
Оцінка оздоровлювально-тренувального ефекту:  

ПУЛЬСОМЕТРІЯ  

Міні-консультація 

Правильність побудови заняття з фізичної культури та якість 

пристосувальних реакцій організму дитини можна встановити за 

допомогою нескладних методів дослідження. Так, дані візуального 

спостереження та бесіди дозволяють виявити відповідність фізичного 

навантаження стану здоров’я та рівню рухової підготовленості 

дошкільників. 

Спостереження дозволяють виявити ступінь втоми дітей за 

зовнішніми ознаками. Треба звернути увагу на забарвлення шкіри, 

ступінь пітливості, вираз обличчя, характер дихання, координацію рухів 

та увагу дітей. Виявлення їхнього самопочуття доповнюють певні дані. 

Основний показник реакції організму на загальні навантаження – 

частота пульсу. 

Для оцінки впливу фізичних вправ на серцево-судинну систему 

дітей під час заняття визначають фізіологічну криву (графічне 

відображення впливу запропонованого фізичного навантаження на 

організм дитини протягом усього заняття). Для цього підраховують пульс 

за 10-секундними відрізками до початку заняття, на початку та наприкінці 

кожної її частини, безпосередньо перед початком й одразу після 

закінчення окремих (найбільш інтенсивних) фізичних вправ. 

Проводячи пульсометрію у дітей, враховують таку орієнтовну 

динаміку зміни частоти пульсу порівняно зі станом спокою: упродовж 

вступної частини заняття вона зростає на 10-15%, підготовчої – на 20-

25%, під кінець основної – на 60-80%, у заключній частині знижується 

приблизно до рівня вступної, а повертається до норми через 3-5 хвилин 

після завершення заняття. 



На основі одержаних даних креслять фізіологічну криву заняття, при 

цьому по горизонталі зазначають тривалість кожної частини заняття 

(підготовчої, основної та заключної) та окремих, найбільш інтенсивних 

вправ, а по вертикалі – реакція організму на навантаження порівняно з 

вихідними даними. 

Фізіологічна крива повинна мати лінію, яка поступово піднімається 

з основної частини заняття на 80-100% щодо вихідних величин з 

декількома зубцями при виконанні найбільш інтенсивних вправ і значно 

знижується наприкінці заняття. Незначний підйом і плоска форма кривої 

свідчить про недостатнє навантаження. Якщо пульс при виконанні 

окремих вправ не досягає 140-150 ударів за хвилину, то можна 

розраховувати на позитивний тренувальний ефект заняття. Значне 

частішання пульсу та відсутність тенденції фізіологічної кривої до 

зниження наприкінці заняття свідчить про значне навантаження. При 

цьому необхідно також ураховувати, що пульсова реакція залежить не 

лише від обсягу навантаження та ступеня фізіологічної підготовленості 

дітей, а й від типологічних особливостей нервової системи дошкільнят і 

характеру фізичних вправ. 

Пульс є об’єктивним показником впливу фізичних вправ на серцево-

судинну систему дитини. 

Частота пульсу залежить від індивідуальних особливостей 

дошкільнят. Тому в окремих дітей пульс може значно відрізнятися від 

вказаних вище середніх даних. 

Після незначного фізичного навантаження (виконання вправ з 

рівноваги, метання предметів у цілі й на дальність, ігри середньої 

рухливості) серце скорочується 120-135 разів на хвилину, після 

середнього – 150-160 разів за хвилину, після значного навантаження (біг з 



максимальною швидкістю, лазіння по кабінету, ігри високої рухливості) 

пульс може бути 170-180, а в деяких випадках – до 200 ударів за хвилину. 

Однак його показники значно залежать від індивідуальних особливостей 

дитини, ступеня фізичної підготовленості та стану її серцево-судинної 

системи. 

За рекомендаціями ВООЗ (Всесвітня організація охорони здоров’я), 

фізіологічну норму серцевих скорочень для здорових дітей за 

максимальних навантажень обчислюють за формулою: 

220 – (середні дані пульсу) = 220-110 (пульс хлопчика 3-х років) = 110 у.п. 

Частота дихання свідчить про стан дихальної системи дитини. Під 

час спокою частота дихання у дошкільнят має такі величини (за 1 хв): у 

трирічних дітей – 28-30, чотирирічних – 26-28, п’ятирічних – 24-26, 

шестирічних – 22-24 рази. Після фізичного навантаження частота дихання 

дитини може збільшуватись навіть удвічі. Час повернення частоти 

дихання після занять фізкультурою до вихідних даних залежить від 

ступеня втоми та тренованості організму дитини. Під час виконання 

інтенсивних рухових дій, коли організмові дошкільняти потрібна більша 

кількість кисню, частота дихання може досягти 50-60 вдихів і видихів за 

хвилину. У випадку частого поривчастого дихання, задишки у дітей під 

час ігор значної рухливості та інших фізичних вправ такі ігри та вправи 

необхідно припинити. 

Відомо, що оздоровлювальний і тренувальний ефекти занять 

фізкультурою можуть бути досягнуті лише в тому випадку, коли вибір 

засобів та методів буде відповідати віковим особливостям і 

функціональним можливостям дітей дошкільного віку. 


