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УДК 796.011 
Зеніна Ірина Володимирівна 

Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського» 

(Київ, Україна) 
 

ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ І СТУДЕНТІВ 
  

Анотація. Встановлено поступовий розвиток морфофункціональних 
показників у школярів і студентів від 7 до 20 років. Темпи таких змін були 
неоднаковими як у вікових, так і статевих групах. Виявлено, що у хлопчиків і 
дівчаток 7-8 років середньо статистичні значення коефіцієнту фізичного 
розвитку перевищували стандартні показники. У 9-13 років на фоні 
подальшого підвищення морфофункціональних параметрів темпи 
збільшення фізичного розвитку дещо зменшувалися. З 13 до 16 років 
показник коефіцієнту фізичного розвитку мало змінювався, окрім незначного 
підвищення в 14 років. Показано, що у віковому періоді 17-20 років у 
обстежуваних студентів переважає середній рівень фізичного розвитку. 
Виявлені достовірні відмінності між значеннями коефіцієнту фізичного 
розвитку в групах хлопців і дівчат 17 - 19 років. 

Ключові слова: морфофункціональні показники, студенти, учні, 
фізичний розвиток. 

 
Аннотация. Установлено постепенное развитие морфофункциональных 

показателей у школьников и студентов от 7 до 20 лет. Темпы таких изменений 
были неодинаковыми как в возрастных, так и половых группах. Выявлено, что 
у мальчиков и девочек 7-8 лет средне статистические значения коэффициента 
физического развития превышали стандартные показатели. В 9-13 лет на 
фоне дальнейшего повышения морфофункциональных параметров темпы 
роста физического развития несколько уменьшались. С 13 до 16 лет 
показатель коэффициента физического развития мало менялся, кроме 
незначительного повышения в 14 лет. Показано, что в возрастном периоде 17-
20 лет у обследуемых студентов преобладает средний уровень физического 
развития. Выявлены достоверные различия между значениями коэффициента 
физического развития в группах юношей и девушек 17 - 19 лет.  

Ключевые слова: морфофункциональные показатели, студенты, 
учащиеся, физическое развитие. 

 
Zenina Iryna Volodymyrivna 

Natsіonalny tehnіchny University of Ukraine "Kiev The polіtehnіchny іnstitut 
named Igor Sikorsky" 

(Kyiv, Ukraine) 
 

STUDY OF PECULIARITIES OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF PUPILS AND 
STUDENTS 

 
Abstract. Gradual development of morphofunctional indexes is set for pupils 

and students from 7 to 20 years old. Rates of such changes were different both in 
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age-old and sexual groups. It is educed that for boys and girls 7-8 years middling 
the statistical values of coefficient of physical development exceeded standard 
indexes. In 9-13 years on a background of further increase of morphofunctional 
parameters the rates of increase of physical development diminished a bit. From 13 
to 16 years the index of coefficient of physical development changed a little, except 
for an insignificant increase in 14 years. It is shown that in an age-old period 17-20 
years a mesosomia prevails for the inspected students. It is educed reliable 
differences between the values of coefficient of physical development in the groups 
of boys and girls 17 and 19 years. 

Keywords: morpho-functional indicators, students, pupils, physical 
development. 

 
Постановка проблеми. Дослідження здоров'я молодого покоління 

України пов'язані, перш за все, з проблемою зниження рівня здоров'я школярів 
і студентів [1, 2]. Навчання в школі це не тільки період інтенсивного розвитку 
організму а й одночасно етап надзвичайно емоційного реагування на 
навколишні подразники, вплив яких може негативно вплинути на 
індивідуальний розвиток школяра. 

Для студентів також характерна тенденція погіршення стану здоров'я: 
знижуються показники фізичного і нервово-психічного розвитку, збільшується 
кількість гострих і хронічних захворювань, з'являються нові хвороби, які не 
були характерні для юнацького віку [3]. Серед причин таких негативних 
процесів більшість авторів виділяють соціально-економічні, екологічні чинники, 
а також зниження рухової активності і т.д. [4]. Серйозною причиною погіршення 
здоров'я молоді, є збільшення навчальних навантажень для сучасних освітніх 
установ. 

Все це обумовлює необхідність пошуку і розробки нових сучасних 
підходів до проведення динамічних спостережень за станом здоров'я 
молодого населення, адекватних сучасним вимогам [5-9]. Актуальність даної 
проблеми є суттєвою в зв'язку з недостатнім викладом її в вітчизняних 
наукових джерелах інформації [10]. 

Ціль роботи - вивчити особливості фізичного розвитку школярів і 

студентів. 
Методи і організація дослідження. У дослідженнях брали участь 

школярі і студенти. 
Для оцінки фізичного розвитку використовували методичний підхід, 

запропонований Г.В. Коробейниковим (2001) [11]. 
Вимірювали довжину і масу тіла, реєстрували кардіореспіраторний 

показники - ЧСС в спокої (ЧСС) і після 20 присідань, Життєву ємність легенів 
(ЖЕЛ), затримку дихання на вдиху і видиху. Коефіцієнт фізичного розвитку 
(КФР) розраховували за формулою. 

Результати дослідження. 

Аналіз результатів фізичного розвитку дозволив виявити поступовий 
розвиток морфофункціональних показників у осіб від 7 до 20 років. Але темпи 
таких змін були неоднакові як у вікових, так і статевих групах. 

У хлопчиків 7 років КФР становив 1,095 ± 0,024 у.о., Тоді як у дівчаток 
був вище і дорівнював 1,116 ± 0,025 у.о.. У 8 - річних дітей він підвищився і 
відповідно склав у хлопчиків 1,094 ± 0,025 у.о., у дівчаток 1,13 ± 0,018 у.о. У 9 
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років відбулося деяке зниження цього показника і у хлопчиків (1,041 ±  
0,013 у.о.), і у дівчаток (1,072 ± 0,023 у.о.). зниження середніх показників КФР 
продовжилося і в 10 років. У 10 - річних хлопчиків значення КФР були 1,032 ± 
0,014 у.о., У дівчаток - 1,067 ± 0,023 у.о. Найбільш низькі значення коефіцієнта 
фізичного розвитку хлопчиків у порівнянні з його показниками у дівчаток 
пов'язані з великим приростом морфофункціональних показників фізичного 
розвитку у останніх, що підтверджується також іншими дослідженнями [12]. 

Аналіз КФР за критерієм t-Стьюдента показав, що у всіх вікових групах 
відсутні достовірні відмінності середніх значень КФР між хлопчиками і 
дівчатками (р> 0,05). Отримані показники КФР у хлопчиків і дівчаток 
відповідають середньому рівню фізичного розвитку, визначаючи цією 
методикою, яка вказує на відповідність фактичних показників і належних. 
Результатами наших досліджень ми доповнюємо дані Ю.А. Ермолаева (2001), 
в яких вказується на незначні статеві відмінності фізичного розвитку хлопчиків і 
дівчаток до 10 років [13]. 

Відмінності в середніх значеннях КФР у хлопчиків були достовірними 
між віковими групами 10 років і 7 i 8, а саме: у 10 - річних дітей цей показник 
був нижче, ніж у дітей 7 і 8 років. 

У дівчаток спостерігалася схожа динаміка змін КФР, як і у хлопчиків, але 
з деякими особливостями. Найбільші значення КФР у них були виявлені в 8 
років, а у віці 9 і 10 років поступово знижувалися. Достовірні відмінності були 
виявлені між групами 8 - літніх і 9 i 10 - літніх дітей (р <0,05). Між віковими 
групами 7 i 8, 7 i 9, 7 i 10, 9 i 10 років достовірних відмінностей не встановлено. 

Представлені результати вказують на те, що рівень фізичного розвитку 
школярів, в більшості випадків, зберігається протягом усього досліджуваного 
періоду. Отримані результати узгоджуються з даними Г.П. Сальниковой [14]. 

КФР у хлопчиків і дівчаток 11-14 років перебував в рамках від 0,95 до 
1,059 у.о. Високі значення КФР мали дівчинки 11 років - 1,057 у.о., а низьким 
він виявився також у дівчаток, але у віці 16 років - 0,96 у.о. Високий рівень 
фізичного розвитку у хлопчиків також був в 11 років - 1,024 у.о., а низьким - в 
15 років - 0,98 у.о. З 1,057 ± 0,02 у.о. в 11 років у дівчаток, і 1,023 ± 0,018 у.о. у 
хлопчиків цього ж віку КФР у 12-річних школярів знизилась до - 1,042 ± 0,016 
у.о. у дівчаток, і до 1,016 ± 0,014 у.о. у хлопчиків. Зниження середніх значень 
КФР продовжилося у досліджуваних і в 13 років. Великі зміни відбулися у 
дівчаток. КФР у них становив - 0,972 ± 0,019 у.о., а у хлопчиків, відповідно - 
1,001 ± 0,015 у.о. У 14 - річних хлопчиків КФР підвищився, до 1,002 ± 0,024 у.о., 
у дівчаток продовжував знижуватися і склав - 0,97 ± 0,018 у. о. У 15 років - 
дещо знизився як у хлопчиків (0,97 ± 0,02 у.о.), так і у дівчаток (0,968 ±  
0,02 у.о.). Для 16-річних хлопчиків характерно незначне збільшення значень 
КФР - 1,015 ± 0,02 у.о., а у дівчаток він майже не змінився - 0,962 ± 0,01 у.о. 

Аналіз КФР за критерієм t-Стьюдента показав, що у всіх вікових групах 
відсутні достовірні відмінності середніх значень КФР між хлопчиками і 
дівчатками (Р> 0,05), крім 16-річних хлопчиків, де КФР достовірно вище, ніж у 
дівчаток (Р <0, 05). 

Таким чином, можна зробити висновок, що коефіцієнт фізичного 
розвитку у школярів середнього та старшого шкільного віку перебував в 
рамках середніх популяційних стандартів. Дівчата мали кілька вищі значення 
КФР, ніж хлопчики в 11-12 років, а в 13-14 років спостерігалася зворотна 
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тенденція. Достовірні відмінності за значеннями КФР були виявлені тільки у 
дівчаток 13 і 14 років по відношенню до 11 і 12 річним. 

Між віковими групами хлопчиків таких відмінностей не встановлено. Не 
встановлено достовірних відмінностей КФР між статевими групами ні в одному 
з вікових періодів. 

Досліджуючи наступний віковий період, аналіз результатів дозволив 
встановити, що у юнаків і дівчат від 17 до 20 років показники КФР змінювалися 
несуттєво. У юнаків 17 років КФР становив 1,07 ± 0,02 у.o. У 18 років 
залишався на тому ж рівні -1,073 ± 0,03 у.o. У 19-20 років спостерігалося 
незначне збільшення значень КФР і він склав відповідно 1,07 ± 0,02 у.o та 
1,088± 0,03 у.o.  

Значення КФР у дівчат на відміну від юнаків були нижче і в 17 років 
склали 0,982 ± 0,02 у.o У 18 років відбувалося незначне збільшення КФР -1,02 
± 0,03 у.o. У дівчат 19-20 років КФР склав відповідно 1,01 ± 0,04 у.o і 1,032 ± 
0,03 у.o. 

Аналіз КФР за критерієм t-Стьюдента показав, що між усіма віковими 
групами як у юнаків так і дівчат, були відсутні достовірні відмінності в середніх 
значеннях КФР (Р> 0,05). Достовірні відмінності були встановлені між 
значеннями КФР в групах юнаків і дівчат 17 і та 19 років (Р <0,05). 

Висновки. 

1. Аналіз результатів фізичного розвитку дозволив встановити відмінні 
риси поступового розвитку морфофункціональних показників у школярів і 
студентів від 7 до 20 років. Темпи таких змін були неоднаковими як в вікових, 
так і статевих групах. 

2. У хлопчиків і дівчаток 7-8 років середньо статистичні значення КФР 
перевищували стандартні показники. В 9-13 років на тлі подальшого 
підвищення морфофункціональних параметрів темпи збільшення фізичного 
розвитку кілька зменшувалися. З 13 до 16 років показник КФР мало 
змінювався, крім незначного підвищення в 14 років. 

3. У віковому періоді 17-20 років у обстежуваних студентів переважає 
середній рівень фізичного розвитку. Виявлено достовірні відмінності між 
значеннями КФР в групах юнаків і дівчат 17 і та 19 років. 
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