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Somatometric characteristics of children’s bodies of secondary school age with hearing
impairments

Roman Ivanytskyi, Alla Aloshyna, Oleksandr Bychuk

Lesya Ukrainka Eastern European National University

The article deals with somatometric characteristics of children’s bodies of secondary
school age with hearing impairments. The objective of the work is to identify and analyze
somatometric indicators of children’s bodies of secondary school age with hearing
impairments. The methods of the research: in order to achieve the set goal we used the
method of anthropometry and methods of mathematical statistics. The results of the study
showed that boys aged 11-12 years have significantly lower weight and body length than girls
of the same age. At the age of 13-14 indices of body mass and body length are also lower than
among the girls of the same age, but this difference is insignificant. The results of the Quetelet
index show uneven change of the index of girls and boys.
Key words: body length, body mass, Quetelet index, children of secondary school
age, hearing impairments.
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УДК 796.012:006.915
Соматометричні характеристики тіла дітей середнього шкільного віку з вадами
слуху
Роман Іваніцький, Алла Альошина, Олександр Бичук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, м. Луцьк
У статті подана інформація про соматометричні характеристики тіла дітей
середнього шкільного віку з вадами слуху. Мета роботи – визначити та
проаналізувати соматометричні показники тіла дітей середнього шкільного віку з
вадами слуху. Методи дослідження: для досягнення поставленої мети ми
використовували

метод

антропометрії

та

методами

математичної статистики.

Результати дослідження засвідчили, що у хлопчиків 11-12 років показники маси та
довжини тіла значно менші ніж у дівчаток цього віку. У період 13-14 років у хлопців
показники маси та довжини тіла також менші ніж у дівчат, але їх різниця не значна.
Результати індексу Кетле засвідчують про нерівномірну зміну показника у дівчаток та
хлопчиків.
Ключові слова: довжина тіла, маса тіла, індекс Кетле, діти середнього
шкільного віку, вади слуху.

Соматометрические характеристики тела детей среднего школьного возраста с
нарушениями слуха
Роман Иваницкий, Алла Алёшина, Александр Бычук

В статье представлена информация о соматометрических характеристиках тела
детей среднего школьного возраста с нарушениями слуха. Цель работы – определить и
проанализировать соматометрические показатели тела детей среднего школьного
возраста с нарушениями слуха. Методы исследования: для достижения поставленной
цели мы использовали метод антропометрии и методы математической статистики.
Результаты исследования показали, что у мальчиков 11-12 лет показатели массы и
длины тела значительно меньше, чем у девочек этого возраста. В период 13-14 лет у
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мальчиков показатели массы и длины тела также меньше, чем у девушек, но их разница
незначительная. Результаты индекса Кетле свидетельствуют о неравномерной
изменение показателя у девочек и мальчиков.
Ключевые слова: длина тела, масса тела, индекс Кетле, дети среднего
школьного возраста, нарушения слуха.

Постановка наукової проблеми та її значення. Існуюча криза на сучасному етапі
становлення українського суспільства створює серйозну проблему для нормального
розвитку людини в нових умовах. Однак, процеси гуманізації суспільного життя
передбачають забезпечення умов для соціальної інтеграції, реабілітації та адаптації
людей з обмеженими можливостями [1, 2, 6, 7].
Фізичний розвиток відображає формування структурних і функціональних
властивостей організму в онтогенезі. Фенотипічні ознаки організму формуються під
впливом спадкової природи людини й навколишнього середовища [1, 4, 5, 8].
Характеризуючи фізичний розвиток глухих і слабкочуючих дітей, багато авторів
відзначають, що втрата (або порушення) слуху в дитячому віці вповільнює природний
хід їхнього фізичного розвитку. У цих дітей нижчі, порівняно зі здоровими
однолітками, основні показники фізичного розвитку: довжина й маса тіла, окружність
грудної клітки [1, 3, 6].
Згідно досліджень проведених С. О. Калмиковим [4], рівень фізичного розвитку
глухих дітей середнього шкільного віку (11–14 років) поступається рівню фізичного
розвитку однолітків зі збереженим слухом за всіма основними показниками (р<0,05).
У своїх дослідженнях І. М. Бабій [1] також підтверджує те, що в глухих підлітків
13–14 років спостерігається відставання у фізичному розвитку, порівняно з
однолітками зі збереженим слухом, за основними антропометричними показниками
(довжини та маси тіла, окружності грудної клітки).
Як відомо, порушення слухового сприйняття викликають специфічні зміни в
зниженні рухової пам’яті, довільної уваги, особливо в учнів молодшого та середнього
шкільного віку [2, 6].
Усе

викладене

вище

засвідчує

необхідність

вивчення

та

аналізу

соматометричних характеристик тіла школярів середнього шкільного віку з вадами
слуху, з метою подальшої програм з фізичного виховання.
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Мета роботи – визначити та проаналізувати соматометричні показники тіла
дітей середнього шкільного віку з вадами слуху.
Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети ми використовували
метод антропометрії, для визначення довжини та маси тіла школярів. Масо-рoстовий
індекс визначали за відповідною формулою. Результати вимірювань були опрацьовані
методами математичної статистики і представлені у табличні й та графічній формах.
Виклад основного матеріалу й обґрунтування отриманих результатів
дослідження.
Результати антропометричних вимірювань опрацьовані методами математичної
статистики і представлені в таблиці 1.
Таблиця 1
Соматометричні характеристики тіла дітей середнього шкільного віку з вадами
слуху
№

Вік/
Кількість
осіб

Маса тіла
Х±S (кг)

1

11 (n=8)

39,5±3,97

2

12 (n=8)

3
4

Коефіцієнт
варіації
V (%)
Дівчата (n=28)

Довжина тіла
Х±S (cм)

Коефіцієнт
варіації
V (%)

10,05

142,1±4,97

3,50

42,5±5,88

13,83

147,9±6,93

4,69

13 (n=6)

48,5±0,92

1,91

155,5±2,04

1,31

14 (n=6)

50,5±1,43

2,82

159,1±1,27

0,80

Хлопці (n=30)
1

11 (n=8)

30,7±3,21

10,44

133,6±4,72

3,54

2

12 (n=8)

39,5±4,14

10,47

149,8±3,38

2,26

3

13 (n=8)

44,9±1,12

2,49

155,5±2,47

1,59

4

14 (n=6)

50,1±1,81

3,61

158,2±5,06

3,20

Довжина тіла у хлопчиків в період 11-14 років збільшується на 24,6 см, а у
дівчаток лише на 17 см. Варто також зазначити, що у дівчаток маса та довжина тіла
більша ніж у хлопчиків.
З метою аналізу вікової динаміки зміни маси та довжини тіла у школярів ми
визначили темпи їх приросту у відсотках (рис. 1-2).
Як видно із графіка (рис.1), у дівчаток темпи приросту маси тіла значно менші
ніж у хлопчиків.
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Рис. 1. Темпи приросту маси тіла у дітей середнього шкільного віку з вадами
слуху
Так у період 11-12 років приріст маси тіла мінімальний і становить 3,8 %.
Максимальний приріст маси тіла у дівчат в період 12-13 років – 16,2 %. У період 13-14
років приріст маси тіла 9,0 %.
У хлопчиків відзначається інша тенденція темпів приросту маси тіла – з віком
вони зменшуються (рис. 1). Максимальний темп приросту маси тіла у хлопчиків в
період 11-12 років – 25,1 %. У період 12-13 років темп приросту середній – 12,8 %.
Мінімальний темп приросту в період 13-14 років – 10,9 %.
Темпи приросту довжини тіла у хлопців та дівчат також різні (рис. 2). У дівчат
відбувається цей процес нерівномірно та хвилеподібно, у хлопців – нерівномірно та
регресивно.
У дівчаток максимальний темп приросту довжини тіла у період 12-13 років – 5,0
%, середній темп приросту у період 11-12 років – 4,0 %, мінімальний темп приросту –
2,3 % у період 13-14 років.
У хлопців максимальний темп приросту довжини тіла у період 11-12 років – 11,4
%, середній темп приросту 3,7 %, у період 12-13 років, мінімальний приріс відзначено у
період 13-14 років – лише 0,7%.
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Рис. 2. Темпи приросту довжини тіла у дітей середнього шкільного віку з вадами
слуху
З метою детального та різностороннього аналізу зміни соматометричних
показників

тіла

школярів

ми

визначали

масо-ростовий

індекс

Кетле,

який

розраховували за формулою:
ІК=МТ/З,

(1.1)

де
ІК – індекс Кетле, г·см-1;
МТ – маса тіла, г;
З – довжина тіла, см.
Оцінку масо-ростового індексу Кетле виконували за шкалою, запропонованою
ВООЗ (табл. 2).
Результати індексу Кетле засвідчують про нерівномірну зміну показника у
дівчаток та хлопчиків.
У дівчаток 11 років середній показник індексу Кетле становить 277,7±22,16 г .см1

і відповідає середньому рівню. Водночас варто зазначити, що у 12,5 % дівчаток

досліджуваний показник відповідає рівню вище середнього, а у 87,5 % - відповідає
середньому рівню.
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Таблиця 2
Шкала оцінки масо-ростового індексу Кетле, г.см-1[9]
№

Рівень

Значення індексу Кетле

I

Високий

≥ 360

II

Вищий від середнього

315,1–360,0

III

Середній

265,1–315,0

IV

Нижчий від середнього

220,1–265,0

V

Низький

≤ 220

У дівчаток 12 років середній показник індексу Кетле дещо зменшується і
становить 286,6±27,55 г.см-1 що також відповідає середньому рівню. При цьому
індивідуальні показники такі – у 12,5 % дівчаток – досліджуваний показник відповідає
рівню вище середнього, у 87,5 % – відповідає середньому рівню.
У 13-ти річних дівчаток середній показник індексу Кетле становить 311,8±7,20
г.см-1 і відповідає середньому рівню. Варто також зазначити що у 66,7 % дівчаток
показник відповідає середньому рівню, а у 33,3 % – відповідає рівню вищому від
середнього.
У дівчаток 14 років середній показник індексу Кетле становить 316,2±8,69 г .см-1
і відповідає рівню вищому від середнього. При цьому у 66,7 % дівчаток показник
відповідає середньому рівню, а у 33,3 % дівчаток – рівню вище від середнього.
У хлопчиків 11 років середній показник індексу Кетле становить 229,6±17,46
г.см-1 і відповідає рівню нижче середнього. При цьому у 25 % хлопчиків показник
відповідає низькому рівню, а у 75 % рівню нижче від середнього.
У хлопчиків 12 років середній показник індексу Кетле зростає і становить
263,5±22,8 г.см-1 що також відповідає рівню нижче середнього. При цьому
індивідуальні показники зовсім інші – у 12,5 % хлопчиків показник відповідає
низькому рівню, у 37,5 % хлопчиків – досліджуваний показник відповідає рівню нижче
середнього, у 50 % – відповідає середньому рівню.
У 13-ти річних хлопчиків середній показник індексу Кетле становить 289,0±7,60
г.см-1 і відповідає середньому рівню у 100 % дітей.
У

хлопчиків

14

років

середній

показник

індексу

Кетле

становить

316,6±5,28 г.см-1 і відповідає рівню вищому від середнього. Водночас варто зазначити,
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що у 66,8 % хлопчиків досліджуваний показник відповідає рівню вище середнього, у
33,2 % відповідає середньому рівню.
Висновки. Результати дослідження засвідчують про позитивну динаміку зросту
показників довжини та маси тіла у дітей середнього шкільного віку з вадами слуху.
Досліджувані показники у дівчаток вищі ніж у хлопчиків, хоча з віком різниця між
ними зменшується. У дівчаток 11-13 років показники індексу Кетле відповідають
середньому рівню, а у 14 років показник зростає до вище середнього рівня. У хлопчиків
11-12 років показники індексу Кетле відповідають рівню нище середнього, у 13 років –
середньому рівню, в 14 років – рівню вище середнього.
Перспективи

подальших

досліджень

вбачаємо

у визначені

та

аналізі

функціонального стану опорно-рухового апарату дітей середнього шкільного віку з
вадами слуху.
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