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Формування соматичного здоров’я першокласників  
засобами фізичного виховання як педагогічна проблема
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Анотації:
Здійснено аналіз стану проблеми, 
пов’язаної із формуванням сома-
тичного здоров’я першокласників 
засобами фізичного виховання. 
Виявлено, що збільшення кількості 
учнів з різними захворюваннями та 
їх розумового навантаження спри-
яють формуванню ірраціональної 
адаптації до навчальної діяльності, 
наслідок якої –– виникнення трудно-
щів у навчанні, посилення гострих і 
хронічних недуг. Це потребує опти-
мізації режиму роботи і відпочинку 
протягом навчального дня, тижня і 
року, що неможливо без даних про 
динаміку розумової працездатності 
та про ефективність існуючої орга-
нізації відпочинку із використанням 
фізичних вправ. Важливим також 
є вдосконалення змісту фізичного 
виховання першокласників, зокре-
ма використання нетрадиційних 
для нього засобів. Вищезазначене 
потребує експериментальної пере-
вірки та розроблення на цій основі 
ефективних у вирішенні завдань 
оздоровчого змісту програм вико-
ристання засобів фізичного вихо-
вання в різних формах занять.

Герасимчук А.Ю., Единак Г.А. Формиро-
вание соматического здоровья перво-
классников средствами физического вос-
питания как педагогическая проблема. 
Осуществлен анализ состояния проблемы, 
связанной с формированием соматического 
здоровья первоклассников средствами фи-
зического воспитания. Установлено, что уве-
личение количества учащихся с различными 
заболеваниями и их умственной нагрузки спо-
собствуют формированию иррациональной 
адаптации к учебной деятельности, следствие 
которой –– возникновение трудностей в уче-
бе, усиление острых и хронических недуг. Это 
требует оптимизации режима работы и отдыха 
в течение учебного дня, недели и года, что не-
возможно без данных о динамике умственной 
работоспособности и об эффективности су-
ществующей организации отдыха с исполь-
зованием физических упражнений. Важным 
также есть совершенствование содержания 
физического воспитания первоклассников, 
в частности использование нетрадиционных 
для него средств. Вышеотмеченное требует 
экспериментальной проверки и разработ-
ки на этой основе эффективных в решении 
оздоровительных заданий программ исполь-
зования средств физического воспитания в 
разных формах занятий.

Gerasymchuk A.Y., Yedinak G.A. 
Formation of somatic health of 
first-graders by means of physical 
education as a pedagogical 
problem. The analysis of the problems 
associated with the formation of 
somatic health formers by means 
of physical education. Found that 
increasing the number of students 
from different diseases and its mental 
stress contribute to the formation 
irrational adaptation to educational 
activity, the result of which – the 
emergence of difficulties in learning, 
increased acute and chronic ailments. 
It needs improvement of mode and rest 
during the school day, week and year, 
which is impossible without data on 
the dynamics of mental efficiency and 
effectiveness of existing recreation 
and with physical exercises. It is also 
important to improve the content of 
physical education formers, including 
use of non-traditional means to him. 
The above needs experimental 
testing and development on this basis 
effective in improving the content of 
tasks using the programs of physical 
education classes in various forms. 
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Вступ.1

Найважливішим завданням фізичного виховання 
у початковій школі є зміцненням здоров’я та 
оптимальний фізичний розвиток дитини [22]. 
Водночас чинна програма недостатньо конкретизує 
завдання цього процесу за роками навчання, 
насамперед у перший, хоча це дуже важливо з огляду 
на таке. Щороку збільшується кількість 6-річних дітей 
із різними захворюваннями соматичного і психічного 
характеру [25], що негативно позначається на їх 
фізичному стані [21]. Відсутність належного рівня 
останнього,в свою чергу позначається на адаптації 
першокласників до навчання у школі, ––перебіг 
цього процесу відбувається ірраціональним шляхом, 
тобто із значним напруженням систем організму [2]. 
Результат зазначеного –– виникнення труднощів у 
навчанні,посилення гострих і хронічних недуг [24]. 

Із урахуванням зазначеного та досягнень сучасної 
галузевої науки актуалізується проблема оптимальної 
організації та змісту фізичного виховання саме учнів 
перших класів, насамперед у режимі начального дня в 
школі. Проте дослідження у цьому напрямі практично 
відсутні [13], що зумовлює необхідність їх подальшо-
го проведення.

Робота виконується згідно Зведеного плану 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006–2010 рр. Міністерства України у спра-
вах сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.1 «Теоретико-
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методичні та програмно-нормативні основи фізичного 
виховання учнів і студентів» (номер державної 
реєстрації 0107U000771).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета –– вивчення на теоретичному рівні ста-

ну розв’язання проблеми покращення соматичного 
здоров’я першокласників у процесі фізичного вихо-
вання в загальноосвітньому навчальному закладі. 

Методи та організація дослідження. Під час 
дослідження використовували загальнонаукові ме-
тоди, а саме аналіз, систематизацію та узагальнення 
даних літературних джерел. 

Результати дослідження.
Проблема підтримання та покращення здоров’я 

дітей шкільного віку є однією із найважливіших на 
сучасному етапі розвитку суспільства. Останні дані 
[25] свідчать про таке: за останні десять років частка 
здорових дошкільників знизилася із 46 до 32 %; одно-
часно на 6,5 % збільшилася кількість дітей із різними 
захворюваннями, найбільше –– системи кровообігу; у 
структурі поширення хвороб переважають пов’язані 
із органами дихання (48,6 %), травлення (7,9 %), ока 
та його придаткового апарату (5,4 %), ендокринні (5,3 
%) й хвороби кістково-м’язової (4,5 %) та нервової 
(3,3 %) систем. 

Доведеним на сьогодні є факт про спосіб життя як 
головний чинник ризику виникнення більшості захво-
рювань,–– він на 51 % визначає стан здоров’я індивіда. 
Важливе місце у покращенні останнього посідає сучас-
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на система фізичного виховання, оскільки поступово 
стає невід’ємною частиною способу життя у зв’язку із 
суттєвим впливом на результати освіти, виховання, збе-
реження і покращення здоров’я індивіда [10].

Особливе місце посідає молодший шкільний вік, 
оскільки є головним періодом набуття соціального 
досвіду, інтенсивного формування інтересів, потреб, 
збільшення пізнавальних здібностей дитини [12]. 
Чинна програма фізичного виховання таких дітей 
[22]спрямована на: зміцнення здоров’я та оптималь-
ний фізичний розвиток; навчання основних рухо-
вих дій, розвиток фізичних якостей із урахуванням 
сенситивних періодів; озброєння необхідними тео-
ретичними знаннями для свідомого відношення до 
занять фізичними вправами; виховання позитивних 
морально-вольових якостей.

Досягти вагомого позитивного результату у кожно-
му із зазначених завдань неможливо без використання 
сучасних технологій і методик, у покращенні здоров’я 
і фізичного розвитку учнів –– також без оптимальної 
організації протягом кожного дня і тижня всього 
навчально-виховного процесу [20]. У зв’язку із пер-
шим виявлено [21], що переважна більшість новацій 
у системі навчання і виховання учнів початкової шко-
ли, незважаючи на значну кількість, не стосується 
фізичного виховання. Водночас має місце відхилення 
практики останнього від мети, що не тільки суперечить 
ідеї формування різнобічно розвиненої особистості, 
але й підсилює існуючий критичний стан її здоров’я. 

Що стосується методологічних аспектів і кон-
кретних шляхів підвищення ефективності фізичного 
виховання молодших школярів, то вони представлені 
значною кількістю досліджень за такими напрямка-
ми: вдосконалення нормативних основ [3; 16]; пере-
гляд критеріїв ефективності фізичного виховання [8; 
17; 30]; формування концепції фізичного виховання 
[19; 21]; обґрунтування змісту занять оздоровчого 
спрямування [27; 28]; організаційно-методичне забез-
печення таких занять [4; 6; 12]. При цьому недостат-
ньо [13;23] розробок, спрямованих на вдосконален-
ня організаційного і змістового забезпечення занять 
фізичними вправами першокласників у режимі дня 
школи для ефективного вирішення завдання оздо-
ровчого змісту. Необхідність таких розробок неза-
перечна при врахуванні факту все більшого переван-
таження навчально-виховного процесу предметами, 
які сприяють формуванню тільки інтелекту дітей, та 
ігноруванні на практиці негативних наслідків  утоми 
від розумової діяльності [5]. 

Про необхідність означених розробок свідчать 
також інші дані:  психофізичний розвиток більшості 
6-річних дошкільників нижчий від належного 
рівня,який забезпечує їхню готовність до навчання 
у школі, а також у зниженні протягом першого року 
навчання комплексу показників[13]. Зокрема:87 % 
6-річних першокласників з низьким, 52 % ––  середнім, 
12 % –– високим рівнями рухової активності й сома-
тичного здоров’я мають низький рівень готовності 
до навчання; за результатами оперативної пам’яті, 
швидкості переробки зорової інформації, рівня 

саморегуляції й коефіцієнта продуктивності розумової 
діяльності підготовлені до навчання в школі 16 % 
хлопчиків і 16,5 % дівчаток,частково –– відповідно 
46,5 і 60,5 %, неготові –– 37,5 і 23 %.  

Водночас 6-річні дошкільники виявляють кращі 
значення рухової активності й соматичного здоров’я 
ніж однолітки-першокласники;на початку началь-
ного року показники розумової працездатності 
останніх кращі на 7,9 % порівняно із однолітками-
дошкільниками, але в середині року розбіжності 
нівелюються,після чого виявляють стійку тенденцію 
до зменшення. Ці дані свідчать про перевагу останніх 
над першими у готовності до навчання в школі у зв’язку 
із раціональнішим поєднанням і співвідношенням 
фізичної активності та розумової діяльності. 

Крім цього протягом першого року навчан-
ня у школі знижується коефіцієнт інтелекту дітей 
з 88,08±2,16 до 81,6±2,16 ум. одиниць (р<0,05), а 
інтегральний показник «психофізіологічний рейтинг» 
–– практично не відрізняється від виявленого на по-
чатку та наприкінці навчального року, –– відповідно 
складає 10,95±0,25 та 11,35±0,25 балів [18]. 

Отже низький психофізичний стан дошкільників 
негативно позначається на їхній адаптації до навчан-
ня у школі, –– вона відбувається ірраціональним шля-
хом, тобто із значним напруженням різних систем 
організму, а деякими наслідками цього є труднощі у 
навчанні,посилення різних гострих і хронічних недуг 
на фоні існуючого низького рівня здоров’я більшості 
дітей.

Наслідком надмірного розумового навантаження 
молодших школярів є втома, що при реалізації чин-
ного змісту навчально-виховного процесу в школі 
досягає критичної межі у невластиві для цього дні, 
спричиняючи негативні зміни фізіологічних функцій 
(вегетативні розлади, астенію, порушення сну, виник-
нення відчуття тривоги) [15]. Підтверджують зазна-
чене такі дані: в учнів другого класу втома виникає 
вже в середині понеділка і четверга, хоча із урахуван-
ням біоритму повинна підвищуватись, а наприкінці 
цих днів кількість випадків різко виразної втоми 
збільшується відповідно до 77,3 %і 50 % [7]. 

Проте нами не виявлено досліджень із вив-
чення особливостей розумової працездатності 
першокласників на етапах навчального року, хоча 
раціональний розподіл її та відпочинку протягом дня 
й тижня визнається гігієністами [14] як важлива умо-
ва покращення здоров’я учнів.

Ураховуючи вищенаведене і провідну роль 
фізичного виховання у вирішенні завдань оздоровчого 
спрямування необхідно оптимізувати його організацію 
у режимі навчального дня першокласників та вдоско-
налити зміст форм, насамперед позаурочних. Перший 
означений напрям за даними О. Бар-Ора, Т. Роуланда [2]
характеризує значна кількість досліджень, що дозволя-
ють дійти однакового висновку, а саме існування пози-
тивного взаємозв’язку між фізичною підготовленістю 
та розумовими здібностями дітей молодшого шкільного 
віку. Проведений R. J. Shepard [29] аналіз результатів 
трьох досліджень із вивчення впливу щоденних 
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занять фізичними вправами на успішність учнів 
початкової школи виявив,що у випадку виокремлення 
14–26 % навчального часу на такі заняття їх навчання 
відбувається ефективніше із розрахунку на одиницю 
навчального часу, а саме успішність не відрізняється 
або навіть може перевищувати результати дітей, у 
яких заняття фізичними вправами реалізуються згідно 
чинної програми. 

Ураховуючи ці дані та обов’язковий характер 
щоденних позаурочних форм, яким раніше 
відзначалося фізичне виховання у початковій 
школі,останнє можна розглядати як важливий чинник 
досягнення ними кращого фізичного стану та менш 
виразної негативної тенденції у зміні розумової 
працездатності протягом дня і тижня незважаючи 
на шестиденний навчальний тиждень порівняно із 
сучасними однолітками, які навчаються п’ять днів на 
тиждень. Підтверджують зазначене такі дані: раніше 
відхиленням у стані здоров’я відзначалося не більше 
30 % дітей [5], неадекватним зниженням розумової 
працездатності протягом навчального дня –– біля 42,4 
% [9], що є значно меншим порівняно із даними на 
сучасному етапі, які було наведено раніше. 

Існування відмінностей у стані здоров’я, фізичній 
підготовленості, руховій активності, добовій динаміці 
розумової працездатності, інших показниках 
психофізичного стану,а також обсязі навчального 
навантаження сучасних учнів молодшого шкільного 
віку та однолітків наприкінці минулого століття, 
свідчать про необхідність уточнення оптимального 
часу реалізації певних форм занять фізичними 
вправами протягом навчального дня у школі та 
розподілу протягом тижня різних форм таких занять 
у аспекті підтримання як найвищої розумової 
працездатності першокласників. 

Другий вище зазначений напрям, а саме 
формування комплексу позаурочних заходів для 
покращення здоров’я і розумової працездатності 
першокласників протягом навчального дня й тижня 
у школі засобами фізичного виховання, на сучасному 
етапі відзначається фрагментарністю досліджень [23]. 
Крім цього, поза увагою залишаються дослідження, 
спрямовані на перевірку ефективності (з точки зору 
вирішення означених завдань) нетрадиційних для 
фізичного виховання першокласників засобів. Такими 
є, передусім априфації (спеціальні слогани для 
саморегуляції психічного стану) і комплекси дихальних 
вправ, що пропонуються окремими дослідниками [11; 
26] для покращення психоемоційного стану учнів. 

У зв’язку із зазначеним актуалізується також 
проблема вдосконалення змісту уроків фізичної 
культури першокласників та цілісної системи заходів 
досягнення мети процесу, що передбачає комплексне 
використання традиційних і нетрадиційних засобів 
в урочних, позаурочних і позашкільних формах. 
Останнім на сучасному етапі приділено недостатньо 
уваги [6], хоча вони можуть стати провідними у 
реалізації індивідуальних програм покращення 
здоров’я, якіснішого відновлення загальної і розумової 
працездатності учнів [1], передусім у вихідні дні.

Висновки.
1. Щорічне збільшення кількості першокласників 

з різними соматичнимий психічними 
захворюваннями,зміна їх способу життя,значні 
обсяги навчального навантаження, формування 
у зв’язку із зазначеним ірраціональної адаптації 
до такої діяльності та як наслідок –– виникнен-
ня труднощів у навчанні, посилення гострих і 
хронічних недуг –– актуалізують дослідження, 
спрямовані на розв’язання цієї проблеми.

2. Формування раціональної адаптації як умови покра-
щення соматичного здоров’я і результатів навчан-
ня першокласників забезпечується оптимізацією 
їх відпочинку протягом навчального дня, тиж-
ня і року. Це неможливо без даних про динаміку 
розумової працездатності та у зв’язку із цим –– про 
ефективність існуючої на кожному зазначеному 
етапі організації активного відпочинку із викори-
станням фізичних вправ; проте такі дані практично 
відсутні.

3. Важливим у аспекті досліджуваної проблеми 
є вдосконалення змісту фізичного виховання 
першокласників, а одним з перспективних напрямів 
–– використання нетрадиційних для цього процесу 
засобів.
Напрям подальших досліджень вбачаємо у вивченні 

динаміки розумової працездатності першокласників 
протягом навчального дня, тижня, року та показників 
їх фізичного стану при використанні чинного 
організаційно-змістового забезпечення процесу 
фізичного виховання. 
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