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Анотації:
Наведено результати визначення 
показників фізичного розвитку, 
психофізіологічних можливостей 
та фізичної підготовленості дітей. 
У дослідженні взяли участь 52 
дитини вікової групи 1-2 років, 56 
дітей 3-4 років, 56 дітей 4-5 років. 
Встановлено, що у віковій групі 
дітей 4-5 років час простої реак-
ції на звуковий подразник нижче 
часу простої реакції на світловий 
подразник. Рекомендовано у фі-
зичному вихованні дітей застосо-
вувати методики, що інтегрально 
активізують всі сенсорні системи. 
Зазначено, що звуковий сигнал у 
дітей викликає велику емоційну 
реакцію в порівнянні зі світло-
вим сигналом. Це призводить до 
зменшення латентного часу ре-
акції на звуковий подразник.

Коробейников Г.В., Козина Ж.Л., Лахно Е.Г. 
Особенности физического, психофизио-
логического развития и физической под-
готовленности детей 1-5 лет. Приведены 
результаты определения показателей фи-
зического развития, психофизиологических 
возможностей и физической подготовленно-
сти детей. В исследовании приняли участие 
52 ребенка возрастной группы 1-2 лет, 56 
детей 3-4 лет, 56 детей 4-5 лет. Установлено, 
что в возрастной группе детей 4-5 лет время 
простой реакции на звуковой раздражитель 
ниже времени простой реакции на световой 
раздражитель. Рекомендуется в воспитании 
детей применять методики, которые инте-
грально активизируют все сенсорные си-
стемы. Указано, что звуковой сигнал у детей 
вызывает большую эмоциональную реакцию 
по сравнению со световым сигналом. Это 
приводит к уменьшению латентного времени 
реакции на звуковой раздражитель. 

Korobeinikov G.V., Kozina Zh.L., 
Lakhno E.G. Features of the physical, 
psycho-physiological development and 
physical fitness of children 1-5 years. 
The results of the indicators of physical 
development, psycho-physiological 
capacity and physical fitness of children. 
The study involved 52 children aged 1-2 
years, 3-4 years 56 children, 56 children 
4-5 years. It is established that in the age 
group of children 4-5 years time, a simple 
reaction to an auditory stimulus following 
simple reaction time to visual stimulus. 
It is recommended to use parenting 
techniques that are integrally stimulate 
all the sensory systems. Pointed out that 
the sound of children causes greater 
emotional response in comparison with 
the light signal. This reduces the latency 
time of reaction to an auditory stimulus.
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Вступ.1

У давні часи, коли від розвитку фізичних якостей, 
технічних навичок та умінь залежало життя, фізич-
ному вихованню надавалося 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, 
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 ме-
тодик інтегрального розвитку дитини стала реальніс-
тю, необхідне дослідження особливостей фізичного, 
психофізіологічного розвитку та фізичної підготовле-
ності дітей 1-5 років [9, 23].

Робота виконувалася згідно зі «Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді і спорту за темою 2.1.9 «Теоретико-
методичні основи індивідуалізації навчально-
тренувального процесу в окремих групах видів 
спорту» (№ державної реєстрації 0108U010862) і за 
темою 2.4.1.4.3 п «Психологічні, педагогічні і медико-
біологічні засоби відновлення працездатності в спор-
тивних іграх» (№ державної реєстрації 0106U011989).

Мета, завдання роботи, матеріал та методи.
Мета роботи – визначити особливості фізичного, 

психофізіологічного розвитку та фізичної підготовле-
ності дітей 1-5 років.
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Методи та організація дослідження. Для визна-
чення рівня фізичного, психофізіологічного розвитку 
та фізичної підготовленості дітей 1-5 років було про-
ведено психофізіологічне тестування, що включає ви-
значення 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 довжину з місця, утримання рівноваги на 
одній нозі. В якості показників фізичного розвитку за-
стосовуються довжина і маса тіла. Отримано резуль-
тати оброблялися за допомогою методів математичної 
статистики. 

Дослідження проводилося на базі дитячого саду-
ясел м. Дніпропетровська «Зернятко». У дослідженні 
взяли участь 52 дитини вікової групи 1-2 років, 56 ді-
тей 3-4 років, 56 дітей 4-5 років. 

Отримані дані математично оброблялися із засто-
суванням методів порівняння середніх за t-критерієм 
Стьюдента, на основі чого були зроблені висновки про 
ступінь взаємозв’язку показників фізичної підготов-
леності, фізичного і психофізіологічного розвитку та 
структурі показників комплексного розвитку і підго-
товленості дітей. На основі отриманих даних робили-
ся висновки про необхідність розробки та особливості 
методик інтегрального розвитку дітей 1-5 років. 

Результати дослідження та їх обговорення.
Для того, щоб отримати загальну характеристику 

кожної вікової групи випробовуваних, було розрахо-
вано середні показники за всіма тестами (табл. 1, 2, 
3). Розглянемо отримано показники для кожної віко-
вої групи дітей, тобто дітей 1-2 років, 3-4 років і 4-5 
років. 
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Показники фізичного розвитку, фізичної підго-
товленості та психофізіологічного розвитку дітей 
1-2 років. На підставі антропометричних показників 
(довжина і маса тіла) (табл. 1) був зроблений висно-
вок про те, що досліджувана група являє собою дітей 
з рівнем фізичного розвитку в межах норми [2, 4, 6, 8] 
(довжина тіла становить 93, 43±5, 43 см) (табл. 1). 

Рівень фізичної підготовленості визначався за 
тестом «Біг 10 м», оскільки проведення інших тес-
тів в даній віковій групі викликає певні складнощі, 
пов’язані з віковими особливостями даного контин-
генту обстежуваних. Слід зазначити, що визначення 
рівня фізичної підготовленості та рівня психофізіоло-
гічного розвитку у віковій групі дітей 1-2 років до на-
шого дослідження не проводилося. З цієї точки зору, 
наші дані є новими в даній галузі досліджень. 

У віковій групі дітей 1-2 років показник часу про-
бігання відрізка 10 м склав 4, 11±0, 55 с; показник про-
стої реакції на світловий подразник склав 1463, 93±55, 
65 мс, коефіцієнт варіації показника часу простої 
реакції на світловий подразник склав 53, 46±8, 97% 
(табл. 1). Показник часу простої реакції на звуковий 
подразник становить 1273, 89±23, 34 мс, коефіцієнт 
варіацій часу простої реакції на звуковий подразник 
становить 48, 14 ± 4, 43% (табл. 1). 

У дослідженнях [1, 15-19], що проводяться на гру-
пах більш старшого віку, отримано дані, які свідчать 
про те, що показник часу простої реакції на звуковий 
подразник вище в порівнянні з показником часу про-
стої реакції на світловий подразник. 

У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать 
про те, що у віковій групі дітей 1-2 років час простої ре-
акції на звуковий подразник нижче часу простої реакції 
на світловий подразник. Ми можемо пояснити отрима-
но результати тим, що звуковий сигнал у дітей викликає 
велику емоційну реакцію в порівнянні зі світловим сиг-
налом, що, можливо, призводить до зменшення латент-
ного часу реакції на звуковий подразник у порівнянні з 
латентним часом реакції на світловий подразник. Крім 
того, слуховий аналізатор є еволюційно більш древнім 
в порівнянні із зоровим [3, 4], і в зв’язку з тим, що онто-
генез є відображенням філогенезу [4], у дітей слуховий 
аналізатор більш чутливий. 

Багато авторів вказують також на те, що, перебуваю-
чи в утробі матері, дитина сприймає звуки, що, на наш 
погляд, також може обумовлювати більш ранній роз-
виток слухового аналізатора в порівнянні із зоровим. 
Це також свідчить про те, що у фізичному вихованні 
дітей 1-2 років необхідно застосовувати методики, що 

активізують слуховий аналізатор, наприклад, виконан-
ня вправ під музику, під віршовані рядки і т.д.

Показники фізичного розвитку, фізичної підго-
товленості та психофізіологічного розвитку дітей 
3-4 років. На підставі антропометричних показників 
(довжина і маса тіла) (табл. 2) був зроблений висно-
вок про те, що досліджувана група являє собою дітей 
з рівнем фізичного розвитку в межах норми [2, 4, 6, 8] 
(довжина тіла становить 105, 68±4, 42 см) (табл. 2). 

Рівень фізичної підготовленості визначався за 
тестами «Біг 10 м», «Стрибок у довжину з місця», 
«Метання мішечка з піском правою і лівою руками», 
«Час утримання рівноваги на одній нозі». Слід зазна-
чити, що визначення рівня фізичної підготовленості 
у віковій групі 3-4 проводилося іншими авторами за 
тестами «Біг 10 м», «Біг 20 м», «Біг 30 м», «Стрибок у 
довжину з місця», «Метання мішечка з піском правою 
і лівою руками », « Час утримання рівноваги на одній 
нозі ». Проте рівень психофізіологічних можливостей 
у віковій групі 3-4 років до нашого дослідження не 
вивчався. З цієї точки зору, наші дані є новими в даній 
галузі досліджень. 

У віковій групі дітей 3-4 років показник часу про-
бігання відрізка 10 м склав 3, 53±0, 43 с; показник 
стрибка у довжину з місця склав 64, 14±11, 98 см, ме-
тання мішечка з піском правою рукою у віковій групі 
3 – 4 років становить 2, 56±0, 64 м, лівою рукою – 2, 
33±0, 59 м. Показник простої реакції на світловий по-
дразник склав 907, 00±11, 43 мс, коефіцієнт варіації 
показника часу простої реакції на світловий подраз-
ник склав 53, 54±8, 49% (табл. 2). Показник часу про-
стої реакції на звуковий подразник у віковій групі 3-4 
років становить 838, 11±70, 08 мс, коефіцієнт варіації 
часу простої реакції на звуковий подразник становить 
47, 64± 5, 64% (табл. 2). 

У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать 
про те, що у віковій групі дітей 3-4 років аналогічно 
даним, отриманим у віковій групі 1-2 років, час про-
стої реакції на звуковий подразник нижче часу простої 
реакції на світловий подразник. Аналогічно обґрунту-
ванню отриманих даних у віковій групі 1-2 років, ми 
можемо пояснити отримано результати тим, що зву-
ковий сигнал у дітей викликає велику емоційну реак-
цію в порівнянні зі світловим сигналом, що, можливо, 
призводить до зменшення латентного часу реакції на 
звуковий подразник у порівнянні з латентним часом 
реакції на світловий подразник. 

Це свідчить про те, що у фізичному вихованні ді-
тей 3-4 років так само, як і у фізичному вихованні ді-

Таблиця 1
Показники фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 1-2 років (n=28)

Показники х S
Довжина тіла, см 93, 43 5, 43
Швидкість реакції на світловий подразник, середнє значення, мс 1463, 93 55, 65
Швидкість реакції на світловий подразник, коефіцієнт варіацій, % 53, 46 8, 97
Швидкість реакції на звуковий подразник, середнє значення, мс 1273, 89 23, 34
Швидкість реакції на звуковий подразник, коефіцієнт варіацій, % 48, 14 4, 43
Біг 10 м, с 4, 11 0, 55
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тей 1-2 років, необхідно застосовувати методики, що 
активізують слуховий аналізатор, наприклад, вико-
нання вправ під музику, під віршовані рядки і т.д.

Показники фізичного розвитку, фізичної підго-
товленості та психофізіологічного розвитку дітей 
4-5 років. На підставі антропометричних показників 
(довжина і маса тіла) (табл. 3) був зроблений висно-
вок про те, що досліджувана група являє собою дітей 
з рівнем фізичного розвитку в межах норми [2, 4, 6, 8] 
(довжина тіла становить 111, 63±5, 59 см) (табл. 3). 

Рівень фізичної підготовленості визначався за тес-
тами «Біг 10 м», «Стрибок у довжину з місця», «Ме-
тання мішечка з піском правою і лівою руками», «Час 
утримання рівноваги на одній нозі». Слід зазначити, 
що визначення рівня фізичної підготовленості у віко-
вій групі 4-5 проводилося іншими авторами за тестами 
«Біг 10 м», «Стрибок у довжину з місця», «Метання 
мішечка з піском правою і лівою руками», «Час утри-
мання рівноваги на одній нозі» та ін.. Однак рівень пси-
хофізіологічних можливостей у віковій групі 4-5 років 
до нашого дослідження не вивчався. З цієї точки зору, 
наші дані є новими в даній галузі досліджень. 

У віковій групі дітей 4-5 років показник часу про-
бігання відрізка 10 м склав 3, 010, 20 с; показник 
стрибка у довжину з місця склав 72, 54±26, 97 см, ме-
тання мішечка з піском правою рукою у віковій групі 
3-4 років становить 3, 42±0, 91 м, лівою рукою – 3, 
04±0, 72 м. Показник простої реакції на світловий по-
дразник склав 692, 04±53, 20 мс, коефіцієнт варіації 

показника часу простої реакції на світловий подраз-
ник склав 40, 63±8, 70% (табл. 2). Показник часу про-
стої реакції на звуковий подразник у віковій групі 4-5 
років становить 576, 67±17, 28 мс, коефіцієнт варіації 
часу простої реакції на звуковий подразник становить 
31, 63±2, 54% (табл. 3). 

У нашому дослідженні отримано дані, які свідчать 
про те, що у віковій групі дітей 4-5 років аналогічно 
даним, отриманим у віковій групі 1-2 років і 3-4 років, 
час простої реакції на звуковий подразник нижче часу 
простої реакції на світловий подразник. Аналогічно 
обґрунтуванню отриманих даних у віковій групі 1-2 
років і у віковій групі 3-4 років, ми можемо пояснити 
отримано результати тим, що звуковий сигнал у ді-
тей викликає велику емоційну реакцію в порівнянні 
зі світловим сигналом, що, можливо, призводить до 
зменшення латентного часу реакції на звуковий по-
дразник у порівнянні з латентним часом реакції на 
світловий подразник. Крім того, слуховий аналізатор 
є еволюційно більш древнім в порівнянні із зоровим 
[3, 4, 22], і в зв'язку з тим, що онтогенез є відображен-
ням філогенезу [4], у дітей слуховий аналізатор більш 
чутливий. 

Це також свідчить про те, що у фізичному вихован-
ні дітей 4-5 років так само, як і у фізичному вихованні 
дітей 1-2 років і дітей 3-4 років, необхідно застосову-
вати методики, що активізують слуховий аналізатор, 
наприклад, виконання вправ під музику, під віршовані 
рядки і т.д. [17, 18, 20].

Таблиця 2
Показники фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 3-4 років (n=28)

Показники х S
Довжина тіла, см 105, 68 4, 42
Швидкість реакції на світловий подразник, середнє значення, мс 907, 00 11, 43
Швидкість реакції на світловий подразник, коефіцієнт варіацій, % 53, 54 8, 49
Швидкість реакції на звуковий подразник, середнє значення, мс 838, 11 70, 08
Швидкість реакції на звуковий подразник, коефіцієнт варіацій, % 47, 64 5, 64
Метання мішечка з піском правою рукою, м 2, 56 0, 59
Метання мішечка з піском лівою рукою, м 2, 33 0, 64
Біг 10 м, с 3, 53 0, 43
Стрибок у довжину з місця, см 64, 14 11, 98
Тест на рівновагу, с 8, 47 1, 47

Таблиця 3
Показники фізичного, психофізіологічного розвитку та фізичної підготовленості дітей 4-5 років (n=27)

Показники х S
Довжина тіла, см 111, 63 5, 59
Швидкість реакції на світловий подразник, середнє значення, мс 692, 04 53, 20
Швидкість реакції на світловий подразник, коефіцієнт варіацій, % 40, 63 8, 70
Швидкість реакції на звуковий подразник, середнє значення, мс 576, 67 17, 28
Швидкість реакції на звуковий подразник, коефіцієнт варіацій, % 31, 63 2, 54
Метання мішечка з піском вагою 40г. правою рукою, м 3, 42 0, 91
Метання мішечка з піском вагою 40г. лівою рукою, м 3, 04 0, 72
Біг 10 м, с 3, 01 0, 20
Стрибок у довжину з місця, см 72, 54 26, 97
Тест на рівновагу, с 18, 79 4, 10



40

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Висновки.
У віковій групі дітей 1-2 років показник часу про-

бігання відрізка 10 м склав 4, 11±0, 55 с; показник 
простої реакції на світловий подразник склав 1463, 
93±55, 65 мс, коефіцієнт варіації показника часу про-
стої реакції на світловий подразник склав 53, 46±8, 
97%. Показник часу простої реакції на звуковий по-
дразник становить 1273, 89±23, 34 мс, коефіцієнт 
варіацій часу простої реакції на звуковий подразник 
становить 48, 14 ± 4, 43%.

У віковій групі дітей 3-4 років показник часу пробі-
гання відрізка 10 м склав 3, 53±0, 43 с; показник стриб-
ка у довжину з місця склав 64, 14±11, 98 см, метання 
мішечка з піском правою рукою у віковій групі 3 – 4 
років становить 2, 56±0, 64 м, лівою рукою – 2, 33±0, 
59 м. Показник простої реакції на світловий подразник 
склав 907, 00±11, 43 мс, коефіцієнт варіації показника 
часу простої реакції на світловий подразник склав 53, 
54±8, 49% (табл. 2). Показник часу простої реакції на 
звуковий подразник у віковій групі 3-4 років становить 
838, 11±70, 08 мс, коефіцієнт варіації часу простої реак-
ції на звуковий подразник становить 47, 64± 5, 64%. 

У віковій групі дітей 4-5 років показник часу пробі-
гання відрізка 10 м склав 3, 010, 20 с; показник стриб-
ка у довжину з місця склав 72, 54±26, 97 см, метання 
мішечка з піском правою рукою у віковій групі 3-4 ро-
ків становить 3, 42±0, 91 м, лівою рукою – 3, 04±0, 72 
м. Показник простої реакції на світловий подразник 
склав 692, 04±53, 20 мс, коефіцієнт варіації показника 
часу простої реакції на світловий подразник склав 40, 
63±8, 70%. Показник часу простої реакції на звуковий 
подразник у віковій групі 4-5 років становить 576, 
67±17, 28 мс, коефіцієнт варіації часу простої реакції 
на звуковий подразник становить 31, 63±2, 54%.

 У фізичному вихованні дітей 1-2 років і дітей 3-4 
років, необхідно застосовувати методики, що інте-
грально активізують всі сенсорні системи, наприклад, 
виконання вправ під музику, під віршовані рядки, спе-
ціальні прилади і т.д.

В перспективі подальших досліджень передбача-
ється визначення структури підготовленості дітей 1-5 
років та розробка методик інтегрального розвитку для 
дітей 1-5 років.
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