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2. З’ясовано, що властивості сенсомоторних реакцій різної складності 

знаходяться у відповідному зв’язку з руховою домінантністю півкуль 

головного мозку. Діти з правобічною руховою латералізацією півкуль 

головного мозку п’яти років (визначалися «за показниками») 

характеризуються кращими показниками простої зорово-моторної реакції, 

реакції вибору двох із трьох подразників.  

3. Встановлено, що у більшості випадків коротшим часом центральної 

обробки інформації характеризувалися діти 5 років з правобічною руховою 

домінантністю (ліворукі діти) порівняно з їх однолітками з лівобічною  

руховою домінантністю (праворукі діти).  

4. Виявлені закономірності і особливості динаміки психофізіологічних 

функцій в онтогенезі свідчать про доцільність врахування вивчення право- та 

ліворукості, сенсомоторного реагування різної складності для розробки 

науково обґрунтованої системи підготовки до навчання та подальшої 

оптимізації шкільного навчання. Підтвердженням цього є результати по 

виявленню незрілості мозолистого тіла за методикою орального праксиса. 
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Ефективність роботи серцево-судинної системи значною мірою 

визначає діапазон пристосувальних реакцій організму до навантажень як 

фізичного так і розумового характеру. Фактично, серцевий ритм 

опосередковано є відображенням фізіологічної взаємодії власної 

функціональної активності синусного вузла провідної системи серця і 

гуморальних та нервових впливів на рівні організму. Таким чином, динаміка 

серцевого ритму характеризує системну пристосувальну реакцію організму на 

вплив середовища.  
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Сучасні умови життя, пов’язані з гіпокінезією і гіподинамією, 

накладають свій відбиток на функціональний стан серцево-судинної системи. 

Особливо це стосується осіб юнацького віку, які до того ж багато часу 

проводять в статичному положенні за комп’ютером. Нестача фізичної 

активності молоді у поєднанні з психо-емоційним напруженням зумовлює 

цілий ряд функціональних розладів вісцеральних функцій та діяльності 

серцево-судинної системи [1, 2]. У юнацькому віці вплив навчального 

навантаження, що вимагає сприйняття і переробки різноманітної інформації за 

умов обмеженості часу, підвищення вимог до обсягу й якості знань в багатьох 

випадках призводить до розвитку преморбідних станів [3]. 

Тому актуальним є дослідження характеру реакції серцево-судинної 

системи на фізичне навантаження в осіб юнацького віку, які займаються одним 

видом навчальної діяльності і не мають професійної спортивної підготовки. 

З метою оцінки характеру відповіді серцево-судинної системи осіб 

юнацького віку на фізичне навантаження аналізували показники індексу 

Робінсона, збудливість пульсу, динаміку змін систолічного, діастолічного і 

пульсового артеріального тиску, а також показник якості реакції серцево-

судинної системи (ССС) на навантаження за Кушелевським. 

Дослідження показало, що серед обстежених відсутні особи з високим 

рівнем індексу Руф’є. На основі спостережень були сформовані 3-и групи: з 

добрим (1група), середнім (2 група) і задовільним (3 група) рівнями серцевої 

працездатності. 

Дослідження систолічної роботи серця на основі аналізу показників 

індексу Робінсона показало, що середнє значення індексу в обстежених 

становить 83,74 ± 1,13 і відповідає нормі за умов спокою. В осіб 1-ої групи цей 

показник мав значення 81,57 ± 1,65, а в обстежених 3-ої групи – 87,87 ± 0,95. 

Це свідчить про вищий рівень аеробних можливостей та рівня соматичного 

здоров’я в обстежених з більшою толерантністю серця до фізичних 

навантажень. 

Збудливість пульсу в усіх обстежених відповідала нормотонічному типу 

реакції і не перевищувала 65,30 ± 7,43 %. Для нормотонічного типу реакції 

характерне помірне підвищення систолічного і незначне зниження 

діастолічного артеріального тиску за рахунок зменшення загального 

периферичного опору у зв’язку з розширенням периферичних судин для 

інтенсифікації кровопостачання м’язів. При цьому спостерігали підвищення 

пульсового тиску в середньому на 39%, що на фоні зменшення периферичного 

опору опосередковано свідчить про зростання інтенсивності серцевого викиду. 

Аналіз показника якості реакції ССС за Кушелевським показав, що 

серед усього контингенту переважають особи з добрим рівнем реакції на 

навантаження – 38,5 % обстежених. Кількість осіб із задовільним показником 

реакції склала 33,9 %, з незадовільним – 27,5 %. Аналіз цього показника у 

групах з різним індексом Руф’є показав наступне. В 1-ій групі відсутні особи з 

незадовільним рівнем реакції за Кушелевським. Водночас, в 2-ій і 3-ій групах 

кількість обстежених з незадовільним типом реакції ССС на навантаження 

становила 33,4 % і 40,0 % відповідно. Число обстежених з добрим рівнем 

реакції ССС за Кушелевським в 1-ій і 2-ій групах склало 55,1 % і 55,6 % 

відповідно, в 3-ій групі – 20,0 %. 
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Отже, можна стверджувати, що ефективнішою реакція ССС на 

навантаження була в осіб з добрим і середнім рівнями індексу Руф’є, однак 

істотна різниця між цими групами – відсутність незадовільного типу реакції в 

обстежених 1-ї групи. 

Хоча в загальному по контингенту обстежених значний відсоток склали 

особи з добрим рівнем реакції за Кушелевським, у 61,5 % обстежених 

відзначено нижчий рівень цього показника. Привертає увагу факт відсутності 

осіб з високим рівнем індексу Руф’є і незначна кількість осіб з добрим рівнем 

цього індексу – лише 20,7 %, домінуючим був середній рівень серцевої 

працездатності – 48,3%. Це свідчить про меншу ефективність 

нейрогуморальної регуляції функції ССС в більшості обстежених, що 

знаходить відображення в показниках пульсу і артеріального тиску та в 

кінцевому рахунку впливає на якість адаптаційних реакцій організму. 
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В Україні стан здоров’я дітей та молоді не можна вважати задовільним. 

Серед багатьох негативних чинників, які впливають на здоров’я, виявляються 

порушення зору та слуху у дітей дошкільного та шкільного віку, хвороби, 

травми та надмірне захоплення комп’ютерами, мобільними телефонами та 

гаджетами [1]. 

Вчені почали активно вивчати вплив сенсорної депривації на психічний 

та фізичний стан дитини [2, 3, 4, 6]. Проте в ході вивчення літератури було 

виявлено, що більшість даних з проблеми дослідження індивідуальних 

відмінностей сенсомоторного реагування, його точності та динамічної м’язової 

витривалості руху кисті у дітей із сенсорною депривацією вивчено 




