
Альманах науки 

 

4 

БІОЛОГІЧНІ НАУКИ 
УДК 612.172-045.7 

Коц С.М., Коц В.П. 

Доценти кафедри анатомії та  

фізіології людини імені д.м.н., проф. Я.Р. Синельникова,  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. 

 

СТАН АДАПТАЦІЙНИХ СИСТЕМ ОРГАНІЗМУ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Проведено дослідження функціональних показників серцево-судинної системи  організму  у дітей різного шкільного 

віку 6-16 років. Проведено  вимірювання антропометричних показників, показників серцево-судинної системи;  

визначали основні фізіологічні  індекси функціональних можливостей і регуляції діяльності серцево-судинної 

системи,  масо-ростовий (індекс Робінсона, індекс Кетле).  У роботі визначили рівень функціонального стану 

системи кровообігу. Абсолютні значення показників гемодинаміки  у  дітей молодшого, середнього і старшого 

шкільного віку (частоти серцевих скорочень, артеріального тиску систолічного та діастолічного 

характеризувалися високими значеннями  

Показники рівня функціонального стану системи кровообігу та загального фізичного стану у дітей достовірно (р < 

0,05) знижуються у групі середнього шкільного віку.  Відмічено 35 % дітей із напругою механізмів адаптації і 

зростання кількості дітей із напругою механізмів адаптації у середньому та старшому шкільному віці.   

Ключові слова: функціональний стан, здоров’я, серцево-судинна система, антропометричні вимірювання, 

адаптаційні можливості. 

 

ВСТУП 

На даний час вказують, що зниження 

резервних можливостей організму, зокрема 

серцево-судинної системи спостерігається у 

школярів, які не дотримуються оптимального 

режиму харчування, ведуть малорухливий спосіб 

життя, мають шкідливі звички, вагомий фактор 

ризику серцево-судинної системи конфліктні 

ситуації у класному колективі [6, 9,11]. 

Дослідники звертають увагу на негативний 

вплив середовища і невідповідність 

оздоровчих заходів потребам організму, 

негативний вплив навчальної діяльності на 

дітей, високого рівня тривожності [1,4, 6,7,8]. 

Вказують, що за час навчання зростає 

патологічна враженість органів дихання, 

ендокринної системи, органу зору та 

придаткового апарату, кістково-м’язової 

системи, органів травлення. Зростання 

загальної патологічної враженості школярів із 

першого до четвертого класу та її збільшення 

від 5,7 до 27,1 %, кожного навчального року 

вказує на негативний вплив навчальної 

діяльності на дітей. Зниження загальної 

патологічної враженості школярів із першого 

до четвертого класу від 12,2 % до 5,2% під час 

літніх канікул, вказує на негативний вплив 

навчальної діяльності на дітей [9]. Вказується 

на зниження частки учнів із гармонійним 

фізичним розвитком протягом навчання, 

дефіцит маси тіла дівчат, надлишок маси тіла 

хлопців; констатується  значні відсотки 

школярів із низьким рівнем функціонально-

резервних можливостей серцево-судинної 

системи та адаптаційних можливостей [2, 3, 4, 

8, 9, 11, 13]  

Актуальність зазначеного питання і була 

передумовою для проведення нашого дослідження.  

Мета нашої роботи - вивчити  показники 

серцево-судинної системи  організму  у 

сучасних дітей шкільного віку  

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

У дослідженні брали участь діти 6-16 років, 

які приїхали на відпочинок у оздоровчому 

позаміський табір. Кількість дітей, чиї 

результати взяли для аналізу - 221. 

Дослідження проводилось  у 2019 році. Для 

оцінки функціонального стану використовувалися 

антропометричні вимірювання (зріст, вага 

тіла), вимірювання показників гемодинаміки 

(пульсу та артеріального тиску) за 

стандартними методиками. Для визначення 

функціонального стану основних систем 

організму серцево-судинної та дихальної 

використовувалися розрахункові параметри, а 

саме індекс Кетле, Робінсона, РФС [4,5,12]. У 

якості інтегральної фізіологічної характеристики 

використовували розрахункову величину 

адаптаційного потенціалу [12]. 
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Проведено статистичний аналіз масиву 

даних за допомогою Statistica 6.0 та Microsoft 

Excel. Вірогідними відмінності між 

дослідними групами вважали за р<0,05 (t-

критерій Стьюдента). 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 

ОБГОВОРЕННЯ 

Характеристика фізіологічних функцій 

організму в шкільному віці проводилася на 

основі результатів досліджень показників у 

дітей 6-16 років. Групи становили відповідно 

молодший шкільний вік  8  років, середній 

шкільний  13  років, старший  шкільний   15 років.  

Було проведено антропометричні вимірювання 

показників дітей шкільного віку, які 

відносяться до різних вікових груп. 

Як показали результати досліджень – діти 

молодшого шкільного віку характеризувалися 

середнім показником довжини тіла (131,42 ± 

2,57 см). Відмічається також завищений 

показник ваги тіла (26,17±1,48 кг). Як показали 

результати досліджень – діти молодшого 

шкільного віку характеризувалися середнім рівнем 

показника індексу Кетле - 198,66±9,47 ум. од.   

Рівень фізичного розвитку дітей середнього 

шкільного віку за показниками довжини тіла 

та середнім показником ваги тіла середній. 

Показники дещо завищені. Показники 

довжини тіла достовірно (р < 0,05) на 20 % 

більші, ніж у дітей 8 років, а вага тіла - на 

48,71% у порівнянні з дітьми молодшого 

шкільного віку (Табл 1). 
 

 

Антропометричний 

показник 

 

Молодший шкільний 

вік (група 8 років) 

Середній 

шкільний вік (група 

13 років) 

Старший шкільний вік 

(група 16 років) 

П = 57 п=57 п=57 

Зріст (см) 131,42 ± 2,571 163,30 ± 3,002 172,67 ± 3,69 

Вага (кг) 26,17±1,481 51,02 ± 3,032 59,56 ± 3,64 

Індекс Кетле 198,66 ± 9,471 312,14± 16,95 344,13± 17,33 

Таблиця 1. Абсолютні значення антропометричних показників осіб різного віку 

Примітка. Вірогідність ознаки (р < 0,05): 

1 - при порівнянні молодшого шкільного віку з середнім; 

2 - при порівнянні середнього шкільного віку з старшим. 
 

Середній показник індексу Кетле у дітей 

середнього шкільного віку виявився у нормі.   

Показники індексу Кетле у дітей 13 років 

достовірно більші (р < 0,05) на 36,47 % , ніж у 

дітей 8 років. 

У дітей старшого шкільного віку довжина 

тіла характеризувалася середньою величиною 

показника для даного віку (172,67 ± 3,69 см), як і 

вага тіла - 59,56 ± 3,64 кг. Це в свою чергу 

підтверджувалося середнім значенням 

показника індексу Кетле (344,13± 17,33 ум. од.) і 

відповідає нормі. 

У літературі вказується на зниження частки 

учнів із гармонійним фізичним розвитком 

протягом навчання  з 72,3 до 59,6 %. І збільшення 

частки дівчат із дисгармонійним розвитком 

відбувалося переважно за рахунок дефіциту 

маси тіла, а хлопців – надлишку маси тіла.  

При дослідженні виявилось, що абсолютні 

значення частоти серцевих скорочень ЧСС як 

показників гемодинаміки  у  дітей молодшого 

шкільного віку 77,92+2,25 ск /хв.  У 

середньому  шкільному віці показники 

гемодинаміки характеризувалися високими (в 

межах вікової норми) значеннями ЧСС 

(83,55+3,03 ск/хв). 

Як показали результати досліджень, 

показники артеріального тиску в молодшому 

шкільному віці  високі (АТс = 107,88+3,79 мм.рт. 

ст. та АТд = 68,42+2,43 мм.рт.ст.). У середньому 

шкільному віці показники гемодинаміки 

характеризувалися завищеними значеннями 

артеріального тиску (АТс =107,7+5,01 мм.рт. ст., 

та АТд = 73,76+2,21 мм. рт.ст.).  

Отже, наші результати щодо завищених 

показників ЧСС та АТс,  АТд у дітей 

молодшого шкільного віку співпадають із 

даними літератури [8], і свідчать про виражену 

активацію у дітей цього віку симпатичного 

відділу  вегетативної нервової системи (ВНС),  

що на нашу думку пов’язано із їх емоційним 

станом,  із тим навчальним навантаженням, 

яке є у дітей у школі.   

У старшому шкільному віці показники 

гемодинаміки характеризувалися дещо 

збільшеними величинами, що, на нашу думку, 
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обумовлено фізіолого-анатомічними віковими 

перебудовами з боку системи кровообігу 

(ЧСС = 79,00+3,24 ск/хв). Показники 

артеріального тиску (АТс = 116,26+3,69 мм.рт.ст. 

та АТд = 73,22+4,42 мм.рт.ст.)  завищені. 

Результати наших досліджень показали 

середні індекси Робінсона у молодших 

школярів (84,10±4,02 ум. од.). Це свідчить про 

нормальну регуляцію діяльності серцево-

судинної системи, середній функціональний 

розвиток у них системи кровообігу. 

Високий показник індексу Робінсона 

(100,84 ± 7,10 ум. од.) в групі дітей середнього 

шкільного віку свідчив про незначне зміщення 

регуляції діяльності серцево-судинної системи 

в бік симпатичної нервової системи, середній 

функціональний розвиток у них системи 

кровообігу. 

Середнє значення показника індексу 

Робінсона (91,62 ± 4,05 ум.од.) свідчило про 

нормальну регуляцію  діяльності серцево-

судинної системи в групі  старшого шкільного 

віку та середній функціональний розвиток у 

них системи кровообігу.   

При проведенні визначення рівня 

функціонального стану системи кровообігу та 

загального фізичного стану у групі дітей 8 

років показники були вище середнього 

0,7498+ 0,028 ум. од. Тоді як у групі 13 річних 

школярів  цей показник  становить згідно 

досліджень 0,665+0,068 ум. од. – це середній 

рівень. У старшій групі рівень функціонального 

стану системи кровообігу та загального 

фізичного стану вище  (0,747+0,04 ум. од.).  

Найбільш повну картину  адаптаційних 

перебудов може дати розгляд  співвідношення 

між рівнями адаптаційних потенціалів. За 

даними Квашніної Л. В. [7], при проведенні 

скринінг-діагностики стану здоров’я школярів 

молодших класів за допомогою АП переважав 

рівень задовільної адаптації – 55,2 %, 

напруження адаптації відмічено у 31,5 % дітей, 

незадовільна адаптація виявлена у 9,8 % 

обстежених.  

Результати досліджень показали наступне 

співвідношення між рівнями адаптаційних 

потенціалів: у молодшому шкільному віці 

відсоток осіб із задовільним адаптаційним 

потенціалом був 74%, а з напругою механізмів 

адаптації – 12%, зрив адаптацій – 4%. А ось 

уже в середньому шкільному віці кількість 

осіб з напругою механізмів адаптації більша – 

33 %, а з задовільною адаптацією  - менша, ніж  

у молодших школярів (58%). У старшому 

шкільному віці – відсоток із напругою 

механізмів адаптації ще зріс і склав  38%, а 

задовільна адаптація – 56 %. 

Причини таких результатів у середньому та 

старшому шкільному віці - у процесі навчання в 

школі виникає стомлення учнів, яке поволі 

знижує ступінь адаптації організму до умов його 

існування. Далі можуть виникати різноманітні 

зміни, які характеризуються зниженням 

функціональних можливостей організму, що по-

перше відбивається на стані серцево-судинної 

системи, так як саме вона відображає кількісну 

сторону адаптаційно-пристосувальної діяльності 

та можливостей всього організму.  

ВИСНОВКИ 

По мірі збільшення віку відмічено 

зростання кількості дітей із напругою 

механізмів адаптації у середньому шкільному  

та старшому шкільному віці. Показники рівня 

функціонального стану системи кровообігу та 

загального фізичного стану у дітей достовірно 

(р < 0,05) знижуються у середньому та 

старшому шкільному віці.   

Відмічено 35 % дітей із напругою 

механізмів адаптації, зростання кількості дітей 

із напругою механізмів адаптації у середньому 

та старшому шкільному віці, порівняно з 

молодшим. Отримані результати досліджень 

стали основою для розробки рекомендацій та 

удосконалення діючих у таборі програм 

оздоровлення та відпочинку. 
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Коц С.М., Коц В.П.  

СОСТОЯНИЕ АДАПТАЦИОННЫХ СИСТЕМ ДЕТЕЙ ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА.  
Проведено исследование функциональных показателей сердечно-сосудистой системы организма у детей разного 

возраста 6-16 лет. Проведено измерение антропометрических показателей, показателей сердечно-сосудистой 

системы; определяли основные физиологические индексы функциональных возможностей и регуляции 

деятельности сердечно-сосудистой системы, массо-ростовой (индекс Робинсона, индекс Кетле). В работе 

определили уровень функционального состояния системы кровообращения. Абсолютные значения показателей 

гемодинамики у детей младшего, среднего и старшего школьного возраста (частоты сердечных сокращений, 

артериального давления систолического и диастолического характеризовались высокими значениями) 

Показатели уровня функционального состояния системы кровообращения и общего физического состояния у детей 

достоверно (р <0,05) снижаются в группе среднего школьного возраста. Отмечено 35% детей с напряжением 

механизмов адаптации и роста количества детей с напряжением механизмов адаптации в среднем и старшем 

школьном возрасте.  

Ключевые слова: функциональное состояние системы, антропометрические измерения, адаптационный потенциал. 
 

S.M. Kots, V.P. Kots  

STATE OF ADAPTATION SYSTEMS FOR CHILDREN OF SCHOOL AGE.  
The study of the functional indicators of the cardiovascular system of the body in children of different ages 6-16 years. The 

measurement of anthropometric indicators, indicators of the cardiovascular system; determined the basic physiological 

indices of functional capabilities and regulation of the activity of the cardiovascular system, mass and growth (Robinson 

index, Ketle index). The work determined the level of the functional state of the circulatory system. The absolute values of 

hemodynamic parameters in children of primary, secondary and senior school age (heart rate, blood pressure of systolic and 

diastolic were characterized by high values 

The indicators of the level of the functional state of the circulatory system and the general physical condition in children 

significantly (p <0.05) are reduced in the group of secondary school age. 35% of children with tension of adaptation mechanisms 

and an increase in the number of children with tension of adaptation mechanisms in middle and high school age were noted.  

Key words: functional state of the system, anthropometric measurements, adaptive potential. 

 

 


