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РЕЗЮМЕ 
Розглянуто особливості динаміки фізичного розвитку школярів міста Харкова з 1959 до 2002 року. 

Доводиться, що процеси акцелерації серед дітей шкільного віку продовжуються. За досліджений 
період зріст хлопців збільшився на 6,5 см, маса тіла – на 3,7 кг; зріст дівчат – на 4,9 см, маса тіла – на 
1,2 кг. Зростання показників фізичного розвитку відбувалося не лінійно, а з коливаннями, ступінь про-
явів яких залежав від року дослідження, віку та статі школярів.  

КЛЮЧОВІ СЛОВА: фізичний розвиток, школярі, акцелерація 

ВСТУП 
Фізичний розвиток дітей і підлітків є ва-

жливим показником їх стану здоров'я, а про-
відні антропометричні параметри морфо-
функціонального стану – довжина, маса тіла 
і обвід грудної клітини, мають значення як  
індикатори санітарно-гігієнічного благопо-
луччя оточуючого  середовища. Антропоме-
тричні показники, що зібрано за даними об-
стеження однорідних груп дитячого насе-
лення, є репрезентативним матеріалом для 
розробки нормативів фізичного розвитку, які 
вважаються інструментом первинного кон-
тролю за станом здоров'я підростаючого по-
коління [1-4]. Уніфікований підхід до оцінки 
фізичного розвитку кожної дитини і окремих 
шкільних колективів дозволяє визначити 
спрямованість медико-профілактичних захо-
дів серед учнів з урахуванням не-
сприятливих факторів середовища, що мо-
жуть формуватися в кожному навчальному 
закладі. 
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 

Дослідження росту і розвитку організму є 
теоретичною основою гігієнічного норму-
вання факторів оточуючого середовища для 
дітей і підлітків. Їх визначення дозволяє зро-
зуміти основні закономірності функціо-
нування організму дитини як цілісної си-
стеми, його єдність з оточуючим середови-
щем [5, 6]. Здійснення санітарно-епідеміо-
логічного нагляду, обґрунтування вимог до 
режиму дня, організації виховного і нав-
чального процесів, харчуванню дітей без 
знання вікових і статевих закономірностей їх 
розвитку не можливо [7, 8]. Процеси зро-
стання і розвитку підпорядковані певним 
біологічним законам, але одночасно і детер-
міновані факторами оточуючого середо-
вища. В складній взаємодії факторів оточую-
чого середовища і природних нахилів від-
бувається розвиток дитини. 

Якщо під час визначення індивідуальних 

особливостей розвитку дитини особливе 
значення має дослідження швидкості зросту, 
прогнозування темпів розвитку і дефінітив-
них розмірів тіла, то при популяційному 
пріоритетне значення набуває характерис-
тика фізичного розвитку дитячого населення 
певного часового відрізку [9]. Однією з по-
пуляційних особливостей фізичного роз-
витку дітей є акцелерація. В літературі за-
значається, що поряд з активізацією росто-
вих процесів, прискоренням розвитку і збіль-
шенням наприкінці певного вікового періоду 
розмірів тіла, мають місце і  зниження рос-
тової активності – ретардація [6, 10, 11].  

Таким чином, зміни стандартних показ-
ників фізичного розвитку відображають дов-
готривалу комплексну дію генетичних, со-
ціально-економічних, фізичних та інших фа-
кторів і проявляються або в акцелерації, або 
в децелерації розвитку дітей і підлітків пев-
них регіонів. В зв'язку з означеним і виникає 
потреба у періодичному поновленні націона-
льних та регіональних стандартів фізичного 
розвитку підростаючого покоління. 

Метою проведеного дослідження було 
вивчення динаміки фізичного розвитку дітей 
шкільного віку великого промислового міста 
(м. Харкова) протягом 40 років. Для аналізу 
динаміки антропометричних параметрів 
школярів було використано стандарти фізич-
ного розвитку, розроблені Інститутом охо-
рони здоров'я дітей і підлітків АМН України 
з 1959 року і власні дослідження 4456 шко-
лярів 7 – 17 років в 1991-1992 р.р. і  2889 
школярів – в 2002 році.  
РЕЗУЛЬТАТИ ТА ОБГОВОРЕННЯ 

За результатами антропометричних до-
сліджень дітей шкільного віку 1959, 1966, 
1973, 1984, 1992 і 2002 років вивчено основ-
ні закономірності динаміки змін довжини і 
маси тіла дітей шкільного віку (7-17 років).  
Встановлено, що не залежно від статі шко-
лярів середній зріст та маса тіла дітей з 1959 
до 2002 років зросли (рис. 1 і рис.2). Серед-
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ній зріст хлопців збільшився на 6,5 см, маса 
тіла – на 3,7 кг; зріст дівчат – на 4,9 см, маса 
тіла – на 1,2 кг. Але зростання досліджених 
показників фізичного розвитку відбувалося 

не лінійно, а з коливаннями, ступінь проявів 
яких залежав від року дослідження, віку та 
статі школярів. 
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Рис.1.  Середні показники зросту школярів (7-17 років) м. Харкова 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Рис.2.  Середні показники маси тіла школярів (7-17 років) м. Харкова 
 
Найбільше прирощення показників фі-

зичного розвитку відбулося в 1966 році, коли 
зріст хлопців збільшився в середньому на 
2,3%, дівчат – 1,2% (табл.1, 2); маса тіла від-
повідно на 5,7% і 3,9% (табл.3, 4). В 1973 
році більш інтенсивні зміни відбулися з хло-
пцями, середній зріст яких зменшився на 
0,5%, маса тіла – 3,4%. В 1984 році загальне 
прирощення показників, відповідно на 1,6% 
зросту й 5,7% маси тіла у хлопців  і 1,0% 
зросту та 3,6% маси тіла у дівчат. В 1992 ро-
ці трохи більш інтенсивно зменшився се-
редній зріст у хлопців і маса тіла у дівчат. В 
2002 році знову відбулося прирощення пока-
зників фізичного розвитку серед хлопців, 
відповідно на 1,7% зросту і на 3,4% маси ті-
ла,   й   дівчат,   відповідно   на 1,5%  зросту і  
1,8% маси тіла. Останнє збільшення по-

казників компенсувало негативну їх динамі-
ку порівняно з 1992 роком у зрості, але не 
надолужило масу тіла у дівчат. 

За весь період досліджень найбільше 
прирощення зросту зареєстровано серед 13 і 
14 літніх хлопців, відповідно на 4,8% і 4,4%, 
і 13 літніх дівчат, відповідно на 3,1%, в 1966 
році. Найбільше прирощення маси тіла 
хлопців відбулося у 13 літніх  (12,4%) в 1966 
році, у 9 літніх (14,9%) в 1984 році, у 7 літніх 
(13,2%) в 2002 році. Таке значне підвищення 
середньої маси тіла у хлопців відбувалося 
після також інтенсивного попереднього її 
зменшення, відповідно на 12,1% у 9 літніх в 
1973 і на 12,7% у 7 літніх в1992 році. Коли-
вання маси тіла дівчат були значно менші. 
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Таблиця 1 
Динаміка середнього зросту хлопців шкільного віку м. Харкова (см ± m) 

Термін дослідження Вік 1959 рік 1966 рік 1973 рік 1984 рік 1992 рік 2002 рік 
  7 років 122,4±0,4 124,8±0,5* 123,5±0,2* 125,6±0,4* 122,9±0,5* 123,5±0,4 
  8 років 127,4±0,4 128,1±0,4 127,6±0,2 129,4±0,3* 128,3±0,4* 128,7±0,5 
  9 років 130,5±0,5 132,9±0,4* 132,0±0,2* 133,3±0,3* 132,8±0,4 134,4±0,5* 
10 років 135,5±0,5 137,5±0,4* 137,3±0,2 138,6±0,4* 138,5±0,4 141,2±0,5* 
11 років 142,3±0,5 143,1±0,4 142,2±0,2* 143,0±0,3* 142,8±0,4 144,8±0,5* 
12 років 145,9±0,6 146,6±0,5 147,0±0,2 150,5±0,4* 148,5±0,6* 151,3±0,7* 
13 років 147,3±0,7 154,4±0,5* 153,1±0,2* 155,0±0,6* 153,9±0,6 158,6±0,7* 
14 років 154,9±0,6 161,7±0,6* 159,1±0,2* 163,0±0,5* 161,7±0,6 166,1±0,8* 
15 років 161,3±0,7 167,5±0,6* 165,8±0,2* 168,0±0,5* 168,0±0,6 172,0±0,7* 
16 років 165,6±0,6 170,9±0,5* 170,8±0,2 175,8±0,5* 173,0±0,6* 176,1±0,6* 
17 років 169,7±0,4 173,1±0,6* 173,5±0,2 176,1±0,6* 174,9±0,5 177,2±0,7* 

* - достовірна різниця з попереднім дослідженням 
 

Таблиця 2 
Динаміка середнього зросту дівчат шкільного віку м. Харкова (см ± m) 

Термін дослідження Вік 1959 рік 1966 рік 1973 рік 1984 рік 1992 рік 2002 рік 
   7 років 121,5±0,4 122,8±0,5* 123,2±0,2 125,1±0,4* 124,1±0,6    124,6±0,5 
   8 років 126,0±0,5    127,2±0,4 127,2±0,2 128,4±0,1*  127,0±0,4* 128,4±0,5* 
   9 років 129,8±0,5 131,9±0,5* 131,8±0,2       133±0,3* 132,5±0,3 135,6±0,6* 
 10 років 136,0±0,5 137,4±0,4* 137,5±0,2 138,4±0,3* 137,4±0,4 140,6±0,6* 
 11 років 143,7±0,6    143,4±0,5 143,6±0,2 145,7±0,4* 144,9±0,4 146,0±0,6* 
 12 років 147,3±0,8 149,3±0,5* 149,3±0,2 149,9±0,4* 150,5±0,4 152,4±0,6* 
 13 років 150,7±0,6 155,3±0,4* 155,3±0,2 157,3±0,4*  156,0±0,5* 158,1±0,5* 
 14 років 157,2±0,5 158,6±0,5* 158,3±0,2 159,6±0,3* 159,8±0,4 161,5±0,5* 
 15 років 158,0±0,4 160,8±0,4* 160,1±0,2 161,8±0,4* 160,7±0,4 164,2±0,6* 
 16 років 159,3±0,4 161,2±0,4* 161,5±0,2 163,4±0,4* 162,5±0,4 164,6±0,7* 
 17 років 159,7±0,3 161,2±0,4* 161,6±0,2 163,2±0,5* 163,1±0,5 167,1±0,9* 

* - достовірна різниця з попереднім дослідженням 
 

Таблиця 3 
Динаміка середньої маси тіла хлопців шкільного віку м. Харкова (кг ± m) 

Термін дослідження Вік 1959 рік 1966 рік 1973 рік 1984 рік 1992 рік 2002 рік 
   7 років 24,3 ±0,3 25,9 ±0,4* 24,8 ±0,2* 25,9 ±0,3* 22,6 ±0,4* 25,6 ±0,4* 
   8 років 26,6 ±0,3 27,6 ±0,3* 26,6 ±0,1* 27,8 ±0,2* 27,0 ±0,3* 27,5 ±0,4 
   9 років 28,7 ±0,3 29,8 ±0,4* 26,2 ±0,1* 30,1 ±0,3* 29,8 ±0,3 30,0 ±0,1 
 10 років 31,5 ±0,4 32,6 ±0,4 31,9 ±0,1 33,6 ±0,3* 33,4 ±0,4 34,5 ±0,5 
 11 років 36,3 ±0,4 36,5 ±0,4 34,7 ±0,2* 36,6 ±0,4* 35,5 ±0,4 36,9 ±0,6* 
 12 років 37,7 ±0,5 38,0 ±0,5 38,8 ±0,2 40,3 ±0,5* 40,6 ±0,6 42,1 ±0,6 
 13 років 39,4 ±0,6 44,3 ±0,6* 43,2 ±0,2 44,2 ±0,5 44,8 ±0,7 46,9 ±0,8* 
 14 років 46,3 ±0,6 49,8 ±0,6* 48,8 ±0,2 50,2 ±0,5* 51,5 ±0,6 52,1 ±0,8 
 15 років 52,3 ±0,7 55,8 ±0,6* 54,7 ±0,3 57,4 ±0,6* 56,9 ±0,8 57,7 ±0,9 
 16 років 56,2 ±0,6 62,7 ±0,5* 59,9 ±0,3* 63,2 ±0,6 60,7 ±0,7* 62,7 ±1,2 
 17 років 60,6 ±0,5 63,7 ±0,7* 62,7 ±0,3 67,9 ±0,9 64,5 ±0,7* 64,3 ±1,0 

* - достовірна різниця з попереднім дослідженням 
 

Таблиця 4 
Динаміка середньої маси тіла дівчат шкільного віку м. Харкова (кг ± m) 

Термін дослідження Вік 1959 рік 1966 рік 1973 рік 1984 рік 1992 рік 2002 рік 
   7 років 24,0 ±0,3 25,0 ±0,4* 24,5 ±0,2 25,0 ±0,4 23,2 ±0,4* 25,0 ±0,40* 
   8 років 26,1 ±0,4 26,7 ±0,4 26,5 ±0,1 27,1 ±0,2* 25,6 ±0,3* 26,2 ±0,35 
   9 років 28,6 ±0,5 29,8 ±0,5 29,2 ±0,2 30,0 ±0,2* 29,3 ±0,3 30,7 ±0,05* 
 10 років 32,2 ±0,5 33,5 ±0,5 32,1 ±0,2* 33,5 ±0,3* 32,4 ±0,4* 33,4 ±0,05* 
 11 років 36,4 ±0,5 37,1 ±0,6 35,9 ±0,2 38,2 ±0,4* 37,1 ±0,5 37,3 ±0,66 
 12 років 39,5 ±0,5 42,0 ±0,6* 40,7 ±0,2* 41,4 ±0,4 41,4 ±0,5 41,7 ±0,81 
 13 років 44,9 ±0,7 47,7 ±0,6* 46,5 ±0,2 47,9 ±0,5* 46,8 ±0,5 46,5 ±0,71 
 14 років 49,3 ±0,6 52,0 ±0,6* 50,6 ±0,2* 51,7 ±0,5* 51,2 ±0,5 50,3 ±0,72 
 15 років 51,5 ±0,5 54,5 ±0,5* 53,7 ±0,2 55,6 ±0,5* 54,1 ±0,6 53,7 ±0,85 
 16 років 55,8 ±0,5 56,5 ±0,6 56,1 ±0,2 59,7 ±0,5* 55,9 ±0,5* 55,6 ±0,90 
 17 років 56,8 ±0,4 57,6 ±0,5 55,7 ±0,3* 58,6 ±0,3* 55,9 ±0,7* 58,4 ±1,07* 

* - достовірна різниця з попереднім дослідженням 
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Протягом усіх досліджень перше пере-
хрестя зросту хлопців і дівчат відбувалося в 
10-11 років, друге - в 13-14 років. При цьому, 
якщо в 1959 і 1966 роках семирічні хлопці 
були вищі за дівчат (p<0,05),  то в 1992 і 
2002 роках  трохи більшим був зріст дівчат 
(p>0,05). 

Рівень асоціації між динамікою змін зро-
сту і маси тіла був найбільшим у 1966 році 
(відповідно r=0,86, p<0,01 у хлопців і r=0,61, 
p<0,05 у дівчат). В наступних дослідженнях 
лише в 1992 році мало місце значимо 
асоційоване зменшення показників фізич-
ного розвитку серед дівчат (r=0,61, p<0,05) і 
трохи менше – серед хлопців (r=0,58, p<0,1). 
Можна припустити, що процес акцелерації 
був найбільш потужним до 1966 року, а в 
1992 році найбільш активізувався процес 
децелерації. 

У 2002 році збільшення росту найбільш 
інтенсивно відбулося серед 13, 14 і 15 літніх 
хлопців (відповідно, на 3,1%, 2,7% і 2,4%) і 
9,10, 15 і 17 літніх дівчат (відповідно, 2,3%, 
2,3%, 2,2% і 2,5%). Маса тіла хлопців значно 
зросла в усіх вікових групах, за винятком 17 

літніх, де відбулося її зменшення на 0,3%. 
Маса тіла дівчат зросла в молодшому і, част-
ково, середньому шкільному віці; серед 13- 
16 літніх дівчат вона навіть зменшилася. 
Тобто, дисгармонійність динаміки фізичного 
розвитку дівчат зросла. 
ВИСНОВКИ 

Таким чином, отримані дані свідчать, що 
для школярів м.Харкова протягом 1959-2002 
років є характерним  загальне збільшення 
показників довжини і маси тіла, тобто акце-
лерація  їх розвитку. Активізація процесів 
децелерації на початку  90-х років компенсо-
вана в поточний час. Зростання довжини і 
маси тіла школярів відбувається не лінійно, а 
за певним трендом (коливанням), періодами 
прискорення і  уповільнення зростання дов-
жини і маси тіла. Найбільш інтенсивно зро-
стання довжини тіла у хлопців  протягом 
останніх 40 років відбувалося у віці 13-ти і 
14-ти років, дівчат – 13-ти і 17-ти років, маси 
тіла у хлопців 13-ти і 16-ти років, дівчат – 
12-ти і 15-ти років. 
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ДИНАМИКА  ФИЗИЧЕСКОГО  РАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ  
ГОРОДА ХАРЬКОВА 

Г.Н. Даниленко, А.А. Беседина, С.А.Пашкевич 
Інститут охраны здоровья детей и подростков АМН Украини,  
Харьковский национальный университет им.В.Н. Каразина 

РЕЗЮМЕ 
Рассмотрены особенности динамики физического развития школьников города Харькова с 1959 по 

2002 годы. Установлено, что процессы акцелерации среди детей школьного возраста продолжаются. 
За исследуемый период рост мальчиков увеличился на 6,5 см, масса тела – на 3,7 кг; рост девочек – на 
4,9 см, масса тела – на 1,2 кг. Возрастание показателей физического развития происходило не линей-
но, а с колебаниями, степень проявлений которых зависела от года исследования, возраста и пола 
школьников.  

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: физическое развитие, школьники,  акцелерация 



Вісн. Харк. нац. ун-та. 2002 № 546 
 

 92

DYNAMICS OF PHYSICAL DEVELOPMENT IN SCHOOL-
CHILDREN  OF CITY OF KHARKOV 

G.N. Danylenko, A.A. Besedina, S.A. Pashkevich 
Institute of Children and Adolescents Health Protection, MAS of Ukraine,  
V.N. Karazin Kharkіv National University    

SUMMARY 
The aim of the research was to study features of dynamics of physical development in schoolchildren of 

city of Kharkov with 1959 till 2002. It is necessary, that the processes of acceleration among children of 
school century proceed. For the investigated period the growth   boys has increased on 6,5 cm, weight of a 
body - on 3,7 kg; the growth girls - on 4,9 cm, weight of a body - on 1,2 kg. The increase of parameters of 
physical development occurred not linearly, and with fluctuations, degree of which displays depend on year of 
research, on age and sex of the schoolchildren.  

KEY WORDS: physical development,  schoolboys, acceleration 

 


