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ДИНАМІКА ПСИХОФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ 
СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО І МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ

В статье рассмотрены результаты проведенного  сравнительного анализа состояния здоровья и факторов 
психофизического развития детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста. Отражены пробле-
мы переходного периода от условий детского дошкольного учреждения к условиям школы.   

Ключевые слова: дошкольники, школьники, состояние здоровья, функциональные отклонения, заболевае-
мость, оздоровление. 

In the article іs shown the result of comparative analysis of condition health and factors are considered the physical 
development of children of preschool and junior school age. Were analyzed the problems of the transition period from the 
conditions of children's pre-school to the conditions of the school.
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8. АНАЛІТИКА

Дошкільний період супроводжується активним 
ростом, розвитком і формуванням функціональних 
та психологічних особливостей особистості дитини. 
Цей період характеризується комплексним систем-
ним впливом таких факторів, як: стресова педагогіч-
на тактика, інтенсифікація та невідповідність мето-
дик навчального процесу віковим та функціональним 
можливостям, передчасний початок дошкільного сис-
тематичного навчання, недотримання елементарних 
гігієнічних вимог до організації навчального процесу, 
неграмотність поведінки педагогів та батьків з питань 
здоров’я дітей, відсутність системи формування здо-
рового образу життя [5]. 

Особливостями дошкільного віку є інтенсивне 
зростання та розвиток організму дітей, морфологічне і 
функціональне удосконалення їх органів і систем, фор-
мування особистості дитини та висока чутливість до 
впливу негативних факторів навколишнього середови-
ща [2]. Відомо, що рівень здоров’я дитячого населен-
ня у дошкільний період формує його стан у старших 
вікових групах. Розвиток дитини у морфологічному, 
функціональному, нервово психічному, емоційному, 
соціальному напрямах потребує своєчасної підтримки, 
системності та цілісності. Це необхідно для гармоній-
ного розвитку дитини, що зумовлено не лише генетич-
но, але й піддається корекції оздоровчими заходами [1]. 
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Першочергове завдання полягає в упровадженні 
у педагогічну практику здоров’язберігаючих техно-
логій для попередження (або мінімізації) негативного 
впливу факторів ризику, що передбачає обов’язкове 
врахування функціональних можливостей дітей, ін-
дивідуальних особливостей їх реагування на умови 
навчального середовища [4].

Результати наукових досліджень останніх деся-
тиліть свідчать про зростання рівня захворюваності 
дитячого населення України, погіршення показників 
соматичного та психічного здоров’я дітей. Зокрема, 
відзначається суттєве зростання складних системних 
захворювань, частий перехід гострих захворювань у 
хронічні форми, збільшення кількості дисгармонійно 
розвинутих дітей та дітей з проявами нервово-психіч-
них відхилень [8]. 

1. Спостерігається зростання темпів пошире- 
ності та первинної захворюваності майже за усіма 
класами хвороб. Домінуючі позиції належать пору-
шенням органів дихання, травлення, зору, шкіри та 
підшкірної клітковини, кістково-м’язової системи [7].  
Особливу увагу привертають нервово-психічні функ-
ціональні відхилення, що мають тенденцію до збіль-
шення і за даними авторів мають поширення у 10−45 % 
дітей шкільного віку [9]. У сучасних дітей (як у хлоп-
ців, так і у дівчат) функціональні можливості організ-
му знижені [3]. Психофізичний розвиток сучасних 
дошкільників характеризується тенденцією до збіль-
шення кількості дітей з дисгармонійним психофізич-
ним розвитком (1998 р. – 55,9 %, 2005 р. – 59,4 %), що 
зумовлено достовірним (р<0,001) підвищенням пито-
мої ваги дітей з перевагою рівня психічного розвитку 
над рівнем фізичного, особливо у дівчат 3–5 років [6].

Зберігається негативна динаміка формування 
здоров’я. Зокрема, загальна захворюваність дітей 
щорічно зростає на 4–5 %. Спостерігається ріст хро-
нічної патології, її доля в структурі всіх порушень 
здоров’я переважає 30 % [10].

Метою дослідження є вивчення та проведення 
порівняльного аналізу стану здоров’я, функціональ-
ного та психологічного розвитку дітей старшого до-
шкільного віку та дітей 1-го і 2-го класу. Визначення 
динаміки формування стану психофізичного здоров’я 
та основних напрямів медико-психологічної про-
філактики реалізації функціональних відхилень та  
хронічних захворювань.

Нами було обстежено 209 дітей старшого до-
шкільного віку перед вступом до школи у дитячих до-
шкільних закладах міста Києва, 260 дітей 1-го класів 
та 120 дітей 2-го класу гімназії № 34 «Либідь» м. Ки-
єва у 2011–2014 роках. Дослідження стану здоров’я 
проводили спеціалісти ДУ Інституту педіатрії, аку-
шерства та гінекології НАМН України. Додатково 
діти були обстежені психологом та з використанням 
методу комплексної електропунктурної діагностики 
Накатані (КЕПДН).

Згідно з проведеним аналізом стану здоров’я ді-
тей старшого дошкільного віку ми отримали наступ-
ний розподіл дітей по групам здоров’я (табл. 1).:

Таблиця 1
Поділ дітей на групи здоров’я

№ Група здоров’я %
1 І група 22,7
2 ІІ група 24,6
3 ІІІ група 51,8
4 ІV група 0,9

Під час комплексного огляду спеціалістами 
було встановлено, що у дітей перед вступом до 
школи було виявлено лише 22,7 % здорових дітей, 
24,6 % мали фактори ризику формування хроніч-
них захворювань. Більше половини дітей старшо-
го дошкільного віку мали ознаки сформованих 
хронічних захворювань (51,8 %) різних систем  
організму (табл. 2.).  

Таблиця 2
Показники виявлених хронічних захворювань 

та функціональних відхилень у дітей 
старшого дошкільного віку

№
п/п

Хронічні захворювання та 
функціональні відхилення %

1 Лор-органів 65,5
2 Опорно-рухового апарату 57,3
3 Органів травлення 41,8
4 Органів чуттів 26,4
5 Ендокринної системи 11,8
6 Нервової системи 10,9
7 Серцево-судинної системи 3,6
8 Органів дихання 1,8
9 Сечовидільної системи 1,8

У таблиці показано рейтинг захворювань дітей 
дошкільного віку перед вступом до школи. Найбіль-
ша питома вага належить захворюванням та функціо-
нальним відхиленням носоглотки – 65,5 % (хронічні 
аденоїдити, тонзиліти, гіпертрофії аденоїдів, підне-
бінних мигдаликів тощо), опорно-рухового апарату 
(порушення постави, плоскостопість, сколіози тощо) 
та органів травлення (ДЖВШ, функціональний роз-
лад шлунку, кишківника, панкреатопатії, хронічні 
холецистити, гастрити тощо). Увагу привертає гру-
па дітей з порушенням функції зору (26,4 %). Знач-
на кількість дітей вже у старшому дошкільному віці 
мала порушення з боку нервової, ендокринної та сер-
цево-судинної систем.

У процесі вивчення стану здоров’я груп дітей 
1-го класу ми звернули увагу на відмінність показни-
ків здоров’я у дітей, які поступили до школи у 6 та 7 
років, зокрема через проведення функціональних до-
сліджень.

Вивчення резервної функції серцево-судинної 
системи ми вивчали через проведення проби Руф’є у 
109 дітей 1-го класу, які поступили до школи у 6 років 
(1 група) та 51 дитина  у 7 років (2 група) (табл. 3). 
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Таблиця 3
Порівняльний аналіз результатів обстеження 
резервної функції серцево-судинної системи 

(проба Руф’є) учнів молодших класів,
які пішли до школи в 6 та 7 років

Рівень резервної 
функції серцево-
судинної системи

Шість років Сім років

абс. % абс. %
Обстежено 109 100 51 100
низький 54 49,5 24 47,1
нижче середнього 40 36,7 7 13,7
середній 14 12,8 18 35,3
вище середнього 0 0 1 2,0
високий 1 0,9 1 2,0

Встановлено більш високі показники резервної 
функції серця у дітей, які пішли до школи у 7 років: 
низький рівень резервної можливості серця – 49,5 % у 
шестирічок та 47,1 % семирічок, рівень нижче серед-
нього відповідно у 36,7 % (6 років) та 13,7 % (7 років), 
та більший відсоток дітей з середнім рівнем резервної 
функції у семирічок – 12,8 % (6 років) та 35,3 % (7 ро-
ків). Необхідно відмітити низьку питому вагу дітей з 
високим та вище середнього рівнями резервної функ-
ції серця у дітей обох груп.

Для проведення порівняльного аналізу фізичного 
розвитку ми використовували показник гармонійнос-
ті – індекс Пушкарьова, що встановлює відношення 
антропометричних показників: зросту, ваги та окруж-
ності грудної клітки у дитини (табл. 4).

З таблиці 4 видно, що у дівчаток і хлопчиків, які 
пішли до школи у віці 6 років значно вищі показники 
пікноїдного розвитку (схильність до збільшення ваги) 
першого та другого ступеню та меншої питомої ваги 
дітей з нормостеноїдним розвитком у дітей, які пішли 
у школу в 6 років. Значні відхилення було виявлено у 
дівчат, де показник пікноїдного розвитку другого сту-
пеню був виявлений у групі дітей, які пішли у школу в 
6 років (4,26 %) та 0 % у дівчат, які пішли до школи у 
7 років, та відповідно – пікноїдний тип розвитку пер-
шого ступеню у 59,57 % та 20,83 %, що вказує на чітко 
окреслену тенденцію формування надлишкової ваги у 
цієї категорії дівчат.

Кількість дітей з астеноїдним типом фізичного 
розвитку була однаковою для обох груп. 

Проведено аналіз психологічного стану дітей мо-
лодших класів з використанням тесту Люшера. Про-
тестовано 150 дітей, учнів 1-го класу, одразу ж після 
вступу дітей до школи (табл. 5). Важливо, що поряд 
з оцінкою стану здоров’я дітей була можливість вив-
чити їх психологічний стан. Результати дослідження 
представлено у таблиці 6. 

На основі проведеного аналізу можна було кон-
статувати, що більшість психологічних показників у 
обстежених дітей потребує відповідної корекції.

Так, сумарне відхилення, що характеризує міру 
гармонійності, лише у 27,3 % можна було вважати за 
норму.

Коефіцієнт Шпоша визначає вегетативний дис-
баланс, порушення пристосувальних перебудов в ор-
ганізмі дитини. Даний коефіцієнт дозволяє виділити 
групу гіперактивних дітей, які потребують витрат 
енергії, а також групу пасивних, загальмованих дітей, 
у яких підвищена потреба у відпочинку та збереженні 
енергії.

Виявлено, що група дітей, яка потребує збережен-
ня енергії та додаткового відпочинку, більша, ніж гру-
па гіперактивних дітей, 37,3 % та 13,6 % відповідно.

Психічна втома – це емоційний стан дитини, схо-
жий на апатію, коли вона вже не в змозі боротися з 
несприятливою для неї ситуацією. Аналіз цього по-
казника, показує, що група дітей з максимальною пси-
хічною втомою дуже велика і становить 39,1 %.

Психічна напруга – це показник, який визначає, 
коли дитина не в змозі адекватно пристосуватись до 
ситуації, що викликає активізацію її зусиль та напру-
гу. Група дітей з максимальною психічною напругою 
складає 26,4 %, що призводить до зриву адекватних 
реакцій.  

Тривожність. Низький рівень тривожності ха-
рактеризує пасивну, або ослаблену дитину (становив 
19,1 %). Високий рівень сигналізує про розвиток у 
дитини невротичного конфлікту, психосоматичного 
захворювання. Частка дітей з високим рівнем тривож-
ності склала 37,3 %.

Стрес – показник, що вказує на зрив адаптацій-
них можливостей дитини. Група дітей з максималь-
ним стресом досить велика і становить 55,5 %, а 
кількість дітей з мінімальним стресом дуже мала, і 
складає 6,4 %.

Результати вивчення психічного стану дітей свід-
чать про необхідність перегляду навчальних програм 

Таблиця 4
Порівняльний аналіз фізичного розвитку (індекс Пушкарьова) дітей, 

що пішли до школи у 6 та 7 років, (%)
Вік Стать Пікноїдний

ІІ ступеню
Пікноїдний
І ступеню

Нормо-
стеноїдний

Астеноїдний
І ступеню

Астеноїдний
ІІ ступеню

6 років хлопці 5,26 35,09 45,61 14,04 0
дівчата 4,26 59,57 34,04 0 2,13

7 років хлопці 3,70 40,74 44,44 7,41 3,7
дівчата 0 20,83 66,67 12,5 0
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у дошкільних закладах, з метою зниження стресових 
реакцій, психічної втоми та тривожності у дітей.

Необхідно звернути увагу на збереження мак-
симального рівня психологічної напруги (24 %), 
тривожності (32 %), психічної втоми (29,6 %). Осо-
бливо високою виявилась питома вага дітей з макси-
мальним рівнем стресу. Він був відмічений у 67 % 
дітей, що підтверджує стресогенність соціально-
го оточення школи, особливо для дітей, які почали  
навчатись у школі. 

Отже, існує проблема високого рівня захворювань 
у дітей старшого дошкільного та молодшого шкільно-
го віку. Зокрема високий рівень функціональних від-
хилень та хронічних захворювань.

Встановлена більш негативна динаміка форму-
вання резервної функції серця та рівня фізичного роз-
витку у дітей, які пішли до школи в 6 років порівняно 
з дітьми, які пішли до школи у 7 років. Особливу стур-
бованість викликає психологічний стан дітей у період 
переходу дитини з ДДЗ до школи та адаптація дитини 
до умов школи. 

Під час проведення обстеження дітей з викорис-
танням КАПД «Накатані» ми виявили низку ціка-
вих закономірностей. Зокрема, щодо захворювань 
системи органів дихання було виявлено підвищення 
рівня функціональних порушень у дітей 1-го класу 
порівняно з дітьми ДДЗ з 32,5 % до 70,4 %, тобто,  
вдвічі (рис. 1).
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Рис. 1.   Динаміка функціональних відхилень 
дихальної системи

У 2-му класі ми спостерігали покращення функ-
ціонального стану органів дихальної системи до 
показників, що значно перевищували дані дітей  
до вступу у школу.

Показовою є динаміка функціональних відхилень 
з боку центральної нервової системи (рис. 2).

Прослідковується динаміка наростання функці-
ональних перевантажень центральної нервової сис-
теми у дітей після вступу до школи і у 2-му класі 
(28 % – ДДЗ, 65 % – 1 клас, 32 % – 2 клас). У 2-му 
класі центральна нервова система дітей дещо адап-
тується до умов школи, але у 32 % системні ознаки  

Таблиця 6
Характеристика психологічного стану дітей

Психологічні показники абс. %
Обстежено 110 100

Сумарне відхилення
норма 30 27,3
значне 68 61,8
дуже високе 12 10,9

Коефіцієнт Шпоша
трофотропне домінування 41 37,3
вегетативний баланс 54 49,1
ерготропне домінування 15 13,6

Психічна втома
мінімальна 26 23,6
оптимальна 41 37,3
максимальна 43 39,1

Психічна напруга
мінімальна 39 35,5
оптимальна 42 38,2
максимальна 29 26,4

Тривожність
мінімальна 21 19,1
оптимальна 48 43,6
максимальна 41 37,3

Стрeс
мінімальний 7 6,4
оптимальний 42 38,2
максимальний 61 55,5

Працездатність
висока 53 48,2
середня 55 50
низька 2 1,8
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перевантаження зберігаються. Причому, нами вияв-
лено більш значне перевантаження правої півкулі по-
рівняно з лівою. Для пояснення причин виявленого 
феномену проводяться подальші дослідження із залу-
ченням психологів та лікарів неврологів.

Таким чином, у результаті проведеної експери-
ментальної діяльності ми можемо стверджувати, що 
саме діти старшого дошкільного віку є тією віковою 
групою, яка потребує особливої уваги медичних пра-
цівників, психологів та педагогів з метою збереження 
стану фізичного та психічного здоров’я, профілакти-
ки формування функціональних відхилень та хроніч-
них захворювань.

Особливої уваги потребують діти, які ідуть до 
школи з 6 років та діти 1-го класу ЗНЗ. У дітей першо-
го року навчання констатовано найбільш інтенсивну 
реалізацію функціональних відхилень та хронічних 
захворювань, у тому числі, під впливом навчального 
процесу. 

Необхідно вдосконалювати заходи оздоровлення 
та профілактики на базі ДНЗ та школи із розробкою та 
запровадженням електронних систем проектування 
розвитку дитини в умовах ЗНЗ. Реалізація вказаних 
заходів можлива за тісної співпраці системи освіти, 
медичного та соціального забезпечення.
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Рис.2. Динаміка функціональних відхилень центральної 
нервової системи


