
64

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Пріорітетні фактори структури донозологічного стану  
організму дітей молодшого шкільного віку

Омельченко Т.Г.
Національний університет фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Розглянуто факторну структуру 
донозологічного стану організму 
школярів. У експерименті при-
ймали участь 43 учні. виявлено 
вклад різних компонентів, які ви-
значають функціональні резерви 
організму школярів. виявлено 
найбільш значущі складові фак-
торної структури донозологіч-
ного стану: антропометричні, 
кардіореспіраторні та психофізі-
ологічні компоненти. встановле-
но пріоритетні фактори, які по-
винні визначати спрямованість 
фізкультурно-оздоровчих занять 
в процесі корекції донозологіч-
них станів організму. Зазначено, 
що найбільший вплив у структурі 
донозологічного стану школярів 
мають резерви серцево-судинної 
системи (37, 744%).

Омельченко Т.Г. Приоритетные факторы 
структуры донозологического состояния 
организма детей младшего школьного 
возраста. Рассмотрена факторная структу-
ра донозологического состояния организма 
школьников. в эксперименте принимали уча-
стие 43 ученика. Обнаружен вклад разных 
компонентов, которые определяют функцио-
нальные резервы организма школьников. Об-
наружены наиболее значимые составляющие 
факторной структуры донозологического со-
стояния: антропометрические, кардиореспи-
раторные и психофизиологические компо-
ненты. Установлены приоритетные факторы, 
которые должны определять направленность 
физкультурно-оздоровительных занятий в 
процессе коррекции донозологических со-
стояний организма. Отмечено, что наиболь-
шее влияние в структуре донозологическо-
го состояния школьников имеют резервы 
сердечно-сосудистой системы (37,7%).

Omelchenko T.G. Priority factors 
of prenosological condition of the 
body structure of children of primary 
school age. We consider the factor 
structure prenosological body state 
of pupils. The experiment involved 43 
schoolchildren. Discovered contribution 
of different components, which 
determine the functional reserves of 
the body of schoolchildren. Discovered 
the most important components of the 
factor structure prenosological status: 
anthropometry, cardiorespiratory and 
physiological components. Set priorities 
for the factors that should determine the 
direction of health and fitness classes in 
the process of correction prenosological 
states of the organism. It is noted that the 
greatest influence in the structure of state 
students have prenosological reserves of 
the cardiovascular system (37.7%). 
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Вступ.1

Погіршення стану здоров’я дітей молодшого 
шкільного віку в Україні спонукає до пропаганди пре-
вентивної діагностики, невід’ємним компонентом якої 
є донозологічна діагностика. 

Сучасний аналіз стану проблеми донозологічної 
діагностики організму показує актуальність даної 
проблеми і підкреслює її головне завдання – пошу-
ки шляхів управління здоров’ям людини [4]. Однак, 
незважаючи на велику кількість досліджень [1, 2, 5], 
більшість існуючих методів базується на визначенні 
функціональних можливостей організму що є недо-
статнім для вимірювання кількості здоров’я, а тим 
більше для визначення донозологічного стану орга-
нізму. Для всебічної оцінки стану здоров’я організму 
важливо знати не тільки функціональні можливості 
організму (рівень діє спроможності, дієздатності ор-
ганізму), а й якісні показники здоров’я ( рівень само-
почуття, період відновлення організму). Згідно ре-
зультатів різних дослідників [1, 6] близько 80% дітей 
молодшого шкільного віку знаходяться у донозологіч-
ному стані. 

У зв’язку з цим, виходячи з аналізу вітчизняної та 
зарубіжної літератури, вважаємо необхідним визна-
чення факторної структури донозологічного стану 
організму дітей молодшого шкільного віку з метою 
цілеспрямованої організації фізкультурно-оздоровчих 
занять. 

Існує велика кількість досліджень, які присвяче-
ні донозологічному стану організму, що підтверджує 
актуальність даної проблеми [3, 5, 6]. Термін до-
нозологічний стан  вперше був запропонований 
Р.М.Баєвським і В.П. Казначеєвим 1974р [2]. Вчення 
про донозологічні стани отримало свій розвиток за-
© Омельченко Т.Г., 2011

вдяки дослідженням в галузі профілактичної меди-
цини, вікової фізіології, епідеміології які контроль за 
станом здоров’я орієнтують на здатність організму 
адаптуватися до нових незвичайних умов навколиш-
нього середовища, а не на розвиток захворювань в 
організмі. Донозологічний стан організму характери-
зується нормальним функціонуванням організму при 
якому простежується динаміка зниження рівня адап-
таційних можливостей організму. Однак, не завжди 
слід ототожнювати донозологічний стан організму з 
розвитком патологічного процесу в організмі.

Теоретичний аналіз літератури вказує на незначну 
кількість досліджень донозологічного стану індивіду 
і практичну відсутність моделей для оцінки та корек-
ції донозологічних станів організму школярів засоба-
ми фізкультурно-оздоровчих занять [6].

В літературі зустрічаються наукові дослідження 
з проблеми діагностики рівня соматичного здоров’я 
Є.Яремко, Л. Вовканич 2009 та ін. Функціональний 
стан організму в процесі фізкультурно-оздоровчих за-
нять вивчали Кікіашвілі С.Г., 1991, Глазун Т.В., 2006 
р та інші.

Донозологічний стан обумовлений певною сукуп-
ністю факторів, що мають неоднаковий вклад в його 
структуру. За дослідженнями ряду авторів [2, 5, 6] 
відзначаються різні фактори донозологічного стану, 
а саме антропометричні, фізіологічні та інші. Однак, 
результати більшості досліджень мають узагальнений 
характер що не дає можливості їх інтерпретувати і ви-
користовувати під час програмування фізкультурно-
оздоровчих занять для дітей . 

 Регулярно присутня в судженнях більшості авторів 
(Р.М. Баєвський, О.П. Берсенєва 1991; А.І.Григор’єв, 
Р.М Баєвський, В.В.Овчинніков, 1993; Р.М Баєвський, 
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Ю.М. Семенов, 1996 ) констатація донозологічного 
стану організму школярів спонукає подальші дослі-
дження даної проблеми [6]. У зв’язку з цим, тема до-
слідження є актуальною і потребує доопрацювання. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
 Мета дослідження: виявити пріоритетні фактори, 

що визначають донозологічні стани організму молод-
ших школярів. 

Методи та організація досліджень: методи тео-
ретичного аналізу й узагальнення даних спеціальної 
літератури, антропометрії, медико-біологічні (фізіоло-
гічні методи, психофізіологічні методи), педагогічний 
експеримент, а також математичної статистики. В до-
слідженні приймали участь 43 учні експериментальної 
групи сформованої із дітей молодшого шкільного віку 
(7-10 років) протягом березня 2009-грудня 2010 року. 

 Результати дослідження та їх обговорення.
В результаті проведення експерименту виділе-

но три компоненти: фізіологічний (вегетосудинний), 
психофізіологічний ( нейродинамічний) параметри 
та психічний стан на основі яких визначались крите-
рії донозологічного стану організму. Схематично це 
представлено на рисунку 1. 

Аналіз факторної структури донозологічного стану 
виявив найбільш значущі складові: антропометричні, 
кардіореспіраторні та психофізіологічну компоненту. 

В результаті факторного аналізу нами було виділе-
но 5 груп факторів які складають 86, 113 % загальної 
дисперсії і розподілилися таким чином (рис. 2). 
1. Функціональні резерви серцево-судинної системи

2. Функціональні резерви дихальної системи
3. Фізичне здоров`я організму
4. Фізичний розвиток організму
5. Психофізіологічний розвиток організму.
З аналізу діаграми слідує: найбільший вплив у 

структурі донозологічного стану молодших школярів 
мають резерви серцево-судинної системи (37, 744%), 
яка виступає індикатором стану всього організму. Де-

тальніше інформацію впливу факторів представлено 
у табл. 1.

Основним виділений фактор 1 який складає 37, 
744 % загальної дисперсії. Фактор 1 ми означили як 
функціональні резерви серцево-судинної та дихальної 
систем оскільки він включає комплекс різних карді-
ореспіраторних показників взаємопов'язаних між со-
бою. Даний фактор виявив високу позитивну кореля-
цію із ЧСС1 (0, 911), із ЧСС2 (0, 844), із ЧСС3 (0, 812), 
індексом Руф’є (0, 948), індексом Робінсона (0, 714), 
індексом Кердо ( 0, 695), а також виявлено достовірно 
високу негативну кореляцію з коефіцієнтом фізичного 
розвитку – КФР (- 0, 594). Причому, чим менший КФР, 
тим більший фактор, і навпаки.

Другий фактор описується індикаторами що харак-
теризують функціональні резерви дихальної системи 
організму має достовірні кореляційні зв’язки з віком 
(0, 836), масою тіла (0, 794), довжиною тіла (0, 699), 
ОГК (0, 630), ЖЄЛ (0, 811), індексом Кете (0, 769), 
ФВіком (0, 530).

Третій фактор виявив статистично значимі кореля-
ційні зв’язки з АП-адаптаційним потенціалом (0, 915) 
що інтерпретується як коефіцієнт фізичного здоров`я 
організму, а також АТсист. (0, 891), АТдіаст. (0, 925), 
індексом Робінсона (0, 619) і високу негативну коре-
ляцію з індексом Кердо (-0, 589). 

 Четвертий фактор має позитивну кореляцію з па-
раметрами дихальної системи: пробою Генче (0, 881), 
пробою Штанге (0, 647), а також високу кореляцію з 
КФР (0, 776), і ФВіком (0, 652). Враховуючи дані цей 
фактор означений нами як показник біологічного (фі-
зіологічного) розвитку організму.

П’ятий фактор виявив статистично значимі коре-
ляційні зв`язки з динамометрією правої руки (0, 835), 
силовим індексом правої руки (0, 913) і психофізіо-
логічними показниками організму: пам’ять ( 0, 734), 
увага (0, 625), ПЗМР (0, 689) і визначений нами як по-
казник психофізіологічного розвитку.

 ДОНОЗОЛОГІЧНИЙ СТАН ОРГАНІЗМУ

антропометричні
показники

вегето-судинні
 показники (ССС) 

 

нейродинамічні 
показники (ВНД)

 

психічні стани

Рис.1.Структура донозологічного стану організму
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Таблиця 1.
Факторна структура донозологічного стану дітей молодшого шкільного віку 

№
фактору Показники фактори Загальний 

вклад %

І АТ сист, АТ діаст. АП (КЗ Баєвський) індекс 
Кердо, індекс Руф’є, індекс Робінсона, 

функціональні
резерви серцево-судинної 
системи

37, 744

ІІ ЖЄЛ, проба Штанге, проба Генче Функціональні резерви 
дихальної системи 19, 775

ІІІ коефіцієнт фізичного розвитку (КФР), 
функціональний (біологічний) вік Функціональний вік 9, 92

ІV
маса тіла, довжина тіла, 
ОГК (окружність грудної клітини), індекс 
Кетле 

Фізичний розвиток організму 8, 002

V
Силовий індекс, коефіцієнт домінування
Точність уваги, переключення уваги, 
пам’ять, швидкість простої зоромоторної 
реакції 

Психофізіологічний розвиток 
організму 10, 672
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Рис.2. Загальний вклад % факторів у структурі донозологічного стану молодших школярів.

В результаті факторного аналізу підтверджено 
провідну роль у факторній структурі донозологічно-
го стану кардіореспіраторних показників що свідчить 
про необхідність розвитку аеробних можливостей ор-
ганізму молодших школярів.

У факторній структурі донозологічного стану відзна-
чено вагому роль коефіцієнта фізичного розвитку, що 
пояснюється фактичним відхиленням антропометрич-
них та фізіологічних показників від належних таблич-
них значень, вказує наявність надлишкової маси тіла або 
її зменшення у порівнянні з нормою, а також відхилення 
АТ (по гіпертонічному та гіпотонічному типу) . 

Встановлено високий кореляційний взаємозв’язок 
антропометричних і функціональних показників ор-

ганізму, функціональних і психофізіологічних показ-
ників. Це дозволяє використовувати дані про зміну 
антропометричних показників для прогнозування 
змін функціонального і психофізіологічного статусу і 
доповнює літературні дані [7].

Проведений факторний аналіз виявив вклад різних 
компонентів в загальну структуру донозологічного 
стану які визначають функціональні резерви організ-
му молодших школярів, фізичний і психофізіологіч-
ний розвиток організму.

Таким чином з метою корекції донозологічного 
стану дітей молодшого шкільного віку доцільно ви-
користовувати засоби оздоровчої фізичної культури, 
які впливають на його фактори: оптимізацію функці-
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ональних резервів серцево-судинної і дихальної сис-
тем; удосконалення фізичного розвитку організму; 
нормалізацію психофізіологічного розвитку організ-
му молодших школярів.

 Висновки
Аналіз фахової літератури та результати проведе-

них досліджень виявляють проблему донозологічного 
стану організму. У зв’язку з цим, розроблено структу-
ру донозологічного стану організму молодших шко-
лярів. 

Проведено факторний аналіз структури донозоло-
гічного стану організму. Визначено рейтинг пріорі-
тетних факторів донозологічного стану організму. 

На прикладі нашої виборки можна констатувати: 
з метою корекції донозологічного стану дітей молод-
шого шкільного віку доцільно використовувати засоби 
оздоровчої фізичної культури, які впливають на опти-
мізацію функціональних резервів серцево-судинної і 
дихальної систем організму. 

Результати досліджень показують пріоритетні фак-
тори у структурі донозологічних станів організму мо-
лодших школярів і вимагають розроблення типових 
корекційних фізкультурно-оздоровчих програм. По-
дальші дослідження планується провести у напрям-
ку розробки та апробації корекційних фізкультурно-
оздоровчих програм до нозологічного стану молодших 
школярів.
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