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РУДНЫЙ ҚАЛАСЫНЫҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ҚОЛАЙСЫЗ  
ЖАҒДАЙЛАРЫНДА ТҰРАТЫН МЕКТЕП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ  
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Features of physical development of schoolchildren living  
in environmentally unfavorable conditions of the city of Rudny 

 
Ж.Т. Суюндикова1, Ж. Ж. Сағымбай 2 

Zh.T. Suyundikova1, Zh.Zh. Sagymbay2 
 

1А.Байтұрсынов атындағы Қостанай өңірлік университет, Қостанай, Қазақстан,  
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Аннотация. Мақалада Рудный қаласының экологиялық қолайсыз жағдайларында тұратын мектеп 
жасындағы қыздар мен ұлдардың антропометриялық жəне функционалдық көрсеткіштері 
ұсынылған. Қостанай қаласы мен Рудный қаласы оқушыларының он жылдық дене ұзындығымен 
салмағының динамикасы берілген. Нəтижесінде Рудный қаласының оқушыларында Қостанай 
қаласының оқушыларымен салыстырғанда негізгі антропометриялық параметрлердің өсу қарқыны 
төмендегені анықталды. Зерттелушілердің арасында ең көп пайызы симпатикотониктер болды жəне 
жүрек-тамыр жүйесінің функционалды резервтері төмен оқушылар анықталды. 
Түйіді сөздер:оқушылар, физикалық даму, антропометрлік параметрлер, функционалдық 
көрсеткіштер экологиялық қолайсыз жағдайлар. 
 
Аннотация. В статье представлены антропометрические и функциональные показатели девочек и 
мальчиков школьного возраста, проживающих в экологически неблагоприятных условиях города 
Рудного. Даны динамики длины и массы тела школьников города Костаная и города Рудного за 
десятилетний период. В результате выявлено, что у школьников города Рудного по сравнению с 
учащимися города Костаная снижены темпы роста основных антропометрических параметров. 
Среди испытуемых выявлен наибольший процент школьников симпатикотоников и учащихся с 
низкими значениями функциональных резервов сердечно-сосудистой системы.  
Ключевые слова: школьники, физическое развитие, антропометрические параметры, 
функциональные показатели, экологически неблагоприятные условия. 
 
Аbstract. The article presents the anthropometric and functional indicators of girls and boys of school age 
living in environmentally unfavorable conditions in the city of Rudny. The dynamics of the length and 
body weight of school-age children from the city of Kostanay and the city of Rudny for a ten-year period 
are given. As a result, it was found that school-age children  from the city of Rudny, in comparison with 
ones from the city of Kostanay, had a reduced growth rate of the main anthropometric parameters. Among 
the subjects, the largest percentage of sympathicotonic children and children with low values of the 
functional reserves of the cardiovascular system was revealed. 
Keywords: schoolchildren, physical development, anthropometric parameters, functional indicators, 
environmentally unfavorable conditions. 
 

Өзектілігі: Қазіргі заманғы ғалымдардың ұсынып отырған деректері бойынша, 
адамның барлық ауруларының 85% – на жуығы өмір сүретін жерінің қоршаған ортасының 
қолайсыз жағдайларына тығыз байланысты екенін айтады. Осыған байланысты пайда 
болып жатқан көптеген ауру түрлері бүкіл экожүйелер мен жалпы тірі ағзаның өмір сүру 
ұзақтығының төмендеуі мен жойылуына əкеледі [2, с.11]. Сондықтан қазір «адам 
денсаулығы жəне қоршаған орта» мəселесі өте өзекті болып тұр.  
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Физикалық даму балалар денсаулығының объективті параметрлерінің бірі болып 
табылады жəне қоғамның əлеуметтік-экономикалық əл-ауқатының, сондай-ақ аумақтың 
санитарлық жəне экологиялық жағдайының көрсеткіші болып табылады [1, с.4]. 

Адам ағзасына əсер ететін қоршаған орта факторларына: климат, өнеркəсіптік, 
кəсіпорындардың ауа мен суды ластауы, тамақтану саласы, атмосфералық ауаның құрамы, 
ауа-райының ауытқуы, атмосфералық қысымның өзгеруі, радиациялық өрістілік 
жағдайлары адамның əл-ауқатына жəне қалыпты жұмысының өзгеруіне əкеледі [4, с.5]. 

Қоршаған ортаға адам денсаулығына зиянды ластағыштарды жеткізетін ең үлкен 
көздердің қатарына қара жəне түсті металлургия кəсіпорындары, химиялық, мұңай жəне 
қайта өңдеу кəсіпорындарының кешендері, құрылыс материалдарын өңдіретін кəсіпорын-
дар жəне автокөлік жатады [3, с. 110]. Қазақстанда кең байыту кəсіпорындары көптеп 
кездеседі. Қазақстан Республикасы үшін, бүкіл əлем сияқты, экожүйенің нашарлауына 
əкелетін урбанизация мен индустрияландыру үрдістерінің күшеюі тəн. Қазақстандағы 
қазіргі жағдай, қоршаған ортаның нашарлауы халықтың əл-ауқатына ғана емес, сонымен 
бірге өмірінің өзіне де қауіп төндіреді. Сол себептен халық денсаулығын қадағалап, 
профилактикалық шараларын жүргізу өзекті мəселелердің бірі болып табылады.  

Жұмыстың мақсаты: Рудный қаласында тұратын балалардың физикалық даму 
ерекшеліктерін аңықтау. 

Зерттеу материалдары мен əдістері: Тəжірибе Рудный жəне Қостанай қалаларында 
жүргізілді. Зерттелген оқушылардың жалпы саны – 400. Мектеп жасындағы оқушылар 
зерттелді. Бұл жұмыста оқушылардың антропометрлік жəне морфофункцияналдық  
көрсеткіштері анықталды. Зерттеуге қатысқан оқушылар тұратын жеріне, жынысына қарай 
байланысты екі топқа бөлінді. 

Антропометрлік (дене салмағы, дене ұзындығы) жəне морфофункционалдық (қолдың 
күші, жүректің соғу жиілігі – ЖСЖ, артериялық қысым – АҚ, систолалық (САҚ) жəне 
диастолалық (ДАҚ) көрсеткіштері анықталды.  

Оқушылардың денсаулығының физикалық дамуын бағалау үшін Кетле индексі, кеуде 
қуысының экскурсиясы, Пинье индексі, Эрисман индексі, Вервеке индексі, Мануврие 
индексі, динамометриялық индекс, Робинсон индексі жəне Кердо индексі алынды. 
Нəтижелері статистикалық Microsoft Excel 7.0. бағдарламада  өндеуден өтті. 

Зерттеу нəтижелері.  
Зерттеу барысында 1-2 суреттерге сəйкес Рудный жəне Қостанай қаласының мектеп 

оқушыларының 6 – 15 жас аралығындағы 10 жылдық өсу қарқыны алынды. Орташа топтық 
оқушылардың өсу динамикасында өзгеріс байқалды. 1-суретте көрсетілгендей, Қостанай 
қаласының қыз балаларының өсу қарқыны 9 -10 жас аралығынан басталып, 15 жасқа дейін  
Рудный қаласының қыз балаларына қарағанда жоғары болды.  
 

 
 

Сурет 1 – Қыз балалардың дене ұзындығының динамикасы 
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2- суретте екі қалада тұратын оқушылардың дене салмағының он жылдық 
динамикасы берілген. Дене салмағының өзгерісі 10 жастан басталады жəне графиктің 
соңына дейін сақталады. Демек, 10 жастан 15 жас аралығындағы Рудный қаласында 
тұратын қыздардың Қостанай қаласындағы қыздармен салыстырғанда бұл көрсеткіштің өсу 
қарқыны төмен екені анықталды. 
 

 
 

Сурет 1 – Қыз балалардың дене салмағының динамикасы. 
 

Зерттеу жұмыстарының барысында Рудный қаласының жасөспірім жастағы мектеп 
оқушыларының антропометрлік жəне морфофункционалдық көрсеткіштері алынды (1 
кестені қараңыз). Ұлдар мен қыздар арасындағы сенімділік айырмашылық  дене салмағы, 
дене ұзындығы, Кетле индексі, кеуде қуысының экскурсиясы, Мануврие индексі, 
диномометриялық индекс,  систолалық артериялық қысым  параметрлерінде байқалды.  
 

1 кесте – Рудный қаласының жасөспірімдерінің орташа топтық морфофункционалдық 
көрсеткіштері, M±m 
 

Параметрлері Ұлдар 
(n=100) 

Қыздар 
               (n=100) 
 

Дене салмағы, кг 53,58 ± 0,85 48,06 ± 0,65* 
Дене ұзындығы, см 163,16 ± 0,90 157,7 ± 0,63* 
Кетле  индексі  20,04 ± 0,20 19,28 ± 0,19* 
КҚЭ 7,33 ± 0,21 6,57 ± 0,13* 
Пинье индексі 0,87 ± 0,72 0,90 ± 0,76 
Эрисман индексі -0,35 ± 0,45 -0,29 ± 0,51 
Вервека-Воронцов индексі 0,871 ± 0,06 0,908 ± 0,06 
Мануврие индексі, % 89,4 ± 1,07 86,5 ± 0,64* 
Динамометриялық индекс 0,49 ± 0,01 0,33 ± 0,01* 
Робинсон индексі 93,0 ± 0,70 90,7 ± 1,44 
Кердо индексі 12,73 ± 1,57 13,20 ± 1,72 
САҚ, мм. рт. бағ 114,79 ± 0,60 112,22 ± 0,62* 
ДАҚ, мм. рт. бағ 69,68 ± 0,90 69,57 ± 0,78 
ЖСЖ, мин. соққы 81 ± 1,01 80,65 ± 0,81 
ҚСК 90,49 ± 0,70 90,26 ± 0,64 
ҚМК 3687,7 ± 67,7 3662,7 ± 66,8 

 

Ескерту* зерттеліп отырған топтар арасындағы сенімділік айырмашылығы (р≤0,05). 
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Сурет 7 – Робинсон индексі көрсеткіштері (%) 
 

Оқушылардың вегетативті жүйке жүйесінің қызметінің қандай тонуста жұмыс 
атқаратыны жайлы ақпарат алу үшін Кердо индексі аңықталды. Парасимпатикалық белгі 8 
суретке сəйкес қыздардың 32%-нда болса, ұлдардың 9%-нда көрсетті. Қалыпты көрсеткішті 
қыздардың 32%-нда, ал ұлдардың 22%-нда анықталды. Симпатикалық белгіге қыздардың 
36%-ы, ал ұлдардың 69%-ы тиесілі болды. 
 

 
 

Сурет 8 – Кердо индексінің көрсеткіші (%) 
 

Қорыта келе, оқушылардың денсаулығының физикалық дамуына қоршаған ортаның 
факторлары да əсер етеді жəне олар жағымсыз жəне жағымды факторларға сай өзгереді.  
Зерттеу нəтижесінде экологиялық қолайсыз жағдайдағы Рудный қаласының оқушылары-
ның өсу қарқыны Қостанай қаласының оқушыларына қарағанда төмен екені анықталды. 
Зерттелген Рудный қаласының жасөспірімдерінің жыныстық топтарда антропометрлік 
жəне морфофункционалдық көрсеткіштерінде айырмашылықтар байқалды. Зерттелген екі 
топтада денесіне қарағанда аяқтың ұзын болуымен ерекшеленді, дегенмен ер балалардың 
макроскелия белгілері (57%) қыздарға қарағанда басым болды. Дене бітімі бойынша, 
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нормостениктермен қатар, астениктердің саны артып келеді. Зерттелушілердің арасында 
симпатикотониктер саны көп болды, ол вегетативті жүйке жүйесінің қызметінде 
симпатикалық əсердің басым болуымен сипатталады жəне жүрек-тамыр жүйесінің 
функционалды резервтері төмен оқушылар екі топта да анықталды. 
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Аннотация. Су құрамындағы еритін жəне аз еритін минералды тұздардың, негізінен, кальций Ca2+ 
мен магнийдің Mg2+, шамадан тыс мөлшері адам денсаулығына кері əсерін тигізеді. Кермек су 
теріні құрғатады жəне адам оны ішен жағдайда ол организмдегі минералды баланстың бұзылуына 
жəне несеп тастарының пайда болуына əкеліп соқтырады. Сол себепті мақалада жоғары оқу орны 
курсындағы «Сандық анализ» бен «Химиялық экология» пəндері сабақтарында Қостанай 
қаласының  əр түрлі аймағынан алынған су сынамалары олардың карбонатты кермектігін анықтау 
мақсатында зерттелді жəне анализ нəтижелері ұсынылды. 
Түйін сөздер: кермек су, «Сандық анализ», «Химиялық экология», карбонатты кермектік, суды 
жұмсарту. 
 
Аннотация. Избыточное количество растворимых и малорастворимых минеральных солей в воде, в 
основном кальция Са2+ и магния Mg2+, оказывает негативное влияние на здоровье человека. 
Жесткая вода сушит кожу, а если человек ее пьет, то это приводит к нарушению минерального 
баланса в организме и образованию мочевых камней.  Поэтому в статье были изучены пробы воды 
из разных регионов города Костаная с целью определения их карбонатной жесткости и 
представлены результаты анализа на уроках вузовского курса «Количественный анализ» и 
«Химическая экология»  
Ключевые слова: жесткая вода, «Количественный анализ», «Химическая экология», карбонатная 
жесткость, умягчение воды. 
 


