досягають високого рівня розвитку. 

Характерним для юнацького віку (17-21 рік) є тяга до творчості, змагань, 

подвигів. Складаються основні риси особистості, формується характер, більш 

об’єктивною стає самооцінка, змінюються мотиви вчинків. 

4.4. Серцево-судинна система. 

З віком у дітей і підлітків збільшується маса і об’єм серця, змінюється 

співвідношення його відділів і положення в грудній клітці, вдосконалюється 

нервова регуляція серцево-судинної системи.  

Найбільш інтенсивне збільшення маси серця спостерігається  на першому 

році життя і в період статевого дозрівання. 

Серцевий м’яз розвивається до 18-20 років і разом з ним збільшується 

об’єм серця. 

Навіть при невеликому навантаженні ЧСС у дітей і підлітків збільшується 

в більшому ступені, чим у дорослих. При напруженій м’язовій діяльності у 

дітей 8-11 років вона досягає 200-220 ударів в хвилину, хоча МПК при цьому в 

2,5 рази менше, ніж у дорослих. 

У дітей і підлітків при фізичному навантаженні артеріальний тиск (АТ) 

підвищується значно менше, чим у дорослих, що пояснюється слабким 
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розвитком серцевого м’язу - малим об’ємом серця і більш широким просвітом 

судин відносно розміру серця. 

4.5. Дихальна система. 

Частота дихання, яка є одним із показників зовнішнього дихання, з віком 

уповільнюється: в 7 років вона дорівнює 23, в 8 років - 22, в 9 років - 21, в 10 

років - 20, в 11 років - 19 в одну хвилину. Глибина ж дихання, навпаки, 

відповідно збільшується - 163, 170, 230, 254 мл. 

При напруженій м’язовій діяльності дихання у дітей молодшого шкільного 

віку більш часте, чим у дорослих. Наприклад, частота дихання у дітей і 

підлітків досягає 60-70, а у дорослих 20-30 раз в 1 хвилину.  

При м’язовій роботі кисневий режим організму дитини менш економічний, 

чим у дорослих. 

В віці 14-18 років проходить бурхливий розвиток організму. В цей період 

накопичуються сили, набувається спритність, збільшується витривалість, 

підсилюється діяльність всіх органів і систем, особливо органів дихання, 

кровообігу і нервової системи. До 15 років процес закостеніння хребтового 

стовбура, грудної клітки, тазу і кінцівок ще не закінчився, зв’язковий апарат 

більш еластичний, чим у дорослих, тому в цей період велике м’язове 

напруження протипоказане.  

В юнаків 17-18 років енергійно росте м’язова тканина, робляться більш 

досконалими функції органів кровообігу. Уповільнюється пульс, знижується 

артеріальний тиск, ударний об’єм серця наближується до об’єму дорослих, 

зменшується швидкість руху крові. Саме в цей період дуже важливим є 

гармонійний розвиток всіх груп м’язів, так як одностороннє збільшення однієї 

групи може привести до нерівномірного розвитку внутрішніх органів і 

порушенню їх функцій. Тому у юнаків 17-18 років можна збільшувати фізичне 

навантаження, активно розвивати спеціальну витривалість і силові якості. 

Підсилення діяльності органів кровообігу неодмінно супроводжується 

аналогічною реакцією зі сторони органів дихання: частішає пульс, дихання. 

Порушення координації між функціями цих органів негативно відбивається на 

адаптації організму. 

В 16-18 років проходить підсилений ріст маси легенів, в зв’язку з чим 

збільшується їх життєва ємність. Інтенсивність газообміну у дітей і підлітків 

значно більша, чим у дорослих. 

Відомо, що активність і працездатність м’язів залежить від кількості 

поступаючої крові: чим активніша м’язова діяльність, тим більше потрібно 

крові для її харчування. Тому при заняттях боксом, наприклад, під час 

навчального бою з партнером, більше втомлюються ті юнаки, у яких погано 

поставлене дихання, недостатньо треновані м’язи, не автоматизовані основні 

боксерські дії. 

Поряд з підсиленим ростом всього організму росте і стає більш потужним 

серцевий м’яз. Але розвиток серця відстає від розвитку інших органів, і, якщо 

при підвищених навантаженнях м’язова система, внутрішні органи 

пристосовуються і справляються з пред’явленими вимогами, то серце працює з 

перенапруженням, можлива його гіпертрофія. Підвищенню функціональних 
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можливостей органів кровообігу сприяє ЗФП з поступово зростаючими 

фізичними і психічними навантаженнями. 

Організм, який росте потребує відносно більше кисню, чим дорослий, тому 

заняття з юнаками необхідно як можна частіше проводити на відкритому 

повітрі. 

Немаловажну роль в боксі припадає на діяльність вестибулярного апарату, 

розвиток якого у юнаків уже завершений. По мірі тренування рівновага у 

боксерів масових розрядів робиться більш стійкою, але внаслідок того, що 

м’язи ще не зовсім міцні, нервові центри, обумовлюючи рівновагу, підвищено 

реагують на механічні подразники. Така реакція особливо характерна для 

юнаків із слабо розвиненою м’язовою системою (астенічного типу), рівновагу 

котрих можуть порушити навіть легкі удари.  

4.6. Особливості психіки юнацького організму. 

В юнацькому віці формуються якості, які складають психічну сферу 

людини - думки, почуття, прагнення, наміри, бажання та їх прояви. Тому 

психічні процеси у різних індивідуумів проходять неоднаково, у одних дії 

врівноважені, у інших - поспішні і безконтрольні, навички нестійкі; у одних 

емоції і збудженість понижені, у інших - підвищені; одні втомлюються 

швидше, інші більш витривалі; деякі боксери масових розрядів мобільні, 

проявляють ініціативу, швидко оволодівають технічними і тактичними 

навичками, інші обмежені в своїх діях, ведуть бій одноманітно, пасивні, не 

проявляють вираженого прагнення до перемоги, треті не враховують своїх 

помилок під час бою, слабо реагують на поради і зауваження тренера, а при 

складних обставинах втрачають самовладання і контроль за своїми діями і т.д. 

Сила і стійкість сприйнять залежать від індивідуальних особливостей. 

Одні боксери масових розрядів краще сприймають цілісні дії, не зауважують 

деталей, інші, навпаки, із деталей не можуть скласти цілісну дію. Крім того, сам 

характер сприймань у одних більш механічний, а у інших - осмислений. 

В період статевого дозрівання загальна пам’ять дещо знижується, але 

рівень зорової і рухової пам’яті значно вищий ніж у дорослих, тому що діти і 

підлітки запам’ятовують наглядно (образно). Свідома, вольова пам’ять 

приходить в 17-18 років.  

4.7. Загальні особливості підліткового вікового періоду. 

Відмінною анатомічною рисою організму підлітка є випереджаючий ріст 

костей його скелету в порівнянні з м’язовою масою. І хоча в організмі людини в 

цьому віці вже є зони певного закостеніння в цілому, опорно-руховий апарат 

підлітка являє собою легко деформовану систему. Це обумовлює необхідність 

постійного контролю за величиною і спрямованістю фізичних навантажень. 

Тому необхідно уникати вправ з різкими односторонніми поштовхами, 

асиметричного піднімання обтяжень, натужування, надмірного і продовженого 

навантаження на опорну поверхню стопи. 

Оцінюючи особливості рухової функції підлітка, вкажемо на два науково 

встановлених факти:   

а) до 12-14 років особа засвоює біля 90% всього об’єму рухових навичок, 

які вона одержує в своєму житті; 
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б) в 13-14 років вона входить в завершальну фазу формування системи 

управління рухами. 

Таким чином, підліток практично не уступає дорослому у виконанні 

складно координаційних рухів, зате суттєво переважає його в здатності 

навчатись новим рухам. 

4.8. Індивідуальні особливості юного спортсмена. 

В основі цих особливостей крім індивідуальних показників морфо-

функціонального і психічного походження лежить різниця між паспортним і 

біологічним віком молодої людини. Величина такої різниці залежить від 

екзогенних (харчування, місце і умови проживання та ін.) і гормональних 

факторів (ступінь статевої зрілості). 

Тому тренер повинен враховувати, що ранній зовнішній розвиток деяких 

осіб не дає основи для оцінки розвитку всього організму. 
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Інформаційні ресурси 

1. Фонд навчально-методичної літератури бібліотеки ЛДУФК. 

2. Електронні та паперові примірники текстів лекцій з дисципліни «Теорія і 

методика обраного виду спорту (бокс)». 

3. Ресурси інтернет: http://repository.ldufk.edu.ua/ 

  

 

 

АНОТАЦІЯ 

Анатомо-фізіологічні та психічні особливості юнаків і підлітків – боксерів 

масових розрядів: лекція з дисципліни Теорія і методика обраного виду спорту 

– Спортивно-педагогічне вдосконалення. Спеціальність 017 Фізична культура і 

спорт, спеціалізація «Бокс», рівень вищої освіти «бакалавр» (для студентів 2 

курсу факультетів Фізичної культури і спорту та Педагогічної освіти), кафедра 

Фехтування, боксу та національних одноборств, Нікітенко С.А. 2019. 

Anatomical-physiological and mental characteristics of boys and adolescents - boxers 

of mass ranks. Lecture on discipline «Theory and methodics of the chosen sport - 

Sports and pedagogical improvement (boxing)». Nikitenko Serhii. 

http://repository.ldufk.edu.ua/

