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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Одним із найважливіших завдань сучасної 

системи освіти, як зазначено у 4 розділі Законодавство України щодо 

формування здорового способу життя у молодіжному середовищі, є збереження 

здоровя підростаючого покоління. Особливого значення у його розв’язанні 

набуває вивчення питання розвитку фізичної активності учнів початкової 

школи, оскільки саме у цей період формується кісткова, м’язова система 

дитини, а медики, батьки і педагоги констатують невідповідність нормам. 

Зазначене обумовлено рядом екологічних факторів, способом життя родини 

тощо. 

За таких умов освітянська громада актуалізує пошук ефективних 

моделей, технологій, орієнтованих на розвиток фізичної активності 

підростаючого покоління, серед яких вигідно виділяється оновлення змісту 

освіти початкової школи шляхом введення таких предметів як хореографія, 

ритміка та ін. 

Однак, вивчення практики роботи загальноосвітніх навчальних закладів 

засвідчило, що на етапі трансформації системи освіти наявні підходи до 

розвитку  фізичної активності молодших школярів не відповідають завданням 

держави у розв’язання зазначеної проблеми.   

У науковій літературі  вивчення основ хореографічного мистецтва 

здійснюється в історико-аналітичному (С.Д. Безклубенко, П.М. Білаш, 

Г.В. Боримська, К.Ю. Василенко, В.В. Пастух, Ю.О. Станішевський та ін.); 

проблемно-теоретичному (В.К. Авраменко, В.М. Верховинець, А.І. Гуменюк 

О.П. Колосок та ін.) та освітньо-методичному (Т.К .Баришнікова, О.І. Бочарова, 

А.Я. Ваганова, К.Ю. Василенко та ін.) напрямах. Гармонійному фізичному 

розвитку молодшого школяра присвячені роботи з психології (Р.С. Немова, 

Н.А. Фоміна та ін) та  педагогики (Т. Баришнікова, Н.Б. Тарсова та ін), 

фізіології, фізичної культури (М.М. Безруких, М.Ф. Іваницької та ін). 
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Разом з тим уроки хореографії розглядаються більшою мірою як один із 

шляхів естетичного виховання школярів, формування їх естетичних поглядів, 

переконань тощо. Меншою мірою науковцями досліджується потенціал уроків 

хореографії у контексті розвитку фізичної активності дітей. 

Отже, недостатня теоретична розробленість досліджуваної проблеми, її 

практична значущість, наявність соціально-психологічних суперечностей 

зумовили вибір теми дослідження: «Розвиток фізичної активності учнів 

початкової школи на уроках хореографії».  

Мета дослідження - на основі аналізу  теоретичного матеріалу та досвіду 

роботи початкової школи  узагальнити форми, методи, засоби розвитку 

фізичної активності учнів початкових класів на уроках хореографії та 

експериментально перевірити їх впровадження у навчальний процес початкової 

школи. 

Відповідно до мети визначено завдання  дослідження: 

1.Проаналізувати історичну, теоретичну, методичну літературу з 

досліджуваної проблеми. 

2.Виявити стан фізичної активності  учнів початкових класів. 

3.Проаналізувати форми, методи, засоби розвитку фізичної активності  

учнів початкової школи та здійснити їх часткове впровадження у практику 

роботи початкової школи. 

4.Розробити  методичні рекомендації для вчителів початкових класів, 

учителів хореографії загальноосвітньої школи, педагогічних працівників, що до 

розвитку фізичної активності  учнів загальноосвітніх шкіл. 

Об’єкт дослідження - навчальний процес у початкової школі. 

Предмет - зміст, форми, методи, засоби  розвитку фізичної активності  

учнів початкової школи на уроках хореографії. 

Гіпотеза дослідження: розвиток фізичної активності учнів початкових 

класів на уроках хореографії набуває ефективності за умов: 

-створення атмосфери зацікавленості в педагогів в розвитку фізичної 
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активності в учнів початкової школи на уроках хореографії ; 

-володіння  педагогом теоретичним і практико-орієнтованим  матеріалом 

у контексті досліджуваної проблеми; 

-володіння педагогом комплексом форм, методів, засобів, що 

забезпечують розвиток фізичної активності учнів початкових класів на уроках 

хореографії. 

У ході дослідження використовувались такі групи методів:  

� теоретичні – для вивчення й аналізу науково-педагогічної та 

психологічної літератури з проблеми розвитку фізичної активності учнів 

початкової школи на уроках хореографії, аналізу поняттєво-термінологічної 

системи;  

�   емпіричні – вивчення й узагальнення педагогічного досвіду,  

проведення педагогічного експерименту; 

�   статистичні – для якісного та кількісного аналізу результатів 

експериментальної роботи. 

Теоретичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

проаналізовано теоретичні основи проблеми розвитку фізичної активності 

учнів початкових класів на уроках хореографії, узагальнено зміст, форми, 

методи та засоби розвитку фізичної активності учнів початкових класів на 

уроках хореографії. 

Практичне значення дослідження визначається тим, що апробовано 

форми, методи та засоби  розвитку фізичної активності учнів початкової школи 

на уроках хореографії. 

Експерементальна база дослідження. Дослідницько-експериментальна 

робота виконувалася на базі  Житомирського центру розвитку дитини 

«АБВГДЕйка» №53, де протягом двох років  працює  хореографічна студія 

«Крихітки» для дітей 6 років та першого класу, та Житомирського обласного 

інститу післядипломної педагогічної освіти. 

Апробація результатів дослідження здійснювалась на Всеукраїнській 
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науково-практичній конференції «Професійна підготовка фахівців у системі 

неперервної освіти» ( 23 квітня 2015 р., м. Житомир). 

А також було проведено відкрите заняття для вихователів та хореографів-

початківців за темою «Використання елементів хореографічного мистецтва для 

розвитку фізичної активності дітей молодшого шкільного віку» ( 19 березня 

2015 р. м. Житомир). 

Публікації. Матеріали роботи висвітлено у збірнику науково-методичних 

праць:  Розвиток фізичної активності учнів початкової школи на уроках 

хореографії / Герасимчук І.І. // Професійна підготовка фахівців у системі 

неперервної освіти: зб. наук. праць / за заг. ред. д.п.н., проф. С.С. Вітвицької, 

к.п.н., доц. Н. М. Мирончук. - Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2015. - С. 

207-209. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі 

вступу,  двох розділів,  висновків до розділів, загальних висновків,  додатків, та  

списку використаних джерел, що налічує  100 сторінок. Загальний обсяг роботи 

становить 100 сторінок, із них 59 сторінок основного тексту. 
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ВИСНОВКИ 

Зміни, що відбуваються в соціально-економічній, політичній та 

культурній сферах України, актуалізують проблему всебічного гармонійного 

розвитку дитини. У її вирішенні суттєве місце належить питанням розвитку 

фізичної активності учнів, повноцінного розвитку їх організму. Додаткового 

розгляду зазначена проблема потребує для учнів початкових класів, оскільки 

саме у молодшого школяра завершується формування цілого ряду фізичних та 

фізіологічних властивостей.  

Важливим засобом реалізації поставленого завдання є хореографія як 

навчальний предмет, що активно впроваджується у навчально-виховний процес 

середніх загальноосвітніх закладів. Фізична активність людини, в кінцевому 

рахунку, спрямована на зміну стану його організму, на придбання нового рівня 

фізичних якостей і здібностей.  

У процесі занять хореографією відбувається гармонійний фізичний 

розвиток дітей. У результаті тривалих занять хореографією iнтенсивнo 

рoзвиваються фiзичнi якoстi: збiльшується рухливiсть в суглoбах, гнучкiсть, 

сила м'язiв, витривалiсть. Частo виникає необхiдність i в корекцiї рiзних 

порушень фiзичного розвитку i постави, якi є наслiдкoм малoрухoмостi та малo 

активнoстi oрганiзму мoлoдшого шкoляра. Хoреoграфiя вихoвує навички 

правильнoї пoстави, гармoнiйно рoзвиваючи все тiло, звiльняючи рухи, 

врiвнoважуючи право- i лівoстoрoннiй рoзвитoк всiх м'язiв кoрпусу i кiнцiвoк, 

складнoї кooрдинацiї рухiв, рoзширення рухoвoгo дiапазoну, забезпечує 

тренування дихальнoї та серцевo-судиннoї систем, пiдвищує життєву 

активнiсть oрганiзму дитини у цiлoму.  

Одним iз механiзмiв удoсконалення рoзвитку фізичнoї активнстi учнiв 

пoчаткoвих класiв на урoках хореографiї є впрoвадження в систему дiяльнoстi 

загальнooсвiтніх навчальних закладiв ефективних мoделей, технoлогiй, 

oрієнтoваних на рoзвитoк фiзичнoї активнoстi підрoстаючoго пoколiння, 

рoзрoбка яких й стане наступним завданням нашoго дoслідження. 
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