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даптація до систематичних
шкільних занять становить
одну з найактуальніших
проблем національної шко
ли. Надзвичайно важливе
практичне значення має по
шук
інформативних
та
об'єктивних критеріїв оцінки
перебігу адаптації, оскільки
це дозволяє своєчасно з'я
сувати причини її зриву, ді
агностувати дезадаптацію і
вживати належні коригуючі
заходи. Вивчення цього пи
тання дозволить реалізува
ти принципи динамічного
контролю над станом функ
ціональних систем організ
му, що, у свою чергу, ство
рює передумови для роз
робки відповідних рекомен
дацій та виявлення груп ри
зику, регуляторні системи
яких перебувають на межі
своїх можливостей [1, 2].
Одним з показників, які ві
дображають формування
адаптації дитячого організ
му до умов довкілля, є фі
зичний розвиток [3, 4]. Вия
влення певних зрушень у фі

ИНТЕГРАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ АДАПТАЦИИ МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ
Москвяк Н.В., Федоренко В.И.
Целью работы было изучение закономерностей динамики
параметров физического развития младших школьников
и уровней адаптационного потенциала системы
кровообращения в период обучения с 1&го по 3&й классы
как интегральных критериев адаптации. Установлено,
что динамика параметров физического развития
обследованных школьников 6&7 лет отвечает закономерностям
роста и развития детского организма, что дает возможность
положительно оценить течение процесса адаптации
по данному критериальному фактору. Выявлено достоверное
увеличение удельного веса детей с удовлетворительным
уровнем адаптации и срывом адаптации на фоне уменьшения
в 2 раза значения показателя напряжения механизмов
адаптации. Результаты пробы с дозированной физической
нагрузкой свидетельствуют о вероятности нарушений
в адаптационном статусе младших школьников.
Ключевые слова: адаптация, школьники, физическое
развитие, адаптационный потенциал.
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THE INTEGRAL CRITERIA OF ADAPTATION
OF JUNIOR PUPILS
Moskvyak N.V., Fedorenko V.I.
The aim of the work was to study the dynamic
regularities of physical development parameters
of junior pupils and levels of adaptive potential
of coronary system in the process of learning
of examined pupils (1&3 forms) as the integral
criteria of adaptation. It was established that
dynamic of physical development examined 6&7
years&old pupils respond to regularities of a child
organism growth and development. This criterion

зичному розвиткові (ФР) дитя
чого організму має прогно
стичне значення, оскільки вже
на донозологічному етапі дає
можливість розробити і впро
вадити найбільш оптимальні
програми профілактики, оздо

gives a possibility of positive estimation
of occurred process of adaptation. Is was
revealed that the specific body weight of children
with satisfactory level of adaptation and disruption
of adaptation increased significantly
on the background of decreased 2 times intensity
index of mechanism of adaptation. The findings
of reaction with dosage physical load indicate the
probability of disturbances of adaptive status
of junior pupils.
Keywords: adaptation, pupils, physical
development, adaptive potential.

Матеріали та методи до*
сліджень. Протягом навчання
з 1го по 3й клас обстежено
403 дитини, з них 207 хлопчи
ків та 196 дівчаток. Інтеграль
ними критеріями адаптації бу
ло обрано динаміку параме

Таблиця 1
Зіставлення антропометричних параметрів (M ± m)
дітей 6*7*річного віку за період навчання у 1*3 класах
Параметр

Вік
(роки)^

1й клас

2 й клас

3й клас

Хлопчики
Довжина тіла
Маса тіла

6

119,24±0,38

123,90±0,44

131,40±0,58

7

121,75±0,62*

127,12±0,43*

137,80±0,57*

6

22,19±0,32

23,59±0,24

26,25±0,32

7

22,62±0,22

24,49±0,32*

29,32±0,32*

Дівчатка
Довжина тіла
Маса тіла

6

118,90±0,35

124,66±0,36

131,59±0,45

7

120,86±0,42*

125,26±0,70

137,45±0,45*

6

20,67±0,42

22,39±0,34

24,95±0,41

7

21,72±0,24*

23,67±0,50

28,95±0,69*

Приміткa: ^ — вік дітей при вступі до школи;
* — вірогідність різниці у межах статевої групи (p<0,05).

ровлення та корекції пору
шень здоров'я та розвитку ді
тей. З огляду на те, що серце
восудинна система вважа
ється індикатором адаптацій
них можливостей організму,
актуальним є визначення її
функціонального стану за ве
личиною адаптаційного потен
ціалу [5, 6].
Метою роботи передбаче
не вивчення закономірностей
змін параметрів маси (МТ) та
довжини тіла (ДТ) молодших
школярів у динаміці трьох ро
ків навчання як об'єктивних
критеріїв адаптації та визна
чення рівня адаптаційних мо
жливостей організму дітей за
значенням адаптаційного по
тенціалу (АП) системи кровоо
бігу у стані спокою і на фоні фі
зичного навантаження.

трів фізичного розвитку (МТ,
ДТ) та значення адаптаційного
потенціалу (АП) системи кро
вообігу. Фізичний розвиток
оцінювали за методом А.Г. Су
харєва [7]. Розрахунок адапта
ційного потенціалу проведено
відповідно до методики Р.М.
Баєвського [8] з визначенням
рівня адаптаційних можливо
стей організму дітей за наступ
ною шкалою: задовільна адап
тація — порогові значення АП
для дітей не перевищують 1,89
бали; напруження механізмів
адаптації 1,902,14 бали; неза
довільна адаптація — 2,15
2,41 бали; зрив адаптації —
>2,42 бали [9].
Результати та обговорен*
ня. Проведені нами заміри по
казників ФР учнів молодших
класів у динаміці навчання до
зволили зафіксувати певні
особливості, притаманні цьо
му процесу (табл. 1).
На початку першого класу
середній ДТ хлопчиків 6ти ро
ків є меншим від показника 7
мирічних дітей на 2,51 см, а у

Таблиця 2
Зведена таблиця категорій фізичного розвитку молодших
школярів за період навчання у 1*3 класах, %
Категорія
фізичного
розвитку

Етап дослідження

Р 2_3

Р 1_3

Нормальний ФР 73,5±2,2 67,8±2,3 66,2±2,4 р>0,05

р>0,05

р<0,05

Низький зріст

4,2±0,7 4,5±1,0 4,9±1,1 р>0,05

р>0,05

р>0,05

Високий зріст

4,7±1,1 4,9±1,1 10,2±1,5 р>0,05

р<0,05

р<0,05

Дефіцит МТ
1 ступеня

6,9±1,3 4,2±0,9 5,5±1,3 р>0,05

р>0,05

р>0,05

Дефіцит МТ
2 ступеня

2,0±0,7 1,2±0,5 1,5±0,6 р>0,05

р>0,05

р>0,05

Надлишок МТ
1 ступеня

6,0±1,2 11,4±1,6 8,2±1,4 р<0,05

р>0,05

р>0,05

Надлишок МТ
2 ступеня

2,7±0,8 6,0±1,2 3,5±0,9 р<0,05

р>0,05

р>0,05

1 клас

2 клас

3 клас

Р 1_2

Примітка: Р 1_2, Р 2_3, Р 1_3 — статистично вірогідні відмінності між
відповідними етапами дослідження (р<0,05).
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дівчаток ця різниця становить
1,96 см (t=3,5, р<0,001). На
другому році навчання зріст ді
тей, які розпочали систематич
не навчання у школі з 6ти ро
ків у середньому збільшився
на 5,76 см у дівчаток, на
4,66 см — у хлопчиків. Анало
гічні процеси спостерігаються
й поміж школярами, зарахова
ними до школи у 7 років. При
цьому річний приріст зазначе
ної вікової групи відповідає ві
ковим закономірностям ро
звитку дитячого організму і
становить у хлопчиків 5,37 см,
у дівчаток — 4,40 см. Зберіга
ється вірогідна відмінність у ДТ
хлопчиків 7ми років, порівня
но з молодшими на рік одно
класниками, оскільки різниця
між величинами становить
3,22 см (t=5,3, р<0,001). У дів
чаток 7ми років ДТ лише на
0,60 см перевищує показник
осіб 6ти років (р>0,05). На
прикінці навчання у третьому
класі ДТ хлопчиків і дівчаток,
які мали на початок досліджен
ня по 6 років, збільшується на
7,5 см та 6,90 см відповідно,
порівняно з другим класом.
Стрімке збільшення ДТ у дітей,
які розпочали навчання у школі
з 7ми років (хлопчики — 10,68
см, дівчатка — 12,91 см) і на
момент обстеження у третьо
му класі досягли 10ти років,
ймовірно, пов'язане з препу
бертатним періодом. Різниця
між показниками хлопчиків
обох вікових груп становить
6,40 см (t=7,4, р<0,001), а у
дівчаток — 5,86 см (t=13,0,
р<0,001).
Зміна маси тіла за період
навчання у молодшій школі за
галом відповідає існуючим ві

ГІГІЄНА ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ
ковим закономірностям. У
першому класі вірогідна різ
ниця між віковими групами за
показниками МТ на користь
школярів 7 років встановлена
серед дівчаток, а вже у друго
му класі аналогічна ситуація
відстежується поміж хлопчика
ми. Серед дітей 6 років при
бавка МТ у хлопчиків становить
1,40 кг, у дівчаток — 1,72 кг; у
хлопчиків та дівчаток, які роз
почали навчання з 7 років, —
1,87 кг та 1,95 кг відповідно. За
результатами наших дослід
жень встановлено, що за 1,5
роки від попередніх замірів,
наприкінці навчання у третьо
му класі, прибавка МТ у хлоп
чиків, які прийшли до школи у 6
років, становить 2,66 кг, у дів
чаток — 2,56 кг, а у хлопчиків та
дівчаток, які розпочали нав
чання з 7 років, значно більша:
4,83 кг та 5,28 кг відповідно.
Це, як і збільшення зросту, вка
зує на початок пубертатного
періоду. Закономірний фізіо
логічний процес зумовлює на
явність вірогідної різниці між
середніми параметрами віко
вих груп. Зокрема, маса хлоп
чиків, яким на початку дослі
дження виповнилося 7 років, є

більшою від показника їхніх
молодших на рік однокласни
ків на 3,07 кг, а у дівчаток ця ве
личина становить 4,00 кг. Пев
не збільшення показників маси
та зросту молодших школярів у
даній віковій групі встановлено
рядом дослідників і пов'язу
ється з гормональним дис
балансом, який є наслідком
несприятливої екологічної си
туації та високої інтенсивності
навчання.
За результатами досліджен
ня встановлено, що нормаль
ний фізичний розвиток під час
вступу до школи мали 73,5 ±
2,2% школярів, на другому
році навчання — 67,8 ± 2,3%,
у третьому класі — 66,2 ±
2,4%, а частка відхилень ста
новить 26,5%, 32,2% та 33,8%
відповідно. За період спосте
реження найвищий рівень
частки нормального ФР (79,8
± 4,1%) спостерігався у хлоп
чиків 7 років на початку нав
чання, а найнижчий (62,8 ±
4,5%) — у хлопчиків, які роз
почали навчання з 6 років, — у
другому класі. За період нав
чання у молодшій школі спо
стерігається зменшення част
ки осіб з нормальним ФР,

Рисунок
Частка різних рівнів адаптації серед дітей молодшого шкільного віку у 1 та 3 класах (%)
у стані спокою та на фоні фізичного навантаження
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збільшується
чисельність
контингенту з високим зро
стом (р<0,05). Разом з тим
визначається тенденція до
зростання випадків надлишку
маси тіла 1го та 2го ступенів
на фоні певного зниження по
ширеності дефіциту маси
обох ступенів (табл. 2).
Порівняльний аналіз рівня
адаптації у динаміці навчання
з 1го по 3й класи засвідчує
певні позитивні тенденції
(рис.). Спостерігається збіль
шення частки молодших шко
лярів з задовільним рівнем
адаптації та зменшення з її на
пруженням, а також зростання
відсотка осіб з незадовільною
адаптацією за відсутності
випадків
зриву
адаптації
(р<0,05).
Вивчення динаміки змін се
редніх значень АП за період
дослідження вказує на віро
гідне зниження (р<0,05) цього
показника серед усіх обстеже
них груп школярів, що свідчить
про закономірне зростання
рівня адаптаційних можливо
стей. Разом з тим, після про
ведення дозованого фізично
го навантаження наприкінці
навчання у третьому класі
спостерігається
вірогідне
(р<0,05) збільшення частки ді
тей з напруженим та незадо
вільним рівнем, а також зі зри
вом адаптації в усіх обстеже
них статевовікових групах та
зменшення чисельності осіб з
задовільною адаптацією.
На початку дослідження
частка осіб з задовільною
адаптацією поміж контингенту
дітей з нормальним фізичним
розвитком перебувала у ді
апазоні від 77,3% до 92,3%.
Наприкінці дослідження на
пруження механізмів адаптації
діагностовано лише у 4,0%
хлопчиків 6ти років. Встано
влена нами тенденція до зни
ження частки осіб з нормаль
ним фізичним розвитком в

обох вікових групах су
проводжується переходом ді
тей з напруженням механізмів
адаптації до категорії з відхи
леннями у фізичному розвит
кові. Наведені співвідношення
узгоджуються з результатами
кореляційного аналізу, за яким
встановлено, що між рівнем
фізичного розвитку та адапта
ційним потенціалом існує пря
мий достовірний середньої
сили зв'язок (r=0,41, р<0,01).
Висновки
1. Результати проведеного
дослідження виявили пози
тивну динаміку показників ма
си та довжини тіла потягом
трьох років навчання серед
усіх обстежених статевовіко
вих груп молодших школярів,
що дозволяє вважати перебіг
адаптації за даним критерієм
позитивним.
2. За цей період спостеріга
ються позитивні тенденції, які
характеризуються відносним
зменшенням кількості дітей з
низькою масою тіла. Разом з
тим, залишається проблема
значного збільшення кількості
дітей з надлишковою масою
тіла, що є підставою для роз
робки ефективних методів ко
рекції цих станів, зокрема
шляхом оптимізації рухового
режиму та раціоналізації хар
чування, у тому числі й шкіль
ного.
3. Результати проведеного
дослідження свідчать, що за
значенням адаптаційного по
тенціалу спостерігається зро
стання (р<0,05) частки дітей з
задовільною
адаптацією,
практично удвічі зменшується
чисельність осіб з напружен
ням механізмів адаптації, а та
кож втричі збільшується кон
тингент школярів зі зривом
адаптації.
4. Частка дітей з напружен
ням адаптації та її незадо
вільним рівнем під час дозова
ного фізичного навантаження
стрімко зростає в усіх статево
вікових групах. Його викори
стання в якості донозологічно
го критерію адаптації підви
щить інформативність оцінки
адаптаційних ресурсів орга
нізму.
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