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Визначення фізичного розвитку є одним з критеріїв оцінки стану здоров’я дітей,  на прикладі якого вдається простежити як глобальні зміни біології природи людини, так і порівняно короткотривалі зміни у популяції. 
	Метою роботи було визначення стану фізичного розвитку та його гармонійності школярів міської та сільській місцевості Харківського регіону. 
	Матеріали та методи дослідження. Обстежено 612 школярів 6-17 років, 324 (52,9±2,0%) хлопчики та 288 (47,0±2,0%) дівчини. Діти розподілені на групи в залежності від місця мешкання, та за статі. Першу групу становили 415 дітей мешканців м.Харкова, другу групу 197 дітей  - мешканці 5 районних центрів Харківської області. 
Результати та їх обговорення. В обох групах вірогідно переважали діти з середніми показниками росту, що відповідає 25-75 перцентильному коридору, 57,3±2,4% дітей міста та 61,4±3,4% дітей області, р<0,01. 
Серед міських школярів хлопчики з високими показниками росту (в коридорі 90-97 перцентелів) домінувала над дівчатами, відповідно 8,7±1,9% та 3,5±1,3%, дівчат було більше зі зниженими показниками росту (в коридорі 10-25 перцентель) 8,5±1,9%, ніж хлопців 5,0±1,4%. Серед дітей сільської місцевості виявлено більше хлопців зі зниженими показниками росту (відповідно 10-25 перцентиля) порівняно з дівчатами і аналогічною підгрупою хлопців міста 14,9±3,4% р<0,001. Цей факт можна пов’язати з особливостями соціально-економічних умов життя в сільській місцевості та багатьма іншими причинами. Вірогідна більшість школярів міста та села мали гармонійний фізичний розвиток, (за показниками ІМТ відповідно 15-85 коридору) і становило 62,2% дітей міста та 64,4% дітей села, (р<0,001), що співпадає з даними літератури.
Висновки. Встановлена вірогідна більшість дітей з середніми показниками росту. Виявлені відмінності між школярами:  у вигляді  домінування дівчат зі зниженими показниками росту 8,5±1,9%, і хлопців з високими показниками росту 8,7±1,9% в місті, та переважанням хлопців зі зниженими показниками росту 14,9±3,4% р<0,01, порівняно з дівчатами 6,6±2,6% на селі.  Відсоток дітей з надмірною вагою за показником ІМТ та його значення  понад 97 перцентиль складав достовірно меншину в кожній групі і достовірно не був відмінним між дітьми міста та сільської місцевості. 
Summary. The study involved 612 pupils aged 6-17 years. Presented differences in physical development of children according to sex and residence in rural areas or in the city.

