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ФАКТОРНА СТРУКТУРА РУХОВОЇ ТА
ПІЗНАВАЛЬНОЇ СФЕРИ ДІТЕЙ 6-ГО РОКУ ЖИТТЯ

Пивовар А.А.1, Солових Т.К.2
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди»1

«Белорусский государственный университет физической
культуры» (г. Минск, Беларусь)2

Abstract. The purpose of the article is to determine the presence and
informational significance of the relationship between indicators of the physical
condition and cognitive processes of children of the 6th year of life in the
process of physical education.

Reliable relationships were found between physical ability, functional
status, physical development, and cognitive ability. It is revealed that the
majority of indicators of content of factors and its components are not
significantly affected by sex differences, and the structure of motor and
cognitive activity is determined by the following factors: for boys –
coordination and cognitive abilities, psychomotor development, physical
development, cardio-respiratory abilities, capacity abilities, psychophysical
development, and for girls – coordination abilities, physical and psychomotor
development, psychophysiological qualities and cognitive abilities, speed and
cognitive abilities, speed-power abilities, functional state, physical abilities.
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Анотація. Мета статті – визначити наявність та інформаційну
значущість взаємозв’язків показників фізичного стану і пізнавальних
процесів дітей 6-го року життя в процесі фізичного виховання.

Виявлено достовірні взаємозв’язки між фізичними здібностями,
функціональним станом, фізичним розвитком і пізнавальними
здібностями. Виявлено, що на більшість показників змісту факторів та
його компонентів статеві відмінності суттєво не впливають, а структура
рухової та пізнавальної діяльності визначається наступними факторами:
для хлопчиків – координацією і пізнавальними здібностями,
психомоторним розвитком, фізичним розвитком, кардіо-респіраторними
можливостями, фізичними здібностями, силовими здібностями,
психофізичним розвитком, а для дівчаток – координаційними здібностями,
фізичним та психомоторним розвитком, психофізіологічними якостями і
пізнавальними здібностями, швидкістю і пізнавальними здібностями,
швидкісно-силовими здібностями, функціональним станом, фізичними
здібностями.

Ключові слова: фізичні здібності, когнітивні здібності, факторна
структура, рухова і когнітивна діяльність, діти 6-ти років.

Аннотация. Целью статьи является определение наличия и
информационной значимости взаимосвязей между показателями
физического состояния и познавательных процессов детей 6-го года жизни
в процессе физического воспитания.

Выявлены достоверные взаимосвязи между физическими
способностями, функциональным состоянием, физическим развитием и
познавательными способностями. Выявлено, что на большинство
показателей содержания факторов и его компонентов половые различия
существенно не влияют, а структура двигательной и познавательной
деятельности определяется следующими факторами: для мальчиков –
координационными и познавательными способностями, психомоторным
развитием, физическим развитием, кардио-респираторными
возможностями, физическими способностями, силовыми способностями,
психофизическим развитием, а для девочек – координационными
способностями, физическим и психомоторным развитием,
психофизиологическими качествами и познавательными способностями,
скоростью и познавательными 

Ключевые слова: физические способности, когнитивные
способности, факторная структура, двигательная и когнитивная
деятельность, дети 5-ти лет.
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Постановка проблеми, аналіз останніх досліджень і
публікацій. Навчання, виховання і розвиток молодого
покоління в нашій країні, на сьогоднішній день, є одним із
найважливіших завдань, яке знаходить свою підтримку в
наступних державних документах: Державна національна
програма «Освіта (Україна XXI століття)» (1994 р.); Закон
України «Про фізичну культуру і спорт» (2008); Національна
доктрина розвитку фізичної культури і спорту (2004 р.), Закон
України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), Базовий компонент
дошкільної освіти в Україні (2012 р.) та ін. та ін. [12, 13, 15].

Особливої гостроти набуває необхідність оновлення
сучасного змісту дошкільної освіти, зокрема, не спеціальної
фізкультурної, у зв’язку з тим, що в Україні сьогодні
спостерігається зниження рівня «здоров’я нації» як
інтегративного показника фізичного, психічного і соціального
здоров’я громадян, особливо, дітей дошкільного віку. Нині
майже 80% дітей мають одне або кілька захворювань, лише
15-20% малюків народжуються цілком здоровими, у кожної
третьої дитини фіксуються відхилення у фізичному або
психічному розвитку, не дивлячись на те, що дослідженню
феномену здоров’я присвячена значна кількість наукових
праць [12].

Фізичне здоров’я є фундаментом здорової особистості,
а від психічного залежить моральне, інтелектуальне, духовне
і соціальне. Тому цілком закономірно, що в багатьох
державних документах наголошується на необхідності
зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та молоді
[12, 13].

Реформування системи та змісту дошкільних дитячих
закладів, яке пов’язане з раннім навчанням та ускладненням
навчальних програм, супроводжується підвищеним
розумовим та фізичним навантаженням для дітей
дошкільного віку. Це в свою чергу негативно впливає на стан
здоров’я дітей і викликає порушення постави, зниження
опірності організму до негативних чинників довкілля,
викликає нервові захворювання тощо Круцевич Т. Ю.,
Пангелова Н. Є (2013), А. В. Полякова (2016), В. М. Пасічник
(2014), Д. Чайка (2012).
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Традиційні засоби фізкультурно-оздоровчої роботи з
дошкільниками не завжди відповідають сучасним вимогам і
потребують заміни на такі, які б ефективніше сприяли
вирішенню завдання зміцнення здоров’я, підвищення рівня
фізичної підготовленості, своєчасного фізичного і психічного
розвитку дитини.

Дослідники Е. С. Вільчковський (2004), Н. Є. Пангелова
(2013), Н. В. Москаленко (2009) відзначають, що одним із
кризових явищ вітчизняних традиційних і авторських систем
освіти є розрив між фізичним вихованням й іншими
сторонами виховання дітей дошкільного віку, відсутність
реальних механізмів, які обумовлюють взаємозв’язок
пізнавальної та рухової діяльності у процесі навчання. Суть
такої взаємодії полягає у формуванні системи навчання, яка
передбачає інтегрований освітній, оздоровчий, загальний
виховний ефект як запоруки оптимального розумового і
фізичного розвитку дитини, що в наш час є найбільш
актуальним. Такий підхід має місце в організації освітньо-
виховної роботи в загальноосвітній школі (О. Д. Дубогай
(2001), Н. В. Москаленко (2009)), що стосується системи
освіти і виховання у дошкільних навчальних закладах, то
проблема потребує подальшої розробки, хоча певні
напрацювання є (А. А. Пивовар (2005), В. В. Поліщук (2008)). 

В останні роки проблеми підвищення ефективності
дошкільного фізичного виховання були предметом
дисертаційних досліджень О. Г. Лахно [9], Н. С. Маляр [10],
Н. Є. Пангелової [13], В. М. Пасічник [14], А. В. Полякової
[16], Ю. А. Старченко [17].

Однак, у зв’язку з ускладненням суспільного життя,
надмірною інформатизацією навчально-виховних програм
(навіть у дошкільному закладі), що збільшує статичний
компонент, проблема комплексного розвитку моторики
дитини, її пізнавальних та креативних процесів залишається
актуальною.

Проте, обґрунтування й розробка педагогічних дій
спрямованих на інтегрований розвиток пізнавальних
здібностей дитини в процесі організованого виховання і
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діяльності потребує вивчення взаємозв’язку і
взаємозумовленості складових особистості дитини, що
можливе за допомогою методів математичного аналізу
(кореляційний і факторний аналіз). Ці математичні методи
дають можливість дослідити не тільки взаємозв’язок ознак,
але також їх інформаційну значущість у структурі рухів і
пізнавальної діяльності.

З огляду на вищевикладене, дослідження щодо
наявності та інформативної значущості компонентів
фізичного стану та пізнавальних процесів у загальній
структурі дітей 6-ти років визначає актуальність нашого
дослідження.

Мета статті – визначити наявність та інформаційну
значущість взаємозв’язків показників фізичного стану і
пізнавальних процесів дітей 6-го року життя в процесі
фізичного виховання.

Методи дослідження: аналіз літературних джерел і
узагальнення досвіду передової педагогічної практики;
педагогічні (спостереження, експерименти, тестування);
фізіологічні; антропометричні; психодіагностичні; методи
математичної статистики.

Результати дослідження та їх обговорення. Найбільш
важливим питанням у даному дослідженні ми вважаємо не
тільки встановлення взаємозв’язку між фізичними і
пізнавальними здібностями, але і визначення їх інформаційної
значущості у загальній структурі рухової системи та
інтелектуальної сфери. Вирішити це питання дозволить нам
подальший аналіз, який був здійснений з використанням
методу головних компонентів.

Факторний аналіз дозволив встановити, що структура
рухової та пізнавальної діяльності дівчат 6-ти річного віку
визначається 7 ортогональними факторами, де сума
навантажувальних змінних коливається від 7,048 до1,625.

У перший фактор увійшли показники теппінг-тесту
(0,853-0,794), координаційних здібностей (0,611-0,604), сили
(0,508) та функціонального стану (0,685). Слід зазначити, що
перший фактор має найбільший ваговий коефіцієнт
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значимості (20,7%). Оскільки ми знаємо, що теппінг-тест
характеризує не тільки частоту локальних рухів, але й
психомоторний стан, який у певній мірі залежить від рівня
розвитку координації, то це дає нам право назвати цей фактор
«координаційні здібності».

До другого фактору (14,6%) увійшли показники, які
визначають рівень фізичного розвитку (довжина тіла – 0,700;
маса тіла – 0,569; об’єм грудної клітки – 0,511; індекс
фізичного розвитку – 0,459) і пізнавальні процеси
(сприймання – 0,664; пам’ять – 0,612; мислення – 0,432; уява –
0,325; увага – 0,449). Сума показників другого фактору
складає 4,957. Даний фактор інтерпретований нами як
«фізичний та психомоторний розвиток».

При аналізі третього фактору (9,7%) достатньо чітко
прослідковується взаємозв’язок показників простої моторної
реакції на звук і світло (0,787 і 0,674), які визначають
психофізіологічні якості, пізнавальних здібностей
(0,410-0,328) та проби PWC170 (0,408). Це дало нам
можливість назвати цей фактор «психофізіологічні якості і
пізнавальні здібності». Сума коефіцієнтів тут складає 3,296.

Майже такою сумою змінних (2,939) і ваговим
коефіцієнтом значимості 8,6% володіє четвертий фактор, де
найбільш значущими показниками є швидкісні здібності
(0,649) і пізнавальні здібності (пам’ять – 0,505; мислення –
0,488; уява – 0,527; сприймання – 0,327). Саме тому даний
фактор визначений нами як «швидкість і пізнавальні
здібності».

Аналізуючи п’ятий фактор (7,3%), де сума змінних
2,472, можна визначити, що найбільш значущим показником
(0,635) буде нахил уперед, який, як відомо, характеризує
рівень розвитку гнучкості. Також високими коефіцієнтами
володіють показники розвитку спритності (0,425 і 0,415), сили
(0,412) і швидкісно-силових здібностей (0,411). Досить
значним у цьому факторі є коефіцієнт показника уваги (0,365).
Таким чином, взаємозв’язок цих показників дає право
інтерпретувати цей фактор як «гнучкості і швидкісно-силових
здібностей».
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Найбільш значущими показниками шостого фактору є
показники, які характеризують стан серцево-судинної і
дихальної систем (проба Штанге – 0,563; проба Генчі – 0,338;
частота серцевих скорочень відносного спокою – 0,450).
Достатньо високим є показники проби PWC170 (0,385) і такої
пізнавальної здібності, як увага (0,455). Цей фактор має суму
змінних 1,942 і вклад у загальну дисперсію 5,7% і отримав
назву «функціональний стан». 

Сьомий фактор має вклад у загальну дисперсію 4,8% і
суму коефіцієнтів 1,625, і найбільшим тут є показник, який
характеризує різницю частоти серцевих скорочень між ЧСС
повного спокою та відносного (0,518). Але це єдиний високий
показник, який характеризує функціональні можливості, тоді
як присутня група показників з коефіцієнтом від 0,315 до
0,137, які характеризують рівень розвитку фізичних
здібностей, що і обумовлює назву сьомого фактору.

Таким чином, можна відмітити, що структура рухової і
пізнавальної діяльності дівчаток 6-го року життя є не досить
гармонійною. Нами виявлено, що пізнавальні здібності в
цьому віці мають досить значні коефіцієнти у п’яти факторах
із семи, тобто вони взаємопов’язані з показниками як
фізичних здібностей, так і фізичного розвитку,
функціонального стану. Це дає право вважати, що заняття
фізичними вправами повинні бути комплексними, тобто
навчання техніці рухів, розвиток фізичних якостей та
інтелектуальної сфери повинно бути поєднаним.

У хлопчиків 6-ти річного віку структуру фізичної та
пізнавальної сфери визначають 7 ортогональних факторів із
сумою змінних від 7,427 до 1,810. У перший фактор, який має
найбільший вагомий коефіцієнт значимості 21,8%, увійшли
показники теппінг-тесту (0,776-0,729), координаційних
здібностей (0,693-0,457), функціонального стану (0,702-0,550)
та пізнавальних здібностей (0,598-0,450), що дає право
визначити цей фактор як фактор «координаційних і
пізнавальних здібностей».

До другого фактору (12,5%) увійшли показники
складної і простої моторної реакції (0,651-0,562), загальної
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працездатності (0,498), а також фізичних здібностей (0,546-
0,326). Сума показників цього фактору складає 4,282. Другий
фактор визначений нами як «психомоторний розвиток».

Найбільш значущим у третьому факторі є показники
фізичного розвитку (довжина тіла – 0,730; маса тіла – 0,689;
окружність грудної клітки – 0,586). Досить значними є також
компоненти, які характеризують психофізіологічний стан
(0,690-0,444). Внесок фактора в загальну дисперсію 12%.
Третій фактор інтерпретований нами як «фізичний розвиток».

Аналізуючи четвертий фактор (8,8%) нами виявлено, що
значущими тут є показники, які характеризують діяльність
серцево-судинної і дихальної систем (0,626-0,332), що дало
нам можливість назвати його «кардіо-респіраторний».

У п’ятому факторі, де сума коефіцієнтів дорівнює 2,514
і ваговий коефіцієнт значимості 7,4%, найбільш значущим є
показник такої пізнавальної здібності, як уява (0,592), хоча
показники інших пізнавальних здібностей є досить суттєвими
(0,209-0,159). Впливовим є значення і фізичних здібностей
(біг на швидкість, 30м – 0,521; нахил уперед – 0,492;
човниковий біг 3х10м – 0,488). П’ятий фактор отримав назву
«фізичні здібності».

Сума коефіцієнтів змінних у шостому факторі не
набагато менша – 2,265, також, як і внесок фактора у загальну
дисперсію – 6,7%. Тут найбільш високе значення мають
показники сили (віджимання – 0,618; підняття прямих ніг із
положення лежачи на спині – 0,596). Спостерігаються досить
значні коефіцієнти таких пізнавальних здібностей, як
мислення (0,442), увага (0,372), пам’ять (0,356). Все це
обумовило назву шостого фактору «силові здібності».

При аналізі сьомого фактору (5,3%), який володіє сумою
коефіцієнтів змінних 1,810, виявлено, що найбільш
значущими є показники уваги (0,572), пам’яті (0,350),
сприймання (0,255). Крім того, досить високими є показники
гнучкості (0,341), сили (0,358), спритності (0,319), швидкісно-
силових якостей (0,297). Сьомий фактор названий нами
«психофізичний розвиток».
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Узагальнюючі результати факторного аналізу рухової
пізнавальної діяльності хлопчиків і дівчаток шестирічного
віку, можна відмітити, що виявлені достовірні взаємозв’язки
між фізичними здібностями, функціональним станом,
фізичним розвитком і пізнавальними здібностями. Було
виявлено, що на більшість показників змісту факторів та його
компонентів статеві відмінності суттєво не впливають, а
структура рухової та пізнавальної діяльності визначається
наступними факторами: для хлопчиків – координацією і
пізнавальними здібностями, психомоторним розвитком,
фізичним розвитком, кардіо-респіраторними можливостями,
фізичними здібностями, силовими здібностями,
психофізичним розвитком, а для дівчаток – координаційними
здібностями, фізичним та психомоторним розвитком,
психофізіологічними якостями і пізнавальними здібностями,
швидкістю і пізнавальними здібностями, швидкісно-
силовими здібностями, функціональним станом, фізичними
здібностями (табл. 1).

Аналіз структури рухової та пізнавальної діяльності
хлопчиків і дівчаток 6-го року життя свідчить про її
динамічність і гетерохронність у розвитку і взаємозв’язку
основних її компонентів. Але, не зважаючи на певні
відмінності у факторній структурі рухової та пізнавальної
діяльності хлопчиків і дівчаток 6 років відзначаються загальні
тенденції.

Факторна структура рухової і пізнавальної діяльності
дітей 5 і 6–річного віку складається із чотирьох
взаємопов’язаних факторів: показників координаційних
здібностей, пізнавальних здібностей, морфофункціонального
стану, фізичних здібностей.
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Таблиця 1
Основні фактори структури рухової та пізнавальної

діяльності дітей 6-го року життя

Таким чином, у зміст усіх факторів увійшли показники,
які характеризують морфофункціональний,
психофізіологічний стан організму дитини, а також рівень
розвитку фізичних і пізнавальних здібностей.

Висновки. Застосування факторного аналізу в
дослідженнях дозволило встановити інформаційну
значущість факторів у загальній структурі рухової системи та
інтелектуальної сфери дітей 6-річного віку, а також виділити
їх основні компоненти.

У дітей 6-річного віку факторну структуру рухової і
пізнавальної діяльності визначають 7 чинників, де загальна
сума дисперсії вибірки складає 71,4-74,5%.

При аналізі факторних матриць було виявлено, що у
дітей 6-річного віку на більшість показників змісту чинників
та його компонентів статеві відмінності істотно не впливають.
Значний вплив мають показники координаційних здібностей
(20,7%), пізнавальних здібностей (21,8%), фізичного і
психомоторного розвитку (9,7-12,0%). Ці складові
взаємозалежні з показниками фізичної підготовленості і
функціонального стану.

Аналіз структури рухової і пізнавальної діяльності дітей
6-річного віку свідчить про її динамічність і гетерохронність
у розвитку і взаємозв’язку основних її компонентів. Але,
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Вік Стать Фактори Суми 
коефіцієнтів Вне-сок, % 

6-
й 

рі
к 

ж
ит

тя
 

Дівчатка 

1. Координаційні здібності 
2. Фізичний та психомоторний розвиток 
3. Психофізіологічні якості і пізнавальні здібності 
4. Швидкість і пізнавальні здібності 
5. Швидкісно-силові здібності 
6. Функціональний стан 
7. Фізичні здібності 

7,048 
4,957 
3,296 
2,939 
2,472 
1,942 
1,625 

20,7 
14,6 
9,7 
8,6 
7,3 
5,7 
4,8 

Хлопчики 

1. Координаційні і пізнавальні здібності 
2. Психомоторний розвиток 
3. Фізичний розвиток 
4. Кардіо-респіраторні можливості 
5. Фізичні здібності 
6. Силові здібності 
7. Психофізичний розвиток 

7,427 
4,248 
4,084 
2,996 
2,514 
2,265 
1,810 

21,8 
12,5 
12,0 
8,8 
7,4 
6,7 
5,3 

 

          

        

     

       

        



незважаючи на певні відмінності, у факторній структурі
рухової і пізнавальної діяльності як у дівчаток, так і у
хлопчиків 6-ти річного віку відзначено загальні тенденції.
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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ Й ПРОВЕДЕННЯ
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ ЗАНЯТЬ З

ЕЛЕМЕНТАМИ ТУРИСТСЬКОГО БАГАТОБОРСТВА
ШКОЛЯРАМИ З ВАДАМИ СЛУХУ

Поліщук В.В.
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний

університет імені Григорія Сковороди

Аbstract. According to the published data of the World Health
Organization, today every tenth inhabitant of the planet is disabled, that is, a
person with disabilities. Disability as a social phenomenon is inherent in every
state. Today, the level of disability of the inhabitants of the planet reaches an
indicator of more than a billion people, or 15%.

In Ukraine, the number of persons with disabilities is 2,788,226 people
or 6.1% of the total population of our country. These data indicate the severity
and prevalence of disability problems. Unfortunately, in Ukraine the process
of disability of the child population is also rapidly taking place. The global
tendency to increase the number of persons with disabilities, in particular,
encourages the scientific community to go by searching for the most effective
pedagogical methods and techniques aimed at mobilizing all compensatory
opportunities, will contribute to their successful socialization.

Keywords: physical condition, tourist multifaceted, physical education,
technology, hearing impairment, motor activity.
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