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КРИТЕРІЙ ОЦІНКИ БІОЛОГІЧНОГО ДОЗРІВАННЯ ОРГАНІЗМУ ДИТИНИ 

 
При дослідженні простої зорово-моторної реакції були виділено дві складові: 

сенсорна і моторна. Було встановлено зменшення часу як  зорово-моторної реакції, 
так і її складових з віком від 7 до 16 років. При цьому були відсутні статистично 
достовірні відмінності в значеннях сенсорної компоненти між віковими групами 12-
16 років (р>0,05). В досліджуваному віковому періоді від 7 до 16 років виділені 
критичні періоди формування простої зорово-моторної реакції. Пропонується 
використовувати показник сенсорної компоненти реакції як критерій оцінки 
біологічного дозрівання. 

Ключові слова: проста зорово-моторна реакція, біологічне дозрівання. 
 
При исследовании простой зрительно-моторной реакции были выделены две 

составляющие: сенсорная и моторная. Было установлено уменьшение времени как 



 104

самой простой зрительно-моторной реакции, так и её составляющих с возрастом 
от 7 до 16 лет. При этом отсутствовали статистически достоверные отличия в 
значениях сенсорной компоненты между возрастными группами 12-16 лет (р>0,05). 
В исследуемом возрастном периоде от 7 до 16 лет выделены критические периоды 
формирования простой зрительно-моторной реакции. Предлагается использовать 
показатель сенсорной компоненты реакции как критерий оценки биологического 
созревания. 

Ключевые слова: простая зрительно-моторная реакция, биологическое 
созревание. 

 
Two constituents (sense and motor) were determined while investigating simple 

visual-motor reaction. The time of the simplest visual-motor reaction and its constituents 
were defined to decrease with age from 7 till 16. There were no statistically reliable 
differences in the values of sense constituent between age groups 12-16 (p>0,05). The 
critical periods of forming simple visual-motor reaction were determined in the 
investigated age period from 7 till 16 years old. The indicator of reaction sense constituent 
is supposed to use as a valuation criterion of biological maturing. 

Keywords: simple visual-motor reaction, biological maturing. 
 

 
Вступ 

Формування та становлення сенсомоторних функцій в онтогенезі достатньо 
досліджено [17, 21, 23, 25], зокрема встановлено, що латентний період простої 
зорово-моторної реакції (ПЗМР) характеризує збудливий процес [23] і є показником 
рівня неспецифічної активації [15]. Але у руховій реакції можна виділити дві 
складові: сенсорну, яка характеризує сприйняття інформації та моторну, яка 
безпосередньо відповідає за руховий акт [11, 13]. Однак у науковій літературі 
відсутні дані про характер вікових змін цих складових та їх зв’язок з ПЗМР. В 
зв’язку з цим метою нашої роботи було дослідження особливостей формування в 
онтогенезі складових простої зорово-моторної реакції та запропонувати можливе їх 
практичне використання. 

 
Методика 

Дослідження простої зорово-моторної реакції проводилось за методикою М.В. 
Макаренка [24]. Визначали латентний період простої зорово-моторної реакції. 
Обстежуваний повинен був при появі на екрані будь-якого подразника (геометричних 
фігур) максимально швидко натиснути на відповідну кнопку пульта. Обстежуваному 
пред'являлося 30 подразників. Час експозиції становив 0,7 секунди, а тривалість паузи 
змінювалась псевдовипадково, незалежно від швидкості реакції досліджуваного. 
Після закінчення пред'явлення подразників реєстрували середній час латентного періоду 
простої зорово-моторної реакції у мілісекундах. Тест проводився три рази, а для 
аналізу реакції використовували краще значення середнього часу латентного 
періоду. 

Моторний компонент (МК) реакції досліджувався за часом максимального 
швидкого довільного натискання на відповідну кнопку пульта. Час моторного 
компоненту реакції визначався як середнє арифметичне значень відповідної реакції із 
трьох спроб. 

Сенсорний компонент (СК) реакції склав різницю між часом латентного періоду 
простої зорово-моторної реакції та часом моторної складової. 
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Отриманий експериментальний матеріал оброблений методом математичної 
статистики за програмою Microsoft Excel. 

 
 

Результати та їх обговорення 
Дослідження проводилось серед учнів загальноосвітньої школи м. Черкаси. 

Було обстежено 229 хлопчиків віком від 7 до 16 років і результати представлені в 
таблиці 1. 

Таблиця 1 
Значення простої зорово-моторної реакції та її складових у хлопчиків 7-16 років 

 
Вік, роки ПЗМР, мс МК, мс СК, мс 
7 (n=21) 363,61±14,94 157,23±11,64 206,38±14,11 
8 (n=20) 330,29±12,99 118,15±8,14 212,14±14,44 
9 (n=21) 328,05±7,28 123,68±4,70 204,37±8,96 

10 (n=21) 296,71±10,14 110,20±8,71 186,51±7,52 
11 (n=28) 288,23±6,86 96,09±3,79 192,13±6,35 
12 (n=32) 268,15±6,35 94,26±2,24 173,89±5,74 
13 (n=20) 263,15±6,28 86,41±3,62 177,40±5,26 
14 (n=23) 265,08±6,65 95,84±5,75 169,24±4,51 
15 (n=21) 256,27±9,45 79,63±3,96 176,64±8,49 
16 (n=22) 248,72±7,15 69,98±3,38 178,73±7,23 

 
З отриманих експериментальних даних ми бачимо, що з віком відбувалося 

зменшення часу ПЗМР та її складових (сенсорного та моторного компонентів). 
Скорочення латентних періодів сенсомоторних реакцій зумовлене віковим 
розвитком швидкісних характеристик нервових процесів [23, 25]. Не виявлені 
достовірні відмінності у часі ПЗМР у вікових групах 12-15 років та 15 і 16 років 
(p>0,05). Між значеннями МК не встановлено достовірних відмінностей у вікових 
групах 8-10 років, 11-14 років та 15, 16 років (p>0,05). А для СК встановлені достовірні 
відмінності для значень часу між 7-11 роками та 12 – річними (p<0,05), тоді як між 12 - 
16-річними хлопчиками статистичних різниць у часі складової реакції не виявлено 
(p>0,05), тобто з 12 років спостерігалася певна стабілізація сенсорного компоненту. 
Можна відмітити збільшення ПЗМР і МК з одночасним зменшенням СК в 14 років, 
що, можливо, пояснюється змінами збудливості нервової системи, які пов'язані з 
гормональними перебудовами під час пубертатного періоду [3, 4]. 

Певну сталість СК в межах 173 – 178 мс з 12 років можна пов’язати з 
морфологічним дозрівання всіх ланок рухової та зорової сенсорної систем до цього 
віку [2, 8, 9,14]. До 10 років в основному завершуються процеси розвитку коркових 
формацій, але тонке диференціювання в асоціативних полях продовжується до 16-18 
років [29]. До 10-11 років розвиток кори головного мозку досягає рівня дорослої 
людини, набуваючи провідну роль в корково - підкорковій взаємодії і виступає 
важливим чинником у формуванні вищих нервових і психічних функцій [20, 29]. У 7 
років корковому відділу рухової сенсорної системи притаманні всі морфологічні 
ознаки, які властиві дорослим. Досягає значної зрілості і її рецепторний апарат. 
Роботи лабораторії А. Г. Іванова-Смоленського [18], виявили вдосконалення з віком 
процесів коркової нейродинаміки. У віковому періоді 7-11 років досягають 
фізіологічної зрілості і моторні функції [7, 26]. Після 8 років нервові клітини кори 
великих півкуль вже мало відрізняються від клітин дорослого. Приблизно у 9-10 



 106

років борозни і звивини займають таке ж положення, як і у дорослого [10, 12]. До 12 
років закінчується дозрівання пірамідних клітин в нижніх шарах кори. У 7 років 
об'єм коркових полів рухового аналізатора складає близько 80% від об'єму 
дорослого, а підкоркових – близько 95%. Прискорення дозрівання рухового 
аналізатора в корі відбувається від 7 до 12 років [16, 19]. Диференціювання зорового 
аналізатора кори особливо прискорюється від 7 до 12 років. Мієлінізація всіх 
спинномозкових нервів закінчується до 10 років. Лабільність нервово-м'язової 
системи досягає норми дорослої людини до 8-10 років [6, 27]. 

Підсумовуючи, відзначимо, що в процесі онтогенезу спостерігається 
безперервність і гетерохронність розвитку організму дитини, але при цьому для 
вікового періоду 7-16 років значення сенсорної складової простої зорово-моторної 
реакції можна використовувати як індикатор біологічного дозрівання організму 
дитини. 

Для встановлення величини зв’язку між сенсомоторною реакцією та її 
складовими у межах однієї вікової групи проведений кореляційний аналіз, результати 
якого представлені на рис.1. 
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Рис.1. Коефіцієнти кореляції між ------ простою зорово-моторною реакцією і сенсорним 
компонентом, -  -  - простою зорово-моторною реакцією і моторним компонентом, –  –  – 
моторним і сенсорним компонентами у хлопчиків 7-16 років. 
 

Найбільший зв'язок спостерігається між ПЗМР і СК, але в 14 років можна 
відмітити його зниження до г=0,46. Кореляція між ПЗМР і МК характеризується 
наявністю двох максимумів в 10 (г=0,68) і 14 (г=0,72) років та різким зниженням і 
зміною напрямку в 9 років (г=-0,08). Динаміка кореляційних змін між ПЗМР-МК і 
ПЗМР-СК на протязі вікового періоду 7-16 років має подібний до синусоїдального 
характер, але вона відбувається в протилежних напрямках, тобто коли з 7 до 9, з 10 до 
12, з 14 до 16 років зв'язок між ПЗМР і СК зростає, то між ПЗМР і МК - зменшується, 
і, навпаки, при зменшенні сили зв'язку між ПЗМР і СК з 9 до 10, з 12 до 14 років, 
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зв'язок між ПЗМР і МК - збільшується. Зв'язок між МК і СК характеризується 
наявністю двох піків у 9 (г=-0,59) та 14 (г=-0,28) років.  

Отже, віковий період з 7 до 16 років у хлопчиків можна розділити за 
однорідністю по відношенню до розвитку і протіканню сенсомоторних реакцій на 3 
періоди: 7-9, 11-13, 15-16 років, а 10 і 14 років є перехідними між сусідніми віковими 
періодами [22]. 

Підсумовуючи можна сказати, що після 10 років розвиток сенсомоторної 
реактивності протікає в основному за рахунок вдосконалення коркового контролю над 
взаємодією функціональних систем [1, 5, 28]. 

 

Висновки 
1. Встановлено зменшення часу простої зорово-моторної реакції та її складових 
(моторного та сенсорного компонентів) з віком від 7 до 16 років. 
2. Не виявлено достовірних  відмінностей у значеннях часу сенсорної компоненти між 
віковими групами хлопчиків 12 - 16 років (p>0,05). 
3. Віковий період з 7 до 16 років у хлопчиків має три періоди становлення 
сенсомоторної реактивності. 
4. Пропонується використовувати значення сенсорного компонента рухової реакції в 
якості показника біологічного дозрівання. 
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