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Характеристика функціональних показників  

дітей різних соматотипів у період між 8 і 10 роками 
Слюсарчук В. В.

Кременецький обласний гуманітарно-педагогічний інститут імені Тараса Шевченка

Анотації:
Вивчено вияв та зміну функціональ-
них показників тих самих дівчаток і 
хлопчиків різних соматотипів у період 
між 8 і 10 роками. У констатувально-
му експерименті взяло участь по 80 
дівчаток і хлопчиків, яким на початку 
дослідження було 8 років. Встанов-
лено, що дівчатка і хлопчики одного 
віку, але різних соматотипів, відзна-
чаються схожими тенденціями: ви-
соким рівнем розвитку функції із за-
безпечення аеробних метаболічних 
реакцій, вищими аеробними і нижчи-
ми анаеробні можливостями, нижчи-
ми від необхідного функціональними 
можливостями більшості досліджу-
ваних систем. Виявлені особливості 
пов’язані, передусім з віком, у який 
погіршуються можливості певної сис-
теми. Зазначене необхідно врахо-
вувати під час вибору оптимальних 
параметрів фізичних навантажень та 
розроблення програм із підвищення 
функціональних можливостей дітей 
молодшого шкільного віку у процесі 
фізичного виховання. 

Слюсарчук В.В. Характеристика функцио-
нальных показателей детей разных сома-
тотипов на протяжении периода между 8 и 
10 годами. Изучены величины проявления и 
изменения функциональных показателей тех 
же девочек, и мальчиков разных соматотипов 
между 8 и 10 годами. В констатирующем экс-
перименте приняли участие по 80 девочек и 
мальчиков, которым в начале исследования 
было 8 лет. Установлено, что девочки и маль-
чики одного возраста, но разных соматотипов, 
отмечаются похожими тенденциями: высоким 
уровнем развития аэробных метаболических 
реакций, более высокими аэробными и низки-
ми анаэробными возможностями, более низ-
кими от необходимого функциональными воз-
можностями большинства изучаемых систем. 
Выявленные особенности связаны, прежде 
всего, с возрастом, в течение которого ухуд-
шаются возможности определенной системы. 
Указанную информацию необходимо учиты-
вать при выборе оптимальных параметров 
физических нагрузок и разработке программ 
по повышению функциональных возможно-
стей детей младшего школьного возраста в 
процессе физического воспитания. 

Sljusarchuk V.V. Characteristics 
of the functional parameters of 
children of different somatotype 
during the period between 8 and 
10 years. Studied the expression and 
change in functional parameters of 
the same girls and boys of different 
somatotypes between 8 and 10 
years. In ascertaining experiment was 
attended by 80 girls and boys who 
at baseline was 8 years old. Found 
that girls and boys the same age 
but different somatotypes. They are 
similar trends: a high level of features 
to ensure aerobic metabolic reactions, 
higher aerobic and anaerobic capacity 
lower, below the required functionality 
to most of the studied systems. The 
features associated primarily with 
the age in which the possibility of a 
deteriorating system. The above must 
be considered when choosing the 
optimal parameters of physical activity 
and develop programs to improve the 
functionality of primary school children 
during physical education.
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Вступ.1

Важливим об’єктом для фізичного виховання у 
початковій школі є фізичний стан учнів, оскільки: 
нормативи фізичної підготовленості можуть виконати 
лише 30 % учнів; отримані під час цього фізичні на-
вантаження адекватні тільки для 18– 24 % [18]; 60–70 
% відзначаються захворюваннями органів дихання, 
41,5 % – опорно-рухового апарату, 18 % – шлунково-
кишкового тракту, 15–17 % – різними алергічними 
реакціями; біля 20 % хворіють чотири і більше разів 
протягом навчального року [1]. 

Водночас доведено існування суттєвих відміннос-
тей між дітьми існуючих соматотипів підліткового, 
старшого шкільного віку у величинах вияву і динамі-
ці значної кількості різних показників [10; 15], у тому 
числі морфофункціональних і фізичних якостей [2; 
3; 8; 9; 17]. Зазначене важливо, насамперед у зв’язку 
із вимогою програми фізичного виховання [16] про 
необхідність здійснення диференційованого підходу 
до учнів та можливістю формувати однорідні групи 
учнів, використовуючи для цього інтегральну та від-
носно стабільну [6; 7] характеристику індивіда, – со-
матичний тип конституції. 

Проте аналіз літературних джерел засвідчує недо-
статні обсяг та якість інформації щодо особливостей 
вияву й динаміки функціональних показників дітей 
різних соматотипів у період молодшого шкільного 
віку [11; 13], а саме що є високоінформативними та 
комплексними з точки зору оцінки стану функціону-
вання певної системи організму. Зазначене засвідчує 
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важливість порушеної проблеми і необхідність прове-
дення відповідного дослідження. 

Робота виконується згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту на 2006–2010 рр. за темою 3.1.1. «Теоретико-
методичні та програмно-нормативні основи фізично-
го виховання учнів і студентів». 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – встановити наявність або відсут-

ність розбіжностей у вияві й динаміці функціональних 
показників дітей різних соматотипів між 8 і 10 роками 
під впливом чинного змісту фізичного виховання. 

Методи та організація дослідження. Під час до-
слідження використано такі групи методів: загально-
наукові – аналіз, систематизацію; педагогічні – спо-
стереження; медико-біологічні – соматометрію і 
соматоскопію за методикою Штефко-Островського 
у модифікації С. С. Дарської [4], динамометрію, спі-
рометрію, сфігмоманометрію, антропометрію, пуль-
сометрію для визначення життєвого, силового, ваго-
зростового індексів, а також індексу Руф’є і Робінсона 
[12]; математико-статистичні. Досліджувані – 80 ді-
вчаток і 80 хлопчиків (по 20 кожного із чотирьох со-
матотипів) відібрані методом випадкової вибірки. 

Результати дослідження
Стан вияву досліджуваних показників. Порівнян-

ня значень індексів, які відображають стан функціо-
нування систем організму, у 8-річних д і в ч а т о к 
різних соматотипів засвідчило суттєві розбіжності. 
Найвиразнішими вони були у значеннях силового ін-
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дексу (СІ) та індексу Робінсона (ІР), що відображали 
відповідно стан розвитку скелетних м’язів та функці-
онування серцево-судинної системи у спокої. У 9 та 
10 років розбіжності між значеннями цих показників 
посилювались, а крім цього відрізнялися значення, що 
відображали стан функції із забезпечення аеробних 
метаболічних реакцій (ваго-зростовий індекс – ВЗІ), 
функціонування дихальної (життєвий індекс – ЖІ) та 
серцево-судинної системи після дозованого фізичного 
навантаження (індекс Руф’є – РІ) дівчаток різних со-
матотипів (табл. 1). 

З іншого боку отримані значення індексів свідчи-
ли, що незалежно від соматотипу стан розвитку функ-
цій і функціонування досліджуваних систем у дівча-
ток не відповідає високому рівню. Зокрема у 8 років: 
ЖІ представниць астеноїдного і торакального сомато-
типів знаходилася на нижчому від середнього рівні, 
м’язового і дигестивного – на низькому; ІР у перших 
двох – на нижчому від середнього, в інших – відпо-
відно на середньому та низькому рівнях; СІ – в усіх 
на низькому, а РІ – на нижчому від середнього рівнях, 
за винятком представниць дигестивного соматотипу, 
в яких він був на низькому рівні. Виключення склав 
ВЗІ, оскільки свідчив про вищий від середнього рівень 
розвитку функції із забезпечення аеробних метаболіч-
них реакцій у 8-річних дівчаток усіх соматотипів, за 
винятком представниць дигестивного соматотипу, в 
яких стан її розвитку знаходився на середньому рівні. 

Порівняння значень досліджуваних показників у 
х л о п ч и к і в одного віку, але різних соматотипів, 
виявило таке. У 8 років найбільшими були розбіжнос-
ті в стані функціонування дихальної системи (ЖІ), 
серцево-судинної у спокої (ІР) та після дозованого фі-
зичного навантаження (РІ), – значення цих показників 
не відрізнялися тільки у представників торакального 
і м’язового соматотипів (див. табл. 1). У 9 і 10 років 
розбіжності у значеннях дещо зменшувалися, за ви-
нятком пов’язаних з функціонуванням дихальної сис-
теми та серцево-судинної після навантаження. Зокре-
ма в першому показнику найбільші значення виявили 
у представників торакального і м’язового, менші – у 
представників астеноїдного, а найменші – дигестив-
ного соматотипів, у другому показнику – відповідно 
в астеноїдному, торакальному і м’язовому, найменші 
– у дигестивному соматотипах. 

  Водночас отримані дані свідчили, що неза-
лежно від соматотипу стан розвитку функцій і функ-
ціонування досліджуваних систем не відповідає висо-
кому рівню. Так у 8 років: ЖІ хлопчиків астеноїдного 
соматотипу знаходився на середньому рівні, торакаль-
ного і м’язового – вищому від середнього, дигестив-
ного – низькому; СІ – у перших і останніх – на низь-
кому, в інших – відповідно на середньому та нижчому 
від середнього рівнях. ІР хлопчиків торакального і 
м’язового соматотипів відповідав середньому, асте-
ноїдного – нижчому від середнього, дигестивного – 

Таблиця 1
Рівень розвитку досліджуваних систем організму у дітей різних соматотипів між 8 і 10 роками

Соматотип
Показник досліджуваної системи організму

ЖІ СІ ІР РІ ВЗІ
Дівчатка 8 років

А н. с н н. с н. с в. с (в)
Т н. с н н. с н. с в. с (в)
М н н с н. с в. с (в)
Д н н н н с

9 років
А н. с н с н. с в. с (в)
Т н. с н с н. с в. с (в)
М с н. с с н в. с (в)
Д н н н. с н с

10 років
А н н. с с н. с в. с (в)
Т н. с н с н. с в. с (в)
М с с н. с н. с с
Д н н с н н. с

Хлопчики 8 років
А с н н. с н. с в. с (в)
Т в. с с с н. с в. с (в)
М в. с н. с с н. с в. с (в)
Д н н н н в. с (в)

9 років
А с н в. с н. с в. с (в)
Т с с н. с н в. с (в)
М в. с с с н в. с (в)
Д н н н. с н в. с (в)

10 років
А с с в. с н. с в. с (в)
Т с с с н в. с (в)
М с в. с в. с н в. с (в)
Д н. с н с н с

П р и м і т к а. Використано значення індексів, запропоновані [12] для експрес-оцінки фізичного здоров’я   дітей 7–16 
років; позначено рівень вияву значення: «н» – низький, «н.с» – нижчий від  середнього, «с» – середній, «в.с» – вищий від 
середнього, «в» – високий 
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низькому рівням функціонування серцево-судинної 
системи у спокої, РІ в усіх, за винятком дигестивного 
соматотипу – нижчому від середнього рівню, тоді як в 
останніх – низькому. 

Що стосується значень ВЗІ, то порівняно із вище-
зазначеними вони засвідчували таке: в усіх 8-річних 
хлопчиків розвиток функції організму із забезпечення 
аеробних метаболічних реакцій відповідав вищому 
від середнього рівню, 9- і 10-річних – у більшості ви-
падків значення суттєво відрізнялися. 

Динаміка досліджуваних показників. У 8 років СІ 
д і в ч а т о к астеноїдного соматотипу покращував-
ся, особливо між 9 і 10 роками (табл. 2). Отриманий 
результат свідчив про перевагу приросту сили м’язів 
кисті над приростом маси тіла таких дівчаток. 

Зміна ЖІ між 8 і 9 роками склала 3 % (р>0,05), між 
9 і 10 – (–6,7 %) (р<0,05), що на фоні збільшення маси 
тіла (відповідно на 9,1 та 23,8 % (р<0,001)) свідчило 
про несприятливу тенденцію у стані забезпечення ор-
ганізму киснем, тобто про відставання розвитку функ-

Таблиця 2
Динаміка морфофункціональних показників у дівчаток різних соматотипів  між 8 і 10 роками, (X ± m)

Вік, років/ 
зміна і t 

Показник
Маса 

тіла, кг
Довжина
 тіла, см

ЖІ,
мл∙кг -1

СІ,
%

ІР,
ум. од

РІ,
ум. од

ВЗІ,
балів

астеноїдний соматотип
8 22,4±0,46 125,4±0,63 50,7±1,64 34,0±1,28 97,6±1,45 12,0±0,31 0
9 24,8±0,31 126,9±0,46 52,2±1,0 36,7±1,13 84,9±1,16 12,5±0,13 0

зміна: абс. 2,4 1,5 1,5 2,6 –12,7 0,5 0
зміна: % 9,1 1,2 3,0 7,6 13,0 –4,2 0

t 4,29*** 1,92 0,78 1,52 6,84*** 0,89 0
10 30,7±0,39 136,3±0,49 48,7±0,75 53,6±1,02 81,0±1,05 12,8±0,14 0

зміна: абс. 5,9 9,4 –3,5 16,9 –3,9 0,3 0
зміна: % 23,8 7,4 –6,7 46,0 4,6 –2,4 0

t 11,8*** 14,03*** 2,8* 11,12*** 2,49* 1,57 0
торакальний соматотип

8 24,0±0,54 124,4±0,62 51,4±0,93 45,3±1,0 89,3±1,74 12,6±0,17 0
9 27,9±0,46 130,2±0,52 52,2±0,85 42,8±0,81 90,5±1,23 13,4±0,13 0

зміна: абс. 3,9 5,8 0,8 –2,5 1,2 0,8 0
зміна: % 16,3 4,7 1,6 –5,5 –1,3 –6,3 0

t 5,49*** 7,16*** 0,63 1,94 0,56 3,74** 0
10 30,8±0,44 135,8±0,47 55,2±0,81 47,2±0,76 80,1±0,95 13,1±0,08 0

зміна: абс. 2,9 5,6 3,0 4,4 –10,4 –0,3 0
зміна: % 10,4 4,3 5,7 10,3 11,5 2,2 0

t 4,53*** 8,0*** 2,56* 3,96*** 6,7*** 1,97 0
м’язовий соматотип

8 28,5±0,51 127,8±0,38 49,7±0,72 42,8±0,98 87,8±1,41 12,7±0,15 0
9 29,9±0,41 134,7±0,42 56,2±0,91 49,6±0,69 80,6±1,26 13,3±0,11 0

зміна: абс. 1,4 6,9 6,5 6,8 –7,2 0,6 0
зміна: % 4,9 5,4 13,1 16,2 8,2 –4,7 0

t 2,14* 12,1*** 5,59*** 5,76*** 3,81** 3,23** 0
10 34,3±0,33 135,2±0,35 57,8±0,79 55,8±0,70 93,0±1,14 12,8±0,10  –0,6±0,11

зміна: абс. 4,4 0,5 1,6 6,2 –7,6 –0,5 0,6
зміна: % 14,7 0,4 2,8 12,5 9,4 3,8 –100,0

t 8,35*** 0,92 1,33 6,31*** 5,9*** 3,36** 5,45***
дигестивний соматотип

8 30,8±0,66 131,2±0,75 41,8±1,12 26,5±0,84 104,3±1,70 15,4±0,13  –0,1±0,07
9 34,9±0,63 133,7±0,76 42,7±0,95 29,4±0,76 92,1±1,15 14,9±0,09  –1,15±0,11

зміна: абс. 4,1 2,5 0,9 2,9 –12,2 –0,5 1,04
зміна: % 13,3 1,9 2,2 10,3 11,7 3,2 –115,0

t 4,49*** 2,34* 0,61 2,56* 5,95*** 3,05** 8,08***
10 38,7±0,45 139,1±0,60 47,4±0,66 30,0±0,48 84,5±1,40 14,3±0,09 –1,55±0,26

зміна: абс. 3,8 5,4 4,7 0,6 –7,6 –0,6 1,4
зміна: % 10,9 4,0 11,0 2,0 8,3 4,0 –34,8

t 4,91*** 5,57*** 4,06*** 0,67 4,19*** 4,46*** 5,0***

П р и м і т к а. Тут і далі жирним позначено достовірну відмінність на рівні: «*» – р<0,05; 
                           «**» – р<0,01; «***» – р<0,001
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ції дихальної системи від морфологічного дозрівання 
дівчаток астеноїдного соматотипу. 

Індекс РІ, що характеризував стан функціонування 
серцево-судинної системи після фізичного наванта-
ження, між 8 і 9 роками збільшилося на 4,2 %, між 
9 і 10 – 2,4 % (р>0,05). Такий результат засвідчував 
негативну тенденцію у зміні цього показника, що 
пов’язували із збільшенням маси тіла дівчаток дослі-
джуваного соматотипу. Що стосується стану функціо-
нування зазначеної системи у спокої (ІР), то отримані 
дані вказували на позитивну тенденцію у його зміні.

Значення ВЗІ між 8 і 10 роками відзначалися ста-
лим виявом, тобто засвідчували певне уповільнення 
розвитку відповідної функції у дівчаток астеноїдного 
соматотипу. 

У дівчаток торакального соматотипу стан функ-
ціонування дихальної системи (ЖІ) відзначався та-
ким: між 8 і 9 роками індекс покращився на 1,6 % 
(р>0,05), між 9 і 10 – на 5,7 % (р<0,05); це свідчило 
про відносно узгоджений розвиток функції цієї систе-
ми і морфологічного дозрівання. 

ІР між 8 і 9 роками практично не змінився (по-
гіршення на 1,3 %; р>0,05), між 9 і 10 – навпаки, 
покращився на 11,5 % (р<0,001), РІ – відповідно по-
гіршився на 6,3 % (р<0,01) та практично не змінився 
(покращення 2,2 %; р>0,05). Отримані дані дозволи-
ли констатувати погіршення реакції серцево-судинної 
системи дівчаток торакального соматотипу на фізичне 
навантаження, що значною мірою зумовлено інтен-
сивним збільшенням маси тіла, та менший вплив змі-
ни останньої на вдосконалення процесу відновлення 
зазначеної системи. 

Зміна СІ загалом відзначалася суттєвим покращен-
ням, але із такими віковими особливостями: між 8 і 9 
роками значення індексу практично не змінилося (по-
гіршення на 5,5 %; р>0,05), тоді як між 9 і 10 роками – 
збільшилося на 10,3 % (р<0,001). У першому випадку 
це свідчило про незначний дисбаланс між процесом 
морфологічного дозрівання та вдосконалення функції 
м’язової системи дівчаток, у другому – про більш ін-
тенсивний розвиток останньої ніж зміна їх маси тіла. 

Індекс ВЗІ відзначався сталим виявом значень між 
8 і 10 роками, тобто відображав певне уповільнення 
в розвитку функції дівчаток із забезпечення аеробних 
метаболічних реакцій, але характеризувався досить 
високим рівнем. 

У дівчаток м’язового соматотипу зміна ЖІ між 8 і 
9 роками була суттєвою (13,1 %; р<0,001), між 9 і 10 – 
практично відсутня (2,8 %; р>0,05), що в останньому 
випадку розцінювали як певну неспроможність ди-
хальної системи функціонувати на необхідному рівні 
у період інтенсивного збільшення їхньої маси тіла. 

Значення ІР між 8 і 9 роками покращилося на 8,2 
% (р<0,01), між 9 і 10 – на 9,4 % (р<0,001), тобто відо-
бражало підвищення у дівчаток м’язового соматотипу 
ефективності функціонування серцево-судинної сис-
теми у спокої. 

Іншою виявилась реакція організму на дозова-
не фізичне навантаження (РІ): між 8 і 9 роками вона 
погіршилася на 4,7 %, між 9 і 10 – покращилася на 

3,8 % (р<0,01). Отримані дані, враховуючи істотне 
збільшення маси тіла дівчаток (відповідно на 4,9 % 
(р<0,05) та 14,7 % (р<0,001)), дозволили визначити, 
що зміна останньої спочатку негативно позначилась 
на стані функціонування системи, але потім унаслідок 
адаптації такий вплив значно зменшився. 

Зміна СІ дівчаток м’язового соматотипу відзнача-
лася суттєвим покращенням: між 8 і 9 роками приріст 
склав 16,2 %, між 9 і 10 – 12,5 % (р<0,001). Ураховую-
чи вищезазначене збільшення маси тіла, зробили ви-
сновок, що вдосконалення функції м’язової системи 
відбувалося одночасно із морфологічним дозріванням 
дівчаток. Що стосується зміни ВЗІ, то між 8 і 9 роками 
вона відображала сталий вияв, між 9 і 10 – погіршен-
ня цього показника від високого до середнього рівня 
вияву, тобто певне уповільнення процесу розвитку 
функції організму із забезпечення аеробних метабо-
лічних реакцій унаслідок інтенсифікації морфологіч-
ного дозрівання. 

У дівчаток дигестивного соматотипу стан функ-
ціонування дихальної системи між 8 і 9 роками від-
значався лише позитивною тенденцією (приріст 2,2 
%; р>0,05), тоді як між 9 і 10 роками – значним (11 %; 
р<0,001) покращенням, що свідчило про узгоджений 
розвиток функції дихальної системи із морфологіч-
ним дозріванням дівчаток цього соматотипу в зазна-
чений віковий період. 

Покращення ІР між 8 і 9 роками на 11,7 %, між 
9 і 10 – на 8,3 % (р<0,001) та РІ відповідно на 3,2 % 
(р<0,01) і 4 % (р<0,001), виявлене при одночасному 
збільшенні маси тіла (на 13,3 % і 10,9 %; р<0,001), ві-
дображало високу ефективність адаптації їх серцево-
судинної системи до нових умов функціонування. 

Зміна показника, що відображав стан функціону-
вання м’язової системи (СІ), у дівчаток досліджува-
ного соматотипу загалом була позитивна, але відзна-
чалася певними віковими особливостями. Так між 8 
і 9 роками СІ суттєво покращився (приріст 10,3 %; 
р<0,05), між 9 і 10 – практично не змінився (2 %; 
р>0,05), тобто в першому випадку дані свідчили про 
більший, у другому – значно менший темп розвитку 
функції м’язової системи ніж морфологічного дозрі-
вання. У свою чергу останнє позначилося на розвитку 
іншої функції, а саме із забезпечення аеробних мета-
болічних реакцій: між 8 і 9 роками ВЗІ дівчаток по-
гіршилося на 115 %, між 9 і 10 – на 34,8 % (р<0,001); 
унаслідок такої зміни ефективність функції знизилась 
із середнього до нижчого від середнього рівня. 

У х л о п ч и к і в виявили такі особливості зміни 
досліджуваних показників. Значення ЖІ представни-
ків астеноїдного соматотипу між 8 і 9 роками збіль-
шилося тільки на 0,2 %, між 9 і 10 роками – на 5,2 % 
(р>0,05), що при врахуванні значного зростання маси 
тіла дозволило констатувати неадекватність розвитку 
функції їхньої дихальної системи темпу морфологіч-
ного дозрівання (табл. 3). 

Значення РІ між 8 і 9 роками погіршилося на 3,4 % 
(р>0,05), між 9 і 10 – на 5,7 % (р<0,05), ІР – відповід-
но покращилося на 21,8 % (р<0,001) та практично не 
змінилося (погіршення 5,7 %; р>0,05). Виявлені тен-
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денції у зміні стану функціонування серцево-судинної 
системи в спокої та під дією фізичного навантаження 
пов’язували із інтенсивним збільшенням маси тіла 
хлопчиків досліджуваного соматотипу. 

Значення СІ у них між 8 і 9 роками практично не 
змінилося (зниження 7,1 %; р>0,05), між 9 і 10 – по-
кращилося на 29,2 % (р<0,001), а враховуючи суттєве 
збільшення маси тіла дозволило констатувати перева-
гу розвитку м’язової системи над морфологічним до-
зріванням хлопчиків астеноїдного соматотипу. Щодо 
зміни у них ВЗІ, то значення індексу відзначалися ста-
лим виявом, тобто засвідчували уповільнення в роз-
витку функції із забезпечення аеробних метаболічних 
реакцій. 

У досліджуваний період ЖІ хлопчиків торакаль-
ного соматотипу відзначався відсутністю щорічної 
зміни (у межах 9,5 %; р>0,05), що із урахуванням 
збільшення маси тіла (між 8 і 9 роками 13,1 %, між 9 
і 10 – 14,7 %; р<0,001) дозволило констатувати певну 
узгодженість між темпом розвитку функції дихальної 
системи та морфологічного дозрівання, що забезпе-
чило функціонування першої на досягнутому раніше 
рівні. 

Зміна значень ІР і РІ у хлопчиків торакального 
соматотипу відзначалася відповідно сталим виявом 
та погіршенням між 8 і 9 роками на 7,6 % (р<0,05). 
У першому випадку дані свідчили про певну узго-
дженість темпу економізації у діяльності серцево-

Таблиця 3
Динаміка морфофункціональних показників у хлопчиків різних соматотипів  між 8 і 10 роками, (X ± m)

Вік, років/ 
зміна і t 

Показник
Маса 

тіла, кг
Довжина
 тіла, см

ЖІ,
мл∙кг -1

СІ,
%

ІР,
ум. од

РІ,
ум. од

ВЗІ,
балів

астеноїдний соматотип
8 24,9±0,66 127,3±0,95 56,0±1,38 44,8±2,22 99,5±1,98 11,9±0,37 0
9 29,6±0,76 133,1±0,89 56,1±1,21 41,5±1,81 77,8±2,23 12,3±0,22 0

зміна: абс. 4,7 5,8 0,1 –3,3 –21,7 0,4 0
зміна: % 18,9 4,6 0,2 –7,4 21,8 –3,4 0

t 4,65*** 4,46*** 0,1 1,15 7,28*** 0,93 0
10 32,0±0,71 137,2±0,91 53,2±0,98 53,6±2,26 79,4±1,93 13,0±0,20 0

зміна: абс. 2,4 4,1 –2,9 12,1 1,6 0,7 0
зміна: % 8,1 3,1 –5,2 29,2 –2,1 –5,7 0

t 2,31* 3,11** 1,86 4,18*** 0,54 2,36* 0
торакальний соматотип

8 25,2±0,51 127,3±0,85 61,0±1,85 51,4±1,58 89,0±3,33 13,1±0,33 0
9 28,5±0,64 131,6±0,81 60,1±1,92 56,3±2,70 96,6±2,45 14,1±0,25 0

зміна: абс. 3,3 4,3 –0,9 4,9 7,6 1,0 0
зміна: % 13,1 3,4 –1,5 9,5 –8,5 –7,6 0

t 4,03*** 3,68** 0,34 1,57 1,84 2,41* 0
10 32,7±0,66 137,6±0,92 57,9±1,56 56,3±1,56 86,6±1,79 14,1±0,22 –0,1±0,07

зміна: абс. 4,2 6,0 –2,2 0 –10,0 0 0,1
зміна: % 14,7 4,6 –3,7 0 10,4 0 –100,0

t 4,57*** 4,89*** 0,89 0 3,3 0 1,43
м’язовий соматотип

8 27,8±0,67 130,6±0,36 63,3±1,79 48,0±1,39 89,5±1,83 13,4±0,24  –0,1±0,07
9 30,8±0,68 133,1±0,86 62,2±1,56 51,2±2,31 83,2±1,68 14,2±0,17  –0,1±0,07

зміна: абс. 3,0 2,5 –1,1 3,2 –6,3 0,8 0
зміна: % 10,8 1,9 –1,7 6,7 7,0 –6,0 0

t 3,14** 2,68* 0,46 1,19 2,54* 2,71* 0
10 33,8±0,69 137,0±1,00 60,6±1,44 60,9±3,71 75,5±1,63 14,0±0,19  –0,15±0,08

зміна: абс. 3,0 3,9 –1,6 9,7 –7,7 –0,2 0,15
зміна: % 9,7 2,9 –2,6 18,9 9,3 0,8 –150,0

t 3,10** 2,88* 0,75 2,22* 3,29** 1,4 1,88
дигестивний соматотип

8 31,3±0,75 131,5±0,93 41,8±1,12 26,5±0,84 104,3±1,70 15,4±0,13  –0,5±0,17
9 35,5±0,90 137,3±1,07 42,7±0,95 29,4±0,76 92,1±1,15 14,9±0,09  –0,5±0,21

зміна: абс. 4,2 5,8 1,6 1,7 –10,0 –0,1 0
зміна: % 13,4 4,4 3,3 5,3 9,4 0,6 0

t 3,59** 4,08*** 0,93 0,7 3,77** 0,32 0
10 39,2±1,10 141,1±1,05 47,6±1,39 35,9±2,05 87,3±1,44 15,6±0,18  –1,8±0,29

зміна: абс. 3,7 3,8 –2,6 2,3 –8,7 –0,3 1,3
зміна: % 10,4 2,8 –5,2 6,8 9,1 1,9 –360,0

t 2,61* 2,53* 1,38 0,79 4,33*** 1,08 6,21***



82

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

судинної системи та морфологічного дозрівання, у 
другому – про погіршення її реакції на фізичне наван-
таження у зв’язку із низькою узгодженістю із темпом 
зміни останнього. 

Показник стану функціонування м’язової системи 
хлопчиків торакального соматотипу (СІ) між 8 і 10 ро-
ками відзначався сталим виявом значень, тобто темп 
її розвитку характеризувався незначним дисбалансом 
між приростом маси тіла та м’язової сили на користь 
першої. Аналогічною зазначеній була зміна ВЗІ, що 
засвідчувало уповільнення темпу розвитку функції із 
забезпечення аеробних метаболічних реакцій порів-
няно із темпом морфологічного дозрівання, яке разом 
з тим не позначилося на її високому рівні вияву. 

Аналіз даних, отриманих у хлопчиків м’язового со-
матотипу, виявив незначну зміну ЖІ (4,3 %; р>0,05), 
що вказувала на певне зниження спроможності їх ди-
хальної системи функціонувати на необхідному рівні 
в умовах інтенсивного збільшення маси тіла. 

Значення ІР хлопчиків цього соматотипу між 8 
і 9 роками покращилося на 7 % (р<0,05), між 9 і 10 
роками – на 9,3 % (р<0,01), значення РІ відповідно 
погіршилося на 6 % (р<0,05) та практично не змі-
нилося (0,8 %; р>0,05). Отримані дані свідчили про 
покращення стану функціонування серцево-судинної 
системи хлопчиків м’язового соматотипу у спокої та 
зниження ефективності її реакції на фізичне наванта-
ження. 

Зміна такого показника як СІ між 8 і 9 роками від-
значалася виявом значень на досягнутому рівні (при-
ріст 6,7 %; р>0,05), тоді як між 9 і 10 роками – по-
кращенням на 18,9 % (р<0,01). Ураховуючи значне 
збільшення маси тіла хлопчиків (відповідно на 10,8 
% і 9,7 % (р<0,01)), отримані дані свідчили про вдо-
сконалення функції їх м’язової системи одночасно із 
морфологічним дозріванням. Щодо значень ВЗІ, то у 
досліджуваний період вони практично не змінилися 
та засвідчували високу ефективність функції із забез-
печення аеробних метаболічних реакцій навіть під 
час значного збільшення маси тіла хлопчиків дослі-
джуваного соматотипу. 

Зміна у стані функціонування дихальної системи 
представників дигестивного соматотипу забезпечи-
ла лише часткову відповідність новим умовам, що ви-
никли у зв’язку із суттєвим збільшенням їхньої маси 
тіла, тобто значення ЖІ вказували на появу певного 
дисбалансу у перебігу цих процесів. 

Дещо інший результат отримали у зміні стану 
функціонування серцево-судинної системи, – його 
розглядали як ефективний, оскільки при інтенсивно-
му збільшенні маси тіла значення ІР між 8 і 9 роками 
покращилося на 9,4 %, між 9 і 10 – на 9,1 % (р<0,01), 

а РІ практично не змінилося (покращення 0,6 % та 1,9 
% відповідно; р>0,05). Щодо стану функціонування 
м’язової системи (значення СІ) хлопчиків дигестив-
ного соматотипу, то протягом цього періоду її ефек-
тивність практично не змінилася, що із урахуванням 
зміни маси тіла свідчило про певне відставання роз-
витку їхньої м’язової системи від темпів морфологіч-
ного дозрівання. 

Значно вагомішим виявився вплив останнього на 
розвиток функції із забезпечення аеробних метаболіч-
них реакцій, – відповідний показник (ВЗІ) хлопчиків 
між 9 і 10 роками погіршився на 360 % (р<0,001), що 
свідчило про зниження ефективності процесу із вище 
середнього до середнього рівня. 

Деякими причинами особливостей, виявлених у 
представників різних соматотипів у певному віці між 
8 і 10 роками, є різні темпи розвитку їхніх систем ор-
ганізму [6; 15], зменшення (порівняно із більш раннім 
віком) рухової активності [14] та неадекватність на-
вантажень, використаних у процесі фізичного вихо-
вання [5]. 

Висновки 
1. У період між 8 і 10 роками як дівчатка, так і 

хлопчики одного віку, але різних соматотипів, від-
значаються схожими тенденціями та особливостями 
зміни функціональних показників, що пов’язано із 
неоднаковими темпами морфофункціонального до-
зрівання, зниженням з віком фізичної активності та 
неадекватністю використаних у процесі фізичного ви-
ховання навантажень.

2. Однією із схожих тенденцій у дівчаток і хлопчи-
ків різних соматотипів є досить високий рівень роз-
витку функції із забезпечення аеробних метаболічних 
реакцій, що підтверджує дані інших дослідників про 
вищі аеробні й нижчі анаеробні можливості дітей та 
стабілізацію перших при зростанні других у період 
шкільного віку. Інша тенденція полягає у нижчому 
від необхідного стані функціонування більшості до-
сліджуваних систем організму у період між 8 і 10 ро-
ками. 

3. Головна особливість полягає у певних розбіж-
ностях віку, протягом якого у представників певного 
соматотипу погіршується стан функціонування окре-
мих систем організму. 

Подальші дослідження необхідно спрямувати на 
вивчення схожих тенденцій і особливостей зміни по-
казників фізичної підготовленості дітей різних сома-
тотипів у період між 8 і 10 роками та на формування 
програми із покращення їх функціональних показни-
ків у процесі фізичного виховання в загальноосвіт-
ньому навчальному закладі. 
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