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ДОСЛІДЖЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ  СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ ДІТЕЙ  ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

Проведено дослідження функціональних показників серцево-судинної системи організму у дітей різного віку 7-16 років. 

Безпосередньо вимірювали: антропометричні показники, індекс Робінсона. У якості інтегральної фізіологічної харак-

теристики використовували розрахункову величину адаптаційного потенціалу. У роботі визначили реакцію серцево-

судинної системи дітей на фізичні навантаження, що дало змогу розробляти відповідну оздоровчу програму. Відмічено 

значний відсоток дітей із напругою механізмів адаптації у всіх вікових групах. Показники  функціонального стану 

серцево-судинної системи у дітей  середнього та старшого шкільного віку нижче середнього рівня. Перебування в 

таборі і програма AVS1 є ефективним засобом мобілізації функціональних резервів і зростання рівня адаптації організму 
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ВСТУП. Вивчення даної теми є надзви-

чайно актуальним. Дитячий організм найураз-

ливіший до дії пошкоджуючих факторів. Це 

обумовлює формування клінічно виражених 

розладів у дітей, виникають різні  проблеми, 

захворювання та патології. Тобто виникають 

різні зміни, що характеризуються зниженням 

функціональних можливостей організму. Маємо 

негативну динаміку показників здоров’я у 

реальному житті.  

Фізичне здоров’я дітей, людей різних 

вікових і соціальних груп є предметом 

вивчення багатьох вчених. Цікавість до цього 

питання обумовлена зниженням показників 

здоров’я населення. Особливо хвилюючим є 

стан здоров’я  дітей різного віку [4]. За період 

навчання у школі зростає поширеність 

захворювань серед учнів у 1,8 рази: від 120,7 на 

100 дітей у молодшому шкільному віці до 176,0 

– у середньому та 218,9 – у старшому [2].  

Однією з причин цього є те, що упродовж 

останніх років спостерігається негативна 

тенденція щодо зростання  серцево-судинної 

патології у школярів. Це пов’язано з 

інформаційними перевантаженнями, стресогенними   

ситуаціями, модернізацією, поширенням 

шкідливих звичок, гіподинамією, сучасною 

тенденцією «швидкої їжі». 

Сьогодні перед викладачами фізичного 

виховання, тренерами з різних видів спорту 

стоїть проблема контролю за  станом серцево-

судинної системи організму учнів. На 

викладачів фізичного виховання покладається 

велика відповідальність. У віковій групі 12-14  

показники захворювання на серцево-судинні 

захворювання зростають в декілька разів. 

Протягом 2018 року померло 3 дітей на уроках 

фізичного виховання. Причиною цьому стала 

гостра серцева недостатність. 

Усі фактори, які впливають на ССЗ  можна 

поділити на - ті, на які можна вплинути, сюди 

відносять спосіб життя (не модифіковані);  - ті, 

на які вплинути неможливо, наприклад,  гене-

тична схильність (модифіковані). Фактори, які 

є провокаторами серцево–судинних захворю-

вань: психоемоційний стан, напруга, стрес, 

нераціональне харчування, високий рівень хо-

лестерину, недостатність фізичної активності 

[4]. Одне із провідних місць серед факторів ри-

зику розвитку серцево-судинних захворювань 

займає психоемоційний стан. 

Дослідження Амосова показали, що в шко-

лярів,  які регулярно виконують фізичні вправи, 

ризик серцево-судинних захворювань значно 

менший, порівняно з дітьми, які ведуть мало-

рухливий спосіб життя [1]. Сучасний спосіб 

життя школяра і режим навчання, що встанов-

лений в сучасній школі є загрозою фізичному 

здоров’ю учнів. Рівень  функціонування серце-

во-судинної системи можна розглядати як про-

відний показник, що відображає рівновагу між 

організмом і середовищем. До найпоширені-

ших захворювань серцево-судинної системи у 
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школярів  відносять вегето-судинну дистонію 

по гіпертензійному  або гіпотонічному типу [6]. 

Відомо про гетерохронний принцип розвит-

ку серцево-судинної системи. Він узгоджується 

з теорією системогенеза Анохіна П.К.  Парале-

льно також при оцінці реактивності організму 

на навантаження по показникам, треба  коорди-

нуватися з відомостями про асинхронний роз-

виток нервово-м'язового апарату серця, стриб-

коподібний процес ставлення дитячого серця. 

Нерівномірний розвиток обумовлює появу 

"критичних" періодів онтогенезу, під час яких 

підвищення функціонального стану організму 

змінюється його зниженням, що й проявляється 

в реакціях на навантаження. 

Вказується у віковій фізіології, що переломні 

етапи розвитку обумовлені переходом діяльнос-

ті різних систем органів на нові рівні лабільнос-

ті, що сприяє адаптації до нових біологічних та 

соціальних умов середовища, які не діяли на 

попередніх етапах розвитку організму. Якщо в 

ці періоди подразники стресового характеру не 

перевищують адаптивних можливостей організму, 

то підвищуються загальні адаптивні можливості. 

Серед таких переломних етапів вважають 

переломним періодом в розвитку стінок судин 

і серця 12-13 років, а в розвитку енергетичних 

систем організму — 12 років. 13 років 

називають переломним етапом у розвитку 

дихальної системи.  

Оптимальний рівень функціонування 

серцево-судинної системи у кожному віці 

досягається за рахунок нерівномірного розвитку 

окремих механізмів, що його забезпечують. 

Мета роботи: вивчення  функціонального 

стану серцево-судинної системи, регуляції 

діяльності  серцево-судинної системи та 

адаптаційних можливостей організму. Нами 

було проведено моніторинг функціонального 

стану серцево-судинної системи сучасних 

школярів та дослідження   адаптаційних 

можливостей організму. 

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Для вирішення завдань використовувались 

слідуючі методи: антропометричні, фізіоме-

тричні, визначення адаптаційного потенціалу 

серцево-судинної системи (АП) за методами 

Р.М. Баєвського, індексу Робінсона [Коц В.П., 

2014; Коц С.М., Коц В.П. 2015], статистичні 

методи. Усі вимірювання  проводили у першій 

половині дня натщесерце або через 2-3 години 

після прийняття їжі. У дослідженні прийняли 

участь 199 дітей шкільного віку. Дослідження 

проводились  влітку у 2018  році. 

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ЇХ 

ОБГОВОРЕННЯ. Для оцінки функціонального 

стану використовувалися антропометричні ви-

мірювання (зріст, вага тіла), вимірювання 

показників гемодинаміки (пульсу та артеріаль-

ного тиску) за стандартними методиками. Для 

визначення резервних функціональних можли-

востей серцево-судинної системи, її функціона-

льного стану використали Індекс Робінсона, 

який характеризує систолічну роботу серця та 

характер регуляції діяльності  серцево-

судинної системи. 

Деякі дослідження, які  проводили серед 

школярів цього ж віку свідчать, що тільки у 19,8 % 

дітей резерв серцево-судинної системи був дос-

татнім (тобто високим і вище середнього) [7]. Серед 

досліджуваних  нами на початку періоду відпочин-

ку у таборі низький показник індексу Робінсона був 

наявний для  6 %, середній гармонійний рівень ре-

гуляції – для 46 %, дуже високий рівень  – для 19%. 

Парасимпатична регуляція та сильно виражене 

домінування парасимпатичної регуляції відміча-

ється у 18 % обстежених, симпатична регуляція та 

сильно виражене домінування симпатичної систе-

ми наявна у 36 %. Після періоду відпочинку у дитя-

чому оздоровчому таборі  перед днем вiд’їзду було 

проведено повторну оцінку функціонального стану 

серцево-судинної системи. Результати показали - 

дуже низький показник індексу Робінсона був 

наявний у  11 %, середній гармонійний рівень регу-

ляції – у 68 %, дуже високий рівень  – у 7%. Пара-

симпатична регуляція та сильно виражене доміну-

вання парасимпатичної регуляції відмічається у 

18% обстежених, симпатична регуляція та сильно 

виражене домінування симпатичної системи 

наявна у 14%. 

Отримані дані дають змогу констатувати 

наявність школярів із симпатичною регуляцією 

та сильно вираженим домінуванням симпатичної 

системи, що в подальшому може призводити до 

зниження функціональних можливостей та 

працездатності і , навіть, патологій. 

У дітей молодшого шкільного віку у 2009 

році спостерігався вищий за середній рівень 

стану серцево-судинної системи та домінуван-

ня парасимпатичної регуляції (79,04±8,9 од.). За  

10 років показник індексу Робінсона зріс майже на 

7 у.о., а рівень функціонального стану серцево-

судинної системи знизився до середнього.  
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У дітей середнього шкільного віку за цей 

період індекс Робінсона погіршується на 2 у.о. 

(94,83±3,5). Цей показник вказує на домінування 

симпатичної нервової системи і говорить про 

нижчий за середній рівень функціонального 

стану серцево-судинної системи. 

Діти старшого шкільного віку також перей-

шли від середнього до нижче за середній рівень 

функціонального стану серцево-судинної систе-

ми, на що вказує зростання показників на 11 у.о.  

Адаптаційний потенціал АП визначається за 

допомогою формули де  враховується  ЧСС – час-

тота серцевих скорочень у спокої; ATд – діасто-

лічний артеріальний тиск; АТс – систолічний 

артеріальний тиск За шкалою оцінки адаптацій-

ного потенціалу серцево-судинної системи ми роз-

поділили  досліджуваних різного віку  по групам 

адаптаційних можливостей (табл. 1). Під назвою 

адаптаційні можливості ми розуміємо, що це 

можливості людини, які характеризують здатність 

швидко і ефективно ліквідувати або компенсувати 

дію несприятливих факторів оточуючого середовища

 

Вік Задовільна 

адаптація 

Напруження  адаптаційних 

механізмів 

Незадовільна  адаптація 

організму 

Зрив адаптацій  

8-9років 60% 40% - - 

10років 67% 33% - - 

11років 44% 52% 4%  

12років 44% 52% - 4% 

13років 43% 57% - - 

14років 46 50% - 4% 

15років 40% 45% 10% 5% 

16років - 100% - - 

Таблиця 1 Розподіл за показниками адаптаційного потенціалу серед дітей шкільного віку 
 

Як показали дослідження, найбільший від-

соток серед досліджуваних дітей тих, хто має 

напруження адаптаційних механізмів – 52%; 

задовільна адаптація – 44%; незадовільна адап-

тація – 2%; зрив адаптації – 2%. Це говорить 

про те, що у основної частини досліджуваних 

напруження адаптаційних механізмів, при яких 

достатні функціональні можливості забезпечу-

ються за рахунок мобілізації функціональних 

резервів, а 44 відсотки мають достатні функці-

ональні можливості організму. Як показали ре-

зультати досліджень, адаптаційні резерви і мож-

ливості у групі дітей 10 років середнього шкіль-

ного віку найкращі (67% - задовільна адаптація). 

Проведена проба Мартіне характеризує від-

новлення процесів серцево-судинної системи при 

навантаженні у дітей. Після виконання фізич-

них навантажень виявляються можливості сер-

цево-судинної системи, можна говорити про  

рівень загальної працездатності організму. У 

досліджуваних шкільного віку реакція показни-

ків гемодинаміки на виконання проби Мартіне 

проявлялася збільшенням показників пульсу. 

За проведеними дослідженнями у дітей віком 

від 8 до 16 років було виявлено, що всі мають 

відмінні та добрі результати, у всіх вікових 

категоріях переважала відмінна та добра реакція 

на фізичне навантаження (Таблиця 2).  
 

Вік Відмінно Добре Задовільно Погано 

% % % % 

8 0 50 0 0 

9 40 60 0 0 

10 72 27 0 0 

11 76,47 23,53 0 0 

12 42,31 57,69 0 0 

13 61,11 38,89 0 0 

14 50 50 0 0 

15 53,84 46,16 0 0 

16 66,66 33,34 0 0 

Таблиця 2 Розподіл за  рівнем  реакції на навантаження проби Мартіне 
 

Для поліпшення функціонального стану  

серцево-судинної системи  школярів, слід 

знизити вплив негативних соціальних чинників. 

Цього можна досягти впровадженням здоров’я-

збережувальних технологій  та обов’язкового 

проведення моніторингу функціонального стану 

серцево-судинної системи. 

ВИСНОВКИ. Під час досліджень відмічено 

значний відсоток дітей із напругою механізмів 

адаптації у всіх вікових групах і зростання кіль-
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кості дітей із напругою механізмів адаптації у се-

редньому шкільному віці (52%), а це проявля-

ється у порушенні нейроендокринних механізмів 

регуляції фізіологічних функцій організму. 

Отримані результати досліджень є підтверд-

женням позитивної динаміки резервів серцево-

судинної системи у досліджуваних дітей після 

періоду відпочинку в таборі, позитивного впливу 

перебування у оздоровчому закладі відпочинку 

«Зелена гірка» та дії програми оздоровлення 

AVS1 на функціональний стан серцево-судинної 

системи та регуляції діяльності серцево-судинної 

системи дітей. 
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Коц С.Н.,  Коц В.П.  

ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ДЕТЕЙ 

ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Проведено исследование функциональных показателей сердечно-сосудистой системы организма у детей  разного 7-16 лет 

Харьковской области, приехавших в детский оздоровительній лагерь. Непосредственно измеряли: антропометрические 

показатели, индекс Робинсона. В качестве интегральной физиологической характеристики использовали расчетную 

величину адаптационного потенциала. В работе определили реакцию сердечно-сосудистой системы детей на физические 

нагрузки, что позволило разрабатывать соответствующую оздоровительную программу. Отмечено значительный 

процент детей с напряжением механизмов адаптации во всех возрастных группах. Показатели функционального состояния 

сердечно-сосудистой системы у детей среднего и старшего школьного возраста ниже среднего уровня. Пребывание в 

лагере и программа AVS1 является эффективным средством мобилизации функциональных резервов и рост уровня 

адаптации организма 

Ключевые слова: функциональное состояние организма, сердечно-сосудистая система, антропометрические измерения, 

адаптационный потенциал, адаптационные возможности, вегетативная регуляция, гиподинамия, образ жизни. 
 

Kots SM, Kots VP. 

RESEARCH OF FUNCTIONAL CONDITION OF THE CARDIOVASCULAR SYSTEM OF CHILDREN.   
Functional indicators of cardiovascular system of an organism at children of 7-16 years are investigated. Directly measured: 

anthropometric indicators, Robinson index. As an integral physiological characteristic used the calculated value of the adaptive 

potential. The paper defined the reaction of the cardiovascular system of children to physical activity, which made it possible to develop 

an appropriate wellness program. A significant percentage of children with tension of adaptation mechanisms in all age groups were 

noted. Indicators of functional status of the cardiovascular system in children of middle and older school age below the average level. 

The results of the studies are a confirmation of the positive dynamics of the functional reserves of the cardiovascular system in the 

studied children after the rest period in the camp. Camp stay and AVS1 is an effective tool for mobilizing functional reserves and 

increasing the level of body adaptation 

Key words: functional state of the organism, cardiovascular system, anthropometric measurements, adaptation potential, adaptive 

capacity, vegetative regulation, hypodynamia, lifestyle. 


