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Abstract
On the basis of the data from scientific and methodological resources up-to-date
development trends in the process of physical education in the general secondary education
establishments are defined in the publication. Best scientific practices in the field of healthforming activity are considered. The aim of the research is to distinguish theoretical basis of
the concept of health-forming technologies in the process of physical education of primaryschool aged children. The following research methods were used in order to achieve the aim
of the investigation: analysis and generalization of the data from scientific and
methodological resources, Internet sources, content analysis, concept and term analysis,
theoretical and methodological analysis. Justification of the concept of health-forming
technologies in the process of physical education of primary-school aged children, which
meets key provisions of the concept structure, is offered. The aim, objectives, main principles
of the concept functioning, including didactic principles, the principles of physical education
and specific principles of health-forming activity (innovative design, health-forming validity,
dominant of child’s health, three-pronged concept of health, teacher’s competence,
systemacity) are defined. Conceptual approaches, necessary for presenting the scope of
generalized scientific ideas from the field of children’s health formation, organization of
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theoretical and practical activity in regards to research. Conceptual approaches of general
scientific methodological level (systematic, synergetic, activity, dialectical) as well as the
approaches of specific scientific methodological level (person-centered, differentiated,
axiological, participative, sociocultural) are characterized. The main activity areas within the
frames of the concept implementation, health-forming technology as a part of the introduced
concept are systematized.
Key words: concept, formation, health, schoolchildren, principle, approaches.
ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЗДОРОВ’ЯФОРМУЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ В ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО
ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Наталія Гончарова
Національний університет фізичного виховання і спорту України, Київ, Україна
Анотація
У статті на основі аналізу науково-методичної літератури визначено актуальні на
сьогодні напрями розвитку процесу фізичного виховання у закладах загальної середньої освіти. Розглянуто наукові напрацювання у напрямку здоров’яформуючої
діяльності у сучасній школі. Метою роботи було визначено теоретичне обґрунтування
концепції здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей
молодшого шкільного віку. Методи дослідження які були використані для досягнення
мети дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури, ресурсів
мережі Internet, контент-аналіз, понятійно-термінологічний аналіз, теоретико-методологічний аналіз. Запропоновано обґрунтування концепції здоров’яформуючих технологій
в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, яка відповідає
ключовим положенням побудови концепцій. Визначено мету, завдання, основні принципи функціонування концепції, серед яких дидактичні принципи, принципи фізичного
виховання та спеціальні принципи здоров’яформуючої діяльності (інноваційного
проектування, здоров’яформуючої валідності, домінанти здоров’я дитини, триєдиного
розуміння здоров’я, компетентності вчителя, системності), концептуальні підходи, що
необхідно було задля представлення сукупності узагальнених наукових положень по
проблемі формування здоров’я дітей, організації теоретичної та практичної діяльності
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по проблемі дослідження. Розкрито концептуальні підходи загальнонаукового рівня
методології (системний, синергетичний, діяльнісний, діалектичний) та підходи
конкретно-наукового рівня методології (особистісно-орієнтований, диференційований,
аксіологічний, партисипатичний, соціокультурний). Систематизовано основні напрями
діяльності в рамках практичної реалізації концепції, здоров’яформуючу технологію яка
є складовою запропонованої авторської концепції.
Ключові слова: концепція, формування, здоров’я, школярі, принципи,
підходи.
Вступ. Трансформація суспільного життя у напрямку інформатизації, змінила
відношення дорослих і як наслідок дітей до систематичної фізкультурно-оздоровчої
діяльності, спеціально-організованої рухової активності. Тривале знаходження в
положенні сидячи під час навчання, користування комп’ютером та перегляд телевізору
скоротив час на рухливі ігри, самостійне виконання фізичних вправ [14, 22].
Результатом тенденції у напрямку скорочення часу на спеціально-організовану
рухову активність дітей є прояви гіподинамії [19, 20].
Внутрішніми причинами зниження спеціально-організованої рухової активності
дітей є втрата ними інтересу до урочної форми занять, що обумовлено на думку
Ю. Ю. Бас [3], певними причинами:
- не враховуються інтереси школярів щодо вибору фізичних вправ, які жорстко
регламентовані державною програмою;
- не використовуються сучасні засоби фізкультурно-оздоровчої роботи;
- не враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей у різні вікові
періоди;
- не диференціюються фізичні навантаження з урахуванням стану здоров’я,
рівня фізичної підготовленості;
- низький рівень матеріально-технічного забезпечення шкіл;
- не розроблена достатньо ефективна система оцінки успішності учнів [3].
Перед сферою фізичного виховання стоїть глобальне завдання, яке передбачає
впровадження комплексних заходів які мають короткострокову та довгострокову
перспективу. Окремі напрацювання пов’язані в намаганням вирішення окремих питань
формування здоров’я дітей в період навчання в школі не дозволяють досягти
комплексного підходу до вирішення зазначеного проблемного питання та потребують
запровадження заходів на рівні концепції здоров’яформуючих технологій.
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Під «концепцією» розуміють – комплекс ключових положень, що достатньо повно та всебічно розкривають сутність, зміст та особливості явища що вивчається, його
існування у дійсності або практичній діяльності людини [12]. З точки зору педагогіки
«педагогічна концепція» – складна, цілеспрямована, динамічна система фундаментальних знань про педагогічний феномен, що повно та всебічно розкриває його сутність,
зміст, особливості, а також технологію оперування з ним в умовах сучасної освіти [17].
Під час проведення аналізу науково-методичної літератури та її систематизації,
розглянуто

досвід дослідників

у напрямку впровадження здоров’яформуючих

технологій у процес фізичного виховання осіб різного віку. Авторами запропоновані
дослідження у напрямку обґрунтування теоретичних засад здоров’яформуючої
діяльності, індивідуалізації та диференціації освітнього процесу за гендерною ознакою
[7, 18], у напрямку впровадження інноваційних засобів фізичного виховання [8, 20] та
створення здоров’яформуючого освітнього середовища [16].
Розглядаючи проблему здоров’яформування дітей молодшого шкільного віку з
системної позиції слід звернути увагу на недостатнє її вивчення як у теоретичному, так
і практичному аспекті. Аналіз науково-методичної літератури та практичного досвіду
підтверджує низку невирішених питань та протирічь в рамках функціонування системи
фізичного виховання в школі, які мають велике соціальне значення:
- потребою суспільства у гармонійно-розвинутій особистості та низькому рівні
сформованості знань, умінь та навичок дітей у напрямку збереження власного здоров’я,
розуміння власного здоров’я як цінності;
- необхідністю системної діяльності зі збереження здоров’я дітей у період
навчання в школі та низьким рівнем обізнаності вчителів початкових класів у напрямку
впровадження здоров’яформуючих технологій в процес фізичного виховання в школі;
Окремі наукові положення запропоновані в роботах цих авторів [5, 8, 20] мають
корисні ідеї, задуми, які слід враховувати під час обґрунтування концепції
здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та розробити концепцію
здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку.
Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури,
ресурсів мережі Internet, контент-аналіз, понятійно-термінологічний аналіз, теоретикометодологічний аналіз.
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Результати дослідження та їх обговорення. Вирішенню проблемних питань
сучасного етапу розвитку системи освіти може сприяти розробка та впровадження в
процес

фізичного

виховання

дітей

молодшого

шкільного

віку

концепції

здоров’яформуючих технологій. В процесі дослідження була розроблена концепція
здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку (рис. 1).
Соціальні передумови
Біологічні передумови
Особистісні передумови
Теоретичний рівень обґрунтування
Практичний рівень обґрунтування
Концепція здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей
молодшого шкільного віку

Концептуальні підходи
системний, синергетичний, діяльнісний, діалектичний, соціокультурний,
особистісно-орієнтований, диференційований, аксіологічний, партисипатичний
Концептуальні основи
Мета: розробка теоретико-методичних та технологічних засад здоров’яформуючої
діяльності в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, яка
спрямована на підвищення рівня їх адаптаційно-резервних можливостей, рухової
активності, мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності та оптимізації процесу
адаптації дітей до умов навчання в школі
Завдання: навчальні, оздоровчі, виховні, рекреаційні
Принципи: дидактичні, соціально-педагогічні принципи системи фізичного
виховання, методичні принципи фізичного виховання, принципи побудови занять у
фізичному вихованні, принципи проектування здоров’яформуючого освітнього
простору,
принципи
здоров’ясбережувальної
педагогіки,
принципи
здоров’яформуючої діяльності
Організаційно-методичні умови реалізації концепції
Здоров’яформуюча технологія в процесі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку

підготовчий
Моніторингу
- попереднього
- етапного
- підсумкового

Етапи технології
основний
Компоненти технології
Змістовний
- проектний
- програмно-методичний
- професійно-компетентносний
Критерії ефективності

заключний
Організаційний
- суб’єкти процесу ФВ
- умови реалізації

Рис. 1. Блок-схема концепції здоров’яформуючих технологій у процесі
фізичного виховання дітей шкільного віку
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В

рамках

розробки

даної

концепції

було

визначено

необхідність

її

обґрунтування на теоретичному, практичному рівнях.
Теоретичний рівень обґрунтування враховує наукові надбання за основними
напрямками розвитку інноваційної діяльності зі збереження здоров’я дітей шкільного
віку:
- теорії

та

методики

фізичного

виховання

(Л. П. Матвеев,

2008

[9];

Т. Ю. Круцевич, 2017 [13]);
- концептуальних

положеннях

проектування

фізкультурно-оздоровчих

технологій в процесі фізичного виховання (О. В. Андрєєва, 2014 [2]; Yea-Wen Lin, 2014
[23]; Л. С. Михно, 2016 [10]);
- основ здоров’я та здорового способу життя (Р. С. Пафенберг, 1999 [11];
С. М. Футорный, 2015 [15]);
- загальних закономірностях впливу фізичної активності на здоров’я людини, її
біологічних, педагогічних та соціальних детермінантах (H.W. Kohl, 2012 [21];
М. В. Дутчак, 2016 [6]);
- здоров’язбереженні та здоров’яформуванні учасників освітнього процесу
(Л. М. Калакаускене, 2007 [8]; Т. Е. Виленская, 2012 [4]; Е. А. Черепов, 2015 [16]).
Оперування якими дозволяє визначити сутність діяльності по формуванню
здоров’я, побудувати її у відповідності до індивідуальних особливостей дітей
молодшого шкільного віку, досягти її ефективності.
Практичний

рівень

обґрунтування

передбачає

безпосередню

перевірку

ефективності функціонування запропонованої концепції з різноманіттям засобів,
методів, врахування принципів, форм реалізації, спрямованих на формування здоров’я
дітей молодшого шкільного віку та можливістю оперативного управління даним
процесом.
Під час визначення напряму педагогічного впливу в рамках функціонування
запропонованої концепції розглядались наступні положення: побудова програми занять
фізичними вправами у відповідності всебічного розвитку рухових якостей дитини, з
урахуванням механізмів перебігу етапів розвитку організму дитини; диференціація
фізичного навантаження у відповідності до вікових особливостей молодших школярів
та перебігу адаптаційних процесів; урахування притаманного дитині рухового режиму
та його корекція у відповідності до вікових норм рухової активності; стимулювання
мотивації

до

систематичної

фізкультурно-оздоровчої діяльності;
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налагодження

взаємодії дітей у складі соціальної групи; побудована система контролю, що
передбачає безпосереднє оцінювання вчителем та систему самоконтролю.
Конкретизація ключових положень авторської концепції визначалась шляхом
систематизації наукових даних інших авторів [1, 2] та включала систему положень:
актуальність – її зорієнтованість та відповідність напрямам вирішення сучасних
проблемних питань організації здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого
шкільного віку в процесі фізичного виховання;
прогностичність – відображення у запланованих діях функціонування концепції,
як існуючих так і майбутніх вимог до здоров’яформуючої діяльності, розширення
гнучкості заходів впливу під дією можливих змін умов та вимог у відповідності до яких
вона буде реалізована;
раціональність – вибір таких цілей і способів їх досягнення, які дозволяють
отримати максимальний результат здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого
шкільного віку;
цілісність – забезпечення різнобічного впливу у напрямку формування здоров’я
дітей молодшого шкільного віку, у обсягу необхідному для досягнення мети,
узгодженість зв’язків між діями суб’єктів освітнього процесу;
контрольованість – можливість оперативного керування засобами впливу на
основі визначення кінцевих і проміжних цілей (очікувані результати), тобто визначити
їх таким чином, щоб існував спосіб перевірити реально отриманих результатів на їх
відповідність цілям.
Концептуальні основи функціонування здоров’яформуючих технологій в
процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку включали мету,
завдання,

принципи

та

умови

функціонування,

концептуальні

підходи

до

здоров’яформуючої діяльності.
Метою концепції було розробка теоретико-методичних та технологічних засад
здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку, яка спрямована на підвищення рівня їх адаптаційно-резервних
можливостей, рухової активності, мотивації до фізкультурно-оздоровчої діяльності та
оптимізації процесу адаптації дітей до умов навчання в школі.
Для більш детального висвітлення завдань авторської концепції їх було
розподілено за основними напрямами діяльності та визначено у відповідності до
завдань предмету «Фізична культура» [13] та доповнено змістом рекреаційної
складової процесу фізичного виховання: навчальні – розширення рухового досвіду,
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оволодіння навичками самостійного виконання фізичних вправ, оволодіння навичками
здорового способу життя, формування теоретичних знань за основними напрямками
підготовки; оздоровчі – направлені на зниження рівня захворюваності дітей в період
навчання у початковій школі, підвищення рівня спеціально-організованої рухової
активності, підвищення адаптаційно-резервних можливостей організму та рівня
фізичної підготовленості, оптимізація адаптаційних процесів до умов навчання в школі;
виховні – формування ставлення у дітей до здоров’я як цінності, формування інтересу
до систематичної фізкультурно-оздоровчої діяльності, покращення психоемоційного
стану, взаємодії між членами учнівського колективу; рекреаційні – отримання
задоволення від занять фізичними вправами, проведення активного відпочинку.
В рамках розгляду напрямів здоров’яформуючої діяльності слід звернути увагу
на принципи їх побудови, які визначаються дидактичними, соціально-педагогічними
принципами системи фізичного виховання, методичними принципами фізичного
виховання, принципами побудови занять у фізичному вихованні, принципами
проектування

здоров’яформуючого

освітнього

простору

та

принципи

здоров’ясбережувальної педагогіки [5, 13, 16], які в рамках вирішення основних
завдань

функціонування

авторської

концепції

були

доповнені

розробленими

принципами здоров’яформуючої діяльності:
- інноваційного проектування – лідируюча позиція освітнього процесу по
впровадженню освітніх інновації. Запровадження принципу передбачає прогностичне
проектування здоров’яформуючої діяльності у процесі фізичного виховання дітей
молодшого шкільного віку, яке ґрунтується на урахуванні нормативно-правових актів у
напрямку здійснення освітнього процесу та збереження здоров’я дітей; впроваджені
інноваційних засобів фізичного виховання, закордонного, вітчизняного передового
досвіду задля підвищення мотивів та інтересів дітей до активізації рухової активності;
- здоров’яформуючої валідності – побудова комплексної системи моніторингу на
основі педагогічних, психологічних, медико-фізіологічних, соціологічних досліджень,
що визначають доцільність використаних певних засобів фізичного виховання, в
рамках функціонування здоров’яформуючої технології, задля досягнення визначеної
мети та перевірки відповідності результатів освітньої діяльності задекларованим;
- домінанта здоров’я дитини – побудова здоров’яформуючої діяльності у
напрямку формування у дітей розуміння здоров’я як цінності, стимулювання
психологічних механізмів розвитку відповідального ставлення у дітей до власного
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здоров’я, формування у суспільстві ціннісного ставлення до здоров’я в рамках
функціонування взаємодії у системі «сім’я - школа»;
- компетентності вчителя – готовність вчителя для впровадження в процес
фізичного виховання здоров’яформуючих технологій;
- інтегрованості – побудова планомірної здоров’яформуючої діяльності, яка
передбачає розробку спрямованого, контрольованого та регульованого алгоритму
взаємодії всіх суб’єктів освітнього процесу (вчителя, учня, батьків) у напрямку
формування здоров’я дітей, визначення окремих етапів та ефективне їх поєднання
задля раціоналізації даної діяльності та формування наступності педагогічного впливу.
Під час розробки концепції здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку були враховані концептуальні підходи, що
необхідно було задля представлення сукупності узагальнених наукових положень по
проблемі формування здоров’я дітей, організації теоретичної та практичної діяльності
по проблемі дослідження.
Виходячи с аналізу існуючих напрацювань науковців, визначено підходи
загальнонаукового

рівня

методології

(системний,

синергетичний,

діяльнісний,

діалектичний) та підходи конкретно-наукового рівня методології (особистісноорієнтований, диференційований, аксіологічний, партисипатичний, соціокультурний),
які покладені в основу авторської концепції. Більшість з цих підходів були опробуванні
іншими авторами [1, 2], в процесі функціонування системи фізичного виховання, а
диференційований та партисипатичний підходи адаптовані до вимог процесу фізичного
виховання, розглядались як необхідна складова авторської концепції.
На нашу думку, ефективність здійснення здоров’яформуючої діяльності в школі
може бути досягнута завдяки реалізації наступних пріоритетних напрямів:
-

побудова

цілісної

системи

моніторингу

(медичного,

педагогічного,

психологічного) для визначення напрямів педагогічного впливу;
- визначення основних завдань здоров’яформуючої діяльності з позиції вікових
особливостей організму дитини, вихідного рівня розвитку рухових умінь та навичок,
пріоритетів рухової активності, наявності негативних факторів впливу, оптимізації
адаптації до умов навчання в школі;
- інноваційне проектування процесу фізичного виховання, що охоплює
різноманіття засобів, форм та методів здоров’яформуючої діяльності учнів, що
відповідають сучасним тенденціям розвитку сфери фізичної культури та спорту;
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- визначення змісту здоров’яформуючої діяльності, що позиціонує реалізацію
інтегрованого комплексного впливу та фізичний та емоційний стан дитини,
можливістю його корекції у відповідності до результатів оперативного та етапного
контролю;
- формуванні мотивації до систематичної фізкультурно-оздоровчої діяльності;
- залучення до здоров’яформуючої діяльності всіх учасників освітнього процесу,
узгодженість їх діяльності та ефективна взаємодія;
- наступність здоров’яформуючої діяльності від дошкільного навчального
закладу до закладу загальної середньої освіти.
Умови реалізації концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку передбачали три основних напрями, серед
яких соціальні, педагогічні та організаційні.
Соціальні умови передбачають набір соціальних передумов для доступного і
вільного використання різних видів рухової активності у вільний час. Для успішного
впровадження розробленої концепції виділяємо наступні соціальні умови: соціальні
інститути: основним соціальним інститутом, на базі якого впроваджується і
розвивається

здоров’яформуючі

технології,

є

школа;

соціальна

престижність

здоров’яформуючої діяльності; можливість фізичного і духовного зростання в процесі
здоров’яформуючої діяльності; система соціального стимулювання; включення дітей
молодшого шкільного віку у соціально-значущу діяльність; взаємодія соціальних
інститутів (школа, сім’я, громадські організації).
Педагогічні умови мають на увазі наявність можливості використання
різноманітних фізичних вправ, методів, проведення занять різних форм і змісту для
успішного

впровадження

здоров’яформуючих

технологій:

целістність

та

несуперечливість форм оздоровлення, виховання та навчання; стратегічне управління;
активізації власного потенціалу особистості тих хто займається; впровадження
інноваційних педагогічних прийомів, форм і методів; особистість вчителя; система
об’єктивної оцінки здоров’яформуючої діяльності.
Для успішного впровадження розробленої концепції необхідні наступні
організаційні

умови:

формування

групи

тих

хто

займається

на

принципах

добровільності і мотиваційної пріоритетності; цілеспрямоване формування середовища,
сприятливого для оздоровлення, виховання, навчання; врахування матеріальнотехнічного оснащення школи та її територіальних можливостей; можливості довкілля
для проведення занять; вікова спадкоємність.
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Висновки:
1. Сучасний стан здоров’я дітей шкільного віку характеризується тенденцією
погіршення за період навчання в школі, що створює проблемне поле питань пов’язаних
з пошуком засобів, методів та форм фізичного виховання дітей шкільного віку на
засадах формування їх здоров’я. Окремі напрацювання у напрямку оптимізації процесу
фізичного виховання потребують систематизації та консолідації у єдину концепцію
здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого
шкільного віку.
2. Дослідження передумов розробки концепції здоров’яформуючих технологій в
процесі

фізичного

виховання

дітей

молодшого

шкільного

віку

дозволяють

сформулювати три основних груп передумов: соціальні (потреба суспільства у
гармонійно-розвинутій особистості, низький рівень сформованості засад здорового
способу життя), біологічні (низький рівень рухової активності дітей, високий рівень
захворюваності дітей, прояви порушення адаптації у дітей до умов навчання в школі,
зміна стато-динамічного режиму), особистісні (не сформованість дбайливого ставлення
до

здоров’я, не сформованість

потреби у систематичній

здоров’яформуючій

діяльності).
3. Запропонована авторська концепція здоров’яформуючих технологій у процесі
фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку відповідає системі положень до
її

побудови

контрольованість).

(актуальність,
Метою

прогностичність,

концепції

було

раціональність,

розробка

цілісність,

теоретико-методичних та

технологічних засад здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання
дітей молодшого шкільного віку, яка спрямована на підвищення рівня їх адаптаційнорезервних можливостей, рухової активності, мотивації до фізкультурно-оздоровчої
діяльності та оптимізації процесу адаптації дітей до умов навчання в школі. Серед
основних принципів функціонування концепції були визначені дидактичні принципи,
принципи фізичного виховання та спеціальні принципи здоров’яформуючої діяльності
(інноваційного проектування, здоров’яформуючої валідності, домінанта здоров’я
дитини, триєдиного розуміння здоров’я, компетентності вчителя, системності). Для
практичної реалізації концепції здоров’яформуючих технологій у процесі фізичного
виховання дітей молодшого шкільного віку передбачено дотримання умов її
впровадження, серед яких соціальні, педагогічні та організаційні.
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