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DETERMINATION OF SOME PHYSIOLOGICAL PARAMETERS  
IN HIGH SCHOOL STUDENTS OF SCHOOLS  

OF THE CITY OF TURKESTAN  
 

Abstract. The article presents data on the study of anthropometric indicators in pupils of the senior classes of 
some schools in Turkestan. According to the results obtained, it is established that the anthropometric indicators of 
boys exceed those of boys more than those of girls. 
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ƏОЖ 613.96 
 

Б. Т. Тастемирова  
 

Қ. А. Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті, Түркістан, Қазақстан 
 

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, ТҮРКІСТАН ҚАЛАСЫ  
ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ КЕЙБІР ДЕНСАУЛЫҚ 

ДƏРЕЖЕСІНІҢ ЖАҒДАЙЫН АНЫҚТАУ 
 
Аннотация. Мақалада Түркістан қаласындағы кейбір мектептердің жоғары сынып оқушыларының 

антропометриялық көрсеткіштерін зерттеу нəтижелері келтірілген. Алынған нəтижелер бойынша ұлдардың 
антропометриялық көрсеткіштері, қыздардың антропометриялық көрсеткіштеріне қарағанда жоғары екендігі 
анықталған. 

Түйін сөздер: жоғары сынып оқушылары, антропометриялық көрсеткіштер. 
 
Кіріспе. Қазақстанда, 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]. 

Зерттеу жұмыстары. Түркістан қаласының №6, №14 жəне №21 орта мектептерінде оқитын 
9,10,11 сынып (15–17 жас) оқушыларына жүргізілді. 

Жасына жəне жыныстығына байланысты зерттелетін оқушылардың сандық құрамы 1-кестеде 
келтірілген. 

Зерттеу нəтижелері бойынша № 6 орта мектебінде оқитын оқушыларының антропометриялық 
өлшемдері көрсеткіштерін келтіреміз (1-сурет):  

 9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың бой ұзындығы 160,32±0, см, салмағы 53,76±0,0 кг. Қыздарда 
158,18±0,04 см, салмағы 52,77±0,06 кг тең. 
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1-кесте – Зерттелетін оқушылардың сандық құрамы 
 

Жасы Орта мектеп № Сынып Барлығы Ұлдар Қыздар 

15 жас 

№ 6 

9 сынып 47 25 22 

16 жас 10 сынып 38 18 20 

17 жас 11 сынып 24 17 7 

15 жас 

№ 14 

9 сынып 21 9 12 

16 жас 10 сынып 29 15 14 

17 жас 11 сынып 17 10 7 

15 жас 

№ 21 

9 сынып 55 28 27 

16 жас 10 сынып 46 16 30 

17 жас 11 сынып 20 4 16 

Барлығы 297 142 155 

 

 
 

1-сурет – № 6 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының бой-салмақ көрсеткіштері 
 

10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың бой ұзындығы 165,5±1,5 см, дене салмағы 59,06 ±0,08 кг. 
Қыздарда 158,35±0,0 см, дене салмағы 53,35±0,0 кг тең. 

11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың бойы 163,8±0,05 см, дене салмағы 54,76±0,08 кг. Ал 
қыздарда бой ұзындығы 157,43±0,01 см, дене салмағы 50,43±0,01 кг тең. 

Зерттеу нəтижелері бойынша №14 орта мектебінде оқитын оқушыларының антропометриялық 
өлшемдері көрсеткіштерін келтіреміз (2-сурет):  

15 жастағы ұлдардың бой ұзындағы 162,88±0,04 см, салмағы 55,88±0,04 кг. Қыздарда 160, 
23±0,0 см, салмағы 54,46±0,0 кг тең. 

16 жастағы ұлдардың бой ұзындығы 168,47±0,05 см, дене салмағы 62,22±0,92 кг. Қыздарда 
162,57±0,0 см, дене салмағы 56,79±0,0 кг тең. 

17 жастағы ұлдардың бойы 165,6±0,0 см, дене салмағы 57,4±0,0 кг. Ал қыздарда бой 
ұзындығы 162,57±0,0 см, дене салмағы 68,86±0,0 кг тең. 

Зерттеу нəтижелері бойынша №21 орта мектебінде оқитын оқушыларының антропометриялық 
өлшемдері көрсеткіштерін келтіреміз (3-сурет):  

15 жастағы ұлдардың бой ұзындағы 154,0±0,0 см, салмағы 52,96±0,12 кг. Қыздарда 150, 
52±0,04 см, салмағы 48,81±0,13 кг тең. 

16 жастағы ұлдардың бой ұзындығы 165,06±0,4 см, дене салмағы 58,06±1,96 кг. Қыздарда 
159,77±0,1 см, дене салмағы 50,97±1,84 кг тең. 

17 жастағы ұлдардың бойы 167,5±0,0 см, дене салмағы 59,75±0,0 кг. Ал қыздарда бой 
ұзындығы 161,44±0,04 см, дене салмағы 51,5±0,0 кг тең. 
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2-сурет – № 14 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының бой-салмақ көрсеткіштері 
 

 
 

3-сурет – № 21 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының бой-салмақ көрсеткіштері 
 

Зерттеу нəтижелері бойынша ұлдардың антропометриялық көрсеткіштері, қыздарға қарағанда 
жоғары екендігі анықталды.  

Мектеп арасындағы ұлдар мен қыздардың бой-салмақ өлшемдері салыстырмалы түрде көр-
сетіледі (2, 3-кестелер).  

 
2-кесте – Бой-салмақ өлшемдерінің мектепаралық салыстырмалық көрсеткіштері (ұлдар) 

 

Мектеп аты 
9 сынып (15 жас) 10 сынып (16 жас) 11 сынып (17 жас) 

бой, см салмақ, кг бой, см салмақ, кг бой, см салмақ, кг 

№ 6 мектеп 160,32±0,0 53,76±0,0 165,5±1,5 59,06±0,08 163,65±0,05 54,76±0,08 

№ 14 мектеп 162,0±0,22 56,11±0,23 168,47±0,17 95,65±0,38 165,6±0,4 57,4±0,6 

№ 21 мектеп 154,0±0,0 52,96±0,12 165,06±0,4 58,06±1,96 167,5±0,0 59,75±0,0 
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9 сынып (15 жас) бойынша № 14 мектеп ұлдарының бой өлшемдерінің орташа көрсеткіштері 
басқа мектептермен салыстырғанда жоғары, ал салмақтары бойынша № 6 мектеп ұлдарының 
салмақ өлшемдерінің орташа көрсеткіштері төмен. 10 сынып (16 жас) бойынша № 14 мектеп 
ұлдарының бой мен салмақ өлшемдерінің орташа көрсеткіштері қалған екі мектеппен 
салыстырғанда жоғары. 11 сынып (17 жас) бойынша № 21 мектеп ұлдарының бой мен салмақ 
өлшемдерінің орташа көрсеткіштері басқа мектептермен салыстырғанда жоғары.  

 
3-кесте – Бой-салмақ өлшемдерінің мектепаралық салыстырмалық көрсеткіштері (қыздар) 

 

Мектеп аты 
9 сынып (15 жас) 10 сынып (16 жас) 11 сынып (17 жас) 

бой, см салмақ, кг бой, см салмақ, кг бой, см салмақ, кг 

№ 6 мектеп 158,18±0,04 52,77± 0,06 158,35±0,0 59,22±0,0 157,43±0,01 ±0,01 

№ 14 мектеп 160,23±0,0 54,46±0,0 162,57±0,01 56,79±0,04 162,57±0,2 68,86±0,0 

№ 21 мектеп 150,52 ±0,04 48,81±0,13 159,77±0,1 50,97±1,84 161,44±0,04 51,5±0,0 

 
9 сынып (15 жас) бойынша № 14 мектеп қыздары бой мен салмақ өлшемдерінің орташа 

көрсеткіштері басқа мектептермен салыстырғанда жоғары. 10 сынып (16 жас) бойынша № 14 
мектеп қыздары бой өлшемдерінің орташа көрсеткіштері қалған екі мектеппен салыстырғанда 
жоғары жəне № 6 мектеп қыздарының салмақтары жоғары. 11 сынып (17 жас) бойынша № 14 
мектеп қыздары бой мен салмақ өлшемдерінің орташа көрсеткіштері басқа мектептермен 
салыстырғанда жоғары.  

Оқушылардың дене дамуының негізгі жəне универсалды көрсеткіші ретінде кеуде шеңберінің 
өлшемдері алынды.  

Зерттеу нəтижелері бойынша № 6 орта мектебінде оқитын оқушыларының кеуде шеңбері 
өлшемдері көрсеткіштерін келтіреміз (4, 5-суреттер):  

 9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 70,08±0,0 см, дем 
шығарғандағы 72,0 ±0,0 см. Қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 67,55±0,1 см, дем 
шығарғандағы 69,36 ±0,08 см тең.  

10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 69,61±0,02 см, дем 
шығарғандағы 71,5 ±0,0 см. Қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 67,2±0,0 см, дем 
шығарғандағы 69,5±0,0 см тең. 

11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 74,12±0,04 см, дем 
шығарғандағы 76,12±0,04 см. Ал қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 71,71±0,03 см, дем 
шығарғандағы 73,57±0,01 см тең. 

 

 
 
 

4-сурет – № 6 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының кеуде шеңбері көрсеткіштері (ұлдар) 
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5-сурет – № 6 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының кеуде шеңбері көрсеткіштері (қыздар) 
 
 

Зерттеу нəтижелері бойынша № 21 орта мектебінде оқитын оқушыларының кеуде шеңбері 
өлшемдері көрсеткіштерін келтіреміз (6, 7-суреттер):  

9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 71,93±4,03 см, дем шығар-
ғандағы 74,0±0,0 см. Қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 70,22±0,06 см, дем шығарғандағы 
72,22±0,06 см тең.  

10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 76,88±0,08 см, дем шығар-
ғандағы 78,88±0,08 см. Қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 73,07±0,1 см, дем шығарғандағы 
75,2±1,6 см тең. 

11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 82,0±0,0 см, дем шығар-
ғандағы 84,0±0,0 см. Ал қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 76,9±0,02 см, дем шығарғандағы 
79,0±0,04 см тең. 

 
 

 
 

6-сурет – № 21 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының кеуде шеңбері көрсеткіштері (ұлдар) 
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7-сурет – № 21 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының кеуде шеңбері көрсеткіштері (қыздар) 
 

Зерттеу нəтижелері бойынша № 14 орта мектебінде оқитын оқушыларының кеуде шеңбері 
өлшемдері көрсеткіштерін келтіреміз (8, 9-суреттер):  

 9 сыныптағы (15 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 73,0±0,6 см, дем шығарғандағы 
75,0 ±0,02 см. Қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 74,0±0,01см, дем шығарғандағы 76,0±0,1 см 
тең.  

10 сыныптағы (16 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 78,0±0,0 см, дем шығар-
ғандағы 80,0±0,0 см. Қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 76,0±0,1 см, дем шығарғандағы 
78,0±1,01 см тең. 

11 сыныптағы (17 жас) ұлдардың кеуде шеңбері дем алғандағы 83,0±1,63 см, дем шығар-
ғандағы 86,0±1,63 см. Ал қыздарда кеуде шеңбері дем алғандағы 78,7±0,65 см, дем шығарғандағы 
80,0±0,6 см тең. 

 

 
 

 
8-сурет – № 14 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының кеуде шеңбері көрсеткіштері (ұлдар) 
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9-сурет – № 14 орта мектебі жоғары сынып оқушыларының кеуде шеңбері көрсеткіштері (қыздар) 
 
 

Мектеп арасындағы ұлдар мен қыздардың кеуде шеңбері өлшемдері салыстырмалы түрде 
көрсетіледі (4, 5-кестетер).  

 
4-кесте – Кеуде шеңбері өлшемдерінің мектепаралық салыстырмалық көрсеткіштері (ұлдар) 

 

Мектеп  
аты 

9 сынып (15 жас) 10 сынып (16 жас) 11 сынып (17 жас) 

дем 
алғандағы 

дем 
шығарғандағы 

дем 
алғандағы 

дем 
шығарғандағы 

дем 
алғандағы 

дем 
шығарғандағы 

№ 6 мектеп 70,08±0,0 72,0±0,0 69,61±0,02 71,5±0,0 74,12±0,04 76,12±0,04 

№ 14 мектеп 73,0±0,6 75,0±0,6 78,0±0,0 80,0±0,0 83,0±1,63 86,0±1,63 

№ 21 мектеп 71,93±4,03 74,0±0,0 76,88±0,08 78,88±0,08 82,0±0,0 84,0±0,0 

 
9 сынып (15 жас) бойынша №14 мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы 

кеуде шеңберлерінің орташа көрсеткіштері басқа мектептермен салыстырғанда жоғары.  
10 сынып (16 жас) бойынша №14 мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы 

кеуде шеңберлерінің орташа көрсеткіштері қалған екі мектеппен салыстырғанда жоғары. № 6 
мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы кеуде шеңберлерінің орташа 
көрсеткіштері əлде қайда төмен. 

11 сынып (17 жас) бойынша да 10 сынып оқушыларының көрсеткіштеріне сəйкес келеді: №14 
мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы кеуде шеңберлерінің орташа көр-
сеткіштері қалған екі мектеппен салыстырғанда жоғары , ал № 6 мектеп ұлдарының дем алғандағы 
жəне дем шығарғандағы кеуде шеңберлерінің орташа көрсеткіштері əлде қайда төмен. 

 
5-кесте – Кеуде шеңбері өлшемдерінің мектепаралық салыстырмалық  көрсеткіштері (қыздар) 

 

Мектеп  
аты 

9 сынып (15 жас) 10 сынып (16 жас) 11 сынып (17 жас) 

дем 
алғандағы 

дем 
шығарғандағы 

дем 
алғандағы 

дем 
шығарғандағы 

дем 
алғандағы 

дем 
шығарғандағы 

№ 6 мектеп 67,55±0,1 69,36±0,08 67,2±0,0 69,5±0,0 71,71±0,03 73,57±0,01 

№ 14 мектеп 74,0±0,01 76,0±0,1 76,0±0,1 78,0±1,01 78,7±0,65 80,0±0,6 

№ 21 мектеп 70,22±0,06 72,22±0,06 73,07±0,1 75,2±1,6 76,9±0,02 79,0±0,04 
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9 сынып (15 жас) бойынша №14 мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы 
кеуде шеңберлерінің орташа көрсеткіштері басқа мектептермен салыстырғанда жоғары. Одан 
төмен көрсеткішке № 6 мектеп ие.  

10 сынып (16 жас) бойынша №14 мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы 
кеуде шеңберлерінің орташа көрсеткіштері қалған екі мектеппен салыстырғанда жоғары. № 6 
мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы кеуде шеңберлерінің орташа 
көрсеткіштері əлде қайда төмен. 

11 сынып (17 жас) бойынша да 10 сынып оқушыларының көрсеткіштеріне сəйкес келеді: № 14 
мектеп ұлдарының дем алғандағы жəне дем шығарғандағы кеуде шеңберлерінің орташа көрсет-
кіштері қалған екі мектеппен салыстырғанда жоғары, ал № 6 мектеп ұлдарының дем алғандағы 
жəне дем шығарғандағы кеуде шеңберлерінің орташа көрсеткіштері əлде- қайда төмен. 
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