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Анотація. У статті проаналізовано стан соматичного здоров’я хлопців 7-17 років та розподіл шко-
лярів на групи за рівнем соматичного здоров’я. Здійснено порівняння вікової динаміки соматичного здо-
ров’я та фізичної підготовленості школярів, досліджено взаємозв’язки їх інтегральних показників. 
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Постановка проблеми. У публікаціях за останні роки утвердилася думка про погірше-
ння стану здоров’я населення, особливо молоді. Постійно «молодшають» хвороби цивілізації, 
збільшується частка осіб із хронічними захворюваннями, з кожним роком збільшується кіль-
кість учнів і студентів, яких зараховують до спеціальної медичної групи. Здоров’я людини 
закладається в дитинстві. Тому дослідження стану здоров’я дітей завжди є актуальним. 

Сучасні вчені пов’язують рівень здоров’я з енергопотенціалом людини, який напряму 
корелює з максимальним споживанням кисню. Своєю чергою МСК є інтегральною характе-
ристикою роботи всієї кардіо-респіраторної системи й метаболічних функцій, а також лежить 
в основі такої фізичної якості, як загальна витривалість [2]. 

У науковій літературі терміни «фізична підготовленість» та «соматичне здоров’я» часто 
використовують як синоніми, а іноді просто відбувається підміна понять: як доказ погіршення 
фізичної підготовленості сучасної молоді наводяться факти підвищення захворюваності, зни-
ження рівня функціонального стану серцево-судинної системи тощо. На нашу думку, «фізич-
на підготовленість» та «соматичне здоров’я» – це дійсно дуже близькі, але не ідентичні по-
няття. Соматичне здоров’я щодо фізичної підготовленості можна розглядати як потенційні 
можливості організму, а рівень фізичної підготовленості – як результат реалізації біологічно-
го потенціалу організму. Так, за результатами досліджень [1] серед студентів із низьким рі-
внем соматичного здоров’я немає осіб з високим рівнем фізичної підготовленості, тоді як се-
ред студентів із безпечним рівнем здоров’я трапляються особи з різними рівнями фізичної 
підготовленості – від низького до високого. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для сучасної наукової літератури характер-
на велика кількість публікацій із дослідження сутності здоров’я, критеріїв його оцінювання, 
стану здоров’я молоді (Г.Л. Апанасенко, Е.Г. Булич, І.В. Муравов, В.П. Войтенко, Г.П. Гри-
бан, Ж. Малахова). Але дуже важко, часом просто неможливо, зіставити результати дослі-
джень, оскільки вони виконані за різними методиками, з різними віковими групами обстежу-
ваних. Н. Добровольська (2009) зі співавторами використовують як критерії рівня соматично-
го здоров’я показники фізичного розвитку, В. Сергієнко (2009) – комплекс морфо-функціо-
нальних показників, І. Коваленко (2011) – кількість захворювань за рік і кількість пропуще-
них днів за хворобою, Г. Грибан (2011), Ю. Павлова зі співавторами (2011) – метод анкету-
вання для визначення самооцінки здоров’я. 

Однак, більшість робіт виконано з використанням методики експрес-оцінювання рівня 
соматичного здоров’я Г.Л.Апанасенка (О.В.Радченко, 2008; В.Іваночко, 2011; О.Михайлюк, 
2011; С.Савчук, 2011; А.Самошкіна, 2012.). 

О.І.Міхеєнко (2011) запропонував комплексний підхід до оцінювання здоров’я людини. 
Запропоноване автором інтегральне оцінювання містить показники психоемоційної активнос-
ті, функціонального стану кардіо-респіраторної системи, характеристику харчування і трав-
лення, стану шкіри, поставу, розвиток фізичних якостей, ступінь опірності організму до дії 
несприятливих чинників і наявність хронічних захворювань. 
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У наш час, час поширення інформаційних технологій, непоодинокі спроби створення 
сучасних інформаційних систем оцінювання та контролю за станом здоров’я молодого поко-
ління на основі використання автоматизованих інформаційних систем (І. Салук, 2007; А.Б. Ла-
диняк, Б.І. Ладиняк, 2008). 

Дослідники стану здоров’я дітей вважають, що рівень здоров’я дітей молодшого шкіль-
ного віку є зниженим [5, 10]. У сучасних дітей підвищена втомлюваність, головний біль та 
інші ознаки соматичного неблагополуччя, створюють несприятливі умови для підготовки со-
ціально дієздатного молодого покоління. Установлено взаємозв’язок фізичної підготовленості 
зі станом здоров’я дітей 7–9 років [6]. Найтісніший зв’язок був виявлений між силовими здіб-
ностями та станом здоров’я дітей 7–8 років, а також швидкісно-силовими здібностями та ста-
ном здоров’я дітей 8–9 років. 

Опубліковано дані про невідповідність рівня соматичного здоров’я дівчат середнього 
шкільного віку сучасним вимогам [12]. Ці діти знаходяться у групі ризику і згодом це може 
викликати набуття соматичних захворювань. Установлено [9], що більшість школярів 7–11 
класів мають середній рівень соматичного здоров’я, високий рівень констатовано у хлопців 7 
класу та дівчат 8 класу, низький рівень – у дівчат 7, 9, 11 класів.  

Інші автори стверджують, що рівень соматичного здоров’я дітей 8–15 років обох статей 
відповідає оцінці «нижче від середнього» [8]. 

Велика кількість публікацій стосується стану здоров’я студентської молоді. Установле-
но, що студенти різних вищих навчальних закладів різних спеціальностей, за винятком фізку-
льтурних, мають переважно низький та нижчий від середнього рівні здоров’я [4, 14]. Виявле-
но пряму залежність між збільшенням кількості студентів із низьким рівнем фізичної підго-
товленості та погіршенням соматичного здоров'я [3]. 

Відзначено [11], що переважна більшість вітчизняних дослідників фіксує значно ниж-
чий рівень здоров’я у студентів, ніж у школярів. 

Мета дослідження полягає у вивченні вікової динаміки соматичного здоров’я і фізич-
ної підготовленості та їх взаємозв’язків у школярів 7–17 років. 

Організація дослідження. Зрізові обстеження рівнів соматичного здоров’я та фізичної 
підготовленості хлопців від 7 до 17 років було проведено 2013 року. У дослідженні брали 
участь 307 учнів СЗОШ № 32 м. Вінниці. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних даних, експрес-оцінювання 
рівня соматичного здоров’я за Г.Л. Апанасенком, оцінювання рівня фізичної підготовленості 
за Т.Ю. Круцевич, методи математичної статистики. Вибір експериментальних методик обу-
мовлений можливістю їх застосування в дітей; відображенням інтегральних оцінок у балах, 
тобто можливістю порівняти показники дітей різного віку. 

За методикою Г.Л. Апанасенка, загальна оцінка соматичного здоров’я визначається су-
мою балів п’яти показників [2]. За методикою Т.Ю. Круцевич, фізична підготовленість є ре-
зультатом оцінки п’яти або чотирьох показників [7]. Ми застосували спрощений варіант ме-
тодики без визначення індексу витривалості. 

Результати досліджень. Динаміку комплексних оцінок досліджуваних показників ві-
дображено на графіку (рис. 1). 

Рівень соматичного здоров’я хлопців 7–17 років змінюється повільно, поступово, хвиле-
подібно. Спостерігаємо поступове зниження середнього значення показника від 6,7±0,4 бала 
у 7-річних школярів до 5,9±0,7 бала у 10-річних. Надалі так само повільно відбувається під-
вищення рівня соматичного здоров’я до 7,0±0,8 бала у 14-річних хлопців. Різниці показників 
між сусідніми віковими групами незначні та статистично недостовірні (p>0,05).  

З 14 до 17 років спостерігається досить інтенсивне підвищення показника до 10,9±0,5 
бала. Учні 15–17 років мають статистично достовірно вищий рівень здоров’я, ніж 7–14 років. 

Щоб детальніше простежити вікові зміни, проаналізуємо розподіл школярів на групи за 
рівнем соматичного здоров’я (табл. 1). 

Розподіл хлопців від 7 до 11 років на групи дуже подібний. Більшість дітей мають серед-
ній рівень здоров’я – від 48 до 65 %. Група з рівнем здоров’я нижчий за середній – від 19,4 до 
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32% – друга за чисельністю. Значно менша кількість дітей має низький рівень здоров’я – від 
4,3 до 12,5%. Найменшою за чисельністю є група з рівнем вищий за середній – від 3,4 до 
9,4%. Високий рівень здоров’я у хлопців 7–11 років не зафіксований. 

 

 
 

Рис. 1. Динаміка рівня соматичного здоров’я та фізичної підготовленості  
хлопців 7–17 років (бали) 

 

Таблиця 1 
Розподіл хлопців 7-17 років за рівнем соматичного здоров’я, % 

 

Рівень соматичного здоров’я 
Вік 

Низький Нижче  
середнього Середній Вище  

середнього Високий 

7 років   n=29 6,9 27,6 62,1 3,4 0 

8 років   n=23 4,3 26,1 65,1 4,3 0 

9 років   n=36 9,4 19,4 63,9 8,3 0 

10 років  n=25 12,0 32,0 48 8 0 

11 років  n=32 12,5 25,0 53,1 9,4 0 

12 років  n=31 19,4 29,0 35,5 9,7 6,5 

13 років  n=30 20,0 16,7 46,7 13,3 3,3 

14 років  n=26 7,7 11,5 61,5 19,2 0 

15 років  n=19 0 15,8 52,6 21,1 10,5 

16 років  n=31 0 6,5 57,8 19,4 19,4 

17 років  n=25 0 4,0 56,0 36,0 4,0 
 

У хлопців 12–13 років зростає розшарування, представлено усі п’ять груп, які виділя-
ються за застосованою методикою. Дещо зменшується, але залишається найчисельнішою гру-
па з середнім рівнем здоров’я – від 35,5 до 46,7 %. Збільшується частка осіб із низьким рівнем 
здоров’я до 19,4–20%. Група «нижчий за середній» відносно стабільна, її частка становить 
16,7–29%. Дещо збільшується частка групи «вищий за середній» – 9,7-13,3%. З’являється гру-
па з високим рівнем здоров’я. Вона найменш чисельна – 3,3–6,5%. 
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У 14-річних підлітків частка осіб із середнім рівнем здоров’я зростає до 61,5%. Помітно 
зменшуються групи з низьким (7,7%) та нижчий за середній (11,5%) рівнем, зате зростає гру-
па з рівнем вищий за середній– 19,2%. Не зареєстровані хлопці з високим рівнем здоров’я. 

У групах 15–17-річних спостерігаються не лише кількісні, але і якісні зміни. Дещо зме-
ншується частка середньої групи, хоча вона залишається найчисельнішою – 52,6–57,8%. З 
15,8 до 4% зменшується частка групи з рівнем здоров’я нижчий за середній, а низький рівень 
у цих вікових групах не зафіксований. Зате різко зростає сумарна частка груп із високим та 
вищим за середній рівнів: 31,6% – у 15-річних, 38,8% – у 16-річних та 40% – у 17-річних. 

Отже, в усіх вікових групах найбільшу частку становлять хлопці з середнім рівнем здо-
ров’я. У групах від 7 до 13 років велику частку становлять особи з рівнем здоров’я низьким і 
нижчим за середній, незначну – група «вищий за середній». Високий рівень здоров’я у хлоп-
ців до 12 років ми не зафіксували. У 14-річних сумарна частка осіб із рівнем здоров’я низьким 
і нижчим за середній приблизно однакова з часткою осіб з рівнем здоров’я високим та вищим 
за середній. У старшокласників групи з високим в вищим за середній рівнем здоров’я збіль-
шуються до 40%, різко зменшується група з рівнем нижчим за середній, а низький рівень не 
зафіксовано взагалі. 

Таким чином, рівень здоров’я хлопців у період від 7 до 17 років повільно, поступово 
поліпшується. Найвищі темпи змін спостерігаються у віці 15–17 років. 

Простежимо динаміку рівня фізичної підготовленості хлопців 7–17 років. Середнє зна-
чення показника у хлопців 7–12 років змінюється в межах від 6,6 до 7,9 бала. Як і рівень со-
матичного здоров’я, рівень фізичної підготовленості змінюється повільно, поступово, хвиле-
подібно, а різниці показників статистично недостовірні (p>0,05). 

Позитивна динаміка рівня фізичної підготовленості чітко простежується від 12 (6,9±0,5 
бала) до 15 років (11,2±0,4 бала). У цей віковий період показники кожної наступної вікової 
групи вищі від попередньої, хоча між сусідніми групами різниця залишається статистично 
недостовірною (p>0,05). За результатами наших досліджень, найбільша інтенсивність зрос-
тання фізичної підготовленості припадає на вік 12–15 років, що узгоджується з літературними 
даними [13]. Цілком закономірно, що найвищий рівень фізичної підготовленості зафіксовано 
у старших школярів: 11,2±0,4 бала у 15-річних, 10,3±0,4 бала у 16-річних, 9,9±0,4 бала у 17-
річних. Слід відзначити, що показники фізичної підготовленості у хлопців старшого шкільно-
го віку достовірно вищі, ніж в учнів молодшого та середнього шкільного віку. Дещо несподі-
ваним є деяке зниження рівня фізичної підготовленості хлопців 16-ти та 17-ти років порівня-
но з 15-річними. Для пояснення цього факту слід звернути увагу на вплив соціальних факто-
рів: підлітки та юнаки, які планують продовжувати навчання після школи, більше часу витра-
чають на навчання, а на фізичну культуру і спорт час неухильно зменшується. 

Отже, фізична підготовленість хлопців від 7 до 17 років повільно, поступово, хвилепо-
дібно поліпшується і найвищого рівня досягає у 15–17 років. Найбільш інтенсивні зміни від-
буваються в період від 12 до 15 років. 

Проаналізуємо розподіл школярів на групи за рівнем фізичної підготовленості (табл. 2). 
Серед хлопців віком від 7 до 11 років найчисельнішими є групи з середнім рівнем фізи-

чної підготовленості – від 56,3 до 78,3%. Решта хлопців приблизно порівну поділяється на 
групи «вищий за середній» та «нижчий за середній». Групи з низьким і високим рівнем у цей 
віковий період не представлені, за винятком 10-річних, 4% яких мають низький рівень фізич-
ної підготовленості. 

Для хлопців 12–13 років найхарактерніше значне розшарування, у 12-річних представ-
лені чотири групи за рівнем фізичної підготовленості (крім високого рівня), у 13-річних – усі 
п’ять груп. Дещо зменшується, але залишається найчисельнішою група з середнім рівнем – 
від 41,9 до 46,7 %. Якщо у 12-річних сумарна частка осіб із рівнем фізичної підготовленості 
низьким і нижчим за середній дещо перевищує частку осіб із рівнем вищим за середній, то у 
13-річних частка осіб з рівнем низьким і нижчим за середній значно менша, ніж частка осіб з 
рівнем високим та вищим за середній. 
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З 14 років найчисельнішими стають групи осіб із рівнем вищим за середній (50–73,7%), 
а групи з середнім рівнем фізичної підготовленості займають друге місце. Характерним для 
14–17-річних хлопців є поступове зменшення частки осіб із рівнем нижчим за середній, а ни-
зький рівень фізичної підготовленості не зафіксовано. Також для старшокласників характерне 
поступове зменшення розшарування: так, 17-річні хлопці мають рівень фізичної підготовле-
ності середній – 44% та вищий за середній – 56%. 

Таблиця 2 
Розподіл хлопців 7–17 років за рівнем фізичної підготовленості, % 

 

Фізична підготовленість 
Вік 

Низький Нижчий  
за середній Середній Вищий  

за середній Високий 

7 років   n=29 0 20,7 58,6 20,7 0 

8 років   n=23 0 17,4 78,3 4,3 0 

9 років   n=36 0 13,9 66,7 19,4 0 

10 років  n=25 4 8,0 68,0 20,0 0 

11 років  n=32 0 25,0 56,3 18,8 0 

12 років  n=31 6,5 25,8 41,9 25,8 0 

13 років  n=30 10,0 3,3 46,7 30,0 10,0 

14 років  n=26 0 11,5 34,6 50,0 3,8 

15 років  n=19 0 0 15,8 73,7 10,5 

16 років  n=31 0 3,2 32,3 61,3 3,2 

17 років  n=25 0 0 44,0 56,0 0 
 

Отже, упродовж періоду шкільного навчання поділ хлопців на групи за рівнем фізичної 
підготовленості має значні вікові коливання. Ці зміни поступові, хвилеподібні, однак загаль-
ний характер змін має чітку спрямованість: поступове зменшення частки осіб із рівнем фізич-
ної підготовленості нижчий за середній, поступове збільшення частки осіб із рівнем вищий за 
середній. Більшість хлопців від 7 до 13 років мають середній рівень фізичної підготовленості, 
від 14 до 17 років – вищий за середній, тобто рівень фізичної підготовленості хлопців від 7 до 
17 років поступово підвищується. 

Таким чином, у хлопців у період від 7 до 17 років і рівень соматичного здоров’я і рівень 
фізичної підготовленості підвищується. На графіку видно, що ці процеси відбуваються прак-
тично паралельно. Чи існує зв’язок між ними? 

Кореляційний аналіз за допомогою коефіцієнта Спірмена показав, що рівень соматич-
ного здоров’я прямо пропорційно пов’язаний з рівнем фізичної підготовленості в усіх вікових 
групах хлопців, за винятком 10-річних. У хлопців 7 та 9 років показник соматичного здоров’я 
корелює з рівнем фізичної підготовленості на середньому рівні (p<0,05). У хлопців 8 та 11–17 
років спостерігався взаємозв’язок на рівні p<0,01. Найтісніший взаємозв’язок між фізичною 
підготовленістю та соматичним здоров’ям спостерігається у вікових групах 12- та 13-річних – 
r=0,79 та r=0,73 відповідно. 

Висновки: 
1. Рівень соматичного здоров’я хлопців 7–17 років повільно, поступово, хвилеподібно 

зростає. Найвищі темпи зростання показника спостерігаються в період від 14 до 17 років. У 
хлопців 15–17 років рівень соматичного здоров’я достовірно вищий, ніж у хлопців 7–14 років. 
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2. Рівень фізичної підготовленості хлопців у період шкільного навчання хвилеподібно 
зростає. Найбільш інтенсивні зміни відбуваються з 12 до 15 років. 

3. Між рівнями фізичної підготовленості та соматичного здоров’я школярів 7–17 років 
існують достовірні взаємозв’язки середнього та високого рівня, за винятком вікової групи 10-
річних. 
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СОМАТИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВЛЕННОСТЬ  
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Аннотация. В статье проанализировано состояние соматического здоровья мальчиков 7–17 лет и распре-
деление школьников на группы по уровню соматического здоровья. Осуществлено сравнение возрастной дина-
мики соматического здоровья и физической подготовленности школьников, исследованы взаимосвязи их инте-
гральных показателей. 
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Abstract. The article deals with the somatic health analysis of boys aged 7–17 years and the distribution of school-
boys in the group according to the level of somatic health. Comparison of age dynamics of somatic health and physical 
efficiency of schoolboys, has been carried out as well as the interrelation of the integral indexes. 
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