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У статті розглядається проблема важливості формування здоров’язбережувальної компетентності
учнів  початкових  класів  засобами  кінезіологічних  фізкультхвилинок;  виокремлюється  класифікація
здоров’язбережувальних  технологій;  висвітлюються  сучасні  підходи  до  інтерпретації  поняття
“здоров’язбережувальна компетентність” в умовах реформування системи освіти України; пропонується
комплекс  кінезіологічних  фізкультхвилинок  для  формування  здоров’язбережувальної  компетентності
молодших школярів.

Ключові  слова: здоров’язбережувальна  компетентність;  здоров’язбережувальні  технології;
кінезіологічні вправи.
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FORMATION OF HEALTHCARE-SAVING COMPETENCE OF PRIMARY SCHOOL
STUDENTS BY THE MEANS OF KINESIOLOGICAL EXERCISE MINUTES

The article deals with the problem of the importance of the formation of health and preserving competence of
primary school students by means of kinesiological exercise minutes; singles out the classification of healthcare-
saving  technologies;  highlights  the  modern  approaches  to  the  interpretation  of  the  concept  “health-saving
competence” in the context of reforming the education system of Ukraine; offers a complex of kinesiological exercise
minutes for the formation of health-saving competence of junior pupils.

The article states that one of the means of solving the above tasks is the use of health-saving technologies,
without  which  the  educational  process  of  a  modern  educational  institution  became  impossible.  It  is  also  very
important  that  each  technology has  a health-improving orientation,  and used  in  the  complex  health protective
activities would form a sustainable motivation for younger students in a healthy way of life. The process of formation
of healthcare-saving competence in primary school students can not be avoided without the use of kinesiological
exercise minutes. With the help of kinesiology, health  improves, basic mental processes are optimized  (memory,
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П
остановка  проблеми.  Одним  із
основних  завдань  сучасної  школи  є
створення освітнього середовища для

розвитку  здорової дитини, формування в учнів
початкових класів свідомого ставлення до свого
життя  і  здоров’я,  оволодіння  навичками
безпечного життя і здорової поведінки.

Нажаль,  за  даними  сучасних  досліджень,
майже  90%  українських  школярів  мають
відхилення у здоров’ї, понад 50% – незадовільну
фізичну підготовку, близько 60% мають низький
рівень  фізичного  розвитку.  Екологічний,
соціальний,  економічний  стани, які  склалися  в
нашій  державі  на  цей  час,  не  дають  змоги
покращити показники захворюваності. Невтішною
також є і система шкільного фізичного виховання,
котра,  у першу чергу, повинна вирішити задачі
зміцнення  та  покращення  здоров’я  дітей,
різнобічного фізичного розвитку, загартовування
учнів [3].

Відповідно  до  нормативноправових
документів – Конституції України, Законів України
“Про  освіту”,  “Про  позашкільну  освіту”,
Національної стратегії розвитку освіти в Україні
на 2012 – 2021 роки одним із пріоритетів державної
освітньої політики є створення оптимальних умов
для  формування,  збереження  та  зміцнення
здоров’я  учнівської  молоді,  розвитку  фізично
здорової та  духовно багатої  особистості.

Доведено, що в розвиненому суспільстві рівень
здоров’я  значною  мірою  пов’язаний  із  рівнем
освіти.  Чим  вищий  освітній  рівень  певного
соціального середовища, тим кращі, як правило,
у ньому узагальнені  показники здоров’я. Отже
завдання  збереження  й  зміцнення  здоров’я
потрібно розв’язувати, насамперед, педагогічними
засобами,  при  цьому,  освіта  в  аспекті
здоров’язбереження розуміється комплексно: і як
надання  інформації,  і  як  навчання  методів,
прийомів і навичок здорового способу життя, і як
виховання в дусі безумовного пріоритету цінностей
індивідуального і громадського здоров’я в усіх його
проявах, сферах, рівнях [2, 94].

Проблема  здоров’я  молодших  школярів
розглядається  в  дослідженнях  таких  сучасних
соціологів,  медиків,  педагогів,  психологів,
методистів як: Т. Андрющенко, Н. Бібік, Є. Вайнер,
С. Дудко, О. Ващенко, С. Кондратюк, В. Оржеховська,
О. Савченко, М. Удовенко.

Основні принципи організації оздоровчої освіти
та виховання учнів висвітлено у працях М. Гриньової,
С. Кириленка, Л. Заплатнікова, Л. Пономарьової,

Б.  Шияна.  Застосування  здоров’язберігаючих
технологій  у  сучасній  українській  школі
проаналізовано у працях В. Лозинського, Л. Антонової,
М. Смірнова, В. Циганова, Є. Юніної.

Більшість  досліджень  цієї  проблеми
сфокусовані  на  вивченні  особливостей
формування  та  розвитку  здоров’язберігаючих
компетентностей у  школярів,  тому метою нашої
статті є: обґрунтувати та  довести  необхідність
формування здоров’язбережувальної компетентності
учнів  початкових  класів  за  допомогою
кінезіологічних  фізкультхвилинок;  визначити
технології  формування  здоров’язбережувальної
компетентності молодших школярів.

Виклад  основного  матеріалу.  Згідно
Державного стандарту базової і повної загальної
середньої  освіти  здоров’язбережувальна
компетентність –  здатність учня  застосовувати
в  умовах  конкретної  ситуації  сукупність
здоров’язбережувальних компетенцій, дбайливо
ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших
людей [7].

На  думку  Н.В.  Тамарської  суть  поняття
“здоров’язбережувальна  компетентність”
проявляється у проведенні профілактичних заходів
і  застосуванні  здоров’язбережувальних
технологій  людьми, що  знають  закономірності
процесу здоров’язбереження [4, 11].

Т.Г. Шаповалова визначає здоров’язбережувальну
компетентність як  інтегральну  динамічну  рису
особистості,  що  проявляється  в  здатності
організувати здоровий спосіб життя й регулювати
діяльність,  спрямовану на збереження здоров’я;
адекватно  оцінювати  свою  поведінку,  а  також
учинки  й  погляди  оточуючих;  зберігати  та
реалізовувати власні здоров’язберігаючі позиції в
різних, зокрема, несприятливих умовах. Виходячи
з  особисто  засвоєних  моральних  норм  та
принципів,  а  не  за  рахунок  зовнішніх  сил;
протистояти  негативному  тиску,  протидіяти
впливам, що суперечать внутрішнім установкам,
поглядам  і  переконанням,  активно  їх
перетворювати, самостійно приймати моральні
рішення [10, 196].

На думку О. Ващенко “здоров’язбережувальна
компетентність”  –  це  комплекс  знань,  умінь,
ставлень  та  цінностей,  які  спрямовані  на
збереження  й  укріплення  здоров’я  –  свого  та
оточуючих, на уроках та в позаурочній діяльності
[1, 4].

Одним  із  засобів  вирішення  окреслених
завдань  є застосування  здоров’язбережувальних

attention,  thinking,  speech,  hearing,  imagination,  perception),  mental  working  capacity  and  psycho-emotional
state of students increases.

Keywords: health-preserving competence; health-saving technologies; kinesiological exercises.
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технологій,  без  яких став неможливим освітній
процес  сучасного  навчального  закладу.  Аналіз
наукових публікацій з даної проблеми засвідчив
наявність різноманітних підходів до визначення
поняття “здоров’язбережувальні технології”.

На  думку  В.  Єфімової,  “поняття
“здоров’язбережувальні  технології”  потрібно
розглядати “як частину педагогічної науки, яка
вивчає  і розробляє цілі,  зміст  і методи навчання
здорового способу життя, спрямована на вирішення
питань  здоров’язбереження в системі освіти; як
спосіб організації, модель навчального процесу, що
гарантує  збереження  здоров’я  всіх  суб’єктів
навчального процесу; як інструментарій освітнього
процесу, як систему вказівок, які повинні забезпечити
ефективність і результативність навчання разом із
збереженням здоров’я учнів [6, 59 – 60]”.

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язбережувальних
технологій дає можливість виокремити такі типи:

  здоров’язберігаючі  –  технології,  що
створюють  безпечні  умови  для  перебування
дитини  в  школі,  ті,  що  вирішують  завдання
раціональної  організації  виховного  процесу
(врахування  вікових,  статевих,  індивідуальних
особливостей та гігієнічних норм), відповідності
розумового  та  фізичного  навантаження
можливостям дитини;

  оздоровчі  технології  –  спрямовані  на
вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я
дітей  (фізична  підготовка,  загартування,
гімнастика,  масаж, фітотерапія,  аромотерапія,
музична терапія).

  технології  навчання  здоров’ю –  гігієнічне
навчання, формування життєвих навичок, статеве
виховання, профілактика травматизму;

  виховання  культури  здоров’я  –  виховання
особистісних якостей, які сприяють збереженню
і зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про
здоров’я,  як  цінність,  посиленню мотивації на
ведення  здорового способу життя.

Реалізація здоров’збережувальних технологій
передбачає:

 моніторинг рівня здоров’я школярів;
  організацію  освітнього  середовища  в

навчальних закладах  за вимогами   особистісно
орієнтованого підходу;

  реалізацію  діагностичних,  корекційних  і
реабілітаційних  заходів  з  учнями,  залежно  від
групи здоров’я;

  створення комфортних  умов  перебування в
школах для всіх дітей, в тому числі і з особливими
потребами;

  вибір оптимальних технологій  виховання  і
навчання з урахуванням віку, статі, індивідуальних
особливостей розвитку дитини;

  оптимізацію  соціальногігієнічних  умов
життєдіяльності школярів і педагогів.

Таким  чином,  дуже  важливо,  щоб  кожна  з
технологій  мала  оздоровчу  спрямованість,  а
використана в комплексі здоров’язбережувальна
діяльність,  формувала  б  у  молодших  школярів
стійку  мотивацію  на  здоровий  спосіб  життя,
повноцінний різнобічний розвиток [9].

Процес формування  здоров’язбережувальної
компетентності в учнів початкових класів не може
обійтися  без  застосування  кінезіологічних
фізкульхвилинок. З допомогою засобів кінезіології
зміцнюється  здоров’я,  оптимізуються  основні
психічні процеси (пам’ять, увагу, мислення, мова,
слух,  уяву, сприйняття), підвищується  розумова
працездатність, психоемоційний стан школярів.

Кінезіологія  –  це наука, що  вивчає  здатність
людини  через  рухові  вправи  досягти розвитку
розумових здібностей і повноцінного здоров’я. 

Наукові  дослідження,  що  проводились  в
психології  і нейрофізіології  виявили, що певні
фізичні рухи  впливають на  розвиток  інтелекту
людини.

На підставі отриманих висновків виникла нова
система  – освітня  кінезіологія,  спрямована  на
координацію роботи правої і лівої півкулі й розвиток
взаємодії рухів і психофізичних функцій.

Засновником  освітньої  кінезіології  є
американський вчений Пол І. Деннісон, який все
своє професійне життя присвятив сфері – освіти.
Пол  І. Деннисон доктор філософії та педагог за
освітою. В  1960  році  він  почав дослідження  з
поліпшення читання і його зв’язок з поліпшенням
мозку, яке надалі переросло в працю “Гімнастика
для мозку”. Вчений розробив систему швидких,
простих, специфічних рухів, що приносять користь
кожному незалежно від його проблеми.

Враховуючи  функціональну  спеціалізацію
півкуль  (права  –  гуманітарна,  ліва  –
математична), а також роль спільної діяльності у
здійсненні  вищих  психічних  функцій,  можна
вважати, що порушення міжпівкульної передачі
інформації спотворює пізнавальну діяльність дітей
початкової  школи.  В  даний  час  зростає  число
дітей з  мінімальними мозковими дисфункціями
(близько  30%),  які  проявляються  порушенням
мовлення,  мислення,  зміною  якостей  психіки.
Доведено,  що певну  роль в  їх виникненні  грає
порушення функціональної асиметрії кори великих
півкуль головного мозку і міжпівкульної взаємодії.
Проблема  успішності  в  навчанні  може  бути
вирішена, якщо в процесі життя використовується
робота обох півкуль мозку [5].

Кінезіологічні  фізкультхвилинки дають
можливість  задіяти  ті  ділянки мозку  дітей,  які
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раніше не брали участі в навчанні. У ході занять
у молодших школярів розвиваються міжпівкульні
зв’язки,  поліпшується  пам’ять  і  концентрація
уваги.  Спостерігається  значний  прогрес  у
здібностях до навчання та вміння керувати своїми
емоціями [8].

Кінезіологічні  фізкультхвилинки   ми
визначаємо як вправи,  які сприяють  збудженню
певних  ділянок  мозку  і  вмиканню  механізму
об’єднання  думок  і  рухів.  За  допомогою
спеціально  підібраних  кінезіологічних  вправ
організм координує роботу правої і лівої півкулі і
розвиває  взаємодію  тіла  та  інтелекту.
Кінезіологічні фізкультхвилинки полегшують всі
види навчання і особливо ефективні для оптимізації
інтелектуальних процесів і підвищення розумової
працездатності  учнів.  Ці  вправи  покращують
розумову  діяльність,  синхронізують  роботу
півкуль, сприяють запам’ятовуванню, підвищують
стійкість  уваги,  допомагають  відновленню
мовленнєвих  функцій,  полегшують  процеси
читання і письма учнів початкових класів.

До комплексу кінезіологічних фізкультхвилинок
входять:

 вправи на розвиток пам’яті, уваги, уяви, логіки
у  дітей,  які  мають  недостатній  рівень
інтелектуальної  готовності до навчання у школі
(“Людинапавук”,  “Кулак – ребро – долоня”,
“Оладки”, “Вухоніс”);

  вправи  на  розтягування,  які  нормалізують
гіпертонус  та  гіпотонус  (“Незвичайне
крокування”, “Зірви яблука”, “Точки рівноваги”);

 дихальні  вправи, які  покращують ритміку
організму,  розвивають  самоконтроль  (“Хмара
дихання”);

  вправи для очей  розвивають міжпівкульну
взаємодію, підвищують енергію організму(“Око
мандрівник”, “Ледачі вісімки для очей”);

 вправи для розвитку мислення та мовлення
(“Точки землі”, “Кнопки мозку”, “Зігнута нога”);

  вправи  для  розвитку  дрібної  моторики
(“Дзеркальне малювання”, “Слон”);

  вправи  на  зняття емоційного напруження,
релаксація (“Свічка”, “Нирець”, “Енергетизатор”);

 вправи на подолання патологічних відхилень
(“Перехресні  кроки”,  “Лобнопотиличний
корекція”);

 масаж.
Таким  чином,  ми  дійшли  до  висновку,  що

здоров’язбережувальна  компетентність  –  це
багатогранний  процес  формування  знань,
удосконалення умінь та навичок, набуття досвіду
збереження  здоров’я, що проявляється у вмінні
вести здоровий спосіб життя і прямо пропорційно
підвищенню рухової активності та усвідомленому

формуванні  культури  здоров’я  молодших
школярів. 

У ході систематичних занять за кінезіологічними
програмами в дитини зникають явища дислексії,
розвиваються міжпівкульні зв’язки, поліпшується
пам’ять  і  концентрація  уваги.  У  зв’язку  з
поліпшенням  інтегративної  функції  мозку  в
багатьох  школярів  спостерігається  значний
прогрес  у  здібностях  до  навчання  та  вміння
керувати  своїми  емоціями. Кінезіологічні
фізкультхвилинки покращують  увагу  і  пам’ять,
формують просторові уявлення учнів.
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