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КОРЕЛЯЦІЙНИЙ АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ РУХОВОЇ СИСТЕМИ 
ТА ПІЗНАВАЛЬНИХ ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
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ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет 

імені Григорія Сковороди»

У статті висвітлені результати кореляційного аналізу фізичного і психофізіологічного стану дітей старшо-
го дошкільного віку, виявлені взаємозв'язок і взаємозалежність показників фізичного розвитку, фізичної 
підготовленості, функціональних можливостей і пізнавальних здібностей. Досліджено, що найбільша 
кількість достовірних (Р<0,05) взаємозв’язків виявлена у хлопчиків 5 років, хоча найбільша кількість 
взаємозв’язків показників фізичних і пізнавальних здібностей виявлена у дівчаток 6-річного віку. Всі 
пізнавальні здібності мають значущі кореляційні взаємозв’язки з показниками фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, психофункціонального стану.
Ключові слова: кореляційні зв'язки, рухова система, пізнавальні здібності, діти старшого дошкільного віку.

Постановка проблеми. Сьогоднішні до-
шкільники складатимуть більшу частину 

потенціалу України першої половини ХХІ сто-
ліття. Тому навчання, виховання і розвиток 
підростаючого покоління в нашій країні є од-
нім з найважливіших державних завдань, що 
відзначено в основних державних документах: 
Державна національна програма «Освіта (Украї-
на 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. [5; 7].

Відомо, що дошкільний вік – це період, коли 
відбуваються найбільш інтенсивні процеси рос-
ту і розвитку організму, формування особистості 
дитини. Саме в цьому віці закладаються основи 
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майбутнього стану здоров’я, фізичної підготовле-
ності, розумової діяльності людини.

Інтенсифікація сучасного життя, розвиток 
і впровадження нових технологій в різних сфе-
рах суспільства обумовили певні реформи у сис-
темі і змісті діяльності освітніх інституцій, в тому 
числі дошкільних дитячих закладів. Ці рефор-
ми пов’язані з раннім навчанням та ускладнен-
ням навчальних програм, що вимагає активізації 
пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку, 
збільшення статичного компоненту, що негативно 
позначається на стані їх здоров’я. Звідси випливає 
необхідність впровадження інноваційних педаго-
гічних технологій, які б здійснювали інтегрований 
вплив на дитину, тобто в процесі рухової діяль-
ності сприяли розвитку пізнавальних процесів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дані 
багаточислених досліджень [2; 4; 5] свідчать, що 
для стимулювання пізнавальної активності дітей 
необхідно спеціально навчити їх раціональному 
застосуванню розумових дій. Але для того, щоб 
мислення дитини не набуло беззмістовного, схо-
ластичного характеру, в період передшкільного 
віку не менш важливим є накопичення сенсорно-
го досвіду, конкретного матеріалу для активної 
пізнавальної діяльності.

Психологи, педагоги і фізіологи дійшли висно-
вку, що індивідуальні здібності (мислення, сприй-
няття, уявлення) не варто розглядати ізольовано, 
без контексту рухового розвитку дитини [1; 5].

Дослідники Е.С. Вільчковський (2004), 
Н.Є. Пангелова (2013), Н.В. Москаленко (2009) 
відзначають, що одним із кризових явищ вітчиз-
няних традиційних і авторських систем освіти 
є розрив між фізичним вихованням й іншими 
сторонами виховання дітей дошкільного віку, 
відсутність реальних механізмів, які обумовлю-
ють взаємозв’язок пізнавальної та рухової діяль-
ності у процесі навчання. Суть такої взаємодії 
полягає у формуванні системи навчання, яка пе-
редбачає інтегрований освітній, оздоровчий, за-
гальний виховний ефект як запоруки оптималь-
ного розумового і фізичного розвитку дитини, що 
в наш час є найбільш актуальним. Такий підхід 
має місце в організації освітньо-виховної робо-
ти в загальноосвітній школі (О.Д. Дубогай (2001), 

Н.В. Москаленко (2009)), що стосується системи 
освіти і виховання у дошкільних навчальних за-
кладах, то проблема потребує подальшої роз-
робки, хоча певні напрацювання є (А.А. Пивовар 
(2005), В.В. Поліщук (2008)).

Системи дитячого організму розвиваються ге-
терохронно і, як відзначають ряд авторів [5; 6; 7], 
у цих змінах чітко виявляються сенситивні, чут-
ливі періоди, які є основою для спрямовуючих 
педагогічних впливів.

У цьому зв’язку вивчення взаємозв’язків по-
казників, що визначають фізичний розвиток, 
рівень фізичної підготовленості дітей, а також 
психофізіологічні можливості, є найбільш зна-
чущими при розробці вікової системи педаго-
гічних впливів, спрямованих на поєднаний роз-
виток фізичних і пізнавальних здібностей дітей  
5-6-го року життя.

Мета дослідження – виявити та дослідити 
взаємозв’язок між компонентами рухової систе-
ми та пізнавальними здібностями дітей старшого 
дошкільного віку.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Одним з найбільш важливих питань у даному до-
слідженні ми вважаємо виявлення взаємозв’язків 
між фізичними, психофізіологічними і пізнаваль-
ними здібностями.

Основними пізнавальними процесами є, як 
відомо, сприймання, пам’ять, мислення, уява, 
увага. В першу чергу нас цікавило, чи існує 
взаємозв’язок між руховою системою дитини 
та її інтелектуальною сферою. Аналіз кореляцій-
ної матриці дозволив встановити наступне.

Аналізуючи кореляційну матрицю рухо-
вої системи і пізнавальних здібностей дівчаток 
5-річного віку було встановлено, що сприймання 
корелює (r = 0,47-0,37) з параметрами, які у на-
ших дослідженнях були представлені як складові 
елементи координаційних, силових і швидкісних 
здібностей. Крім того, виявлений взаємозв’язок 
(r = 0,36-0,31) з психофізіологічними показника-
ми (табл. 1).

Короткочасна зорова і слухова пам’ять має 
взаємозв’язок із силовими здібностями (r = 0,32). 
Можна говорити і про наявність кореляції з по-
казником простої моторної реакції (r = 0,33).

Таблиця 1
Взаємозв’язок морфофункціональних, психофізіологічних показників  

і пізнавальних здібностей дівчаток 5 років, n = 19
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Сприймання 0,52 -0,12 0,28 0,31 0,35 0,05 -0,51 0,11 -0,06 0,07
Пам’ять 0,36 0,15 0,36 0,06 0,15 -0,03 -0,30 -0,25 -0,44 -0,31
Мислення 0,47 -0,13 -0,35 0,58 0,33 0,35 0,01 0,09 0,20 -0,01
Уява 0,52 0,05 0,25 0,27 0,43 0,32 -0,19 0,02 -0,30 -0,33
Увага 0,30 -0,10 0,12 0,21 0,43 0,33 -0,18 -0,07 -0,30 -0,06
Проста моторна реакц. на світло 0,04 -0,04 0,00 0,05 -0,19 -0,34 -0,23 0,05 -0,03 0,19
Проста моторна реакція на звук -0,35 -0,07 -0,07 -0,22 -0,29 -0,50 -0,31 0,08 0,21 0,28
Складна моторна реакція 0,06 -0,11 -0,28 0,22 -0,09 0,07 0,27 -0,06 0,07 0,01
Помилка 0,01 0,24 0,19 0,16 0,10 0,01 -0,15 -0,15 -0,12 -0,22
Теппінг-тест -0,32 0,15 -0,14 -0,23 0,30 0,51 0,30 -0,03 0,07 -0,12

Примітка: r = 0,456 має значення на рівні Р<0,05;
r = 0,575 має значення на рівні Р<0,01
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Мислення є центральною складовою інтелек-
туальних здібностей. У наших дослідженнях по-
казники образно-логічного мислення знаходять-
ся у взаємозв’язку із гнучкістю (r = 0,52), таким 
показником координаційних здібностей, як кидки 
і ловля м’яча (r = 0,31).

У високому ступені (Р<0,01) взаємозв’язку 
перебуває уява із показником силових здібнос-
тей – віджиманням від полу (r = 0,46). Відмічена 
кореляція із простою моторною реакцією на звук 
(r = 0,44). Крім того, уява перебуває у тісному 
взаємозв’язку з іншими пізнавальними процеса-
ми – пам’яттю (r = 0,57) та сприйманням (r = 0,51).

Що стосується особливостей прояву уваги 
(продуктивності, стійкості, переключення і роз-
поділу) у дівчаток 5-ти річного віку, то можна 
відмітити взаємозв’язок з показниками коорди-
наційних можливостей (r = 0,32-0,27) і високий 
ступінь взаємозв’язку з іншими пізнавальними 
здібностями – сприйманням, пам’яттю, мислен-
ням, уявою (r = 0,55-0,48).

Необхідно відмітити, що крім відмічених 
взаємозв’язків пізнавальних процесів з фізичними 
якостями і психофізіологічними показниками вияв-
лена також тенденція до кореляції: мислення і си-
лових здібностей (r = 0,29-0,25), простої моторної 
реакції на звук (r = -0,28) і складної моторної реак-
ції (r = 0,26); уяви та координаційних здібностей (r = 
0,24); уваги та швидкісних здібностей (r = 0,28-0,21).

Аналізуючи кореляційну матрицю рухової 
системи і пізнавальних здібностей хлопчиків 
5-річного віку необхідно відмітити наявність тен-
денцій, визначених у дівчаток.

У 5-річних хлопчиків виявлений взаємозв’язок 
морфофункціональних, психофізіологічних по-
казників і компонентів пізнавальних процесів, 
що дає підставу вважати, що рівень розвитку 
пізнавальних здібностей у них буде залежати від 
фізичного розвитку і функціонального стану.

Також можна констатувати, що як і у хлопчиків, 
так і у дівчат 5-річного віку виявлені взаємозв’язки 
всіх пізнавальних здібностей з показниками фізич-
ного розвитку, функціонального стану і фізичної 
підготовленості. Необхідно відмітити, що коефіці-
єнти значущості у дівчаток і хлопчиків по цим по-
казникам не мають суттєвої різниці.

На 6-ому році життя в структурі рухової сис-
теми і пізнавальних здібностей спостерігаються 
зміни відносно попереднього віку, які можна до-
слідити проаналізувавши кореляційну матрицю 
дівчаток 6-річного віку.

Спостерігається зменшення кількості зв’язків 
та ступеню їх взаємодії між морфофункціональни-
ми, психофізіологічними і пізнавальними здібностя-
ми дівчаток 6 років, порівняно – з 5-річними. Але, 

можна стверджувати про наявність взаємозв’язку 
і взаємозалежності між фізичним розвитком, пси-
хофізіологічним станом та пізнавальними здібнос-
тями дітей старшого дошкільного віку.

Можна відмітити меншу ступінь гармонії 
в розвитку структури рухових і пізнавальних 
здібностей дівчаток цього віку. Що стосується 
взаємозв’язків показників фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, функціонального стану, 
бачимо, що майже всі їх показники мають досто-
вірні взаємозв’язки з пізнавальними здібностями.

У структурі рухової системи і пізнавальних 
здібностей хлопчиків 6-ти річного віку спостері-
гаються певні зміни відносно попереднього віку.

Кореляційний аналіз показує, що кількість по-
казників, які мають значущу кореляцію у хлоп-
чиків 6-ти років менша, ніж у 5-річних.

Аналізуючи результати досліджень щодо наяв-
ності взаємозв’язків між морфофункціональними, 
психофізіологічними і пізнавальними здібностями 
у хлопчиків старшої групи дошкільного закла-
ду нами було виявлене, що сприймання (на рівні 
Р<0,01) корелюється з індексом фізичного розвит-
ку (r = 0,39). Зафіксований також зв’язок (Р<0,05) 
з показником, який характеризує діяльність сер-
цево-судинної і дихальної системи (r = 0,30).

Необхідно відмітити, що кількість значущих 
взаємозв’язків морфофункціональних, психофі-
зіологічних показників і пізнавальних здібностей 
у хлопчиків 6 років менша ніж у 5-ти річних, що 
ймовірно пов’язане з прискореним темпом рос-
ту і розвитку, який викликає зменшення ступе-
ня біологічної надійності організму як 6-річних 
хлопчиків, так і дівчаток.

Висновки. Узагальнюючи викладене, можна 
відмітити меншу ступінь взаємозв’язків компо-
нентів рухової системи зі складовими пізнаваль-
них процесів у хлопчиків 6 років порівняно з по-
переднім віком.

Можна відмітити, що найбільша кількість 
достовірних (Р<0,05) взаємозв’язків виявлена 
у хлопчиків 5 років, хоча найбільша кількість 
взаємозв’язків показників фізичних і пізнаваль-
них здібностей виявлена у дівчаток 6-річного віку.

Виявлено, що всі пізнавальні здібності мають 
значущі кореляційні взаємозв’язки з показника-
ми фізичного розвитку, фізичної підготовленості, 
психофункціонального стану.

Таким чином, наявність значущих кореляцій-
них взаємозв’язків між фізичними здібностями, 
фізичним розвитком, функціональними можли-
востями і пізнавальними здібностями у старших 
дошкільників свідчить про доцільність педагогіч-
них впливів, спрямованих на споріднений розви-
ток фізичних і пізнавальних здібностей дитини.
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КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ 
ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ И ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА

Аннотация
В статье освещены результаты корреляционного анализа физического и психофизиологического состо-
яния детей старшего дошкольного возраста, выявлены взаимосвязь и взаимозависимость показателей 
физического развития, физической подготовленности, функциональных возможностей и познаватель-
ных способностей. Доказано, что наибольшее количество достоверных (р <0,05) взаимосвязей обнару-
жена у мальчиков 5 лет, хотя наибольшее количество взаимосвязей показателей физических и позна-
вательных способностей обнаружена у девочек 6-летнего возраста. Все познавательные способности 
имеют значимые корреляционные взаимосвязи с показателями физического развития, физической 
подготовленности, психофункционального состояния.
Ключевые слова: корреляционные связи, двигательная система, познавательные способности, дети 
старшего дошкольного возраста.
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CORRELATION ANALYSIS OF THE MOTOR SYSTEM COMPONENTS 
AND COGNITIVE ABILITIES IN CHILDREN OF SENIOR PRESCHOOL AGE

Summary
The article highlights the results of the correlation analysis of the physical and psychophysiological state 
of children of senior preschool age, revealed the interrelation and interdependence of indicators of phys-
ical development, physical fitness, functional capabilities and cognitive abilities. It has been proven that 
the largest number of reliable (p <0.05) interrelations was found in boys 5 years old, although the great-
est number of interrelations of indicators of physical and cognitive abilities was found in girls 6 years 
of age. All cognitive abilities have significant correlations with indicators of physical development, physical  
fitness, psycho-functional state.
Keywords: correlations, motor system, cognitive abilities, children of senior preschool age.




