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Мета – порівняти фізичний розвиток у дітей різного біологічного віку, визначеного за кількістю 

та темпами прорізування постійних зубів.  

Відповідно до мети були поставленні наступні завдання: 

1. Визначити біологічний розвиток дітей 8-9 років за зубною зрілістю. 

2. Порівняти фізичнй розвиток молодших школярів з різною кількістю постійних зубів. 

3. Порівняти фізичнй розвиток у дітей з різними темпами прорізуваня постійних зубів. 

Методи дослідження: оцінка фізичного розвитку (визначення довжини тіла, маси та обводу 

грудної клітки); визначення біологічного розвитку за зубною формулою (зубна формула кожної ди-

тини порівнювалась з віковими нормативами) [4, 10]. Результати досліджень оброблено статистични-

ми методами з визначенням основних показників варіаційного ряду (Х, S, Sx), для визначення різниці 

між середнім використовували критерій Стьюдента (t).  

Анотація. Встановлено, що визначення біологічного розвитку за кількістю постійних зубів є 

більш інформативним ніж визначення визначення біологічного розвитку за темпами прорізування 

окремих зубів. Діти, які випереджають хронологічний вік у першому випадку мають статистично 

більші середні показники по довжині та масі тіла ніж медіанти та ретарданти, і з статистичною 

достовірністю відрізняються від медіантів за середнім значенням окружності грудної клітки. У друго-

му випадку статистична відмінність виявлена лише в показниках околу грудної клітки, де діти з упо-

вільненим біологічним розвитком відрізняються як від медіантів так і від акселератів. У показниках 

довжини та маси тіла статистичної різниці не виявлено. 
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Постановка проблеми. Закономірності розвитку і фізичного виховання дітей завжди 

викликали підвищену цікавість у дослідників. Ця проблема набуває особливої значимості у наш 

час, коли на дитину великий вплив мають різні фактори: погіршення екологічної ситуації, зро-

стання розумових навантажень на фоні відносно невисокої рухової активності, низький рівень 

соціально-економічних умов життя.  

У розвитку дитини кожен віковий період має певні морфофункціональні особливості, які 

необхідно враховувати при організації занять фізичною культурою та спортом і розробці мето-

дики спортивних та оздоровчих тренувань. 

Визначення темпів біологічного розвитку за послідовністю та термінами прорізування по-

стійних зубів у дітей молодшого шкільного віку за даними різних авторів [3, 9, 10] не співпадають 

із визначенням темпів біологічного розвитку, який визначається за кількістю постійних зубів. Між 

тим, знання закономірностей розвитку даного контингенту вимагає першочергової уваги. 

Аналіз останніх досліджень та їх обговорення. В зв’язку з сучасною тенденцією індиві-

дуалізації фізичного виховання і спортивної підготовки, а також виявлення факторів, які визна-

чають стан здоров’я учнів, все більша увага приділяється вивченню фізичних показників відпо-

відно значенням не паспортного (хронологічного, календарного), а біологічного віку, як основного 

показника рівня розвитку організму [3, 6]. Із-за різниці темпів розвитку відмінності в показниках 

біологічного розвитку дітей одного хронологічного віку знаходиться в межах 1-2 роки [11] 

У середині вікових груп виділяють підгрупи з прискореним, середнім і уповільненим 

розвитком, які визначенні через біологічний вік. Так, у віці 6-8 років середній темп розвитку 

мали 72% дітей, уповільнений – 17% і прискорений – 11% [7]. 

Однією з основних проблем сучасної вікової антропології являється пошук найбільш 

інформативних критеріїв оцінки біологічного віку. У даний час найбільш розповсюдженими мор-

фологічними його критеріями являються скелетний (кістковий), зубний, який зв’язаний зі статевим 

і соматичним розвитком, руховий. Необхідність залучення додаткових критерій базується на ре-

зультатах, які показують можливість неспівпадання розвитків, які визначенні різними методами [2]. 
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Між показниками біологічного віку існує не дуже високий взаємозв’язок, так як вони 

визначають різні сторони морфологічного розвитку організму [8]. Встановлені зв’язки між стро-

ками прорізування зубів, статевим дозріванням і осифікацією скелета [5]. 

Визначення біологічного віку за зубною зрілістю виявляється найбільш інформативним і 

доступним морфологічним критерієм. Зубний вік визначається на основі кількості і послідов-

ності прорізування постійних зубів у співвідношенні індивідуальних даних зі стандартами [13]. 

Вік, в якому можливе визначення зубного віку, обмежений, так як зміна молочних зубів 

на постійні відбувається у визначені строки – в середньому від 6 до 13 років, при цьому перша 

фаза зміни зубів відбувається в 6-9 років, друга в 10-11 років. Період від початку прорізування 

до участі зубів в оклюзії складає 15 місяців [13]. 

Між швидкістю прорізування, кількістю постійних зубів і показниками фізичного розвит-

ку спостерігається тісний взаємозв’язок [1]. У дітей з високим рівнем фізичного розвитку кіль-

кість постійних зубів, як правило, більша [3].  

Мета: Порівняти фізичний розвиток у дітей різного біологічного віку, визначеного за 

кількістю та темпами прорізування постійних зубів.  

Відповідно до мети були поставленні наступні завдання: 

1. Визначити біологічний розвиток дітей 8-9 років за зубною зрілістю. 

2. Порівняти фізичний розвиток молодших школярів з різною кількістю постійних зубів. 

3. Порівняти фізичний розвиток у дітей з різними темпами прорізування постійних зубів. 

Методи та організація дослідження. З врахуванням поставлених у роботі завдань були 

використані наступні методи досліджень: оцінка фізичного розвитку (визначення довжини тіла, 

маси та обводу грудної клітки); визначення біологічного розвитку за зубною формулою (зубна 

формула кожної дитини порівнювалась з віковими нормативами) [4, 10]. Якщо формула відпо-

відала іншому віку, то вказувався той вік, наприклад: 7 років (біол. вік) для 8-річного хлопчика і т. 

д. При оцінюванні біологічного віку дітей 8-9 років були використані дані по прорізуванню зубів 

(зубний вік). При обстеженні у дитини візуально визначали наявність або відсутність молочних та 

постійних зубів, ступінь прорізування постійних і заносили в зубну формулу; результати дослід-

жень оброблено статистичними методами з визначенням основних показників варіаційного ряду 

(Х, S, Sx), для визначення різниці між середнім використовували критерій Стьюдента (t).  

Результати дослідження та їх обговорення: Нами обстежений фізичний розвиток 65 дітей 

молодшого шкільного віку. За допомогою зубної формули кожної дитини, яка порівнювалась із 

віковими нормативами темпів прорізування [10] та кількості прорізаних постійних зубів [3] був 

визначений біологічний розвиток відповідно за темпами прорізування та кількістю постійних зубів  

Із 65 обстежених нами дітей 8-9 років до акселератів (за кількістю прорізаних постійних 

зубів) були віднесені 5 чол.(8%), до медіантів – 45 чол.(69%), до ретардантів – 15 чол.(23%). 

Виявлено, що акселерати на 3,6 см вищі від медіантів, а на 8,3 см більші від ретардантів. В свою 

чергу діти з уповільненим біологічним розвитком були на 4,7 см нижчими від медіантів. Маса 

тіла також виявилася більшою у акселератів, на 3 кг вони випереджали медіантів та на 6,4 кг – 

ретардантів. Діти, біологічний розвиток яких співпадає з хронологічним віком були тяжчими за 

ретардантів на 3,4 кг. Окружність грудної клітки (ОГК) у акселератів більша ніж у медіантів та 

ретардантів на 1 та на 3,7 сантиметри відповідно (табл. 1). 
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Таблиця 1 

Фізичний розвиток дітей 8-9 років із різним біологічним розвитком 

 (за кількістю постійних зубів) 

 

Темп 

розвитку
n X S Sx t Р/А P t Р/М P t М/А P

А 5 133,80 5,17 2,31

М 45 130,20 5,00 0,75

Р 15 125,50 6,10 1,58

А 5 30,40 5,10 2,28

М 45 27,40 5,30 0,79

Р 15 24,00 3,80 0,98

А 5 63,20 4,40 1,97

М 45 62,20 4,70 0,70

Р 15 59,50 3,60 0,93

Довжина тіла

Окружність грудної клітки

-1,700 -0,479 -2,320

-2,697

Маса

-2,967

-2,578

-1,482

-1,243 -2,699

 
 

За темпами прорізування постійних зубів (наприклад других премолярів) [10] до акселе-
ратів із 65 чол. віднесли вже 10 дітей (11%), до ретардантів (за відсутністю латеральних різців) – 

18 дітей (35%), дітьми, темпи прорізування постійних зубів у яких співпадали з віковими норма-
тивами, виявилося 37 чол (54%) (табл. 2). 

 
Таблиця 2 

Фізичний розвиток дітей 8-9 років із різним біологічним розвитком  

(за темпами прорізування постійних зубів) 

 

Темп 

розвитку
n X S Sx t Р/А P t Р/М P t М/А P

А 10 131,40 7,78 2,46

М 37 129,80 4,51 0,74

Р 18 128,10 5,49 1,29

А 10 29,50 5,97 1,89

М 37 26,90 5,13 0,84

Р 18 25,40 3,57 0,84

А 10 65,40 4,40 1,39

М 37 61,70 4,70 0,77

Р 18 60,10 3,59 0,85

Довжина тіла

Окружність грудної клітки

-3,255 -2,325 -1,396

-1,140

Маса

-1,187

-1,984

-0,623

-1,257 -1,259

 
 

Дослідження показали, що середні показники довжини тіла у акселератів більші від по-
казників медіантів та ретардантів на 1,6 та 3,3 см відповідно. Маса тіла дітей з прискореними 
темпами біологічного розвитку також виявилася більшою від медіантів на 2,6 кг, тоді як серед-
ній показник ретардантів був на 1,5 кг менший від медіантів. Дослідженнями встановлено, що 
окружність грудної клітки акселератів (65,4 см) була на 3,7 см більшою за ОГК медіантів. Цей 
показник у ретардантів виявився найменшим – 60,1 см (табл. 2). 

У ході дослідження виявлено дітей яких за різними показниками зубної зрілості (темпами 
та кількістю прорізаних постійних зубів) можна було віднести і до медіантів, і до ретардантів, і 
навіть до акселератів. Наприклад хлопчик 9 років, який має 7 постійних зубів (ретардант за кіль-
кістю), мав прорізаний премоляр (акселерат за темпами). Тому подальшими завданнями нашого 
дослідження є розробка комплексного підходу до визначення темпів біологічного розвитку за 
зубною зрілістю, зврахуванням не лише темпів прорізування і кількості постійних зубів, а й з 
врахуванням стадій прорізування та наявності чи відсутності молочних зубів. 
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Висновки 

1. Аналіз спеціальної літератури показав, що методи визначення біологічного розвитку у 

молодших школярів на сьогодні розроблено недостатньо. Це підтверджують дані отримані в 

ході нашого дослідження: за різними критеріями визначення біологічного віку за зубною зрілі-

стю виявлено відмінні результати (кількість дітей, які входять до тієї чи іншої групи – акселера-

ти, медіанти, ретарданти). 

2. Порівняння фізичного розвитку дітей з різним біологічним віком (за кількістю постійних 

зубів) виявило достовірні відмінності в показниках довжини та маси тіла між акселератами та 

ретардантами (р<0,05) та між медіантами й акселератами (р<0,05), статистично значимих від-

мінностей не встановлено між медіантами та ретардантами (р>0,05). Дані отримані при порів-

нянні середніх показників ОГК статистично не відрізняються між акселератами та ретардантами 

(р>0,05) і між ретардантами і медіантами (р>0,05), в свою чергу акселерати мали статистично 

значимі відмінності від медіантів (р<0,05). 

3. Вивчення середніх показників фізичного розвитку дітей 8-9 років з різними темпами 

біологічного розвитку (за темпами прорізування постійних зубів) показало, що довжина та маса 

тіла у дітей всіх трьох груп не відрізняється зі статистичною достовірністю (р>0,05), а отримані 

нами середні величини окружності грудної клітки ретардантів були статистично значимо менші 

ніж середні покзники у акселератів (р<0,05) та медіантів (р<0,05), які в свою чергу між собою не 

відрізнялися (р>0,05). 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 8-9 ЛЕТ 

И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ЗУБОВ 

 

Дмитрий ЧАЙКОВСКИЙ 

 

Волынский государственный университет им. Леси Украинки 

 

Цель исследования – равнить физическое развитие у детей разного биологического 

возраста, определенного за количеством и темпами прорезывания постоянных зубов.  

В соответствии с целью были вменении следующие задания: 

1. Определить биологическое развитие детей 8-9 лет за зубной зрелостью. 

2. Сравнить физическое развитие младших школьников с разным количеством посто-

янных зубов. 

3. Сравнить физическое развитие у детей с разными темпами прорезывания постоянных 

зубов. 

Методы и организация исследования. С учетом поставленных в работе заданий были 

использованные следующие методы исследований: оценка физического развития (определение 

длины тела, массы и обвода грудной клетки); определение биологического развития за зубной 

формулой (зубная формула каждого ребенка сравнивалась с вековыми нормативами) [4, 10]. 

Результаты исследований обработаны статистическими методами с определением основных 

показателей вариационного ряда (Х, S, Sx), для определения разницы между средним исполь-

зовали критерий Стьюдента (t). 

Аннотация. Установлено, что определение биологического развития за количеством 

постоянных зубов является более информативным чем определение определения биологическо-

го развития за темпами прорезывания отдельных зубов. Дети, которые опережают хронологиче-

ский возраст в первом случае имеют статистически большие средние показатели по длине и 

массе тела чем медианты и ретарданты, и со статистической достоверностью отличаются от ме-

диантов за средним значением окружности грудной клетки. Во втором случае статистическое 

отличие обнаружено лишь в показателях обвода грудной клетки, где дети с замедленным биоло-

гическим развитием отличаются как от медиантов так и от акселлератов. В показателях длины и 

массы тела статистической разницы не обнаружено. 
 

Ключевые слова: физическое развитие, биологическое развитие, зубная зрелость, темпы 

прорезывания.  

 

 

 

PHYSICAL DEVELOPMENT AT CHILDREN 8-9 YEARS 

ACCORDING TO DIFFERENT BIOLOGICAL DEVELOPMENT 

 

Dmytro CHAIKOVSKYI 

 

Volyn State University named afterf Lesya Ukrainka 

 

The purpose of research – to compare physical development at the children of different 

biological age determine by an amount and rates of eruption of the second teeth.  

In accordance with the purpose were to pose the following problem: 



290  Дмитро ЧАЙКОВСЬКИЙ 

 

1. To define biological development of children 8-9 years by dental maturity. 

2. To compare physical development of junior schoolboys with the different amount of the second 

teeth. 

3. To compare physical development at children with the different rates of the eruption second teeth. 

Methods and organizing of the research. Taking into account the tasks of this research the 

following methods were used: evaluation of physical development (estimation of length of body, weight 

and chest circumference); estimation of biological development depending on dental formula (dental 

formula of each child was compared to age qualifications) [4, 10]. The results were worked up using 

methods of statistics – calculation the basic indexes of variational series (Х, S, Sx). To calculate the 

difference between average we used Student’s criterion (t). 

Abstract. It is ascertain that determination of biological development by the amount of the 

second teeth is more informing than determination of biological development by the rates of the 

eruption of individual tooth. Children which pass ahead chronologic age in first case have statistically 

greater middle indexes on length and on body weight than mediants and retandrolums, and with 

statistical authenticity differ from mediants by the mean value of circumference of thorax. In second 

case, a statistical difference is discovered only in the indexes of circumference of thorax, where children 

with the slow biological development differ both from mediants and from accelerations. It is not 

discovered of statistical difference in the indexes of length and of body weight. 
 

Key words: physical development, biological development, dental maturity rates of the eruption. 


