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Анотація. У статті розкриваються важливі питання визначення рівня фізичного розвитку та фізич-
ної підготовленості дівчат, розв’язуються проблеми планування роботи та вибору методик діагностування, 
які дозволили об’єктивно зафіксувати зміни фізичного стану дівчат 11 – 15 років під час оздоровлення в лі-
тньому наметовому оздоровчому таборі. 
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Постановка проблеми. У процесі індивідуального розвитку організм дитини змінюєть-
ся як єдине ціле. Його структурні й функціональні особливості зумовлюються взаємодією ор-
ганів і систем на різних рівнях інтеграції - від внутрішньоклітинного до між системного. Саме 
тому як критерії вікової періодизації використовуються такі інтегральні показник: ріст і зміни 
форм організму, морфофункціональне диференціювання фізіологічних систем і особливості 
поведінки дитини [1]. 

Різниця в моториці дівчаток і хлопчиків розвиваються поступово. У період статевого 
дозрівання показники дівчаток і хлопчиків майже зрівнюються (швидкісно-силові якості, ви-
тривалість). Настання статевого дозрівання супроводжується прискоренням росту тіла в дов-
жину та розвитком продуктивної функції з складними пубертатними перебудовами. Цей пе-
ріод продовжується до 15 – 16 років [6].  

Фізичний розвиток – це біологічний процес становлення і змін природних морфологіч-
них і функціональних властивостей організму людини впродовж її життя. 

Підлітковий вік – період складних анатомо-фізіологічних змін в організмі людини. У 
ньому виділяють три стадії: стадію, що передує статевому дозріванню, стадію статевого до-
зрівання і стадію статевої зрілості [1, 2, 4, 6]. 

Фізичний розвиток підлітків характеризується великою інтенсивністю, нерівномірністю 
та ускладненнями, пов'язаними зі статевим дозріванням.  

Дитячі оздоровчі табори відіграють специфічну роль в організації раціонального фізич-
ного виховання дітей, використанні можливостей природного оточення не лише для фізично-
го розвитку, але і для оздоровлення молодого покоління (С.В. Алексєєв, О.І. Янушанец, 2001). 
Тому вивчення особливостей рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості підлітків 
під час перебування в літньому наметовому оздоровчому таборі є актуальним. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що діяльність міських літніх табо-
рів із денним перебуванням вивчали чимало авторів (С.В. Алєксєєв, 2001; Н.І. Бочарова, 
Т.І. Грицишина, 2000; Т.П. Зав’ялова, Б.П. Пангелов, 1998). Питання розвитку рухових здіб-
ностей і навичок під час літнього відпочинку розкрито в роботах М.І. Бочарова, Т.І. Грици-
шина (2000); К.Ю. Єгорової, Л.О. Тимошенка (1996). Зміцнення здоров’я підвищення функ-
ціональних можливостей, працездатності і фізичного розвитку школярів висвітлено у працях 
В.П. Байкова (1993), Г.Н. Девицького (1984), М.Б. Коваля (1986), В.І. Ляха (1990), Л.О. Мазур 
(1997), М.М. Мелешко (1986). 

Прикладні дослідження оздоровчої спрямованості занять фізичними вправами проводи-
ли Е.А. Пирогова, С.А. Душанін (1986). У проведених дослідженнях В.І. Белов, Ф.Ф. Михай-
лович (1999) детально перераховують чинники, що здійснюють різноспрямований вплив на 
організм. Вони відзначають 51 чинник позитивного впливу і 52 чинники негативного впливу 
на здоров'я.  
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Провідними чинниками збереження і зміцнення здоров'я автори називають фізичну ак-
тивність і фізичне тренування, якісні продукти і збалансоване харчування, емоційну гармонію 
і настрій, повноцінний відпочинок і відновлення, також виключають чинники, що негативно 
впливають на організм [3; 4; 5]. 

Мета. Вивчити та проаналізувати показники фізичного розвитку та фізичної підготов-
леності дівчат 11–15 років під час оздоровлення в літньому наметовому оздоровчому таборі. 

Для досягнення поставленої мети були сформульовані такі завдання: 
1. Проаналізувати стан досліджуваної проблеми в педагогічній теорії та практичній 

діяльності фахівців у галузі фізичного виховання школярів 11–15 років.  
2. Дослідити показники фізичного розвитку дівчат-підлітків в умовах літнього оздо-

ровчого табору. 
3. Визначити показники фізичної підготовленості дівчат 11–15 років у процесі занять 

фізичною культурою під час оздоровлення в оздоровчому таборі. 
Методи та організація дослідження. Для вирішення поставлених завдань і перевірки 

вихідних положень було використано такі методи досліджень:  
1. Теоретичні: аналіз психологічної, педагогічної, методичної та спеціальної літера-

тури, дисертацій та авторефератів, періодичних фахових видань для визначення стану розроб-
ки та перспектив досліджуваної проблеми; зіставлення – для порівняння різних поглядів 
учених на досліджувану проблему, визначення напрямів дослідження та понятійно-категорій-
ного апарату; синтез, порівняння, узагальнення. 

2. Емпіричні: спостереження, анкетування, тестування, бесіда, педагогічний експе-
римент. 

Основні дослідження проводилися на базі заміського наметового оздоровчого табору 
скаутських організацій в селі Курган Лебединського району Сумської області з дітьми серед-
нього шкільного віку (11–15 років). 

Експеримент був спрямований на розробку спеціального комплексу оздоровчих про-
грам фізичного виховання стосовно роботи заміського наметового оздоровчого табору ска-
утських організацій „Курган”. 

Експериментальну групу становили підлітки віком 11–15 років, що займаються за про-
грамою ФДОС (СПО) „Ти не один” (Федерація дитячих організацій Сумщини (Спортивно-па-
тріотичне об’єднання)), та діти, що займаються за програмою ЮФАС „ГАРТ” (Юнацька фут-
больна асоціація Сумщини). 

До контрольної групи ввійшли підлітки віком 11–15 років, що займаються за програмою 
„Скаути ЕСкО”, та діти, що займаються за програмою ФДОС (СПО) „Котигорошко”. 

Виклад основного матеріалу та аналіз отриманих наукових результатів. Дослідни-
ки в галузі фізичної культури вважають, що особливу інформативність мають ознаки обумов-
лені генетично, які включають не тільки антропометричні особливості (довжина та маса тіла, 
окружність грудної клітини, довжина кінцівок тощо) [3]. 

Підлітковий вік характеризується максимальним темпом росту всього організму та 
окремих його частин, посиленням окисних процесів, наростанням функціональних резервів 
організму. Дослідники відзначають максимальний темп росту у хлопчиків у 13–14 років, а у 
дівчаток – в 11–12 років (довжина тіла за рік збільшується на 7–9 см). Оскільки період при-
скореного росту дівчаток починається раніше, ніж у хлопців, та у віці з 11 до 13 років дівчата 
мають більші розміри тіла. Після 14–15 років ріст дівчаток уповільнюється, і хлопчики знову 
починають їх випереджати [5]. 

Аналіз літератури свідчить, що визначення фізичного розвитку дітей шкільного віку є 
невід’ємною частиною комплексного обстеження. У зв’язку з цим, інформація про особливо-
сті фізичного розвитку дівчат 11–15 років має як теоретичне значення, так і можливість вико-
ристовувати отримані дані в процесі практичної роботи [6]. 

Для вирішення поставленої мети дослідження були визначені антропометричні показ-
ники дівчат 11–15 років.  

Довжина тіла є інтегральним показником, який змінюється впродовж життя і залежить 
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від темпу росту та розвитку окремих кісток. Середні показники довжини тіла дівчат 11–12 
років становили 160,20 ± 2,57 см; 13–14 років – 161,94 ± 5,11 см; 15 років – 165,00 ± 4,53 см. 

Середні показники маси тіла дівчат: 43,20 ± 2,68 кг у першій групі; 49,42 ± 6,42 кг у дру-
гій групі та 47,45 ± 3,42 кг у третій групі. Як бачимо, зріст найбільше збільшується у 15 років, 
а вага – у 13–14 років. У старшій віковій групі дівчаток підлітків спостерігається зниження 
ваги тіла. 

У результаті дослідження встановлено, що подовжні показники біоланок голови, тулу-
ба, кисті, стегна, гомілки, стопи дівчат 11-15 років суттєвих відмінностей не мають і знахо-
дяться в таких межах: довжина голови – 19,44 – 20,73 см; довжина тулуба – 44,13 - 45,95 см; 
довжина кисті – 18,31 - 18,93 см; довжина стегна – 37,73 - 38,50 см; довжина гомілки – 35,86 – 
36,91 см; довжина стопи – 22,78 - 23,89 см (рис. 1). 
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Рис. 1. Антропометричні показники (довжини окремих біоланок тіла)  
дівчат 11–15 років 

Умовні позначення: 
1 – голова; 2 – тулуб; 3 – руки; 4 – плече; 5 – передпліччя; 6 – кисть; 7 – ноги; 8 – стегна; 9 – го-

мілки; 10 – стопи. 
 

Суттєві відмінності виявлено між повздовжніми розмірами біоланок руки, плеча, перед-
пліччя, ноги. 

Для вивчення фізичного розвитку дівчат ми досліджували такі показники: ОГК, ЖЕЛ, 
ЧСС, динамометрія кистей, станова сила спини та ніг. 

Середні показники ОГК у дівчат першої групи становили на вдиху – 78,53 ± 3,62 см та 
70,27 ± 4,1 см на видиху (не виявлено відмінності між названими показником в цій віковій 
групі з хлопцями р > 0,05). У другій віковій групі ОГК на вдиху – 83,64 ± 6,60 та на видиху – 
75,28 ± 6,02 см (у цій віковій групі різниця між показниками хлопців і дівчат достовірна р < 
0,05). У третій віковій групі ОГК на вдиху – 85,23 ± 4,41, а на видиху – 77,45 ± 4,52 см (різни-
ця достовірна р < 0,05). Як бачимо, виявлена достовірна різниця тільки між показниками дру-
гої і третьої груп (р < 0,05). Дані перших груп статистично не відрізняються (р > 0,05). 

Наступний досліджуваний показник ЖЕЛ. Середньо статистичні дані: 11-12 років – 
1,696 ± 0,233; 13–14 років – 2,054 ± 0,216; 15 років – 2,49 ± 0,21 – знаходяться в межах вікової 
норми та суттєво менші за показники хлопців (р < 0,05).  

ЧСС дівчат більша, ніж у хлопців. У першій віковій групі середнє значення ЧСС – 89,5 
± 2,3 уд./хв; у другій групі – 84,0 ± 4,4 уд./хв; у третій групі – 82,5 ± 2,3 уд./хв.  

Показники динамометрії правої та лівої кистей дівчат мали такі значення: динамометрія 
правої кисті 11–12-річних – 18,73 ± 3,22 кг, динамометрія лівої кисті – 17,93 ± 3,2 кг; динамо-
метрія правої кисті 13–14-річних – 24,19 ± 3,47 кг, динамометрія лівої кисті – 23 ± 3,55; дина-
мометрія правої кисті 15-річних – 22,27 ± 4,41 кг динамометрія лівої кисті – 19,95 ± 3,95 кг. 
Слід відзначити, що в дівчат найбільший приріст сили кисті спостерігається в 13 – 14 років. 
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У своєму досліджені ми визначали станову силу спини та ніг. Так, у дівчат 11–12 років 
середнє значення станової сили спини – 15,47 ± 2,56 кг; 13–14 років – 26,44 ± 5,28 кг; 15 років 
– 30,23 ± 5,34, різниця достовірна для всіх вікових груп (р < 0,05). Найбільший приріст стано-
вої сили в дівчат спостерігається у 13-14 років. 

Дослідження станової сили ніг дозволило отримати такі середньостатистичні показни-
ки: 11-12 років – 16,93 ± 2,49 кг; 13-14 років – 29,44 ± 5,84 кг; 15 років – 35,68 ± 7,03 кг. Най-
більший приріст станової сили ніг у дівчат спостерігається в 13-14 років. 

Узагальнюючи викладене вище, потрібно відзначити, що досліджувані показники фізи-
чного розвитку дівчат усіх вікових груп знаходяться в межах вікової норми. 

Досліджуючи фізичну підготовленість дівчат-підлітків ми визначили та проаналізували 
основні показники розвитку їхніх фізичних якостей (табл. 1) 

Таблиця 1 
Показники розвитку фізичних якостей дівчат 11 – 15 років 

 

№ 
з/п Показники Один. 

вимірів 11 – 12 років 13 – 14 років 15 років 

1 Біг 60 м с 11,7±0,5 10,5±0,6 10,5±0,7 
2 Біг 1500 м хв 9,55±0,1 9,45 ±0,1 9,2±0,1 

3 Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи к-сть разів 9±2 7±2 8±3 

4 Піднімання тулуба в сід за 1хв к-сть разів 
за 1 хв 32,5±2,5 31±2 35±4 

5 Стрибок у довжину з місця см 145±15 148±5 158±8 
6 Човниковий біг 4x9 м с 12,5±0,3 12,3±0,3 11,9±0,4 

7 Нахили тулуба вперед із положення 
сидячи см 15±2 16±1 18±1 

 

У дітей шкільного віку добре розвиваються швидкісні якості. Це пов’язано з тим, що в 
них збудливість м’язів достатня для прояву цієї рухової якості. Систематичні заняття фізкуль-
турою і спортом розвивають швидкість м’язових скорочень, і максимальна частота рухів мо-
же досягти рівня дорослих вже у 13–14 років. Згідно з результатами нашого дослідження, 
найкращі результати за тестом біг на 60 м показали учениці першої вікової групи – 3,5 бала 
(результати оцінювались за 5-бальною шкалою), результати другої та третьої груп оцінюють-
ся, як середні і дорівнювали трьом балам. 

Рівень розвитку витривалості задовільний у всіх вікових групах. Результати, які ми 
отримали, показали, що цей тест важко виконувати дітям усіх досліджуваних вікових груп (не 
всі учні змогли виконати до кінця). Виконання цієї вправи потребує особливої уваги й кон-
тролю з боку вчителя під час проходження дистанції учнями [6; 7].  

Усі види витривалості, як відомо, у дітей розвиваються пізніше інших якостей, але при 
раціональному тренуванні швидкісна витривалість може досягти рівня дорослих Уже в підлі-
тковому віці. 

Для дітей шкільного віку важливо розвивати статичну витривалість м’язів тулуба, які 
утримують хребетний стовп у правильному положенні. Від розвитку м’язів тулуба значною 
мірою залежить формування правильної кривизни хребетного стовпа, яка визначає поставу 
тіла. Гарна постава тіла спостерігається лише у тих учнів, в яких добре розвинуті м’язи тулу-
ба і які мають високу статичну витривалість[1; 4]. 

Середні показники з тестування силової витривалості: 11 – 12 років – 32,5 ± 2,5 рази 
оцінюється 4 балами; 13 – 14 та 15 років – задовільний рівень силової витривалості (3 бали). 

Силові можливості дівчат тестувалися за допомогою вправи згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи. Найвищий показник силових можливостей м’язів рук спостерігався в дівчат 
11–12 років (3 бали), у 13–15 років результат за цим тестом завданням незадовільний (2 бали).  

Спритність визначалася за результатами човникового бігу 4x9 м. У нашому дослідженні 
в дівчат усіх вікових груп рівень розвитку цієї здібності задовільний. 
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Гнучкість визначалася за результатами нахилу вперед у положенні сидячи. У дослі-
дженнях дівчата показали найвищі результати саме в цьому тесті. Так, 11 – 14 років гнучкість 
розвинута добре (4 бали), у 15 років – відмінно (5 балів). Таким чином, рівень розвитку фізи-
чних якостей дівчат нижчий, ніж у хлопців (окрім фізичної здібності – гнучкості). 

Висновок. Основна проблема фізичного виховання в літніх оздоровчих таборах полягає 
в необхідності досягнення дітьми та підлітками оптимального рухового режиму. Це можливо 
тільки за умови ефективного використання всіх форм фізичного виховання, у тому числі і по-
занавчальних. 

Організаційною передумовою здорового способу життя особистості є фізичний розви-
ток дитини та якісні зміни, що відбуваються під впливом середовища та спеціально організо-
ваного виховання й регулятивної діяльності і розглядаються як сукупність антропометричних 
показників і функціональних можливостей основних систем організму, які забезпечують ру-
хову активність.  

Підлітковий вік характеризується максимальним темпом росту всього організму та окре-
мих його частин. Нерівномірність росту й розвитку дітей пов’язана з біологічними ритмами 
розвитку організму. Згідно з отриманими даними, період найбільшого зростання антропоме-
тричних показників фізичного розвитку спостерігаються в дівчат 11 – 12 років. 

Вивчення моторики та морфофункціонального стану дівчат 11–15 років свідчить, що всі 
досліджувані показники знаходяться в межах регіональних норм для дітей північного сходу 
України. 

Дослідження фізичної підготовленості як рівня розвитку фізичних якостей і ступеня во-
лодіння руховими вміннями та навичками дітей проводилися відповідно до нормативів Дер-
жавних тестів, де середній рівень фізичної підготовленості підлітків оцінювався 3 балами, що 
відповідає середньому рівню.  

Результати, отримані у ході дослідження, підтверджують положення про те, що розви-
ток фізичних якостей відбувається гетерохронно. 

У дівчат у всіх вікових групах найкраще розвинута силова витривалість та гнучкість. 
Перспективи подальших досліджень полягатимуть у розробці програм фізичного ви-

ховання для дітей різних вікових груп під час їхнього перебування в оздоровчих таборах. 
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Аннотация. В статье раскрываются важные вопросы определения уровня физического развития и физи-
ческой подготовленности девушек, решаются проблемы планирования работы и выбору методик диагностирова-
ния, которые позволили объективно зафиксировать изменения физического состояния девушек 11 – 15 лет во 
время оздоровления в летнем палаточном оздоровительном лагерне 
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Abstract. Important questions of definition of physical development level and physical preparation of girls, pro-
blems of scheduling and a choice of techniques of diagnosing which allowed to fix changes of a physical condition of 11-
15 years girls objectively during improvement in a summer health camp are solved in the article. 
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