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Пасічник В. М.
Львівський державний університет фізичної культури

Анотації:
Розглянуто стан впровадження 
інтегровано-розвивальних м’ячів 
у процес фізичного виховання 
дітей старшого дошкільного віку. 
У дослідженні використано дані 
анкетного опитування 95 педа-
гогів дошкільних закладів освіти 
м. Львова. Встановлено, що всі 
опитані цікавляться нововведен-
нями у процес фізичного вихо-
вання. Зазначено, що більшість 
респондентів 54,6% віддають пе-
ревагу фізкультурним заняттям з 
елементами ігор, забав і естафет. 
Виявлено, що 72,9% опитаних по-
єднували фізкультурні заняття з 
іншими навчальними заняттями. 
Показано, що рухова активність 
сприяє розумовому розвитку ді-
тей. Переважною більшістю рес-
пондентів 98,8% наголошено, що 
в процесі фізичного виховання до-
цільно поєднувати рухову і пізна-
вальну діяльність. З’ясовано, що 
всі респонденти хотіли би впро-
вадити інтегровано-розвивальні 
м’ячі в процес фізичного вихо-
вання свого дошкільного закладу 
і вбачають доцільним розробку 
методичних рекомендацій.

Пасичник В. М. Изучение предпосылок 
внедрения интегрировано-развивающих 
мячей в процесс физического воспита-
ния детей старшего дошкольного воз-
раста. Рассмотрено состояние внедрения 
интегрировано-развивающих мячей в про-
цесс физического воспитания детей старше-
го дошкольного возраста. В исследовании 
использованы данные анкетного опроса 95 
педагогов дошкольных учреждений образо-
вания г. Львова. Установлено, что все опро-
шенные интересуются нововведениями в 
процесс физического воспитания. Отмечено, 
что большинство респондентов 54,6% отда-
ют предпочтение физкультурным занятиям 
с элементами игр, развлечений и эстафет. 
Определено, что 72,9%  опрошенных педа-
гогов совмещали физкультурные занятия с 
другими учебными занятиями. Показано, что 
двигательная активность способствует ум-
ственному развитию детей. Подавляющим 
большинством респондентов 98,8% отмече-
но, что в процессе физического воспитания 
целесообразно совмещать двигательную и 
познавательную деятельность. Установле-
но, что все респонденты хотели бы внедрить 
интегрировано-развивающие мячи в процесс 
физического воспитания своего дошкольного  
учреждения и видят целесообразным разра-
ботку методических рекомендаций.

Pasichnyk V. M.  Studying of 
preconditions of introduction of 
integrating-utilizing balls in the process 
of physical education of children of the 
senior preschool age. The condition of 
introduction of integrating-utilizing balls in 
process of physical education of children of 
the senior preschool age is considered. In 
research is used the data of questionnaire 
of 95 teachers of preschool educational 
establishments of Lvov. It is established that 
all interrogated are interested in innovations 
in physical education process. It is noticed 
that the majority of respondents 54, 6 % 
prefer sports employment with elements 
of games, entertainments and relay races. 
Determined that 72, 9 % interrogated 
combined sports employment with other 
subjects. It is shown that impellent activity 
promotes mental development of children. 
By the overwhelming majority of respondents 
of 98, 8 % are noticed that in the course 
of physical education it is expedient to 
combine impellent and informative activity. 
It is established that all respondents would 
like to introduce is integrating-utilizing balls 
in process of physical education of the pre-
school educational  establishments  and 
see expedient working out of methodical 
recommendations.
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Вступ.1

На сучасному етапі розвитку освіти в Україні по-
силюється увага суспільства до вирішення проблем 
формування особистості, її своєчасного фізичного і 
психічного розвитку, стимулювання творчої актив-
ності. Особливого значення ці проблеми набувають у 
системі навчання і виховання дітей дошкільного віку, 
що є одним із найважливіших держаних завдань.

Дошкільний вік – це період, коли відбуваються 
найбільш інтенсивні процеси росту і розвитку орга-
нізму, формування особистості дитини. Саме в цьому 
віці закладаються основи майбутнього стану здоров’я, 
фізичної підготовленості, розумової діяльності, які 
так необхідні для всебічного гармонійного розвитку 
дитини [1, 7].

Структура, зміст і методика проведення занять, що 
традиційно склалися в системі фізичного виховання, 
орієнтовані, в основному на розвиток рухових нави-
чок дітей і не враховують повною мірою можливостей 
рухової діяльності в процесі формування пізнаваль-
них процесів, творчих здібностей, що є не викорис-
таним резервом підвищення індивідуальності дитини 
[2, 3, 6, 7].

Відомий вчений П. Ф. Лесгафт стверджував, що 
між розумовим та фізичним розвитком існує тісний 

© Пасічник В. М., 2012

зв’язок – розумовий зріст та розвиток вимагають 
відповідно фізичного розвитку [1].

Питання взаємодії рухових і пізнавальних 
процесів у дітей має глибоке історичне коріння. Його 
розв’язанню присвячені помисли античних мислителів. 
Так спочатку рухову діяльність загалом, а потім 
фізичні вправи зокрема, вважали дієвим активатором 
інтелектуальної діяльності. Факт існування тісного 
зв’язку між рівнем розвитку пізнавальних здібностей 
й організацією та методикою фізичного виховання 
доведено Т. Ю. Круцевич (1999), О. Д. Дубогай (2001), 
А. А. Пивовар (2005), В. В. Поліщук (2008).

Дослідження (Запорожець А. В.; Божович Л. І.)  
довели про домінантне значення  рухів у становлен-
ні психічних функцій дитини. Кожний руховий акт 
здійснюється в часі і просторі, тому дитина, яка ак-
тивно рухається отримує можливість набути за оди-
ницю часу більший об’єм інформації, що і створює 
передумови до прискореного формування її психіки. 
Нормальними умовами прояву та розвитку здібностей 
під час навчання є спільна ігрова діяльність, спілку-
вання з іншими дітьми, під час якого дитина не тільки 
рухається, а й легко запам’ятовує все почуте в даний 
період. Встановлено, що відставання у розумовому 
розвитку призводить до відставання у розвитку фізич-
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них якостей. Доведено, що активна рухова діяльність 
позитивно впливає на розумову працездатність.

Психологи Виготьський Л. С. (1984), Ж. Піаже 
(1965) вважають, що інформація запам’ятовується 
швидше, якщо дитина не тільки чує, але й бачить, об-
разно уявляє те, що вона почула на фоні ігрової ді-
яльності або якихось рухових дій, які сприяють ство-
ренню певного емоційного фону та настрою. Ігрові 
ситуації сприяють зацікавленню дітей, створюють і 
підвищують інтерес до інформації.

Зміст матеріалу, який вивчається, супроводжу-
ється руховими діями певної структури, що допома-
гає моделювати образ-асоціацію знань паралельно з 
інформацією, яку надає педагог. Передача знань під 
час гри дозволяє залучити до роботи не лише свідо-
му пам’ять дитини, але й проміжне асоціативне мис-
лення. У рухливій грі спостерігається мимовільне 
запам’ятовування і паралельно за рахунок рухових 
дій і фізичних вправ визначеної структури знімається 
розумова втома, відбувається корекція зору, постави, 
поліпшується функція дихання, покращується емо-
ційний стан дитини [4, 5, 7 ].

На думку О. Д. Дубогай, одним із негативних явищ 
традиційних і нових систем освіти є розрив між фі-
зичним вихованням і всіма іншими видами навчаль-
ної діяльності дітей. Вона наголошує на взаємозв’язку 
пізнавальної і рухової діяльності у процесі навчання, 
який може забезпечити освітній, оздоровчий і вихов-
ний ефект [2].

Численні дослідження вчених (Григоренко В. 
Г., 2001; Дубогай О. Д., Пангелов Б. П., Фролова 
Н. О., Горбенко М. І., 2001) наголошують на недо-
статній розробленості механізмів, які обумовлюють 
взаємозв’язок рухових здібностей і пізнавальних про-
цесів, механізмів розвитку психоемоційної сфери, що 
дійсно відповідає сьогоднішньому стану фізичного 
виховання та потребує подальшого осмислення.

Сутність такої взаємодії повинна полягати у під-
вищенні освітньої спрямованості процесу фізичного 
виховання, який передбачає інтеграцію рухових, піз-
навальних і творчих процесів у розвитку гармонійно 
розвинутої дитини [2, 7].

Окреслюючи дану проблему у світлі викладеного, 
пошук нових шляхів оптимізації поєднаного фізично-
го і розумового розвитку дошкільників залишається 
актуальним.

На наш погляд, у прагненні до гармонійного фізич-
ного і розумового розвитку дитини, одним із шляхів 
оптимізації фізичного виховання в значній степені мо-
жуть слугувати заняття з використанням інноваційних 
технологій, таких як інтегровано-розвивальні м’ячі.

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: полягала у вивченні ставлення педа-

гогів дошкільних закладів освіти, щодо впровадження 
інтегровано-розвивальних м’ячів у процес фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку.

Методи дослідження: аналіз науково-методичної 
літератури за темою дослідження; анкетування.

Організація дослідження. Анкетування прово-
дилося серед педагогів (вихователів, методистів, ін-
структорів фізичної культури) дошкільних навчаль-
них закладів освіти м. Львова в кількості 95 осіб.

Результати дослідження.
В усіх дошкільних навчальних закладах про-

цес фізичного виховання є обов’язковою складовою 
навчально-виховного процесу дітей. Одне з головних 
завдань дошкільного закладу – створити найсприятли-
віші умови для гармонійного розвитку дітей. Завдан-
ням сучасної педагогіки є пошук і створення методик, 
що гармонійно впливають на всі сфери розвитку ди-
тини, не поділяючи складний і єдиний, цілісний про-
цес на окремі, практично не зв’язані між собою ком-
поненти [4]. У практиці дошкільних закладів освіти 
України недостатньо використовуються інноваційні 
методики, альтернативні програми з нетрадиційними 
підходами, щодо удосконалення процесу фізичного 
виховання, спрямованого на поєднаний розвиток ру-
хової і розумової сфери дітей, що істотно збагатить 
навчально-виховний процес. Для поєднаного розви-
тку доцільним є застосування спеціального приладдя 
та інвентарю, оскільки в дошкільному віці спостеріга-
ється інтенсивний розвиток освоєння навколишнього 
світу, прагнення взаємодіяти з різними предметами. 
Але технічні розробки, які пропонуються дітям, на-
правлені на розвиток фізичних якостей або розумових 
здібностей без їх інтеграції, крім того, практично не 
застосовують елементи різних видів спорту[3]. По-
вноцінному вирішенню оздоровчих, освітніх і вихов-
них завдань сприятиме використання інтегровано-
розвивальних м’ячів в процесі занять.

Питання використання інтегровано-розвивальних 
м’ячів у фізичному вихованні не було предметом на-
укових досліджень. У методичній літературі зустрі-
чаються  лише дані використання «освітніх» м’ячів у 
практиці фізичного виховання загальноосвітніх шкіл 
Польщі [8].

Ми пропонуємо модифікований варіант 
інтегровано-розвивальних м’ячів, які виготовлені з 
гуми,  діаметром 20-25 см і вагою 100-125 грам. Це 
різнокольорові м’ячі, на яких розміщені літери укра-
їнського алфавіту, цифри,  геометричні фігури, різно-
манітні знаки [6]. Широке їх використання у фізично-
му вихованні дітей старшого дошкільного  віку буде 
сильним заохоченням до навчання. Пізнаючи ігри, 
забави, різноманітні вправи і естафети з інтегровано-
розвивальними м’ячами, діти охоче і з радістю будуть 
свідомо ініціювати і свідомо брати в них участь.

Вправи з м’ячем – це в першу чергу предметні дії. 
Роль предметних дій в розвитку здібності управління 
рухами досить суттєва. На думку С. Л. Рубінштейна, 
для таких дій, які націлені на певний предмет, потре-
бується оволодіння рухом, точність і координація різ-
номанітних його компонентів, які необхідні для такої 
дії, в процесі якої вони і виробляються.

Основна мета інтегрованих фізкультурних занять з 
використанням інтегровано-розвивальних м’ячів – це 
сприяння всебічному гармонійному розвитку дитини. 
Відповідно до мети інтегровані фізкультурні заняття 
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спрямовані на вирішення пріоритетних завдань: збе-
реження та зміцнення здоров’я; розширення рухового 
досвіду, удосконалення навичок з основних рухів; роз-
виток фізичних якостей; розвиток розумових здібнос-
тей; розвиток творчих здібностей, моральних ціннос-
тей, вольових якостей, естетичної культури [6].  

 За результатами анкетування аналіз паспортної 
частини свідчить, що в опитуванні брали участь до-
свідчені фахівці – 72%, оскільки педагогічний стаж 
роботи перевищує 10 років, 18% – стаж роботи понад 
20 років, до 10 років – 10% опитуваних. Переважна 
більшість респондентів мають вищу освіту – 65,3%, а 
середню спеціальну – 34,7%.

Аналіз довів, що навчання і виховання дітей стар-
шого дошкільного віку у дошкільних закладах осві-
ти здійснюється відповідно до програми «Я у світі» і 
«Впевнений старт».

Опитувані виділили декілька факторів від яких за-
лежить фізичний і розумовий розвиток дитини. Серед 
них наступні: навчання – 67,6%, виховання – 58,1%, 
сім’я – 44,2%, спадковість – 40,3%, соціальне оточен-
ня – 39,5%, колектив – 24,6%. 

Нами було встановлено, що всі 100% респондентів 
цікавляться нововведеннями у процес фізичного ви-
ховання.

На запитання «Яким формам занять з фізичного 
виховання Ви надаєте перевагу?» більшість респон-
дентів виділили заняття з елементами ігор, забав і ес-
тафет – 54,6%; заняттям за інноваційними методиками 
віддали перевагу 34,1%; традиційним фізкультурним 
заняттям – 11,3% респондентів.

В результаті опитування ми визначили, що 77% 
респондентів поєднували фізкультурні заняття з ін-
шими навчальними заняттями, у 23% опитуваних ми 
отримали заперечну відповідь.

На запитання «З якими дисциплінами Ви поєдну-
вали фізкультурні заняття?» отримали наступні від-
повіді: з математикою – 44,2%, з розвитком мовлення 
– 32,6%, ознайомлення з навколишнім світом – 21%, 
музика – 19%, художня література – 10,5%, біологія – 
8,4%, валеологія – 6,3%, англійська мова – 4,2%.

На думку 27,7% опитуваних всі фізичні вправи 
сприяють розумовому розвитку дітей. Інші респон-
денти найбільшу перевагу віддають рухливим іграм 
– 65%, сюжетним іграм – 61%, вправам з різноманіт-
ним інвентарем – 58%, вправам для розвитку дрібних 
м’язів рук – 52%, імітаційним вправам – 46,2%, еста-
фетам – 41,4%, вправам на орієнтацію у просторі – 
40,5%, гімнастичним вправам – 23,2 %   (Рис. 1.).

Для формування пізнавальних процесів особли-
вий інтерес представляє рухова діяльність під час 
занять фізичними вправами, тому як в ній співвідно-
сяться відчуття і свідомість. І. М. Сєчєнов довів, що 
в цілісній структурі розвитку та пізнавальної діяль-
ності людини провідну роль відіграє руховий аналі-
затор. Він показав взаємозв’язок моторних функцій 
із вищими відділами центральної нервової системи. 
Таким чином, можна говорити, що рухи людини 
впливають на її психічний розвиток, а відтак і на піз-
навальну діяльність.

Переважна більшість опитаних (91,5%) вважають, 
що рухова активність впливає на розумовий розвиток 
дітей, а 8,5% – цей вплив відзначають частково. Про 
повну відсутність впливу рухової активності на розу-
мовий розвиток не стверджує жоден з респондентів.

Вченими встановлено,що у дошкільному віці біо-
логічна потреба в русі є провідною і здійснює мобілі-
заційний вплив на інтелектуальний і емоційний роз-
виток дитини [5].

Аналіз засвідчив, що 98,8% опитаних вважають 
доцільним поєднання в процесі фізкультурних занять 
рухову і пізнавальну діяльність, про недоцільність по-
єднання висловились лише 1,2% респондентів.

Фізкультурні заняття в поєднанні з руховою і піз-
навальною діяльністю створюють єдине педагогічне 
середовище, яке має сенергетичний ефект, – ефектив-
ність комплексного впливу значно перевищує сумарну 
ефективність тих самих засобів у випадку їх окремого 
застосування.

На думку опитаних, найважливішими характерис-
тиками занять з інтегровано-розвивальними м’ячами 
є сприяння гармонійному розвитку дітей – 54%; уріз-
номанітнення фізкультурних занять виділили 21,6% 
респондентів; збільшення обсягу рухової активності 
під час інших занять та прогулянок – 24,4% (Рис. 2.).

Респондентам було запропоновано розставити по 
значущості, на який  розвиток можна впливати під час 
занять з інтегровано-розвивальними м’ячами. На пер-
ше місце всі респонденти поставили фізичний розви-
ток, що склало 95 балів, на друге місце респонденти 
поставили розумовий розвиток – 180 балів, на третє 
місце – естетичний розвиток (225 балів), на четверте 
місце – соціально-моральний (275 балів), і на п’яте – 
креативний, що відповідає 315 балам.

На запитання «Чи подобається Вам дизайн 
інтегровано-розвивальних м’ячів?» 97% опитаних 
відповіли «так», 3% – запропонували збільшити ко-
льорову гаму м’ячів. Заперечних відповідей щодо ди-
зайну ми не отримали.

За результатами нашого дослідження всі 100% 
респондентів хотіли би впровадити інтегровано-
розвивальні м’ячі у процес фізичного виховання свого 
дошкільного закладу.

На думку опитаних поєднаному розвитку фізич-
них і розумових здібностей можуть ще сприяти піші 
прогулянки, екскурсії, туристичні походи, спортивні 
свята та розваги, рухливі ігри з лічилками, вправи з 
промовлянням речитативів, ігри з театралізованими 
дійствами, ігри в поєднанні з казко терапією, віршо-
вані вправи, пальчикова гімнастика, ігри зі співами, 
нетрадиційне обладнання та інвентар.

На запитання «Чи використовували Ви на фіз-
культурних заняттях різноманітні технології (інвен-
тар) для поєднаного фізичного і розумового розви-
тку?» ми отримали позитивну відповідь у 63,5% 
респондентів, і заперечну у 36,5%. Серед опитаних, 
які використовують такі технології виділяють на-
ступні: кольорові кеглі і фішки, обручі гімнастичні, 
кольорові прапорці, м’ячі різної величини і кольору, 
природній матеріал, палиці, мішечки, кубики з зо-
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Рис. 1. Фізичні вправи, які сприяють розумовому розвитку дітей, %

Рис. 2. Найважливіші характеристики занять з інтегровано-розвивальними м’ячами

браженнями, геометричні фігурки, картки з зобра-
женнями.

Аналіз анкетування засвідчив, що всі респонден-
ти (100%) дали позитивну оцінку щодо впровадження 
інтегровано-розвивальних м’ячів у процес фізичного 
виховання дітей старшого дошкільного віку і вбача-
ють доцільним розробку методичних рекомендацій.  

Висновки.
Таким чином, узагальнюючи викладене, можна 

відмітити, що вчені дійшли висновку щодо існування 
взаємозв’язку між фізичною і пізнавальною діяльніс-
тю дитини і доцільності педагогічних дій, спрямова-
них на інтегрований розвиток рухової та розумової 
сфери в умовах дошкільного навчального закладу. Але 
в практиці роботи ДНЗ повільні темпи інтеграції ру-

хових і розумових процесів у розвитку дітей пов’язані 
з недостатньо ефективно діючою традиційною орга-
нізацією навчально-виховного процесу. Навчання в 
русі є одним із сучасних способів інтеграції  рухових і 
пізнавальних процесів, тобто розвиток рухової актив-
ності і розумової діяльності необхідно вирішувати як 
одне завдання.  Результати анкетування показали, що 
поєднання рухової і пізнавальної діяльності є доціль-
ним в процесі фізкультурних занять. На думку педа-
гогів використання інтегровано-розвивальних м’ячів 
в процесі фізичного виховання сприятиме гармоній-
ному розвитку дітей.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на визначення показників рухової і розумової 
сфери дітей старшого дошкільного віку. 
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