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Анотація. Установлено, що однією з причин різноманітних відхилень у стані здоров’я дітей є недо-
статня рухова активність, обсяг якої з кожним роком зменшується, тому фізичний розвиток людини є по-
казником, який легко змінюється під впливом різноманітних факторів а особливо умов навколишнього се-
редовища. Оцінка рівня фізичного, розвитку дитини є невід’ємним елементом контролю за станом здо-
ров’я і посідає важливе місце в подальшому розвитку дитячого населення.  

Проаналізувавши отримані показники, одержані в процесі визначення фізичного розвитку молод-
ших школярів спеціальних медичної групи (СМГ) з’ясовано, що у хлопчиків, показники дещо перевищу-
ють показники дівчаток. Але за даними різних науковців це явище можна вважати нормальним.  
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Постановка проблеми. Рівень фізичного розвитку в дитячому віці є одним з об’єктив-
них показників стану здоров’я дитячого населення. На жаль, погіршення здоров'я молодого 
покоління в Україні набуло в останні роки стійкого характеру. За результатами комплексних 
медичних обстежень, проведених спеціалістами в різних регіонах нашої країни, приблизно 50 
% дітей молодшого шкільного віку вважаються здоровими, решта мають уже ті чи інші від-
хилення у фізичному розвитку та стані здоров'я [5, 6]. Дослідженнями встановлено, що най-
частіше причиною різних відхилень у фізичному розвитку та стані здоров'я дітей є недостатня 
рухова активність, яка прогресує з кожним роком, а також соціальні, економічні та технологі-
чні зміни, що відбуваються в нашій країні [3, 4].  

Отже, що сучасні вимоги, які висуває суспільство до стану здоров'я і фізичної підготов-
леності дітей, обумовлюють необхідність якісного поліпшення методики фізичного вихован-
ня молодших школярів шляхом впливу на різні системи в організмі з метою підвищення рівня 
їхньої функціональної активності. Це сприятиме поліпшенню стану здоров'я, підвищенню рі-
вня фізичного розвитку і фізичної підготовленості молодого покоління. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукової літератури свідчить, що 
проблема фізичної культури і фізичного розвитку молодших школярів була в центрі постійної 
уваги різних науковців [5, 6]. Завдяки дослідженням (Т.Ю. Круцевич, М.І. Воробйов, Г.В. Без-
верхня), розроблено організаційні та методичні основи фізичного виховання в школі й зокре-
ма для учнів початкових класів. 

На основі розроблених рекомендацій [1, 4, 5, 6], фізичне виховання в навчальних закла-
дах України має ґрунтуватися на принципах індивідуального та особистого підходу, пріори-
тету оздоровчого спрямування, широкого використання різнобічних засобів і методів фізич-
ного вдосконалення. 

Фізична культура відіграє важливу роль у формуванні, зміцненні й збереженні здоров’я 
учнів, підвищенні їхньої фізичної та розумової працездатності. Серед показників, що значною 
мірою обумовлюють рухову активність школярів, основним є фізичний розвиток.  

У науковій літературі термін «фізичний розвиток» використовується у різних тлумаче-
ннях: як процес змін форм і функцій організму людини протягом життя або сукупність ознак, 
що характеризують «фізичний стан» організму на тому чи іншому етапі його фізичного роз-
витку [2, 4].  

Ми фізичний розвиток розглядаємо як процес становлення й змін морфофункціональ-
них властивостей організму дитини на різних етапах її життя. Фізичний розвиток як біологіч-
ний процес підпорядковується об’єктивним законам природи. Залежно від умов і чинників, 
що впливають на нього, розрізняють високий або низький, усебічний та гармонійний чи об-
межений і дисгармонійний розвиток. 

Мета – визначити й порівняти фізичний розвиток у дітей молодшого шкільного віку 
спеціальної медичної групи в загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Завдання: 
- огляд відповідно до статті наукової та методичної літератури; 
- здійснити комплексне оцінювання фізичного розвитку (антропометрію); 
- порівняти отримані дані фізичного розвитку між учнями спеціальних медичних груп.  
Виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових досліджень. У процесі 

розвитку дитини організм змінюється як єдине ціле, його структурні і функціональні особли-
вості обумовлені взаємодією всіх органів і системи на різних рівнях інтеграції (розвитку). Са-
ме тому як критерії вікової періодизації неодноразово використовували такі інтегральні пока-
зники, як зріст і зміни форм організму, морфофункціональне диференціювання фізіологічних 
систем і особливості поведінки [3]. Для визначення фізичного розвитку ми обрали дітей зага-
льноосвітніх навчальних закладів спеціальної медичної групи (СМГ) міст Луцька та Херсону. 
В експерименті взяло участь 300 школярів 7–10 років. Ми використали кількісні і якісні пока-
зники росту й розвитку дітей: зріст; маса; окружність грудної клітки (в стані спокою, вдиху і 
видиху).  

Усі виміри проведено згідно з методичними вказівками. Вимірювання зросту дитини 
свідчить про розвиток кісткового апарату. Маса тіла свідчить про розвиток її м’язової системи, 
вимірювання грудної клітки – про розвиток (особливо при вдиху) дихальних м’язів дитини.  

Результати фізичного розвитку учнів початкових класів спеціальної медичної групи по-
дано в табл. 1.  

Таблиця 1 
Фізичний розвиток учнів спеціальної медичної групи 

 

Довжина тіла (см) Маса тіла (кг) Окружність  
грудної клітки (см) 

Ві
к,

 р
ок

и 

Ст
ат

ь 

  S    S    S  
Х 129,6 3,47 1,00 28,4 2,29 0,66 65,4 4,31 1,24 

7 
Д 128,2 4,18 1,04 27,5 3,31 0,82 63,2 3,67 0,91 
Х 131,83 5,08 0,67 30,9 6,88 0,91 65,6 4,52 0,60 

8 
Д 130,3 5,03 0,75 28,7 6,14 0,92 64,9 5,36 0,80 
Х 137,2 4,99 0,79 35,7 7,11 1,13 68,8 5,42 0,86 

9 
Д 135,2 6,37 0,92 31,4 4,86 0,70 65,5 4,26 0,61 
Х 140,6 6,63 1,07 35,8 7,76 1,25 68,8 6,72 1,09 

10 
Д 139,9 7,25 1,02 36,01 7,86 1,11 68,6 6,71 0,94 

 

Довжина тіла в середньому у хлопчиків 7–10 років становила 129,6–140,6 см, у дівчаток 
– 128,2–139,9 см. Ці показники постійно змінюється з 7–8 років на 1,72 %, з 8–9 років – 
4,07 %, 9–10 років зріст збільшився на 2,47 % У дівчаток спостерігається майже однакова те-
нденція щодо збільшення довжини тіла в 7–8 р. на 1,63 %; 8–9 р. – 3,76 %, в 9–10 р. дівчатка 
вищими стали на 3,47 %. Але за відсотковими показниками як у хлопчиків, так і у дівчаток 
приріст починається з 8–9 років. 

Динаміку довжини тіла учнів початкових класів спеціальної медичної групи можна спо-
стерігати на рис. 1 

Характеризуючи динаміку довжини тіла дітей 7–10 років, можна сказати, що за всі роки 
навчання в початковій школі довжина тіла у хлопчиків випереджає довжину тіла в дівчаток, 
але фізичний розвиток дівчат відбувається набагато швидше ( на 1–3 роки) ніж у хлопчиків, 
під час статевого дозрівання. 

Маса тіла (кг) є відносно лабільним показником фізичного розвитку учнів, оскільки 
значною мірою залежить від розвитку дитини, різних захворювань, зміни режиму та характе-
ру харчування. Так, у середньому маса тіла у хлопчиків 7–10 років становить 28,4–35,8 кг, у 
дівчаток – 27,5–36,01 кг рис. 2 
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Рис. 1. Динаміка довжини тіла учнів початкових класів спеціальної медичної групи 
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Рис. 2. Динаміка маси тіла учнів початкових класів спеціальної медичної групи 

 

Упродовж навчання в початкових класах маса тіла дітей збільшується у хлопчиків з 7 
років до 10 років – на 26,05%, у дівчаток показники збільшення маси зростає на 30,94 %, що 
порівняно з хлопчиками на 4,89 % вища і тому темп росту починає зменшуватися і збільшу-
ється маса тіла. 

Важливим показником фізичного розвитку людини є обвід грудної клітки (ОГК). Отри-
мані дані свідчать, що середні показники обводу грудної клітки в учні початкових класів спе-
ціальної медичної групи становлять 65,4–68,8 см у хлопчиків і 63,2–68,6 см у дівчаток (рис. 3).  
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Рис. 3. Динаміка обводу грудної клітки учнів початкових класів  

спеціальної медичної групи 
 

Порівнюючи показники хлопчиків і дівчаток щодо обводу грудної клітки, стає зрозумі-
лим, що в семирічному віці перевагу мали хлопці, але з 8 років дівчатка почали інтенсивно їх 
наздоганяти і лише в 10 років показники учнів майже однакові. Найвище зростання в дівчат 
спостерігається в 9–10 років – 4,73%, у хлопців цей показник був дещо раніше у 8–9 років – 
4,87 %. 
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Важливе значення в процесі виконання учнями фізичних вправ має дихальна система, 
оскільки вона забезпечує сталість внутрішнього середовища. Також дихальна система забез-
печує газообмін в організмі, очищення повітря, яке вдихається та ін. З віком у дітей удоскона-
люється функція дихання, збільшується обвід грудної клітини. Амплітуда дихальних рухів і 
об’єм легенів. Наступним етапом наших дослідження було визначення дихальної системи уч-
нів молодшого шкільного віку спеціальної медичної групи (табл. 2).  

Для визначення дихальної системи (обвід грудної клітки на вдиху і видиху та життєву 
ємність легень) ми використовували вимірювальну стрічку і спірометр.  

Таблиця 2 
Показники дихальної системи учнів спеціальної медичної групи 

 

Окружність грудної  
клітки на вдиху (см) 

Окружність грудної  
клітки на видиху (см) 

Життєва ємність легень 
(мл) 

Ві
к,

 
ро

ки
 

Ст
ат

ь 

  S    S    S  
Х 67,8 4,21 1,21 64,6 4,35 1,25 1416,6 216,7 62,5 

7 
Д 65,6 3,51 0,87 62,5 3,94 0,98 1118,7 200,7 50,1 
Х 67,9 4,52 0,60 64,9 4,73 0,63 1294,6 269,2 35,9 

8 
Д 67,06 5,43 0,81 64,3 5,33 0,80 1218,1 258,1 38,9 
Х 71,3 5,22 0,83 68,07 5,58 0,89 1510,2 204,9 32,8 

9 
Д 67,9 4,55 0,65 64,7 4,10 0,59 1420,8 220,2 31,7 
Х 71,1 6,81 1,10 68,2 6,72 1,09 1671,05 273,02 44,2 

10 
Д 71,1 6,63 0,93 67,6 6,63 0,93 1556 253,2 35,8 

 

Результати досліджень свідчать, що у хлопчиків 7–10 років середні показники окружно-
сті грудної клітки на вдиху були 67,8–71,1 см, а при видиху 64,6–68,2 см, у дівчаток середнє 
значення дорівнює 65,6–71,1 см при вдиху і 62,5–67,6 см при видиху. Що не набагато відріз-
няється від показників хлопчиків.  

Порівнюючи результати обводу грудної клітки при видиху і вдиху у хлопчиків та дівча-
ток (7–10 років) спеціальної медичної групи молодшого шкільного віку можна побачити, що 
показники відрізняються між собою (рис. 4). 
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Рис. 4. Показники обводу грудної клітки при вдиху і видиху 

 в учнів спеціальної медичної групи 7–10 років  
 

Показники обводу грудної клітки при вдиху з 7–8 років у хлопчиків збільшилися на 
0,14 %, у дівчаток – 2,16 %, при видиху у хлопчиків зміни відбулися на 0,46 % у дівчаток – 
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2,88 %. Від 8–9 років у хлопчиків показники зростають до 5 % при вдиху і 4,88 % при видиху, 
значно менші показники в дівчаток, вдих – 1,25 %, видих – 0,62 %, але починаючи від 9–10 
років результати хлопчиків кардинально змінюються, при вдиху зменшуються на 0,28 %, і ли-
ше при видиху збільшуються на 0,19 %. У дівчаток результати обводу грудної клітки при вди-
ху піднялися на 4, 71 %, при видиху на 4,48 %.  

Таку різницю в показниках між хлопчиками та дівчатками можна пояснити тим, що ди-
хання дітей 7–10 років відрізняється своєю нерівномірністю. До 8 років хлопчики дихають 
значно частіше, ніж дівчатка, а з 9 років усе навпаки. У молодшому шкільному віці у хлопчи-
ків – діафрагмальне (черевне), а в дівчаток – грудне дихання, тому показники дівчаток у 9–10 
років значно вищі, ніж у хлопчиків.  

Порівнюючи показники, які були отримані в результаті проведення антропометричних 
вимірів у школярів початкових класів, які за станом здоров’я на уроках фізичної культури на-
лежать до спеціальної медичної групи, з критеріями оцінки фізичного розвитку дітей шкіль-
ного віку, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 2 жовтня 2013 року за №1694/-
24226, можна зробити такі висновки [7]:  

1. Учні початкових класів (СМГ), у відповідний віковий період мають різні показники 
довжини тіла. У хлопчиків середні значення з 7–10 років становлять 129,6 – 140,6 см, у дівча-
ток 128,2 — 139,9 см. Порівнявши отримані результати, можна засвідчити невелику різницю 
в збільшенні довжини тіла між учнями.  

2. Також була простежена тенденція щодо збільшення в середньому маса тіла. У хлоп-
чиків 7–10 років маса тіла збільшилася на 26,05 %, у дівчаток на 4,89 % результати кращі по-
рівняно з хлопчиками.  

3. Результати досліджень дають підставу стверджувати, що в учнів СМГ простежуються 
зміни в показниках обводу грудної клітки при вдиху та видиху. До 8 років показники ОГК 
при вдиху і видиху у хлопчиків перевищують показники дівчат, але від 9 років результати 
змінилися і кращі дані були зафіксовані в дівчаток спеціальної медичної групи. 

Характеризуючи й порівнюючи отримані результати фізичного розвитку учнів спеціа-
льних медичних груп можна сказати, що з кожним роком показники змінюються. На жаль, у 
деяких результатах простежується негативна тенденція фізичного розвитку, але незважаючи 
на різні нозології учнів, отримані виміри учнів молодшого шкільного віку оцінюються як га-
рмонійний фізичний розвиток.  

Надалі в нашому дослідженні велику увагу потрібно приділяти фізичному розвиткові й 
функціональним можливостям молодого покоління.  
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ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
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Аннотация. Установлено, что одной из причин различных отклонений в состоянии здоровья детей явля-
ется недостаточная двигательная активность, объем которой с каждым годом уменьшается, и поэтому физиче-
ское развитие человека является показателем, который легко меняется под влиянием различных факторов осо-
бенно условий окружающей среды. Оценка уровня физического развития ребенка является неотъемлемым эле-
ментом контроля за состоянием здоровья и занимает важное место в дальнейшем развитии детского населения. 

Проанализировав показатели, полученные в процессе определения физического развития младших 
школьников специальной медицинской группы (СМГ), установлено, что у мальчиков показатели несколько пре-
вышают показатели девочек. Но по данным различных ученых это явление можно считать нормальным. 

 

Ключевые слова: физическое развитие; ученики младшего школьного возраста; специально медицинская 
группа. 

 
 
 

ASSESSMENT OF THE LEVEL OF PHYSICAL DEVELOPMENT  
OF PRIMARY SCHOOL PUPILS OF SPECIAL MEDICAL GROUPS 
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Abstract. Established that one of the causes of different variations in health status of children is the lack of physi-
cal activity, the amount of which is decreasing every year and therefore physical development of man is the measure that 
is easy to change under the influence of various factors and particular environmental conditions. Evaluation of the child's 
physical development is integral to the control of health and has an important place in the future of children. 

After analyzing the factors provided in the definition of physical development of junior students of special medical 
group found that boys (SMG), figures slightly higher than those of girls (SMG). But according to various researchers, this 
phenomenon can be considered normal. 

 

Keywords: physical development; pupils of primary school age; special medical team 
 


