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Анотації:
Наведено результати визначен-
ня структури фізичного розвитку, 
психофізіологічних можливос-
тей та фізичної підготовленості 
дітей вікових груп 1-2, 3-4 і 4-5 
років. Встановлено, що розвиток 
дітей від 1 до 5 років відбуваєть-
ся гетерохронно. У початково-
му дослідному віковому періоді 
(1-2 роки) спостерігається зна-
чна роль показників фізичного 
розвитку у розвитку фізичних 
якостей і психофізіологічних 
можливостей. У віці 3-4 років по-
силюється роль рівня розвитку 
фізичних якостей і психофізіоло-
гічних можливостей у структурі 
комплексної підготовленості, а 
у віковому періоді 4-5 років зно-
ву спостерігається підвищення 
ролі фізичного розвитку зі збе-
реженням ролі фізичної підго-
товленості і психофізіологічних 
можливостей.

Козина Ж.Л., Лахно Е.Г., Москалець Т.В. 
Структура физического, психофизиоло-
ического развития и физической подго-
товленности детей дошкольного возрас-
та. Приведены результаты определения 
структуры физического развития, психофи-
зиологических возможностей и физичес-
кой подготовленности детей возрастных 
групп, 1-2, 3-4 и 4-5 лет. Установлено, что 
развитие детей от 1 до 5 лет происходит 
гетерохронно. В начальном исследуемом 
возрастном периоде (1-2 года) наблюда-
ется значительная роль показателей фи-
зического развития в развитии физических 
качеств и психофизиологических возмож-
ностей. В возрасте 3-4 года усиливается 
роль уровня развития физических качеств 
и психофизиологических возможностей в 
структуре комплексной подготовленности, 
а в возрастном периоде 4-5 лет опять на-
блюдается повышение роли физического 
развития с сохранением роли физической 
подготовленности и психофизиологических 
возможностей.

Kozina Zh.L., Lakhno E.G., Moskalets 
T.V. Structure of physical, psycho-phys-
iological development and physical pre-
paredness of children of preschool age. 
The results of determination of structure of 
physical development are resulted, psycho-
physiological possibilities and physical pre-
paredness of children of age-dependent 
groups, 1-2, 3-4 and 4-5 years. It is set that 
development of children from 1 to 5 years 
takes place getertimely. There is a consid-
erable role of indexes in the initial probed 
age-dependent period (1-2 years) there is a 
considerable role of indexes of physical de-
velopment in development of physical quali-
ties and psycho-physiological possibilities. 
In age 3-4 the role of level of development 
of physical qualities and psycho-physiologi-
cal possibilities increases in the structure of 
complex preparedness, and in an age-de-
pendent period 4-5 years again there is an 
increase of role of physical development with 
the maintain of role of physical preparedness 
and psycho-physiological possibilities.
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Вступ.1

Багато авторів [10,11,12,17,18,21], кажучи про 
критерії високої культури рухів дитини, перш за все, 
мають на увазі формування у неї здатності успішно 
вирішувати найрізноманітніші рухові завдання. Це 
означає, що вже в дошкільному і молодшому шкіль-
ному віці дитина повинна добре володіти основними 
рухами, накопичити значний потенціал фундамен-
тальних рухових умінь, з тим, щоб в майбутньому на 
цій основі можна було легко освоїти складніші рухи і 
дії, у тому числі і спортивні.

Оволодіння основними рухами базується на фор-
муванні у дитини уміння розміряти свої зусилля з 
конкретним завданням, погоджувати рухи різних ді-
лянок тіла з різними зусиллями, координуючи їх ро-
боту в часі і просторі. Складність навчання дитини 
рухам полягає в тому, що неможливо привернути до 
цього процесу його свідомість в тій мірі, в якій це не-
обхідно. Зате дитина краща, ніж дорослі, сприймає і 
запам’ятовує форму руху, його просторову і, що дуже 
важливе, ритмічну структуру.

У давні часи, коли від розвитку фізичних якостей, 
технічних навичок та умінь залежало життя, фізично-
му вихованню придавалося найважливіше значення.  
“Він не вміє ні читати, ні плавати”, – говорили в Древ-
ній Греції, бажаючи підкреслити повну неспромож-
ність людини [10,11,12]. Зараз, коли, з одного боку, 
спорт наближається до піку людських можливостей, 
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а, з іншого боку, цивілізація страждає від гіподинамії 
[17,18,21], найважливішу роль починає грати розроб-
ка методик та приладів, які гармонійно зближують фі-
зичний, психологічний та інтелектуальний розвиток 
дитини [10,11,12,13,14]. Для того,щоб розробка мето-
дик інтегрального розвитку дитини стала реальністю, 
необхідне дослідження особливостей фізичного, пси-
хофізіологічного розвитку та фізичної підготовленос-
ті дітей 1-5 років [9,23].

Дослідження проведено згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи Міністерства освіти і науки, 
молоді та спорту України на 2011-2015 р.» по темі 2.4 
«Теоретико-методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в ігрових видах спорту».

Мета, завдання роботи, матеріал ті методи.
Мета роботи – визначити особливості структури 

фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної 
підготовленості дітей дошкільного віку.

Методи та організація дослідження. Для визначення 
рівня фізичного, психофізіологічного розвитку та фізич-
ної підготовленості дітей дошкільного віку було проведе-
но психофізіологічне тестування, що включає визначення 
латентного часу простої реакції на світловий і звуковий 
на подразники; педагогічне тестування, що включає біг 10 
м., метання мішечка з піском вагою 40 г, стрибок у довжи-
ну з місця, утримання рівноваги на одній нозі. В якості 
показників фізичного розвитку застосовуються довжина 
і маса тіла. Отримано результати оброблялися за допомо-
гою методів математичної статистики. 
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У дослідженні взяли участь 52 дитини вікової гру-
пи 1-2 років, 56 дітей 3-4 років, 56 дітей 4-5 років. 

Отримано дані математично оброблялися із засто-
суванням методів порівняння середніх за t-критерієм 
Стьюдента, кореляційного і факторного аналізу, на 
основі чого були зроблені висновки про ступінь 
взаємозв'язку показників фізичної підготовленості, 
фізичного і психофізіологічного розвитку та структурі 
показників комплексного розвитку і підготовленості 
дітей. На основі отриманих даних робилися висновки 
про необхідність розробки та особливості методик ін-
тегрального розвитку дітей 1-5 років. 

Результати дослідження.
Аналіз взаємозв'язку показників фізичного розви-

тку, фізичної підготовленості дітей 1-2 років показав 
наявність достовірного взаємозв'язку (р<0,05) між по-
казником довжини тіла і показником часу пробігання 
відрізка 10 м (r =- 0,54).

Крім того, виявлені достовірні коефіцієнти кореля-
ції між показниками довжини тіла і середнім значен-
ням часу латентного періоду реакції на звук (r =- 0,51), 
середнім значенням часу латентногго періоду реакції 
на світло (r =- 0,35), коефіцієнтом варіації часу ла-
тентного періоду реакції на світло (r =- 0,31) і на звук  
(r=- 0,44) (табл. 1). 

Отримані дані свідчать про те, що в даній віко-
вій групі спостерігається взаємозв’язок показників 
фізичної підготовленості і психофізіологічних мож-
ливостей, головним чином., З показниками довжини 
тіла, тобто з показниками фізичного розвитку. Це, на 
наш погляд, є цілком закономірним результатом дослі-
дження, оскільки в даній віковій групі визначальним 
чинником фізичного, психофізіологічного розвитку 
та фізичної підготовленості являється вік дитини, що 
визначає довжину тіла та інші антропометричні по-
казники, і, відповідно, показники психофізіологічних 
можливостей і фізичної підготовленості. При цьому 
різниця у віці, складала кілька місяців для дітей даної 
вікової групи, є чинником, що робить істотний вплив 
на показники фізичної підготовленості і психофізіо-
логічних можливостей дітей 1-2 років. 

У віковій групі 3-4 років виявлені достовірні ко-
ефіцієнти взаємозв’язку не тільки між показниками 
довжини тіла і показниками фізичної підготовленості 
(r = 0,52 між показниками довжини тіла і метання мі-
шечка з піском правою рукою, r = 0,46 між показни-
ками довжини тіла і метання мішечка з піском лівою 
рукою, р <0,05) (табл. 2). На відміну від вікової групи 
1-2 роки, у віковій групі 3-4 років не виявлено досто-
вірних коефіцієнтів взаємозв’язку між показниками 

Таблиця 1
Взаємозв’язок показників фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості  

дітей 1-2 років (n=27)

Довжина 
тіла см.

Швидкість 
реакції на 

світловий под-
разник, середнє 

значення, мс

Швидкість 
реакції на 
світловий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, середнє 
значення, мс

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Біг 10 м, с

Довжина тіла 
см. 1,00 -0,35 -0,31 -0,51 -0,44 -0,54
Швидкість 
реакції на 
світловий под-
разник, середнє 
значення, мс

-0,35 1,00 0,41 0,37 0,15 0,27

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

-0,31 0,41 1,00 0,15 0,17 -0,10

Швидкість 
реакції на звуко-
вий подразник, 
середнє значен-
ня, мс

-0,51 0,37 0,15 1,00 0,17 0,25

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, коефіцієнт 
варіацій, %

-0,44 0,15 0,17 0,17 1,00 -0,05

Біг 10 м, с -0,54 0,27 -0,10 0,25 -0,05 1,00
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довжини тіла і показниками психофізіологічних мож-
ливостей (табл. 2).

У той же час виявлені достовірні значення коефі-
цієнтів взаємозв’язку (р <0,05) між деякими показни-
ками фізичної підготовленості і психофізіологічних 
можливостей. Так, отримані достовірні коефіцієнти 
взаємозв’язку між показниками часу пробігання від-
різка 10 м і часом латентного періоду простої реакції 
на світловий подразник (r = 0,31, р <0,05), показником 
часу утримання рівноваги в положенні стоячи на од-
ній нозі і коефіцієнтів варіації часу простої реакції на 
звуковий подразник (r = 0,51, р <0,05) (табл. 2).

Отримані дані ми можемо пояснити тим, що в даній 
віковій групі спостерігається посилення взаємозв’язків 
між показниками, що відображають різні аспекти роз-
витку дитини, і рівень фізичного розвитку у віковій 
групі 3-4 років грає меншу роль в порівнянні з віковою 
групою 1-2 років. У віковій групі 3-4 років у структурі 
розвитку та комплексної підготовленості збільшується 

роль розвитку фізичної підготовленості, психофізіоло-
гічних можливостей у порівнянні з рівнем фізичного 
розвитку, як спостерігається у віковій групі 1-2 років, 
що узгоджується з положеннями Ухтомського А.А., Ар-
шавського І . А. [9,113].

У віковій групі 4-5 років знову спостерігається по-
силення впливу показників рівня фізичного розвитку 
на розвиток фізичних якостей і психофізіологічних 
можливостей, як це характерно і для групи 1-2 років. 
Так, виявлені достовірні коефіцієнти взаємозв'язку 
між показниками довжини тіла і показниками фізич-
ної підготовленості (r = 0,41 між показниками довжи-
ни тіла і метання мішечка з піском правою рукою, r = 
0,44 між показниками довжини тіла і метання мішечка 
з піском лівою рукою, r = 0,37 між показниками до-
вжини тіла і часом утримання рівноваги на одній нозі, 
р <0,05) (табл. 3). 

На відміну від вікової групи 3-4 років, у віко-
вій групі 4-5 років виявлені достовірні коефіцієнти 

Таблиця 2
Взаємозв’язок показників фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості  

дітей 3-4 років (n=28)

Дов-
жина 
тіла

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 

середнє зна-
чення, мс

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
середнє зна-

чення, мс

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Метання 
мішечка 
з піском 
лівою 

рукою, м

Метання 
мішечка 
з піском 
правою 

рукою, м

Біг  
10 м, с

Стрибок 
у до-

вжину з 
місця, см

Тест на 
рівновагу, 

с

Довжина тіла 1,00 0,02 -0,24 -0,08 0,13 0,46 0,52 -0,23 0,30 0,15
Швидкість 
реакції на 
світловий под-
разник, середнє 
значення, мс

0,02 1,00 0,28 0,40 -0,47 -0,18 -0,20 0,33 -0,17 -0,29

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

-0,24 0,28 1,00 -0,13 -0,35 0,01 -0,04 -0,01 -0,15 -0,19

Швидкість 
реакції на 
звуковий под-
разник, середнє 
значення, мс

-0,08 0,40 -0,13 1,00 0,36 -0,06 -0,09 0,23 -0,08 0,08

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, коефіцієнт 
варіацій, %

0,13 -0,47 -0,35 0,36 1,00 0,27 0,31 -0,13 0,08 0,51

Метання 
мішечка з 
піском лівою 
рукою, м

0,46 -0,18 0,01 -0,06 0,27 1,00 0,95 -0,24 0,51 0,46

Метання 
мішечка з 
піском правою 
рукою, м

0,52 -0,20 -0,04 -0,09 0,31 0,95 1,00 -0,31 0,49 0,44

Біг 10 м, с -0,23 0,33 -0,01 0,23 -0,13 -0,24 -0,31 1,00 -0,26 -0,06
Стрибок у до-
вжину з місця, 
см

0,30 -0,17 -0,15 -0,08 0,08 0,51 0,49 -0,26 1,00 0,51

Тест на 
рівновагу, с 0,15 -0,29 -0,19 0,08 -0,51 0,46 0,44 -0,06 0,51 1,00
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взаємозв'язку між показниками довжини тіла і показ-
никами психофізіологічних можливостей (r =- 0,41 
між показниками довжини тіла і часом простої реакції 
на світловий подразник, r = -0,41 між показниками до-
вжини тіла і коефіцієнтом варіації часу простої реак-
ції на світловий подразник, р <0,05) (табл. 3).

Виявлено також достовірні значення коефіцієн-
тів взаємозв'язку (р <0,05) між деякими показника-
ми фізичної підготовленості і психофізіологічних 
можливостей. Так, отримані достовірні коефіцієнти 
взаємозв'язку між показниками дальності метання мі-
шечка з піском правою рукою і коефіцієнтом варіації 
часу простої реакції на звуковий подразник (r =- 0,39, 
р <0,05) (табл. 3). 

Отримані дані ми можемо пояснити тим, що в 
даній віковій групі спостерігається поряд з новою 

активізацією впливу фізичного розвитку на рівень фі-
зичної підготовленості і психофізіологічних можли-
востей спостерігається наявність взаємозв'язків між 
показниками, що відображають різні аспекти розви-
тку дитини. Роль рівня фізичного розвитку у віковій 
групі 4-5 років знов підвищується в порівнянні з ві-
ковою групою 1-2 років. У віковій групі 4-5 років у 
структурі розвитку та комплексної підготовленості 
також зберігається роль розвитку фізичної підготов-
леності, психофізіологічних можливостей.

Висновки.
1. Розвиток дітей від 1 до 5 років відбувається ге-

терохронно. У початковому дослідному віковому пе-
ріоді (1-2 роки) спостерігається значна роль показни-
ків фізичного розвитку у розвитку фізичних якостей і 
психофізіологічних можливостей.

Таблиця 3
Взаємозв’язок показників фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості  

дітей 4-5 років (n=27)

Дов-
жина 
тіла

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 

середнє зна-
чення, мс

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
середнє зна-

чення, мс

Швидкість 
реакції на 
звуковий 

подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

Метання 
мішечка 
з піском 
лівою 

рукою, м

Метання 
мішечка 
з піском 
правою 

рукою, м

Біг 10 м, с
Стрибок у 
довжину з 
місця, см

Тест на 
рівновагу, 

с

Довжина тіла 1,00 -0,41 -0,59 -0,31 -0,33 0,41 0,44 -0,02 -0,10 0,37
Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
середнє зна-
чення, мс

-0,41 1,00 0,70 0,57 -0,06 -0,29 -0,18 -0,06 0,25 -0,26

Швидкість 
реакції на 
світловий 
подразник, 
коефіцієнт 
варіацій, %

-0,59 0,70 1,00 0,38 0,16 -0,34 -0,28 0,11 0,32 -0,37

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, середнє 
значення, мс

-0,31 0,57 0,38 1,00 0,52 -0,18 -0,20 -0,26 0,11 -0,12

Швидкість 
реакції на зву-
ковий подраз-
ник, коефіцієнт 
варіацій, %

-0,33 -0,06 0,16 0,52 1,00 -0,18 -0,39 -0,10 0,04 -0,24

Метання 
мішечка з 
піском лівою 
рукою, м

0,41 -0,29 -0,34 -0,18 -0,18 1,00 0,81 0,02 -0,32 0,39

Метання 
мішечка з 
піском правою 
рукою, м

0,44 -0,18 -0,28 -0,20 -0,39 0,81 1,00 -0,07 -0,15 0,29

Біг 10 м, с -0,02 -0,06 0,11 -0,26 -0,10 0,02 -0,07 1,00 0,27 0,00
Стрибок у до-
вжину з місця, 
см

-0,10 0,25 0,32 0,11 0,04 -0,32 -0,15 0,27 1,00 -0,18

Тест на 
рівновагу, с 0,37 -0,26 -0,37 -0,12 -0,24 0,39 0,29 0,00 -0,18 1,00
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2. У віці 3-4 років посилюється роль рівня розвитку 
фізичних якостей і психофізіологічних можливостей 
у структурі комплексної підготовленості, а у віковому 
періоді 4-5 років знову спостерігається підвищення 
ролі фізичного розвитку зі збереженням ролі фізичної 
підготовленості і психофізіологічних можливостей.

В перспективі подальших досліджень передбача-
ється розробка системи інтегрального розвитку дітей 
дошкільного віку.
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