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Түйін: Мақалада жасөспірімдердегі дененің антропометриялық параметрлері және оның функционалдық 
сипаттамалары бір-бірімен тығыз байланысты екенін дәлелдейтін шетел ғалымдарының еңбектерімен бөлістік. Біздің 
шолуымызда 16-21 жас аралығындағы жасөспірім топтағы антропометриялық көрсеткіштерді бақылаудың өзектілігі, 
жасөспірімнің жеке дамуындағы көптеген өзгерістердің болуы сынды тақырыптар қастырылды.  
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Дененің физикалық дамуы адам денсаулығының маңызды көрсеткіштерінің бірі. Адамның физикалық дамуын 
зерттеу,ДДҰ-ның тұжырымдамасы бойынша,мемлекеттің басым бағыттарының бірі болып табылады, өйткені 
физикалық даму жеке адамның денсаулық жағдайын сипаттайтын маңызды критерий болып табылады. Соңғы 
жылдары физикалық дамудың біршама нашарлауын және студент жастардың денсаулық деңгейінің төмендеуін 
көрсететін ғылыми зерттеулер саны көбейе бастады, бұл бірінші кезекте физикалық және психологиялық стресстің 
күшеюімен және уақыттың жетіспеушілігімен байланысты. Денсаулықтың бұл жағымсыз тенденциялары көбінесе 
дұрыс дене тәрбиесі жүйесімен күрделене бермейді [1,2,3].Физикалық дамуды бағалау, әдетте, қарапайым 
антропометриялық көрсеткіштерді – дене салмағын, бойды, кеуде шеңберін бағалауға негізделген. Ал сандық 
антропометриялық индекстерді есептеу кезінде дененің жеке компоненттерінің ауырлығы және олардың 
антропометрия нәтижелері бойынша арақатынасының үйлесімділігі туралы толық ақпарат алуға болады. 
Антропометриялық зерттеулерге деген қажеттілік адам денесінің көлемінің үлкен өзгергіштігіне байланысты. Бұл 
сандық анықтамаларды қажет ететін трансгрессивті өзгергіштік. Бірақ қазіргі уақытта медициналық қызметтің 
профилактикалық бағытына маңызды орын берілген кезде, антропометрияның көптеген жағымды белгілеріне 
қарамастан, кез-келген жас топтарындағы дене мөлшерінің аймақтық ерекшеліктері туралы ақпарат жеткіліксіз. 
Жыныстық, жастық, аймақтық, этникалық және басқа да аспектілерді, соның ішінде қоғамда болып жатқан 
акселерация мен ретардацияның жаһандық процестерін ескеретін үнемі жаңартылып отыратын стандарттарсыз 
физикалық дамуды бақылауды жүзеге асыру мүмкін емес [4]. Жасөспірім жастағы адамдардың, әсіресе қыздардың дене 
параметрлерін зерттеудің өзектілігі айқын, өйткені баланы көтеру және босану жауапкершілігі соларға жүктелген [5]. 
Конституциялық тиістілік (тәуелділік) -адам ағзасының интегративті антропологиялық сипаттамаларының бірі [6]. 
Соматотип адам конституциясының сыртқы, морфологиялық көрінісі ретінде онтогенездің көптеген ерекшеліктерін 
және дененің сыртқы әсерлерге реакциясын алдын-ала болжауға мүмкіндік беретін белгілердің баға жетпес болжамды 
кешені болып табылады [7].Конституциялық ғылымның қазіргі даму кезеңіндегі тұтастық принципі көп 
өлшемділікпен, күрделілікпен, конституцияның әр түрлі жақтарын бір-бірімен үйлестіру мақсатында, жүйе аралық 
корреляцияны зерттеумен сипатталады [8,9,10,11]. 
Бүгінгі таңда конституциялық типтердің морфологиялық сипаттамалары өте жақсы зерттелген. Адамның 
соматикалық ұйымы- бұл жалпы конституцияның макроморфологиялық көрінісі, зерттеу мен өлшеу үшін ең қол 
жетімді және онтогенезде салыстырмалы түрде тұрақты. Тұтастай алғанда конституцияның морфофенотипі онтогенез 
динамикасының, метаболизмнің, организмнің жалпы реактивтілігінің және тұлғаның биотипологиясының негізгі 
ерекшеліктерін көрсетеді [9].Соған қарамастан, функционалдық және метаболикалық көрсеткіштер, зерттеулердің кең 
көлеміне қарамастан, олардың лабильділігі мен индивидуальды өзгергіштігінің жоғарылауына байланысты нашар 
зерттелуде [12, 13]. 
Қазіргі таңда антропологтар мен анатомистер жиі қолданатын В.П. Четецовтың жіктелімі, дененің үш негізгі 
соматикалық компоненттерінің - майдың, бұлшықеттің және қаңқаның сандық дамуы мен қатынасын бағалауға 
негізделген [14],  және адамның жалпы конституциясын анықтайтын басқа жүйелердің жағдайын ескермейді. 
Дененің антропометриялық параметрлері және оның функционалдық сипаттамалары бір-бірімен тығыз байланысты 
екені белгілі. Дене ұзындығы мен салмағы, жасы, дене бітімінің мөлшері сияқты көрсеткіштер өзгеріс тудырады, ал 
негізгі алмасу олардың қызметі болып табылады [15].Антропометриялық белгілер, бір жағынан, тұқым қуалайтын 
түрде анықталады, ал екінші жағынан, тіршілік ету ортасына байланысты [16, 17]. Н. А.Агаджанян ұсынған экопортрет 
тұжырымдамасы [15, 16], сонымен қатар организмнің және оның көптеген функционалды жүйелерінің 
морфофункционалды сипаттамаларына байланысты қоршаған орта факторларының жиынтығына жауап беру 
ерекшеліктерін қамтиды.Дене салмағының ұзындығына қатынасы аймақтық соматотипті құрайтын популяция 
деңгейіндегі ортаның әртүрлі температуралық жағдайларына бейімделуді көрсетеді [15]. 
Антропометриялық көрсеткіштердің өзгерісі 
Жас ұрпақтың денсаулығы қоғамның әл-ауқаты мен дамуының қажетті шарты болып табылады [18]. Жастар арасында 
студенттер өмірдің ерекше жағдайларымен және үнемі пайда болатын жаңа факторлар кешеніне бейімделу 
қажеттілігімен сипатталатын ерекше әлеуметтік топты ұсынады. Жоғарғы оқу орындарында оқу-бұл өмір салтының 
өзгеруіне әкелетін, денсаулыққа әсер ететін, адам денесінің бейімделу қасиеттерін дамытуды, оның физикалық және 
психикалық жағдайының сенімділігін дамытуды қажет ететін зияткерлік қызметтің нақты түрі. Қазіргі кезеңде үкімет 
таңдаған оқу бағдарламасы шеңберіндегі маңызды міндеттердің бірі физикалық және рухани күштерді үйлесімді 
дамыта отырып, мықты жас ұрпақты тәрбиелеу, студенттердің салауатты өмір салтына деген ынтасын арттыру, 
агрессиялық әсерлерге жоғары қарсылықты, ЖОО-дағы барлық пәндер бойынша жақсы жұмыс қабілеттілігі мен 
үлгерімін қамтамасыз ету болып табылады [19, 20]. Осыған байланысты онтогенездің бұл кезеңі физикалық дамуды, 
бағалаудың нақты морфологиялық критерийлерін зерттеуде ең маңызды болып саналады.  



16-21 жас аралығындағы топтағы антропометриялық көрсеткіштерді бақылаудың өзектілігі, жасөспірімнің жеке 
дамуындағы көптеген өзгерістердің болуымен түсіндіріледі [14]. Бұл өсу процесінде тұрған организмнің, қоршаған 
әлеуметтік және кәсіби ортасының ерекше әсер ету саласына енуіне байланысты [21, 22]. Жастардың қазіргі буынының 
дамуында эволюциялық процестердің акселерация, деселерация, ретардация, ювенализация, астенизация, 
амбидекстрия сияқты ерекшеліктері атап өтіледі [21, 22]. Сондай-ақ, олар әр адамда қандай арақатынаста, әр түрлі 
жастағы адамдарда қаншалықты көрінетінін зерттеуді қажет етеді. Қазіргі жастарда көптеген экологиялық 
факторлардың әсерінен инволютивті өзгерістердің ерте белгілері байқалады, бұл да мұқият талдауды қажет етеді. 
Ғалымдардың тұжырымдамасы бойынша, жастық шақ өсу процестерінің аяқталуымен және ағзаның негізгі 
жүйелерінің морфофункционалды компоненттерінің түпкілікті қалыптасуымен сипатталады [23]. Сондықтан 
онтогенездің бұл кезеңі норма мен патологияны диагностикалаудың нақты, морфологиялық критерийлерін зерттеуде 
ең маңызды кезең болып саналады [24]. Мұндай зерттеулер болашақ аналар үшін ерекше маңызға ие, олардың 
физикалық денсаулығына кейінгі ұрпақтардың генофондының жағдайы байланысты. Студент жастардың дене 
өлшемдері, физикалық денсаулығы және жыныстық диморфизмі көрсеткіштерінің жас динамикасын зерттеу, жоғары 
оқу орындарындағы дене тәрбиесі бойынша оқу-тәрбие процесіне түзетулер енгізуге мүмкіндік береді. 
Гигиеналық тұрғыдан қарастырсақ, денсаулық пен оқыту өзара байланысты және өзара тәуелді. Ақпараттық 
жүктемелердің жоғарылауы және оқу процесінің қарқындылығы жағдайында студенттердің физикалық жағдайы мен 
денсаулығына қойылатын талаптар артады. Ұзақ мерзімді зерттеулердің нәтижелері студенттердің орташа есеппен 25-
30% – ы денсаулық жағдайында функционалдық ауытқуларға, 50-60% - ы мектеп жылдарында қалыптасқан 
созылмалы ауруларға шалдыққанын көрсетеді, олардың құрылымында морфо - функционалдық мәртебедегі 
ауытқулар айтарлықтай үлеске ие [25-27]. Динамикалық зерттеулерде белгілі бір физиометриялық және 
психосоматикалық көрсеткіштердің оқудың соңына қарай нашарлауы көрсетілген [28, 29].  
Bloomberg агенттігі құрастырған халық денсаулығының рейтингі бойынша, талдауға алынған әлемнің 145 елінің 
ішінен Қазақстан 111-орынды, ал Ресей 97 - орынды иеленгенін айғақтайды. Осыған байланысты студент жастардың 
денсаулығының мониторингін ұйымдастыруда және ағзадағы бұзылуларды ерте анықтау үшін бейімделуде, оларды 
түзетуде және білім беру жүйесінде денсаулық сақтау қызметін жүзеге асыруда аталған факторларды ескере отырып, 
жаңа тәсілдер қажет, өйткені халықтың денсаулығын қорғау және нығайту-әрбір мемлекеттің басым міндеттерінің бірі 
[30, 31]. Осыған байланысты көптеген авторлар, дене шынықтыру және спорт өз кезегінде андроморфты соматотиптің 
қалыптасуына әсер етеді деп болжайды [32]. Экологиялық жағдайдың нашарлауы, ұзаққа созылған экономикалық 
және әлеуметтік дағдарыс, физикалық белсенділік жағдайында акселерация және бастапқы ретардация процестері жас 
жігіттердің астенизациясына және қарама-қарсы жыныстың белгілері бар дене пропорцияларының қалыптасуына 
әкелгенін ескермеуге болмайды [33]. 
Оқытудың нормативтік мерзімдерін қысқартуды, ұлттық білім беру жүйелерінің екі деңгейлі бағдарламаларға көшуін, 
маманданудың тармақталуын, қашықтықтан оқыту нысандарын пайдалануды, келесі буынның мемлекеттік білім беру 
стандарттарындағы өзіндік жұмыс үлесін ұлғайтуды және басқаларды қамтитын ауқымды өзгерістер бірінші курс 
студенттерін ЖОО-дағы оқу жағдайларына бейімдеудің неғұрлым ауыр процесін болжауға мүмкіндік береді [34]. 
Қазіргі ұрпаққа тән белгілердің бірі- қозғалыс белсенділігінің төмендеуі, нейропсихикалық жүктемелермен бірге 
бұлшықет шығындарының төмендеуі. Қозғалтқыш қызметі органдар мен жүйелердің функционалды жағдайын, 
сондай-ақ тұтастай алғанда адамның құқық қабілеттілік деңгейін сақтауға және қалпына келтіруге бағытталған реттеу 
тетіктерін үнемі жаттықтырады және жетілдіреді. Көптеген жұмыстар қозғалыс белсенділігін жүзеге асыру барысында 
дененің ішкі және сыртқы орта факторларына бейімделетінін, жеке денсаулықты қорғауға ықпал ететін құрылымдық 
және энергетикалық резервтер қалыптасатынын көрсетеді.  
К.Т. Тимошенко, В.Н. Николенко, Т.Ш. Миннибаев, Д.Б. Никитюк, С.В. Клочкова 17-18 жастағы жасөспірімдердің жоғарғы 
оқу орнында оқудың бастапқы кезеңінде антрометриялық көрсеткіштердің өзгеруін зерттеу бойынша жұмыс 
жасаған[35].  Оқудың бастапқы кезеңінде (1-курс) ғалымдар зерттеген студенттердің медициналық-әлеуметтік 
портретінің негізгі сипаттамалары келесі ерекшеліктерге ие болған. Уақыттың орташа тәуліктік көрсеткішінің жалпы 
оқу жүктемесі орташа есеппен 11,5 сағатты құраған, күніне 9-дан 12,5 сағатқа дейін. Зерттеуге алынған студенттер 
(79,6% ұлдар мен 89,4% қыздар) өздерінің материалдық жағдайын "орташа" (қанағаттанарлық), "жоғары" - 12,2 және 
4,3 %, "орташа деңгейден төмен" - 8,2 және 6,3% деп бағалаған. Сауалнаманың мәліметтері бойынша, аптаның оқу 
күндері студенттер ұйқыға орта есеппен 6,5 сағат бөлген, аптаның жеке күндерінде 5-тен 8 сағатқа дейін.  
17 және 18 жаста өсу көрсеткіштері тұрақтанған және орташа алғанда бірдей шамаларды құрады - (166,081 ± 0,568) 
және (166,117 ± 0,72) см. Дене салмағы мен кеуде шеңбері туралы мәліметтерді талдау кезінде сәл өзгеше мәлімет 
алынған. 17 жастағы жасөспірімдерде дене салмағының орташа көрсеткіштері (68,309 ± 1,805) кг құраған, ал 18 
жастағы жасөспірімдерде - сәл артық - (72,511 ± 1,684) кг.Тексерілген жасөспірімдер тобындағы дене салмағының 
орташа мәндерінің анықталған айырмашылықтары статистикалық маңызды емес (p > 0,05). Қыздар дене салмағының 
статистикалық маңызды жас айырмашылықтарын анықтаған. 17 және 18 жастағы қыздарда дене салмағының орташа 
көрсеткіштері тиісінше (54,730 ± 0,825) және (57,844 ± 1,035) кг (р < 0,05) құраған. Осылайша, зерттелген студенттер 
тобының антропометриялық өлшеулерінің нәтижелерін талдау 18 жасқа қарай физикалық даму әлі толық 
аяқталмағанын көрсеткен. Жасөспірім студенттерде ол барлық негізгі көрсеткіштер бойынша жалғасады-дене 
ұзындығы мен салмағы, кеуде шеңбері, ал қыздарда - тек дене салмағы мен кеуде шеңбері. Бірінші курс студенттерінің 
дене ұзындығы 17 және 18 жаста статистикалық параметрлер мен тұрақтылық сипаттамалары бойынша бірдей 
мағынаға ие болған [35]. 
Семіру 
Соңғы онжылдықтарда жүргізілген көптеген зерттеу жұмыстарында, авторлардың пікірінше[19,36,37,38], теңгерімсіз 
тамақтану өсу процестерінің теріс динамикасына, ал кейбіреулерінде дене салмағының төмендеуіне және көрші 
Ресейдегі жастар популяциясындағы семіздікке әкелген, және бұл дерек ғалымдардың жүргізген зерттеу 
нәтижелерімен расталған.Соңғы жылдары физикалық дамудың нашарлауын және студент жастардың денсаулық 
деңгейінің төмендеуін көрсететін зерттеулер саны артып келеді [39-44]. 
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДСҰ) семіздік жөніндегі комитетінің есебіне сәйкес, қазіргі уақытта артық 
салмақ пен семіздік кең таралған, бұл дәстүрлі денсаулық сақтау проблемаларына, атап айтқанда, аштық пен жұқпалы 



ауруларға қарағанда халықтың денсаулығына көбірек әсер етеді.Семіздік көптеген биологиялық факторлардың 
(майдың артық жиналуына, гендік бейімділік, тамақтану тәртібінің бұзылуы, ішек микрофлорасының әсері және т.б.), 
қоршаған орта факторларының (тағамды өңдеу, сақтау, дайындау тәсілдері мен әдістерінің өзгеруі, оны қоғамда 
тұтыну ерекшеліктері, қоғамдағы физикалық белсенділіктің өзгеруімен қатар жүретін технологиялардың дамуы), жеке 
мінез-құлық пен әдеттердің күрделі өзара іс-қимылының нәтижесі болып табылады [45,46,47]. 
Физикалық белсенділіктің болмауы жаһандық масштабта өлімнің себептері болып табылатын маңызды қауіп 
факторларыныңтөртіншісі болып саналады (ол әлемдегі өлімнің жалпы санының 6% құрайды). Одан кейін жоғары қан 
қысымы (13 %), темекі шегу (9 %) және  қандағы глюкозаның жоғары мөлшері (6 %). Жастардың физикалық жағдайы 
мен денсаулығының жай-күйін физикалық белсенділік арқылы едәуір жақсартуға болатындығы туралы сөзсіз 
дәлелдер бар. Стресс, темекі шегу және алкогольді тұтыну денсаулыққа айтарлықтай зиян келтіреді. Темекі шегу 
метаболикалық синдром мен қант диабетін дамыту қаупін арттырады және бұл факторлар жүрек-қан тамырлары 
ауруларының қаупін арттырады [46,48,49,50,51,52]. 
ДДСҰ мәліметтері бойынша, әлемнің көптеген елдеріндегі халықтың төрттен үш бөлігі, дұрыс тамақтанбауданпайда 
болатын аурулардан зардап шегеді. Тамақтану факторларының жетекші рөлі олардың дамуымен ғана емес, сонымен 
қатар алдын-алу, емдеу, ремиссияны сақтау және болжамды жақсартумен де анықталады. Қазіргі таңда студенттердің 
денсаулық жағдайы қолайсыз тенденцияларды құрап отыр. Студенттер ауыратын ауруларда, ас қорыту ағзалары 
аурулары жетекші орындардың бірін алады. Тексерілген студенттер арасында ас қорыту аурулары таралуының 
қолайсыз динамикасы байқалды. Артық салмақ немесе дене салмағының жетіспеушілігі салдарынан гармоникалық 
емес физикалық даму оқу кезеңінде студенттердің денсаулығын төмендетуге ықпал етеді. 
Студенттердегі семіздік - бұл студенттік өмір салтының ауруы екендігі анықталған. Бұл аурудың дамуының негізі 
олардың физикалық белсенділігі мен өмір салты деңгейінің тығыз байланысы болып табылады [2, 5, 8]. Ғалымдардың 
бірнеше жыл бойы жүргізген зерттеулеріне сәйкес, семіздікке шалдыққан студенттердің 90% - ы дене белсенділігінің 
жеткіліксіздігі аясында артық энергия ағзаға түсетіндіктен артық салмаққа ие, ал тек 10% - ы ағзадағы ауыр 
бұзылуларға байланысты болған. Студенттерде семіздіктің пайда болуы мен дамуының проблемасы, ғалымдардың, 
практиктердің пікірі бойынша [53, 54, 55], ең алдымен оның пайда болу себептерін түсінуде және артық салмақ 
жиналуының прогрессиясына қарсы күрестің тиімді құралдары мен түрлерін таңдауда. Денсаулық сақтау және дене 
шынықтыру мамандарының айтуы бойынша семіздікті емдеудің негізгі әдістері - бұл мінез-құлық стереотиптерін 
түзету, дене шынықтыру жаттығуларымен бірге салауатты өмір салтын ұстану [53, 55, 56]. 
 
Оқушылардың физикалық дамуын бағалау кезінде антропометриялық белгілердің өзара байланысының дәрежесі 
белгілі бір мәнге ие болған. Дене салмағы мен дене ұзындығы арасында тығыз байланыс орнатылған. Барлық жас 
топтарындағы корреляция коэффициенті ер студенттер үшін 0,45-тен 0,5-ке дейін, ал қыздар арасында 0,35-0,97 
аралығында өзгереді. Голдаева П.Р., Павленко О.А.  зерттеулерінің нәтижесінде, дене салмағы жасөспірімдердің 6,2% 
және 18 жастан асқан жастардың 41,8% өсуіне сәйкес келген. Ер студенттердің 11,6% -ы, ал қыздардың  36,4% -ы ғана 
қалыпты физикалық дамуға ие болған. Дене салмағының тапшылығы сауалнамаға қатысқан жастардың 9,4% -ында 
анықталған, ал дене салмағының артық  мөлшері - 42,6%. Сонымен бірге, 18 жастан асқан студенттер арасында дене 
салмағының  жеткіліксіздігі мен артықшылығы  жасөспірімдерге қарағанда көбірек кездескен (p <0,05)[57]. 
Голдаева П.Р., Павленко О.А.  зерттеу жұмыстарының негізінде, артық салмақ санатындағы семіздіктің меншікті 
салмағы келесі көрсеткіштерге тең болған: семіздіктің I дәрежесі - 25,6%, семіздіктің II дәрежесі - 5,6%, семіздіктің III 
дәрежесі - 1,8%. Жасөспірім ұлдарда семіздік 1,47% ± 0,79 құраған (p = 0,2), ал 18 жастан жоғары санатта - 5,47% ± 3,62 
(p = 0,3). Тиісінше, жасөспірім қыздарда семіздік үлесі 0,9% ± 0,7 құраған, ал 3,47% ± 2,48 (p = 0,3). Артық салмақтың ең 
жоғары жиілігі 18 жастан асқан жас ер адамдарда I семіздік дәрежесінде байқалған - 12,6% (n = 63)[57]. 
Шетелдің басылымдарда жарияланған  "бірінші курс студенттерінің жеті килограмы" туралы аңыз мақала бірнеше рет 
теріске шығарылды. “Алайда, біздің зерттеуіміз студенттердің университетте төрт — бес жыл бойы оқуы кезінде артық 
салмақ жинау қаупі бар екенін көрсетеді”, - деді Вермонт университетінің (АҚШ) зерттеушісі  Лиззи Поуп.Поуп және 
оның әріптестері Вермонт университетінде оқыған жүзден астам студенттің денсаулығын бірінші курстан бастап 
диплом алуға дейін бақылап, осындай қорытындыға келген. Қабылдау кезінде, ғалымдардың айтуынша, 
экспериментке қатысушылардың 23% - ы семіздікпен ауырған, ал олардың орташа салмағы 66 келі болған.Жоғарғы 
оқу орнында  оқу кезінде олардың орташа салмағы 71 келіге дейін өсті, ал семіздікке шалдыққан түлектер саны 41% - 
ға дейін өсті, бұл екі есе көп көрсеткіш. Бұл артық салмақтың үштен бірін бірінші курста тәжірибе қатысушылары 
жинаған, қалған 66% келесі үш-төрт жылдық оқу кезінде жинаған, - деп жазды Лиззи Поуп. 
Балалар мен жасөспірімдердің денсаулығы мен физикалық даму жағдайындағы ең ерте ауытқуларды анықтау, дене 
құрылысын, халық этносының алуан түрлілігін, өмір сүру деңгейіндегі айырмашылықтарды, климаттық-
географиялық, әлеуметтік-экономикалық өмір сүру жағдайларын, өмір салты мен өмір салтының ерекшеліктерін 
көрсететін қазіргі заманғы физикалық даму дерекқорын пайдалану, алдын-алу бағдарламаларын уақтылы әзірлеу 
жағдайды оңтайландырады.Дене салмағының құрамдас бөліктерін бағалайтын заманауи құрылғылар жоғары дәлдікке 
ие болуы керек, инвазивті емес және портативті болуы керек. Бүгінгі таңда тірі тіндердің физикалық қасиеттерінің 
айырмашылығына негізделген биоимпеданс талдауы осы талаптарға жақсы жауап береді, бұл май массасының 
мөлшерін, арық, майсыз массаны, қаңқа бұлшықеттерінің массасын, дененің жалпы жасушалық және жасушадан тыс 
сұйықтығын анықтауға мүмкіндік береді. 
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НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕМ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МОЛОДЕЖИ. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 
Резюме. В статье мы поделились работами зарубежных ученых, доказывающих, что антропометрические параметры 
организма у подростков и его функциональные характеристики тесно взаимосвязаны. В нашем обзоре были затронуты 
такие темы, как актуальность мониторинга антропометрических показателей в подростковой группе в возрасте от 
16 до 21 года, наличие многочисленных изменений в личностном развитии подростка. 
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MONITORING OF CHANGES IN ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN YOUNG PEOPLE. LITERATURE REVIEW 
 
Resume. In this article, we shared the works of foreign scientists who prove that the anthropometric parameters of the body in 
adolescents and its functional characteristics are closely interrelated. Our review covered such topics as the relevance of monitoring 
anthropometric indicators in the adolescent group aged 16 to 21 years, the presence of numerous changes in the personal 
development of a teenager. 
Keyword: anthropometric indicators, body mass index, personal development, somatic research 

 


