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морФо-ФункціонАльниЙ стАн учнів стАрШих клАсів,  
які розпочАли нАвчАння з Шести- тА семирічноГо віку

мізюк м.і., суслик з.б., мельник в.і., єремчук я.о.
івано-Франківський національний медичний університет

у роботі наведено особливості морфо-функціонального стану учнів старших класів в порівняльному ас-
пекті між учнями, які розпочали навчання з шести (нШр) та семи (нср) років за статтю, класами на-
вчання, місцем проживання (місто, село) та зонами Прикарпаття. результати досліджень свідчать про те, 
що у старшокласників суттєвих відмінностей між учнями за соматометричними показниками маси тіла, 
довжини тіла та окружності грудної клітки та динамікою фізіометричних показників протягом навчаль-
ного дня немає. відмінності в розподілі гармонійності фізичного розвитку за індексом вервека між учнями 
нШр та учнями нср спостерігаються у віці 14 років, у 9-му і 10-му класах та у м. івано-Франківську, 
де переважають процеси витягування та грацільності. суттєвих гендерних відмінностей в гармонійності 
розвитку між учнями нШр та учнями нср немає.
ключові слова: старшокласники, фізичний розвиток, гармонійність, Прикарпаття.
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Постановка проблеми. стан здоров’я до-
рослої людини у значній мірі визначаєть-

ся станом її здоров’я у дитячому віці. вивчення 
особливостей цього динамічного процесу є дуже 
важливим з точки зору виявлення факторів ри-
зику, які можуть сприяти формуванню донозо-
логічних, функціональних та патологічних змін 
в організмі учнівської молоді.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. для 
характеристики фізичного розвитку школярів 
використовуються антропометричні параметри 
довжини тіла, маси тіла, окружності грудної 
клітки з визначенням рівнів гармонійності у їх 
співвідношенні, з урахуванням вікових та ґендер-
них особливостей [2]. дослідження фізіометрич-
них показників (фізична працездатність, м’язова 
сила, життєва ємкість легень) у дітей шкільного 
віку за 15-річний період показало зниження фі-
зичної працездатності, м’язової сили і збільшен-
ня життєвої ємкості легень [7].

Поряд з традиційними методами розрахунку 
індексів фізичного розвитку пропонується ви-
користовувати новий метод інтегрального оці-
нювання фізичного розвитку, який має істотні 
переваги над традиційними оцінками, зокрема, 
позбавлення показників розмірності робить мож-
ливим їхнє порівняння та об’єднання в єдину ін-
тегральну оцінку без втрати початкової інформа-
тивності показників [1].

гармонійність розвитку визначається на 
основі антропометричних та функціональних 
показників фізичного розвитку дитини у кон-
кретний період. вікова динаміка фізичного 
розвитку юнаків має виражену тенденцію до 
зменшення питомої ваги осіб з гармонійним роз-
витком на фоні зростання чисельності з різко 
дисгармонійним розвитком. аналогічною була 
вікова динаміка фізичного розвитку дівчат. 
відображенням гендерних тенденцій є більша 
питома вага юнаків у порівнянні з дівчатами 
з гармонійним фізичним розвитком і меншою 
кількістю осіб з різко дисгармонійним розви-
тком [9, 5].

за результатами проведеного аналізу більш ви-
сокий рівень гармонійності розвитку характерний 
для сільських підлітків, особливо у 16-річному віці, 
що узгоджується з даними інших авторів [4].

для учнів старшої школи характерною є пе-
реважна стабільність фізичного розвитку і пра-
цездатності при зростанні фізіометричних по-
казників у 16-річних юнаків (жЄл – на 387,5 мл, 
сили кисті та станової сили – на 7,2-7,9 кг і 8,4 кг 
відповідно). дисгармонійний фізичний розвиток 
мають 28,6-42,7% учнів за рахунок низьких 
функціональних показників та дефіциту маси 
при щорічному прирості на 3,6-4,6% [8]. Під час 
порівняння фізичного розвитку хлопців 11-17 ро-
ків з різних еколого-географічних зон констато-
вано, що фізичний розвиток підлітків у гірських 
та рівнинних областях близький до загальноро-
сійських показників. хлопці передгірських об-
ластей відстають у фізичному розвитку і показ-
ники їхнього фізичного розвитку нижче середніх 
величин [3].

серед школярів з нормальним фізичним роз-
витком лише кожна друга дитина мала серед-
ній гармонійний фізичний розвиток. у 10% шко-
лярів з групи «норма» виявлено дефіцит маси 
тіла, у 2-3% дітей – її надлишок. дефіцит маси 
тіла серед 17-річних дівчат зустрічався у 4 рази 
частіше, ніж серед хлопців, що підтверджує со-
ціальний вплив на формування пропорцій тіла 
у сучасних сільських дівчат [6].

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. невирішені питання стосу-
ються порівняльної характеристики особливос-
тей морфо-функціонального стану школярів, які 
розпочинали навчання в школі у різному віці.

мета статті. головною метою цієї роботи 
є вивчення особливостей морфо-функціонально-
го стану учнів старших класів Прикарпатсько-
го регіону в порівняльному аспекті між учнями, 
які розпочали навчання з шести років (нШр), 
та учнями, які розпочали навчання з семи років 
(нср), для встановлення факторів ризику ви-
никнення змін в організмі дітей.

Медичні науки
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виклад основного матеріалу. дослідження 

показників фізичного розвитку старшокласни-
ків проводилося в залежності від статі (дівчата, 
хлопці), віку (14, 15, 16, 17 років), класу (9-й, 10-й,  
11-й), місця проживання (місто, село) та зони 
Прикарпаття (гірська, передгірська, рівнинна, 
м. івано-Франківськ) у порівняльному аспекті 
між учнями нШр та учнями нср.

соматометричні показники фізичного роз-
витку старшокласників за статтю наведено 
в табл. 1.

Під час вивчення соматометричних показни-
ків фізичного розвитку дітей за статтю установ-
лено, що суттєвих відмінностей між дівчатами 
нШр і дівчатами нср, а також між хлопцями 
нШр та хлопцями нср за показниками огк, 
маси тіла та довжини тіла немає (р>0,05).

Під час вивчення соматометричних показни-
ків фізичного розвитку старшокласників за ві-
ком встановлено, що суттєвих відмінностей між 
учнями нШр і учнями нср віком 14 років, 15 ро-
ків, 16 років та 17 років за показниками огк, 
маси тіла та довжини тіла немає (р>0,05).

не виявлено суттєвих відмінностей за показ-
никами огк, маси тіла та довжини тіла також 
між учнями нШр і учнями нср, в залежності 
від місця проживання (місто, село).

Під час вивчення соматометричних показ-
ників фізичного розвитку старшокласників за 
класами виявлено деякі суттєві відмінності між 
учнями нШр і учнями нср за показниками огк 
та маси тіла.

Так, у 10-му класі огк в учнів нШр станови-
ла (83,35±0,60) см, а в учнів нср – (86,68±0,76) см 

Таблиця 1
соматометричні показники фізичного розвитку старшокласників за статтю

показник стать
рік початку навчання

6 років 7 років
m±m n m±m n

огк, см 
дівчата 80,59±0,61 229 82,18±1,02 97
хлопці 83,82±0,67 165 84,93±0,92 71

Маса тіла, кг 
дівчата 54,53±0,53 312 56,33±0,84 122
хлопці 61,37±0,76 222 61,93±0,88 86

довжина тіла, 
см 

дівчата 162,74±0,34 314 162,59±0,52 123
хлопці 171,99±0,53 222 172,41±0,63 86

Таблиця 2
соматометричні та фізіометричні показники фізичного розвитку старшокласників  

за зонами прикарпаття

показник зона прикар-
паття

рік початку навчання
6 років 7 років

m±m n m±m n

огк, см

г 84,94±0,57 120 88,75±0,99* 36
П 86,20±0,78 64 83,95±1,67 20
р 76,78±1,42 80 81,83±2,07* 41
Ф 80,25±0,70 130 81,30±0,83 71

Маса тіла, кг 

г 56,88±0,78 145 60,67±1,25* 42
П 58,67±0,89 130 56,77±1,29 44
р 57,58±1,14 128 60,94±1,61 51
Ф 56,43±0,93 131 56,96±0,93 71

довжина тіла, 
см

г 166,86±0,65 145 166,40±1,21 42
П 167,87±0,80 132 165,57±1,15 44
р 165,96±0,71 128 167,75±1,04 52
Ф 165,53±0,69 131 166,59±0,87 71

динамометрія 
правої руки, кг

г 0,33± 0,31 88 0,38±0,20 16
П 0,71±0,26 119 0,74±0,32 38
р 0,90±0,17 163 0,69±0,44 51
Ф 0,58±0,11 110 0,65±0,18 57

динамометрія 
лівої руки, кг 

г 1,25±0,40 88 0,75±0,43 16
П 0,65±0,17 119 0,68±0,22 38
р 0,79±0,15 163 0,35±0,23 51
Ф 0,91±0,15 110 1,09±0,19 57

Пікфлоуметрія, 
мл 

г 3,07±4,62 88 -4,38±7,07 16
П 5,80±2,98 119 1,58±4,81 38
р 6,81±2,64 163 5,69±4,70 51
Ф 8,82±2,44 110 12,28±2,57 57

П р и м і т к и:
1. * – достовірність р<0,05.
2. Г – гірська зона, П – передгірська зона, Р – рівнинна зона, Ф – м. Івано-Франківськ.
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(р<0,05), маса тіла – (57,04±0,83) кг та (60,18±0,82) 
(р<0,05).

відмінності за соматометричними показника-
ми старшокласників виявлено також і в окремих 
зонах Прикарпаття (табл. 2).

зокрема, огк учнів нШр в гірській зоні 
становила (84,94±0,57) см, а в учнів нср – 
(88,75±0,99) см (р<0,05), у рівнинній зоні – відпо-
відно (76,78±1,42) см та (81,83±2,07) см (р<0,05), 
відмінності за масою тіла були тільки 
в гірській зоні – (56,88±0,78) кг в учнів нШр 
та (60,67±1,25) кг в учнів нср (р<0,05).

динаміка фізіометричних показників також 
представлена в табл. 2. за динамікою фізіоме-
тричних показників протягом навчального дня 
(динамометрія правої руки, динамометрія лівої 
руки, пікфлоуметрія) суттєвих відмінностей між 
учнями нШр та між учнями нср не спостеріга-
ється (р>0,05).

для своєчасного виявлення відхилень у фі-
зичному розвитку (затримка росту, відставання, 
випередження, грацільність) використовувалася 
методика визначення індексу вервека, який ха-
рактеризує співвідношення процесів росту і роз-
витку дітей.

визначення індексу вервека за віком показа-
ло, що відмінності в гармонійності фізичного роз-
витку між учнями нШр та учнями нср спосте-
рігаються у віці 14 років (χ2=11,11, р<0,05).

При цьому середній гармонійний розвиток 
мають 49,12% учнів нШр та 33,33% учнів нср. 
затримка росту спостерігається у 15,20% учнів 
нШр та у 8,33% учнів нср. у цей період в учнів 
нср переважають процеси грацільності (37,50%).

за розподілом показників 15-17 років суттєвих 
відмінностей між учнями нШр та учнями нср 
не виявлено, відмічається зростання дітей з гар-
монійним розвитком: серед 15-річних він стано-
вить 56,08% в учнів нШр та 65,43% в учнів нср, 

серед 16-річних – відповідно 55,93% та 65,42%, 
серед 17-річних – 38,71% та 54,17%.

розподіл індексу вервека за статтю школя-
рів показує, що суттєвих гендерних відміннос-
тей в гармонійності розвитку між учнями нШр 
та учнями нср немає (р>0,05).

розподіл індексу вервека за класами школя-
рів наведено в табл. 3.

серед школярів 9-го класу середній гар-
монійний розвиток мають 53,98% учнів нШр 
та 63,55% учнів нср, серед школярів 10-го кла-
су – відповідно 48,63% та 50,72%, серед школярів  
11-го класу – 46,50% та 56,80%.

за розподілом показників суттєві відміннос-
ті спостерігаються між учнями нШр та учнями 
нср у 9-му класі (χ2=9,73, р<0,05) та у 10-му кла-
сі (χ2=16,62, р<0,05), переважають процеси за-
тримки та відставання росту. в 11-му класі сут-
тєвих відмінностей між учнями нШр та учнями 
нср немає (χ2=3,06, р>0,05).

серед школярів 9-го класу середній гар-
монійний розвиток мають 53,98% учнів нШр 
та 63,55% учнів нср, серед школярів 10-го кла-
су – відповідно 48,63% та 50,72%, серед школярів  
11-го класу – 46,50% та 56,80%.

за розподілом показників суттєві відміннос-
ті спостерігаються між учнями нШр та учнями 
нср у 9-му класі (χ2=9,73, р<0,05) та у 10-му кла-
сі (χ2=16,62, р<0,05), переважають процеси за-
тримки та відставання росту. в 11-му класі сут-
тєвих відмінностей між учнями нШр та учнями 
нср немає (χ2=3,06, р>0,05).

розподіл індексу вервека за зонами Прикар-
паття показує, що середній гармонійний розвиток 
у гірській зоні мають 60,00% учнів нШр та 47,22% 
учнів нср, у передгірській – відповідно 40,74% 
та 37,04%, у рівнинній – 47,50% та 61,91%, у м. іва-
но-Франківську – 53,13% та 70,42%. за розподілом 
показників суттєві відмінності спостерігаються між 

Таблиця 3
розподіл індексу вервека за класами школярів

показники фізичного 
розвитку 

початок навчання у 6 років початок навчання у 7 років
χ2 р

Абс. % Абс. %
9-й клас

затримка росту 32 14,16 4 3,74

9,73 <0,05

відставання росту 37 16,37 16 14,95
середній, гармонійний 122 53,98 68 63,55

витягування 31 13,72 15 14,02
грацільність 4 1,77 4 3,74

всього: 226 100 107 100
10-й клас

затримка росту 26 14,21 15 21,74

16,62 <0,05

відставання росту 27 14,75 9 13,04
середній, гармонійний 89 48,63 35 50,72

витягування 18 9,84 4 5,80
грацільність 23 12,57 6 8,70

всього: 183 100 69 100
11-й клас

затримка росту 12 20,70 4 13,30

3,06 >0,05

відставання росту 11 19,00 7 23,30
середній, гармонійний 27 46,50 17 56,80

витягування 7 12,10 1 3,30
грацільність 1 1,70 1 3,30

всього: 58 100 30 100
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учнями нШр та учнями нср у м. івано-Франків-
ську (χ2=13,14, р<0,05), в інших зонах відмінностей 
немає. у гірській, передгірській та рівнинній зонах 
переважають процеси затримки та відставання 
росту, у м. івано-Франківську переважають про-
цеси витягування та грацільності.

висновки і пропозиції. 1. Таким чином, наве-
дені результати досліджень свідчать про те, що 
у старшокласників загальноосвітніх навчальних 
закладів суттєвих відмінностей між учнями нШр 
та учнями нср за соматометричними показника-
ми маси тіла, довжини тіла та окружності грудної 
клітки в залежності від віку, статі, місця прожи-
вання (місто, село) та динамікою фізіометричних 
показників протягом навчального дня немає.

2. суттєві відмінності (р<0,05) між учнями 
нШр та учнями нср відмічаються у 10-му класі 

за окружністю грудної клітки та масою тіла, а 
також за окружністю грудної клітки у гірській 
і рівнинній та масою тіла в гірській зонах При-
карпаття.

3. відмінності в розподілі гармонійності фі-
зичного розвитку за індексом вервека між учня-
ми нШр та учнями нср спостерігаються у віці 
14 років (χ2=11,11, р<0,05), у 9-му (χ2=9,73, р<0,05) 
і 10-му класах (χ2=16,62, р<0,05) та у м. івано-
Франківську (χ2=13,14, р<0,05), де переважають 
процеси витягування та грацільності.

4. суттєвих гендерних відмінностей в гармо-
нійності розвитку між учнями нШр та учнями 
нср немає (р>0,05).

5. необхідно продовжувати вивчення стану 
здоров’я школярів в умовах запровадження пе-
дагогічних інновацій.
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мизюк м.и., суслык з.б., мельник в.и., еремчук я.А.
ивано-Франковский национальный медицинский университет

морФо-ФункционАльное состояние учеников стАрШих клАссов, 
которЫе нАчАли обучение с Шести- и семилетнеГо возрАстА

Аннотация
в работе показаны особенности морфо-функционального состояния учеников старших классов в срав-
нительном аспекте между учениками, начавшими обучение с шести (нШр) и семи (нср) лет по полу, 
классу обучения, месту жительства (город, село) и зонам Прикарпатья. результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что в старшеклассников существенных отличий между учениками по соматометриче-
ским показателям массы тела, длины тела, окружности грудной клетки, а также динамике физиометри-
ческих показателей в течение учебного дня нет. отличия в распределении гармоничности развития по 
индексу вервека между учениками нШр и учениками нср наблюдаются в 14 лет, в 9-м и 10-м классах 
и в г. ивано-Франковск, где преобладают процессы вытягивания и грацильности. существенных гендер-
ных отличий в гармоничности развития между учениками нШр и учениками нср нет.
ключевые слова: старшеклассники, физическое развитие, гармоничность, Прикарпатье.
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ivano-frankivsk national Medical university

morpho-fuNctioNAl stAte of seNior pupils  
who beGAN their educAtioN At the AGe of six ANd seVeN

summary
the article presents a hygienic assessment comparing the peculiarities of the morpho-functional state 
of senior pupils between thouse who began their education at six (Esiy) and seven (Esey) years by 
gender, classes, place of residence (city, village) and precarpathian areas. the results of the research 
indicates that there are no significant differences between pupils in the senior classes according to the 
somatometric indexes of the body weight, body length and circumference of the chest and the dynamics 
of the physiometric indexes during the school day. differences in the distribution of the harmony of 
physical development according to the Vervek index between the pupils of the Esiy and the students of 
Esey are observed at the age of 14, in the 9th and 10th grades and in the city of ivano-frankivsk, where 
the processes of extraction predominate. there are no significant gender differences in the harmonious 
development between the pupils of the Esiy and the pupils of the Esey.
Keywords: senior pupils, physical development, harmony, precarpathian region.


