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Особливості сучасних умов життя, перевага шкідливих звичок над здоровим 

способом життя, зростання обсягів інформації, недостатня кількість рухової 
активності, екологічні та соціальні проблеми – все це негативно впливає на стан 
здоров’я дітей України [1]. Велика кількість наукових робіт, присвячених здоров’ю 
школярів, звертає увагу на те, що сьогодні школа пред’являє значні вимоги до 
дитини, що нерідко не відповідають її фізіологічним можливостям [1, 2, 3, 4]. Майже 
90 % дітей шкільного віку мають відхилення у стані здоров’я, понад 50 % – мають 
незадовільну фізичну підготовку [5]. Тому реальний стан здоров′я дітей та підлітків 
України вимагає пошуку найбільш адекватних та ефективних заходів, насамперед, 
профілактичних, які б надали можливості виявити зміни у стані здоров′я на 
донозологічному рівні. 

На сьогодні для оцінки здоров'я школярів все ширше використовується «теорія 
адаптації» [6, 7, 8]. У літературі є повідомлення, що інформація про стан вегетативної 
нервової системи у дітей допомагає вивчити різноманітні аспекти шкільної 
пристосованості, прогнозувати можливi порушення у стані здоров’я, а також 
дозволяє лікарю-педіатру більш ефективно проводити лікування окремих патологій 
[7, 9].  

Виходячи з положення, що розвиток адаптаційного синдрому відбувається під 
контролем вегетативної нервової системи (ВНС), а показники вегетативного 
гомеостазу можуть бути маркерами адаптаційних можливостей на донозологічному 
етапі, основним завданням нашого дослідження ми зробили вивчення вегетативного 
гомеостазу в дітей шкільного віку в процесі систематичного навчання з метою 
вивчення механізмів адаптації дитини до шкільних навантажень.  

До групи дослідження методом випадкової вибірки ввійшли 129 здорових дітей 
віком 12-14 років. Стан ВНС оцінювали згідно з даними вихідного вегетативного 
тонусу (ВВТ), вегетативної реактивності (ВР), отриманими за результатами методу 
кардіоінтервалографії [10]. Проведений комплексний аналіз кардіоінтервалограм 
дозволив визначити різний рівень функціонування вегетативної нервової системи 
обстежених дітей (рис. 1.).  
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Рис. 1. Структура вихідного вегетативного тонусу у обстежених дітей 

 
ВВТ ейтонія – збалансований стан регуляторних систем вегетативної нервової 

системи спостерігався нами у 34,4±3,1 % дітей, ВВТ ваготонія – у 28,3±3,0 % 
обстежених, помірна перевага тонусу симпатичної ланки вегетативної нервової 
системи – симпатикотонія відмічена у 14,4±2,3 % дітей. Гіперсимпатикотонія, яка дає 
підставу констатувати перенапруження регуляторних систем, виявлена у 23,0±2,8 % 
обстежених дітей.  

Таким чином, в умовах спокою нормотонічний та помірно ваготонічний типи 
ВНС свідчать про оптимальний стан центральних та автономних механізмів 
регуляції, а дітей із симпатикотонічним і гіперсимпатикотонічним ВВТ необхідно 
віднести до групи ризику щодо порушень адаптаціїї дитини до шкільного 
навантаження.  

У подальших дослідженнях ми проаналізували ВР, яка характеризує 
спрямованість і ступінь змін вегетативних реакцій на зовнішні та внутрішні 
подразники [11]. Комплексний аналіз отриманих даних виявив, що лише 45,0±4,4 % 
обстежених нами дітей мали нормальну ВР. У 55,0 % підлітків визначено порушення 
ВР (41,1±4,3 % мали гіперсимпатикотонічну ВР, 14,0±3,1% – асимпатикотонічну ВР). 
Оцінка ВР в залежності від ВВТ дозволила встановити особливості адаптаційних 
реакцій обстежених дітей (табл.1). 

Таблиця 1 
Частота спостережень різної вегетативної реактивності у дітей з різним 

вихідним вегетативним тонусом (%±m), n=129 
Вегетативна 
реактивність 

Вихідний вегетативний тонус 
Ваготонія Ейтонія Симпатикотонія Гіперсимпатикотонія 

Асимпатико-
тонічна 

0,8±0,8 3,9±1,7 1,6±1,1 7,8±2,4 

Симпатико-
тонічна 

20,9±3,6 20,2±3,6 1,6±1,1 2,3±1,3 

Гіперсимпа-
тикотонічна 

16,3±3,3 12,4±2,9 6,2±2,1 6,2±2,1 

Всього 38,0±4,3 36,4±4,3 9,3±2,6 16,3±3,3 
[авторська розробка] 

 
Збалансований рівень регуляторних систем ВВТ – ейтонія при нормальній ВР, 

який свідчить про стійку адаптацію, виявлена нами у 20,2±3,6 % дітей, що 
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узгоджується з дослідженнями інших авторів [10, 11]. Напруження механізмів 
адаптації, яке характеризується перевагою тонусу симпатичного відділу ВНС: ВВТ – 
симпатикотонія, нормальна ВР та ВВТ – ваготонія, нормальна ВР виявлені нами у 
1,6±1,1 % та 20,9±3,6 % обстежених дітей відповідно.  

ВВТ – ейтонія при гіперсимпатикотонічній ВР, ВВТ – симпатикотонія при 
гіперсимпатикотонічній ВР та ВВТ – гіперсимпатикотонія при 
гіперсимпатикотонічній ВР, які характеризують перенапруження регуляторних 
систем, спостерігалися у 24,8±3,8 % обстежених. В цілому, зсув вегетативного балансу 
в бік симпатичних впливів відмічені нами у 47,3±4,4 % обстежених.  

У 32,6±4,1% дітей виявлена незадовільна адаптація, яка характеризується 
наступним рівнем функціонування вегетативної нервової системи: ВВТ – ваготонія, 
гіперсимпатикотонічна ВР; ВВТ – ейтонія при асимпатикотонічній ВР; ВВТ – 
симпатикотонія, асимпатикотонічна ВР; ВВТ – гіперсимпатикотонія, 
асимпатикотонічна ВР; ВВТ – ваготонія, асимпатикотонічна ВР; ВВТ – 
гіперсимпатикотонія, симпатикотонічна ВР. 

Таким чином оцінка ВР дозволила охарактеризувати спрямованість та ступінь 
змін функціонування вегетативної нервової системи і виявити особливості 
адаптаційних реакцій обстежених дітей. Встановлено, що тільки пята частина 
(20,2±3,5%) дітей мали сбалансований рівень регуляторних систем організму, а третя 
частина (32,6±3,8%) знаходиться у стані незадовільної адаптації. У 47,3±4,4% 
спостерігалось напруження та перенапруження регуляторних систем організму.  

Таким чином, група здорових дітей шкільного віку дисоційована щодо 
адаптаційних можливостей до фізичних і розумових навантажень, а параметри 
вегетативного статусу можуть бути маркерами під час прогностичної оцінки їх 
адаптивних можливостей. Це дозволить застосовувати персоніфікований підхід до 
корекції проявів шкільної дезадаптації кожного учня. 
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