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INTERSCHOLASTIK COMPARATIVE FIGURES
OF LUNG CAPACITY AMONG SCHOOLCHILDREN
OF TURKESTAN CITY HIGH SCHOOL
I. A. Ishigov, R. B. Zhumabekova
International Kazakh-Turkish University named by Kh. A. Yesevi, Turkestan, Kazakhstan.
E-mail: Ibragim.49@ mail.ru
Key words: high school students, lung capacity, boys and girls.
Abstract. The paper presents comparative data on the inter-school study of lung capacity among high school
students of some schools in Turkestan. According to the results it is found that the performance of boys lung
capacity is greater than in girls.
ƏОК 610. 736 5845

ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫНДАҒЫ ЖОҒАРЫ СЫНЫП
ОҚУШЫЛАРЫНДА ӨКПЕНІҢ ТІРШІЛІК СИЫМДЫЛЫҒЫНЫҢ
МЕКТЕПАРАЛЫҚ САЛЫСТЫРМАЛЫ КӨРСЕТКІШТЕРІ
И. А. Ишигов, Р. Б. Жумабекова
Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан
Түйін сөздер: жоғары сынып оқушылары, өкпенің тіршілік сыйымдылығы, ұлдар жəне қыздар.
Аннотация. Мақалада Түркістан қаласындағы кейбір мектептердің жоғары сынып оқушыларында
өкпенің тіршілік сиымдылығының мектепаралық салыстырмалы көрсеткіштерінің нəтижелері келтірілген.
Алынған нəтижелер бойынша ұлдардың өкпенің тіршілік сыйымдылығы қыздарға қарағанда жоғары екендігі
анықталған.

Кіріспе. Қазақстан Республикасында, басқа мемлекеттерде сияқты, ана мен баланы қорғау
мəселелері, көп жылдар бойы мемлекет пен қоғамның назарында болып келеді, ал өскелең
ұрпақтың денсаулығын сақтау жəне қорғау əрдайым болашақ ұлттың денсаулығының, қоғам
денсаулығының потенциалы ретінде, ал ол өз кезегінде қоғамның əлеуметтік-экономикалық
прогрессіне əкеледі. Балалар мен жасөспірімдердің денсаулық жағдайы зерттеудің маңыздылығы
дені сау контингенттің еңбекке, əскерге жəне отбасын құруға қажеттілігімен түсіндіріледі [1–5].
Зерттеу тəсілдері. Өкпенің тіршілік сиымдылығы жалпыға мəлім спирометрия əдісімен
анықталды.
Зерттеу нəтижелері жəне оларды талқылау. Тыныс алудың негізгі өкпенің тіршілік функциялық сипаты өкпенің тіршілік сыйымдылығы болып саналады, яғни адамның алдын ала терең
дем алып, дем шығару кезіндегі ауаның максималды дем көлемі. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы
(ӨТС) дем алу көлемінен жəне дем шығару резервті көлемінен тұрады. Ал максималды дем
шығарғаннан кейін де өкпеде ауа қалып қалады, ол қалдық ауа өкпенің тіршілік сыйымдылығы
спирометр құралы арқылы анықталады. Өкпенің тіршілік сыйымдылығы бойдың əрбір 5 см өсуіне
400 мл жоғарлап отырады, организмнің тыныс алу түрі (тип) мен жаттығу дəрежесіне тəуелді
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болады. Өкпенің
Ө
тірршілік сыйы
ымдылығы жас кезінен
н бастап сп
порт ойындаарымен шұ
ұғылданған
адамдарда жоғары боолады [6–100].
№6 орта мекттебінде оқи
итын оқуш
шыларының қалыпты жағдайдағғы өкпенің
ң тіршілік
сыйымды
ылығы (ӨТС
С) өлшемдеррі көрсеткіш
штерін келтір
реміз (1, 2-сурет):
9 сы
ыныптағы (14-15
(
жас)) ұлдардың
ң өкпенің тіршілік
т
сы
ыйымдылығы
ының (ӨТС
С) орташа
көрсеткіш
штері – 3,8 л,
л қыздарда – 2,5 л.
10 сыныптағы (15-16 жасс) ұлдардың
ң өкпенің тіршілік
т
сы
ыйымдылығы
ының (ӨТС
С) орташа
көрсеткіш
штері – 4,05 л, қыздардаа – 2,5 л.
11 сыныптағы (16-17 жасс) ұлдардың
ң өкпенің тіршілік
т
сы
ыйымдылығы
ының (ӨТС
С) орташа
көрсеткіш
штері – 3,9 л,
л қыздарда – 2,4 л.
4,1

салмақ, кг; бой, см

4,05
4
3,95
3,9
3,85
3,8
3,75
3,7
3,65
15 жас

1 жас
16

17 жа
ас

ұлдардың ӨТС

ұлдард
дың ӨТС

1-cуррет – № 6 ортаа мектебі жоғарры сынып оқуш
шыларының қаалыпты жағдайдағы
өкпенің тіршілік
т
сыйым
мдылығы (ӨТС
С) көрсеткіштеері (ұлдар)

2,52

салмақ, кг; бой, см

2,5
2,48
2,46
2,44
2,42
2,4
2,38
2,36
2,34
15 жас

16 жас

17 жас
с

қы
ыздардың ӨТС

2-cуррет – № 6 ортаа мектебі жоғарры сынып оқуш
шыларының қаалыпты жағдайдағы
өкпенің тііршілік сыйым
мдылығы (ӨТС
С) көрсеткіштеері (қыздар)
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№14 орта мекктебінде оққитын оқуш
шыларының
ң қалыпты жағдайдағғы өкпенің
ң
сыйымды
ылығы (ӨТС
С) өлшемдеррі көрсеткіш
штерін келтір
реміз (суретт 3,4):
9 сы
ыныптағы (15 жас) ұлдардың өкпенің тііршілік сый
йымдылығы
ының (ӨТС
С)
көрсеткіш
штері – 3,9 л,
л қыздарда – 2,6 л.
10 сыныптағы
с
(16 жас) ұлдардың өкпенің тііршілік сый
йымдылығы
ының (ӨТС
С)
көрсеткіш
штері – 4,2 л,
л қыздарда – 2,8 л.
11 сыныптағы
с
(17 жас) ұлдардың өкпенің тііршілік сый
йымдылығы
ының (ӨТС
С)
көрсеткіш
штері – 4,0 л,
л қыздарда – 2,6 л.

тіршілік
орташа
орташа
орташа

4,25

салмақ, кг; бой, см

4,2
4,15
4,1
4,05
4
3,95
3,9
3,85
3,8
3,75
15 жас

1 жас
16

17 жас
с

ұлд
дардың ӨТС

3-cуррет – № 14 ортаа мектебі жоғаары сынып оқу
ушыларының қалыпты
қ
жағдаайдағы
өкпенің тіршілік
т
сыйым
мдылығы (ӨТС
С) көрсеткіштеері (ұлдар)

2,85

салмақ, кг; бой,
б й см

2,8
2,75
2,7
2,65
2,6
2,55
2,5
15 жас

16 жас

17 жас
с

қы
ыздардың ӨТС

4-cуррет – № 14 ортаа мектебі жоғаары сынып оқу
ушыларының қалыпты
қ
жағдаайдағы
өкпенің тііршілік сыйым
мдылығы (ӨТС
С) көрсеткіштеері (қыздар)

№21 орта мекктебінде оққитын оқуш
шыларының
ң қалыпты жағдайдағғы өкпенің
ң тіршілік
сыйымды
ылығы (ӨТС
С) өлшемдеррі көрсеткіш
штерін келтір
реміз (суретт 5, 6):
9 сы
ыныптағы (15 жас) ұлдардың өкпенің тііршілік сый
йымдылығы
ының (ӨТС
С) орташа
көрсеткіш
штері – 3,4 л,
л қыздарда – 2,4 л.
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10 сыныптағы
с
(16 жас) ұлдардың өкпенің тііршілік сый
йымдылығы
ының (ӨТС
С) орташа
көрсеткіш
штері – 3,3 л,
л қыздарда – 2,4 л.
11 сыныптағы
с
(17 жас) ұлдардың өкпенің тііршілік сый
йымдылығы
ының (ӨТС
С) орташа
көрсеткіш
штері – 3,4 л,
л қыздарда – 2,6 л.
4,5

салмақ, кг; бой, см

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0
15 жас

16
6 жас

17 жас
с

ұлдардың ӨТС

5-cуррет – № 21 ортаа мектебі жоғаары сынып оқу
ушыларының қалыпты
қ
жағдаайдағы
өкпенің тіршілік
т
сыйым
мдылығы (ӨТС
С) көрсеткіштеері (ұлдар)

2,65

салмақ, кг; бой, см

2,6
2,55
2,5
2,45
2,4
2,35
2,3
15 жас

16 жас

17 жас
с

қы
ыздардың ӨТС

6-cуррет – № 21 ортаа мектебі жоғаары сынып оқу
ушыларының қалыпты
қ
жағдаайдағы
өкпенің тііршілік сыйым
мдылығы (ӨТС
С) көрсеткіштеері (қыздар)

Мекттеп арасынд
дағы ұлдар мен қыздаардың қалы
ыпты жағдайдағы өкпеенің тіршіліік сыйымдылығы (ӨТС)
(
өлшем
мдері салысстырмалы түүрде көрсетііледі (кесте)).
Сөйттіп, 9-сынып
птағы ұлдардың ӨТС-ы
ы қыздарға қарағанда
қ
1,35 есе, 10-сы
ыныпта – 1,,62 есе, ал,
11-сынып
пта – 1,62 есе жоғары
ы екені аны
ықталды. Зеерттелген үш
ш сыныптаағы ұлдарды
ың ӨТС-ы
қыздарға қарағанда орташа
о
1,52 есе жоғары
ы.
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Қалыпты жағдайдағы өкпенің тіршілік сыйымдылығы (ӨТС)
өлшемдерінің мектепаралық салыстырмалық көрсеткіштері

Мектеп аты
№ 6 мектеп
№ 14 мектеп
№ 21 мектеп

9 сынып (15 жас)

10 сынып (16 жас)

11 сынып (17 жас)

ұлдар

қыздар

ұлдар

қыздар

ұлдар

қыздар

3,8 л
3,9
3,4

2,5
2,6
2,4

4,05
4,2
3,3

2,5
2,8
2,4

3,9
4,0
3,4

2,4
2,6
2,6

№14 мектептің 9-сыныптағы ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда 1,50 есе, 10-сыныпта –
1,50 есе, ал, 11-сыныпта – 1,53 есе жоғары екендігі анықталды. Зерттелген үш сыныптағы
ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда орташа 1,51 есе жоғары.
№21 мектептің 9-сыныбындағы ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда 1,41 есе, 10-сыныпта1,37 есе, ал, 11-сыныпта-1,30 есе жоғары екені анықталды. Зерттеу жүргізілген үш сыныптағы
ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда орташа 1,36 есе жоғары.
Осылайша №6 мектептің 9-сыныптағы ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда 1,35 есе, 10-сыныпта – 1,62 есе, ал 11-сыныпта – 1,62 есе жоғары екені анықталды. Зерттелген үш сынып-тағы
ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда орташа 1,52 есе жоғары.
№14 мектептің 9-сыныптағы ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда 1,50 есе, 10-сыныпта –
1,50 есе, ал 11-сыныпта – 1,53 есе жоғары екені анықталды. Зерттелген үш сыныптағы ұлдардың
ӨТС-ы қыздарға қарағанда орташа 1,51 есе жоғары.
№21 мектептің 9-сыныптағы ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда 1,41 есе, 10-сыныпта –
1,37 есе, ал, 11сыныпта – 1,30 есе жоғары екені анықталды. Зерттеу жүргізілген үш сыныптағы
ұлдардың ӨТС-ы қыздарға қарағанда орташа 1,36 есе жоғары.
Тұжырым. Жоғарыда келтірілген мəліметтерге талдау жасайтын болсақ, зерттеулер жүргізілген №6, №14 жəне №21 мектептерде оқитын ұлдардың ӨТС-ы сол мектептерде оқитын қыздардың ӨТС-ы мен салыстырғанда орташа 1,46 есе жоғары екені анықталды.
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МЕЖШКОЛЬНЫЕ СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЖИЗНЕННОЙ ЕМКОСТИ ЛЕГКИХ
У ШКОЛЬНИКОВ СТРАШИХ КЛАССОВ ГОРОДА ТУРКЕСТАНА
И. А. Ишигов, Р. Б. Жумабекова
Международный казахско-турецский университет им. Х. А. Ясави, Туркестан, Казахстан
Ключевые слова: ученики старших классов, жизненная емкость легких, юноши и девушки.
Аннотация. В статье приводятся межшкольные сравнительные данные по исследованию жизненной
емкости легких у учеников старших классов некоторых школ г. Туркестан. По полученным результатам
установлено, что жизненная емкость легких у мальчиков больше чем у девушек.
Поступила 05.04.2016 г.
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