
езультати наукових дослід�
жень останніх десятиріч свід�
чать про значне зростання рів�
ня захворюваності дитячого
населення країни, погіршення
показників соматичного та
психічного здоров'я дітей. Зо�
крема, відзначається суттєве
зростання складних систем�
них захворювань, частий пе�
рехід гострих захворювань у
хронічні форми, збільшення
кількості дисгармонійно роз�
винутих дітей та дітей з про�
явами нервово�психічних від�
хилень [1, 2]. 

Особливостями дошкільного
віку є інтенсивне зростання і
розвиток організму дітей,
морфологічне і функціональне
удосконалення його органів і
систем, формування особи�
стості дитини та висока чутли�
вість до впливу негативних
факторів навколишнього се�
редовища [3]. Ступінь морфо�
функціональної і психологічної
зрілості організму дітей до�
шкільного віку зумовлює їхній
подальший розвиток, стан
здоров'я та успішність навчан�
ня у школі, тому особливо ва�
жливим є своєчасне визначен�
ня перших відхилень у фізич�
ному і психічному розвиткові
дітей цього віку.

Для зростання і розвитку
здорової дитини необхідними
умовами є гармонійність її фі�
зичного і психічного розвитку.
Відповідність фізичному роз�
витку психічного добре дослі�
джено педіатрами у дітей пер�
ших трьох років життя, але
аналогічних досліджень серед
дітей дошкільного віку прова�
дилося недостатньо [4].

Тому метою проведених
власних досліджень було виз�
начення особливостей гармо�
нійності фізичного і психічного
розвитку дітей дошкільного ві�
ку у динаміці за 1998�2005 ро�
ки (на прикладі дошкільників
м. Києва).

Матеріали та методи. Під
спостереженням перебували
діти віком 3�6 років, які відві�
дували дитячі дошкільні за�
клади м. Києва. Антропоме�
тричними обстеженнями було
охоплено у 1998 році 986 дітей
(496 хлопчиків і 490 дівчаток),
2005 року — 800 дітей (399
хлопчиків і 401 дівчинка), а
психологічними — у 1998 році
850 дітей (428 хлопчиків і 422
дівчинки), 2005 року — 720 ді�
тей (355 хлопчиків і 365 дівча�
ток). Антропометричні показ�
ники визначалися за допомо�
гою уніфікованої методики
А.Б. Ставицької і Д.І. Арон [5].
Показники психічного розвит�
ку визначалися за власною
комплексною методикою
бальної оцінки [6], в основу
якої покладено основні крите�
рії оцінки психічного розвитку
дошкільників (І.Д. Дубинська,
Л.Г. Андрєєва, 1981) [7]:

І. Розвиток другої сигнальної
системи (розвиток мови);

ІІ. Пізнавальна діяльність;
ІІІ. Соціально�поведінкові ре�

акції.
Отримані дані були стати�

стично опрацьовані з визна�
ченням середніх величин,
їхньої похибки, сигмальних від�
хилень, коефіцієнтів кореляції
та регресії, що дозволило роз�
робити сучасні вікові стандарти
фізичного розвитку і вперше —
стандарти психічного розвитку
дітей дошкільного віку.

Результати та обговорен6
ня. Для виконання встановле�
ної мети дослідження усі діти 3�
6 років були розподілені на гру�
пи психофізичного розвитку: 

1. Гармонійний психофізич�
ний розвиток, де рівень фі�
зичного розвитку відповідає
психічному. Цю групу склада�
ли діти, які мали однаковий
рівень фізичного і психічного
розвитку (високий�високий,
середній�середній, низький�
низький);
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2. Дисгармонійний психо�
фізичний розвиток з перева�
гою рівня фізичного розвитку.
Цю групу складали діти, в
яких рівень фізичного роз�
витку перевищував рівень
психічного (високий�серед�
ній, високий�низький, серед�
ній�низький);

3. Дисгармонійний психофі�
зичний розвиток з перевагою
рівня психічного розвитку. До
цієї групи віднесені діти, в яких
рівень фізичного розвитку був
нижчим від рівня психічного
розвитку (середній�високий,
низький�високий, низький�се�
редній).

Попередній аналіз даних
1998 року дозволив визначи�
ти, що у значної кількості ді�

тей дошкільного віку (44,1%)
рівні фізичного і психічного
розвитку відповідали один
одному, у 30,0% дітей рівень
фізичного розвитку переви�
щував рівень психічного, тоді
як у 25,9% дошкільників рі�
вень фізичного розвитку був
нижчим від рівня психічного

(табл. 1). Обстеження до�
шкільників різних вікових груп
дозволило встановити, що з
віком зростає питома вага ді�
тей з гармонійним психофі�
зичним розвитком (І група).
Так, серед 3�річних дітей це

становило 20,9% хлопчиків і
21,4% дівчаток; 4�річних —
15,7% хлопчиків і 22,5% дів�
чаток; 5�річних — 17,9%
хлопчиків і 26,2% дівчаток, 6�
річних — однаково: по 25,9%.
На противагу цьому, питома
вага дітей з дисгармонійним
психофізичним розвитком (ІІ і

ІІІ групи) зменшується у від�
повідності з віком дітей
(табл.1). 

Необхідно відзначити, що
наведені результати мають
чіткі статеві особливості. У
першій групі дошкільників з
гармонійним психофізичним
розвитком питома вага дівча�
ток у віці 3�5 років перевищує
кількість хлопчиків. Однак з ві�
ком ці відмінності поступово
зникають і у віці 6 років прак�
тично відсутні. Друга група ха�
рактеризується перевагою чи�
сельності хлопчиків в аналогіч�
них вікових інтервалах (3�5 ро�
ків), але серед 6�річних дітей
питома вага дівчаток, навпаки,
більша, ніж хлопчиків. Третя
група дошкільників характери�
зується також перевагою у чи�
слі хлопчиків, але у вікових ін�
тервалах 4�6 років, тоді як се�
ред 3�річних дітей більшість
дівчаток має фізичний розви�
ток, що відстає від психічного
(табл. 1).

Результати аналогічних до�
сліджень 2005 року визначили,
що кількість дошкільників з
гармонійним психофізичним
розвитком зменшується у ди�
наміці спостереження, але не�
достовірно і становить 40,5%
дітей (табл. 2). Питома вага
сучасних дошкільників, відне�
сених до другої групи психофі�
зичного розвитку, також змен�
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The peculiarities of physical and psychical development of
pre#school age children in the article in the dynamics of 1998#2005

surveillance are described. A tendency to an increase of the 
number of pre#school age children with a disharmonical 
psycho#physical development, rationalized with an increase 
of the specific gravity of the children with a predominance of the 
level of psychical development over the level of physical 
development, was established with fulfilled research.

Таблиця 1
Розподіл дітей дошкільного віку за ступенем відповідності

фізичного та психічного розвитку (1998 рік), %

Рисунок 1 
Групи дітей дошкільного віку за ступенем відповідності фізичного 

та психічного розвитку у динаміці 199862005 років

Вік Стать

Фізичний розвиток
відповідає
психічному

Фізичний
розвиток вищий

від психічного

Фізичний
розвиток нижчий

від психічного

P±m P±m P±m

3
х 20,9±3,0 17,6±2,8 13,9±2,5

д 21,4±3,0 10,2±2,2 16,0±2,7

4
х 15,7±2,4 16,9±2,4 16,9±2,4

д 22,5±2,7 15,3±2,3 12,7±2,2

5
х 17,9±2,7 19,5±2,8 12,8±2,4

д 26,2±3,1 13,3±2,4 10,3±2,2

6
х 25,9±2,9 11,2±2,1 12,5±2,2

д 25,9±2,9 15,9±2,4 8,6±1,8

Разом 44,1±1,7 30,0±1,6 25,9±1,5

44,1 40,5

27,1
30

25,9
32,3

Групи
дошкільників

Питома вага дітей,
%
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шується до 27,1%, тоді як чи�
сельність дітей у третій групі,
де рівень фізичного розвитку
відставав від рівня психічного,
достовірно (р<0,001) зростає
у динаміці 1998�2005 років і
становить 32,3% дошкільників
(рис. 1).

Необхідно відзначити, що
достовірні зміни кількості су�
часних дошкільників з гармо�
нійним психофізичним роз�
витком спостерігаються тіль�
ки в окремих статево�вікових
групах дітей (табл. 2). Це діти
4�х років, де кількість хлопчи�
ків достовірно зростає
(р<0,05) і становить 21,7%,
тоді як питома вага дівчаток
цього віку достовірно (р<0,05)
зменшується до 17,4%. Разом
з цим, достовірно зменшуєть�
ся кількість дівчаток 5 років

Е&H*52

(р<0,01) — 19,5% та 6 років
(р<0,05) — 20,8%.

Питома вага сучасних до�
шкільників різних статево�ві�
кових груп з дисгармонійним
психофізичним розвитком з
перевагою рівня фізичного
розвитку (ІІ група) не зазнає
суттєвих змін у динаміці спо�
стереження. Тільки у дівчаток
3�х років спостерігається до�
стовірне (р<0,05) збільшення
кількості дітей — 16,2%.

Кількість дітей дошкільного
віку, віднесених до третьої
групи психофізичного роз�
витку з перевагою рівня пси�
хічного розвитку над фізич�
ним, достовірно змінюється у
переважної більшості стате�
во�вікових груп дітей. Так, у
дітей 6 років (р<0,001) обох
статевих груп і дівчаток 4�5
років відбувається достовірне
збільшення кількості дітей да�
ної групи психофізичного
розвитку. Винятком є хлопчи�
ки 3�х років, питома вага яких
достовірно (р<0,05) зменшу�
ється у динаміці 7 років —
8,4% (табл. 2).

Таким чином, за результата�
ми проведених досліджень з
визначення гармонійності
психофізичного розвитку ді�
тей дошкільного віку у динамі�
ці спостереження за 1998�

2005 роки можна зробити такі
висновки: 

1 Гармонійний психофізич�
ний розвиток визначено у
значної кількості дітей до�
шкільного віку (1998 р. —
44,1%, 2005 р. — 40,5%);

2. Психофізичний розвиток
сучасних дошкільників харак�
теризується тенденцією до
збільшення кількості дітей з
дисгармонійним психофізич�
ним розвитком (1998 р. —
55,9%, 2005 р. — 59,4%), що
зумовлене достовірним (р<
0,001) підвищенням питомої
ваги дітей з перевагою рівня
психічного розвитку над рів�
нем фізичного (1998 р. —
25,9%, 2005 р. — 32,3%),
особливо у дівчаток 3�5 років.
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Вік Стать

Фізичний розвиток
відповідає
психічному

Фізичний
розвиток вищий

від психічного

Фізичний
розвиток нижчий

від психічного

P±m P±m P±m

3
х 20,2±3,2 14,9±2,9 8,4±2,2* t=2,50,

p<0,05

д 23,4±3,4 16,2±3,0*
t=2,50, p<0,05 16,9±3,0

4
х 21,7±3,0* t=2,60,

p<0,05 13,6±2,5 15,2±2,6

д 17,4±2,8* t=2,22,
p<0,05 14,7±2,6 17,4±2,8* t=2,14,

p<0,05

5
х 17,8±2,8 16,2±2,7 15,2±2,6

д 19,5±2,9* t=2,79,
p<0,01 13,5±2,5 17,8±2,8* t=3,41,

p<0,001

6
х 21,8±2,9 10,7±2,2 20,3±2,9* t=3,55,

p<0,001

д 20,8±2,9* t=2,12,
p<0,05

9,6±2,1* t=3,00,
p<0,01

16,8±2,7* t=3,90,
p<0,001

Разом 40,5±1,8 27,1±1,7 32,3±1,7* t=3,55,
p<0,001

Таблиця 2
Розподіл дітей дошкільного віку за ступенем відповідності

фізичного та психічного розвитку (2005 рік), %

Примітка: * — зміни питомої ваги дітей дошкільного віку 
вірогідні у динаміці 1998#2005 років.
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