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трудовой активности. Для реализации цели, указанной в данной ста i гг 
необходимо применять и использовать разнообразные физичссмк 
упражнения, мероприятия спортивного и оздоровительно! И
направления.
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В. Г. Солдатенко (Старобільї м< і

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ 
УЧНІВ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ

У статті відображено теоретичні аспекти віконт 
особливостей фізичного розвитку, будови та функцій органі по 
старшокласників загальноосвітніх навчальних закладів.

Ключові слова: юнацький вік,фізичний розвиток, здоров’я.

Фізичне виховання молодого покоління спрямоване ип 
досягнення фізичної досконалості, міцного здоров’я, правильної h, 
відповідно до віку фізичного розвитку, оволодіння ЖИ ГИ Во 
необхідними руховими навичками й вироблення інкома 
працездатності організму.

Юнацький вік -  дуже відповідальний етап розвитку в лівії  
школяра. Завершується морфо-функціональне дозрівання органі ім\ 
відбуваються істотні зміни його особистості, психологічне і.і 
соціальне дорослішання [1, с.51-59].

Межа переходу від підліткового до юнацького віку дуже умовна 
і за різними схемами періодизації приходигься на різний паспортний
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вік. Відповідно до періодизації, прийнятої у віковій фізіології, 
юнацький вік у дівчат починається в 16 років, у юнаків -  у 17. За 
даними психологів, вік між 14-15 і 17 роками називається ранньою 
юністю [2, 3]. У школярів юнацький вік припадає на старші класи, 
коли виникають значні труднощі, пов’язані з інтенсивністю 
навчального навантаження й емоційною напругою, у період вибору 
професії й підготовки до вступу в доросле життя.

Метою нашої роботи є визначення вікових особливостей 
фізичного розвитку старшокласників в умовах сучасної 
загальноосвітньої школи.

На різних етапах індивідуального розвитку людини змінюється 
характер нейрогуморальної регуляції функцій. Наприклад, на ранніх 
етапах переважають механізми симпатичної регуляції ССС, що 
виявляється в підвищеній ЧСС в умовах відносного спокою. З віком 
посилюється вплив блукаючого нерва, що виявляється, зокрема, в 
уповільненні ритму серцевих скорочень [3, 22].

Істотні вікові розходження ЧСС спостерігаються при м’язовій 
діяльності. Так, наприклад, та сама робота здійснюється більш 
ощадливо завдяки меншій інтенсифікації серцевої діяльності 
(хлопчики 12-14 років -  ЧСС 130 уд/хв. -  виконують роботу, яка не 
перевищує 70 ват., а 18-літні -  122 ват.).

Артеріальний тиск у юнацькому віці повинен дорівнювати 
105/80 мм рт. ст. У юнаків віком 16 років іноді трапляється тимчасове 
підвищення систолічного тиску до 130-140 мм рт. ст. (юнацька 
гіпертонія), це пояснюється тим, що розвиток серця і кровоносних 
судин відбувається не синхронно. Так, у період статевого дозрівання 
ріст серця може випереджати ріст кровоносних судин, тому виникає 
необхідність ретельно дозувати й індивідуалізувати фізичні 
навантаження [4, 11].

Зауважимо, щоу старшокласників майже закінчується процес 
окостеніння більшої частини кістяка. Розвиток трубчастих кісток у 
ширину збільшується, а в довжину сповільнюється. Кістяк здатний 
витримувати значні навантаження. Розвиток кісткового апарата 
супроводжується формуванням м’язів, сухожиль, зв’язок. У цьому віці 
відзначається асиметрія в збільшенні сили правої та лівої половини 
тіла.

М’язова система розвивається нерівномірно.Так, у 8-літньої 
дитини м’язи складають близько 27 % маси тіла, у 16-літнього юнака -  
близько 35 %, а в 17-літнього юнака вона складає близько 44 %. Отже, 
у старшому шкільному віці збільшується м’язова маса, цей процес 
закінчується до 20-22 років.
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До 16 років уповільнюється розвиток довжини та ваги тіла 
Майже 60-70 % дівчат у цьому віці перестають рости, а до 17-літнього 
віку -  32%. У 15-16 років середній темп приросту ваги тіла 
збільшується на 5,9-6,0 %. Зріст тіла в юнаків у більшості випадків 
припиняється до 17-18 років, те саме відбувається і з масою тіла.

Перехід до юнацького віку зв’язаний з подальшим 
удосконаленням вищої нервової діяльності. Підвищується рівень 
аналітично-синтетичної, аналітично-інтегрованої діяльності кори 
головного мозку, збільшується функція узагальнення, зростає роль 
словесних сигналів, зменшується латентний період на словесний 
подразник. Підсилюється внутрішнє гальмування, нервові процесії 
стають більш урівноваженими.

Значно підвищується розвиток дихальної системи організму у 
віці 12-17 років. Дихальний обсяг збільшується більш ніж у 1,5 рази, 
швидкість повітряного потоку на вдиху й видиху зростає. Дихальний 
обсяг досягає величини, характерної для дорослих.

Зазначимо, що найважливіша фізіологічна особливість розвитку 
вегетативних процесів -  різке розширення резервних можливостей 
усіх органів і систем. Це розширення йде в організмі двома шляхами 
за рахунок розвитку функціональних можливостей периферійних 
органів (до 17 років системи вегетативного забезпечення виходять на 
зрілий рівень функціонування) і за рахунок удосконалювання 
центральних механізмів керування. Як приклад розглянемо процеси, 
пов’язані з м’язовою діяльністю і її вегетативним забезпеченням 
Периферійною ланкою тут є кісткові м’язи. Хоч їхня будова и 
основному сформована вже на попередньому етапі розвитку, коли 
закладаються співвідношення волокон різних типів (формується 
метаболічний і функціональний профіль), дозрівання волокон 
продовжується і в юнацькому віці. Це виявляється в збільшенні 
розмірів (поперечника) волокон, їх глікогенних й жирових запасів. Усс 
це істотно розширює рамки функціональних можливостей м’язів [5, 
32].

Старший шкільний вік -  це період завершення статевого 
дозрівання і разом з тим початкова стадія фізичної зрілості. Для 
старшокласника типова готовність до фізичних і розумових 
навантажень. Фізичний розвиток сприяє формуванню навичок і умінь 
у праці і спорті, відкриває широкі можливості для вибору професії. 
Разом з цим фізичний розвиток впливає на розвиток деяких якостей 
особи.
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МУЗЫКОТЕРАПИИ

Статья посвящена анализу влияния музыкотерапии как лечебно
профилактического направления. В ней рассказывается о 
методологических приёмах включения элементов музыкотерапии в 
учебно-воспитательный процесс.

Ключевые слова: музыкотерапия, учебно-воспитательный
процесс.

В современном мире особую актуальность приобретают меры по 
совершенствованию существующих и созданию новых эффективных 
средств, методов профилактики, повышающих резервные 
возможности организма человека. Особый интерес вызывает 
использование музыкального искусства, что получило название 
музыкотерапии. В основе данного лечебно-профилактического 
направления лежит использование различных методов воздействия 
музыкой на детей.

Современные нейрохирурги и психологи считают, что музыка 
оказывает магическое воздействие на развитие мозга человека. 
Удивительно, что конкретные типы нервных клеток реагируют на 
определенные частоты звуковых колебаний, соответствующие 
музыкальным нотам. Поэтому и возникла музыкотерапия как 
психотерапевтический метод, основанный на целительном 
воздействии музыки на психологическое состояние человека.
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