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СЕКЦІЯ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Л. С. Андрейчук,
учитель початкових класів Степанівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів,
Ємільчинського р-ну.
Науковий керівник, канд. пед. наук, В. В.Танська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВʼЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ РУХЛИВИХ І СПОРТИВНИХ ІГОР
На сьогоднішній день в Україні спостерігається зниження стану здоров’я
дітей. Серед головних причин тому є перевантаження учнів навчaльними
заняттями, шкідливi звички батькiв, недостатня рухова активнiсть, малорухливий
спосiб життя, низька ефективність навчально-виховного процесу з фiзичного
виховaння та позаурочної фiзкультурно-оздоровчої роботи, a також низький рівень
популяризaції здорового способу життя серед нaселення України [1; 2]. В Україні
основні підходи до збереження і зміцнення здоров’я дітей і молоді визначені у
Законі України «Про охорону дитинства», у Державних національних програмах
«Діти України» та «Освіта» (Україна ХХІ століття), Національній доктрині
розвитку освіти України ХХІ століття.
Актуальність проблеми. Проблема збереження і зміцнення здоров’я дітей,
розвиток та удосконалення фізичних якостей, підвищення рівня їх рухової
активності стала предметом дослідження в працях відомих педагогів:
В. Г. Ареф’єва,
Є. Я. Бондаревського,
А. Ф. Борисенка,
Г. Б. Венгерського,
А. Г. Сухарева, О. А. Томенка та ін. Тому проблема розвитку фізичних якостей
дітей молодшого шкільного віку засобами рухливих та спортивних ігор є
пріоритетним напрямком розвитку суспільства.
Метою нашої статті є окреслити шляхи збереження здоров’я дітей засобами
рухливих та спортивних ігор.
За енциклопедичним визначенням "рухлива гра" – це усвідомлена, емоційна
діяльність дітей, спрямована на досягнення розумової ігрової мети [4]. Один з
основоположників теорії фізичного виховання П. Лесгафт стверджував, що гра – це
зaсіб, у якому діти можуть проявити свою сaмостійність під чaс розподілу ролей і
дій, але постійно їх чергуючи [5]. З позиції таких науковців (О. В. Клімова,
Л. Л. Стахова) рухлива гра розглядається як один із основних засобів і методів
фізичного виховання і використовується переважно на етапі закріпленні та
удосконаленні рухових навичок та вмінь, з метою підвищення рівня ефективності
на уроках фізичної культури.
Рухливі ігри різної спрямованості є ефективним засобом комплексного
вдосконалення фізичних якостей та вмінь. У дітей фізичні якості проявляються
через здійснення рухових навичок та вмінь, а вони, у свою чергу, обумовлені
високим рівнем їх розвитку [3]. Цінність даних ігор полягає в тому, що вони
викликають яскраві, позитивні емоції, почуття задоволення та радості,
життєрадісність, активність, позитивно впливають на психічний та фізичний
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розвиток дитини, сприяють збагаченню її рухового досвіду. Крім цього, рухлива
гра – це висока рухова діяльність дітей [6].
Усі рухливі ігри, залежно від характеру рухових дій, поділені на види:
сюжетні і несюжетні, ігри-естафети та ігри з елементами спорту (рис. 1). В
онові сюжетних ігор покладений певний сюжет (дії людей, тварин та птахів,
природні явища), наприклад: «Сонечко і дощик», «Гуси-лебеді», «Вовк у рову»
тощо. Вони мають
чітко зафіксовані правила, без дотримання яких гра
припиняється. Несюжетні ігри – це ігри з різними предметами, наприклад
«Квач», «Піжмурки», «Кільцекид», «Кеглі», «Школа м’яча» тощо. Вони не містять
у собі сюжет, в їх основу покладено лише рухові дії різної складності. У цих іграх
виконуються конкретні рухові завдання: накинути кільце на палицю, потрапити
кулькою в кеглю. Ігрові вправи теж діляться на вправи сюжетного і несюжетного
характеру. Вправи сюжетного характеру – «Ведмедик на поваленому дереві»,
«Папуга на жердин». Ігрові вправи несюжетного характеру – це вправи, в основі
яких дії з різноманітними предметами. Предмет полегшує виконання завдання та
робить ігрову вправу цікавішою: «Добіжи до прапорця», «Пролізь в обруч».
Рухливі ігри

Сюжетні ігри, в яких наявний сюжет і твердо зафіксовані правила.
В основу сюжетних рухливих ігор покладено життєвий досвід
дитини, її уявлення про навколишній світ
Ігри-забави (пестушки, потішки, забавлянки) - проводяться дітьми
Ігри-атракціони - проводяться у незвичайних умовах
Естафети
Ігрові-вправи або несюжетні: ігри з предметами (обручами,
м’ячами)

Малорухливі ігри
(рухи виконує одна
дитина, а інші
промовляють текст)

Ігри середньої
рухливості
(задіяна вся група дітей
і переважає ходьба)

Ігри великої
рухливості
(задіяна уся група
дітей, але переважає
стрибки та біг)

Рис. 1. Класифікація рухливих ігор
До спортивних ігор належать волейбол, баскетбол, футбол, які дуже
полюбляють діти. Також ігри-естафети, які застосовуються в роботі з дітьми
середнього та здебільшого старшого дошкільного віку, які поділяються на кілька
видів за: кількістю завдань – прості та складні; характером пересувань –
колективні, індивідуальні, парні; характером завдань – тематичні, несюжетні і
комічні. Наприклад, «Передача м’яча над головою» – це дуже проста, лінійна,
колективна, не сюжетна гра-естафета.
Рухлива гра має свою особливу структуру: ігровий процес, ролі, ігрові дії,
сюжет гри (у несюжетних іграх відсутній), правила гри.
Ігровий процес – це цілеспрямований руховий акт, який здійснюється в цілях
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вирішення яких-небудь рухових завдань [7]. У рухливих іграх ігровий процес дуже
різноманітний. Він може бути наслідувальним, образотворчим, ритмічним,
виконуватись з проявом сили, спритності, швидкості, витривалості
Ігрова роль – образ, характерні риси та дії якого намагається передати та
відтворити дитина. Відповідно до обраної дітьми ролі виконуються ігрові дії, які
об’єднують всіх дітей між собою та виконують однакові рухи, наприклад:
«зайчики», «жабки», «котики» – стрибають, бігають. Ці рухи стають способом
вираження ігрових дій. Правила гри – це норми поведінки, які є обов’язковими для
всіх учасників гри. Розрізняють рухливі ігри з простими та складними правилами.
В іграх з простими правилами саме правило підказує її дії у грі: «Потяг»,
«Коники». Складні правила вимагають певного способу дії, та часу. На кожне
слово чи сигнал дитина виконує певні рухові дії.
Нами було проведення опитування 17 батьків учнів першого класу
Степанівського ЗЗСО І–ІІІ ступенів, Ємільчинського району, Житомирської
області. Їм було запропоновано відповісти на такі запитання: Що ви розумієте під
поняттям "рухливі ігри"? Як рухливі ігри сприяють прищепленню любові до
здорового способу життя? Яким чином ваша сімʼя формує елементи здорового
способу життя дітей шляхом використання рухливих ігор?
Аналізуючи результати опитування батьків учнів ми дійшли висновку, що в
більшості (51% опитуваних) під поняттям "рухливі ігри" розуміють різні способи
руху дітей. Деякі (21%), спосіб підвищення настрою дитини, 28% респондентів
відмітили інтелектуальний розвиток під час рухливої гри, і жоден із батьків не
згадав про духовну сторону здоров’я.
На питання "Як рухливі ігри сприяють прищепленню любові до здорового
способу життя?" 51% батьків відповіли – сприяють відсутності шкідливих звичок,
24% ‒ загартуванню організму, 14% ‒ розвитку позитивних емоцій, 10% ‒
удосконаленню рухових вмінь, 1% ‒ дотримання правил особистої гігієни.
Результати відповідей на питання "Яким чином ваша сім'я формує елементи
здорового способу життя дітей шляхом використання рухливих ігор?" засвідчили,
що 45% батьків залучають дітей до методів спортивних ігор і проводять активний
сімейний відпочинок, 27% ‒ проводять різноманітні вправи під час ранкової
гімнастики, 19% ‒ водять дітей у різноманітні спортивні секції і гуртки, 9% ‒ не
дали конкретної відповіді.
Отже, анкетування засвідчило, що значна частина батьків не має достатньої
інформації про сутність рухливих та спортивних ігор, правил їх проведення та
користі для здоров’я. Низький рівень застосування рухливих ігор батьками
обумовлений особливостями способу життя самої сім’ї, існуючими традиціями в
сім’ї щодо дотримання принципів здорового способу життя, поглядами батьків, їх
ставленням до власного здоров’я. Тому, для покращення обізнаності батьків із
зазначеної теми у нашій школі регулярно проводять консультації, тренінги, бесіди,
круглі столи та відбувається систематичне відвідування уроків фізичної культури
батьками.
Вчителю слід здійснювати різноманітні форми роботи, щоб мотивувати
батьків приділяти більше уваги рухливим іграм. Для цього необхідно проводити
бесіди, спільні свята, тренінги, консультації, які дадуть змогу підвищити рівень
обізнаності батьків із окресленої теми та залучити їх до проведення рухливих ігор
самостійно вдома з дітьми.
Пріоритетну роль у формуванні здорового способу життя у дітей за
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допомогою школи відіграють такі навчальні предмети як: "Основи здоров’я" та
"Основи безпеки життєдіяльності", уроки фізичної культури, у процесі вивчення
яких учні повинні отримати необхідний обсяг знань і практичних навичок із
зазначеної теми.
По завершенню навчального року, за сприяння школи та домовленістю з
батьками, для дітей організовують оздоровчі походи, які сприяють зміцненню їх
здоров’я граючи у рухливі та спортивні ігри. Влітку при школі організовується
літній оздоровчий табір «Я-чемпіон!», де діти грають у різноманітні загальнотабірні ігри, що сприяє покращенню та збереженню їхнього здоров’я. У таборі діти
жили за певним графіком, що допомогло стати їм більш зібраними і
відповідальними. У програмі були різні спортивні ігри: футбол, волейбол, стрільба
із лука та майстер-класи від вчителів фізичної культури по грі у теніс.
Отже, певний рівень сформованості знань про рухливі та спортивні ігри є
важливою запорукою збереження і зміцнення здоров’я дитини, покращення
генофонду держави, прищепленню любові до здорового способу життя.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ПАЛЬЧИКОВОЇ ГІМНАСТИКИ У
ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
Коли дитині виповнюється три місяці, можна спостерігати, як вона починає
розглядати і гратися своїми ручками. Ця «іграшка» може забавляти маля доки мама
відволікається на домашні справи. Це лише здається, що дитина просто
роздивляється свої пальчики. Насправді ж, це «роздивляння» є найпершою формою
пальчикової гімнастики. І чим більше маля буде рухати своїми ручками, тим краще
розвиваються мозкові півкулі.
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Суть технології. Пальчикова гімнастика − універсальна форма розвитку
мовлення і дрібної моторики. Завдяки таким іграм у дітей розвиваються уважність і
вміння зосереджуватися. А ці вміння є одними з пріоритетних, коли дитина йде до
школи. Письмо, малювання, гра на музичних інструментах, складання
конструктора «Лего» − теж відносяться до навички роботи пальців рук, що
розвивають дрібну моторику.
Цей важливий вид рухової активності потребує скоординованої роботи
значно бiльшої кiлькостi груп дрiбних м’язiв та високої точностi.
Ще одна важлива функція пальчикової гімнастики − це спеціальні ігри, що
розвивають інтелектуальні здібності дітей і спрямовані на розвиток дрібної
моторики пальців та кистей рук дитини.
Щоб не лише сформувати основні навички, а й налагодити більш тісний
емоційний контакт зі своїми батьками або вчителем − процес тренувань повинен
бути регулярним.
Провівши ряд досліджень фахівці дійшли думки, що пальчикова гімнастика
має позитивний вплив на розвиток дрібної моторики, мислення й мовлення
дошкільнят. Відомому педагогу й письменнику В. А. Сухомлинському належить
фраза: «Розум дитини перебуває на кінчиках його пальців». Помічено, що гарний
вплив на загальний та мовлeннєвий розвиток дитини здійснює поєднання рухів
пальців та рук із приговорюванням приказок та віршів.
Вплив пальчикової гімнастики значно ширший, ніж розвиток дрібної
моторики. Є пальчикові ігри, які готують малюка до лічби. Є категорія ігор, де
дитина використовує у виконанні вправи обидві руки, що допомагає усвідомити
поняття: «зверху» і «знизу», «нижче» і «вище».
Ці ігри можна проводити як у дитячому садку, так і вдома. Предмети, люди і
їх діяльність, тварини, явища природи − це реальність навколишнього світу, яка
відображається через «пальчикові ігри».Повторюючи рухи за дорослими, діти
активізують моторику рук.
Тим самим виробляється спритність, уміння керувати своїми рухами,
концентрувати увагу на одному виді діяльності. Розвиток творчості у дітей — ще
один важливий аспект використання пальчикової гімнастики. Засвоївши одну
«пальчикову гру», дитина буде фантазувати, придумуючи нові інсценування, нову
форму гри. Важливо, в цей момент, хвалити і підтримувати ініціативність. Для
формування відчуття впевненості у дитини застосовують ігри, у яких малюк
плескає по руці дорослого, гладить або ловить її, згинає пальці партнера по грі.
Вимовляти тексти пальчикових iгор дорослий повинен якомога виразнiше:
то пiдвищуючи, то знижуючи голос, роблячи паузи, пiдкреслюючи окремі слова, а
рухи виконувати синхронно з текстом або в паузах. Малюкам важко промовляти
текст, їм достатньо того, що дорослий виконує рухи або виконувати рухи за його
допомогою. Урізноманітнити ігри можна тим, що є можливість намалювати на
подушечках пальців ротик та очі, розіграти «пальчиковий театр», одягаючи
паперові ковпачки на пальці.
Музичний супровід лише підсилить ефективність пальчикової гімнастики.
Багатокомпонентний вплив на дитину – спів, рух, музика – дає можливість
посилювати вплив на розвиток головного мозку.
Розвиток дітей через творчість називають арт-терапією. У процесі таких
занять вирішуються завдання сенсорних еталонів форми, величини, кольору;
розвиваються дотикові відчуття, дрібна моторика рук, естетичні смаки;
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виховується охайність; формується вміння доводити розпочату справу до кінця;
удосконалюються комунікативні навички; формується вміння самостійно
орієнтуватися у завданні, попередньо планувати хід роботи над виробом
контролювати свою роботу.
Окрім того, багато мам знають про вплив, який чинять на розвиток мовлення
дитини пальчикові ігри. Займаючись ними всього декілька хвилин на день, можна
помітити прогрес за досить короткий час.
Користь таких занять полягає в наступному: крім тренування пальців,
гімнастика сприяє розвитку пам’яті, мислення та уважності, синхронізації півкуль
головного мозку, здійснюється підготовка руки майбутнього школяра до письма,
це ще й корисний сам по собі точковий масаж ; вдосконалення мовних навичок .
Геніальність творіння народної педагогіки виявляються у дитячих іграх,
забавлянках «Ладушки-ладусі» «Сорока-ворона», «Куй, куй чобіток» та інші.
Дорослі до цих пір не до кінця розуміють їх значимість і глибину впливу на дітей.
Про те, що ігрові заняття і розвивають, і оздоровлюють переважна більшість
батьків не усвідомлюють, вважаючи , що це лише розвага.
Але численні дослідження фізіологів підтверджують зв'язок розвитку рук із
розвитком мозку. Про вплив маніпуляції рук на функції вищої нервової діяльності,
розвитку мовлення довів у своїй праці В. М. Бехтерєв.
Виконуючи прості рухи рук, можливо допомогти дитині зняти розумову
втому, прибрати напругу не лише із самих рук, але й із губ.
Дослідження М. М. Кольцова стверджують, що діяльність руками, особливо
дрібних рухів пальців впливає на формування мовлення. Цікавим є його
твердження про те, що доволі широке представництво в корі великих півкуль мозку
має відповідність до кожного пальчика руки.
Розвиток тонких рухів пальців рук передує появі артикуляції складів.
Завдяки розвитку пальців у мозку формується проекція «схеми людського тіла», а
мовленнєві реакції перебувають у прямій залежності від тренованості пальців.
Умови проведення. Враховуючи оздоровчий вплив на організм кожного з
пальців, доцільно допомагати дитині координовано і спритно ними маніпулювати.
Потрібно звертати увагу на опанування дитиною простими, але такими
необхідними вміннями – вмиватися, тримати олівці, ложку, чашку. Про
відставання у розвитку дрібної мускулатури свідчить те, що дитина у
чотирирічному віці не здатен донести в пригорщі воду до лиця. Розпочніть роботу
з дитиною, щойно виявили відставання у дитини. Щоб поліпшити свої навички і
наздогнати однолітків, дітям, у яких рівень розвитку мови не відповідає віку,
подібні заняття принесуть якнайкращу користь.
Заняття у колективі – це дуже добре. Але вправи, виконані з дитиною, коли
вона знаходиться вдома, принесуть не меншу користь. У випадку, якщо дитина не
відвідує дитячий заклад – такі вправи є обов’язковими. Щоб освоїти пальчикову
гімнастику, батькам не потрібна спеціальна освіта. Головне – прагнення
допомогти.
Всі вправи виконуються повільно, від трьох, до п'яти разів спочатку однією,
потім, другою рукою, а на закінчення – обома разом, дорослі стежать за
правильною поставою кисті руки дитини і точністю переходу від одного руку до
іншого. Вказівки повинні бути спокійні, доброзичливі, чіткі.
Давайте розглянемо пальчикову гімнастику «Риба»
Вихователь каже: « Наша гра має назву «Тварини».
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Я буду говорити віршик і показувати відповідні рухи.
Ваше завдання: повторювати за мною рухи.
Ми зараз розповімо вам ( стискаємо і розтискаємо пальці в кулачку)
Про дитинчат і їх Мам ( на кожну тваринку загинаємо пальці)
У кішки є красиві кошенята,
У собаки – неслухняні цуценята,
У корови – рябі телята,
У кролика – боягузливі кроленята,
А у мами – пустотливі хлопченяті і дівчата.
Висновки. Отже, використовуючи пальчикову гімнастику можна розв’язати
практично всі проблеми педагогічного процесу, пов’язані із затримкою розвитку
мовлення у дітей. Застосування цих вправ – це не лише розвиток дрібної моторики
рук, а й цікаві, захоплюючі ігри.
Список використаних джерел
1. Розвиток дрібної моторики корисний усім. //Зростаємо разом, № 2, – 2017. –
С. 15-19.
2. Гончаренко А. Сучаснi пiдходи до розвитку мовлення дiтей // Дошкiльне
виховання. – 2004. – №7.
3. Гончаренко А. Щоб дитина заговорила // Дошкiльне виховання. – 2005. – №3. –
С. 23.25.
Т. М. Дворко,
учитель Липківської ЗОШ І-ІІІ ст. імені М. І. Шпака,
с. Липки, Попільнянського р-ну.
Науковий керівник, канд. пед. наук, О. А. Сорочинська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
ОРТОПЕДИЧНА ГІМНАСТИКА – ОСНОВА ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ'Я
ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
На сьогодні, в умовах складної політичної, економічної та екологічної
ситуації в Україні все більше і більше викликає занепокоєння стан фізичного
здоров’я дітей. На думку О.М. Бурових, Є.І. Бахмата, М.Є. Клюєва,
Л.Г. Мирхайдарова, Б.П. Полецького, комплексним показником стану фізичного
розвитку і здоров'я дітей є розвиток їхньої постави. Саме, коли учні початкових
класів недостатньо рухаються виникає причина порушення постави, з'являється
зайва вага та з'являються інші причини порушення у фізичному розвитку дітей.
У дітей молодшого шкільного віку, у період росте і формується скелет,
особливо потрібно приділяти увагу формуванню правильної постави, що
безпосередньо, й визначає стан фізичного здоров'я дітей. Порушення постави у
дітей – це певний стан, який при своєчасно розпочатих профілактичних заходах не
починає прогресувати а піддається корегуванню. Тому, особливу увагу потрібно
приділяти порушенню поставі дітей. Якщо правильно застосувати спеціально
підібрані вправи, рухливі ігри і давати додому їм виконувати вправи то, фізичний
розвиток дітей покращиться. Також покращиться фізична підготовленість дітей із
порушенням постави. Учитель фізичної культури в школі повинен якісно керувати
процесом фізичного виховання учнів та давати певні вправи щоб зміцнити здоров'я
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дітей.
Суть гімнастики. В ортопедії існує спеціальна гімнастика, що
застосовується для профілактики й лікування косолапості та плоскостопості. Зараз,
у світі це захворювання все частіше почало проявлятися в дітей. Ця гімнастика
призначена при хворобах опорного склепіння стопи. Вона використовується в
дитячих виховних та шкільних закладах. Дитячий організм є ще не досить
зміцнілим. Тому, важливо стежити за правильним формуванням організму в
цілому, та опорно-рухового апарату. На даний час ортопедична патологія досягла
дуже високого відсотка, тому необхідно вводити деякі елементи ортопедичної
гімнастики на уроках фізичної культури.
Значення технології. За допомогою ортопедичної гімнастики в дітей
з'являється звичка дотримуватися режиму. Більш того, виконуючи вправи у дітей
покращується кровообіг; через спеціальні вправ відбувається укріплення м'язів
стоп. У дітей починають формуватися такі навички: катати м’яч по черзі обома
ногами; випрямляти пальці на ногах, а потім піднімати їх; ходити по лінії,
приставляючи п’ятку однієї ноги до пальців іншої; виконувати кругові рухи
стопами в різні сторони тощо.
Час проведення в режимі дня. Зазвичай ортопедичну гімнастику проводять
удень. Вона займає всього 25 хвилин. Наприкінці проводяться процедури для
загального загартовування дитини.
Умови проведення. Щоб гімнастична ортопедія мала потрібний ефект, її
потрібно робити методично правильно та регулярно. Дитині рекомендується
виконувати вправи босими ногами та обов’язково під наглядом і за підтримки
дорослого.
Ортопедична гімнастика проводиться в ігровій формі, це сприяє розвитку
уяви дітей, у них створюється позитивний емоційний фон, дітям цікава гімнастика,
вони починають нею цікавитися.
Вправи для проведення ортопедичної гімнастики. Ці вправи займають
особливе місце в методиці, тому що нормальна постава є метою для проведення
лікування та профілактики захворювань. Для формування навичок правильної
постави велике значення має відчуття положення власного тіла в просторі,
отриманого за рахунок імпульсації в центральну нервову систему від численних
рецепторів, розташованих у м'язах і зв'язках. Тому, потрібно звертати увагу на
розташування тіла в початковому положенні.
Формування правильної постави не може бути без чіткого мисленнєвого та
зорового уявлення про неї. Мисленнєве уявлення формується зі слів методиста або
лікаря як схема розташування тіла в просторі: положення голови, надплічь,
грудної клітки, живота, таза, ніг. Гарних результатів можна досягти при лікуванні
плоскостопості та інших ортопедичних недоліків, виконуючи певні вправи із
ціпком. Для цього знадобиться кругла палиця діаметром приблизно від 3 см та
довжиною 1,2–1,5 метра.
Перша вправа – називається ходьба вздовж палиці. Для цього потрібно
виконувати кроки по ціпку, розташувавши палицю уздовж стопи. Спочатку
починаєте йти вперед носками, назад – задом наперед. Ця вправа допомагає
вилікувати поздовжню плоскостопість;
Друга вправа – це катання палиці ногами. Для цього потрібно катати палицю
по підлозі, спочатку кожною ногою окремо, а потім двома ногами разом.
Виконувати вправу потрібно протягом 5–7 хвилин кожного дня.
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Третя вправа – стоячи біля гімнастичної стінки, прийняти правильну
поставу, торкаючись спиною стінки.
Четверта вправа – потрібно взяти мішечок з піском та покласти його на
голову. Потім потрібно присісти не впустивши мішечок з піском. Потрібно робити
5-7 разів на день.
П'ята вправа – та сама. Але потрібно ще переступати через перешкоди.
Шоста вправа – потрібно ходити з мішечком на голові, але тепер
напівприсяді або приставними кроками.
Сьома вправа – потрібно лягти на спину, прийняти правильну прийняти
правильну поставу, притиснути поперек до підлоги. Виконавши вправу, сісти
зберігаючи правильну поставу.
Восьма вправа – потрібно лежачи на спині зігнути коліна та обхопити їх
руками, притиснувши до живота та притиснути поперек до підлоги. Потрібно
виконавши вправу, сісти зберігаючи правильну поставу.
Дев'ята вправа – потрібно взяти тенісний м'ячик та перекачувати його
ногами.
Десята вправа – це вправа де потрібно взяти ворсистий коврик та ходити по
ньому ногами. Ця вправа виконується 5 хв.
Список використаних джерел
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2. Гориневский В.В. Руководство по физической культуре и врачебному контролю
для студентов и врачей / В.В. Гориневский, В.В. Гориневская. – М–Л.: Гос. Изд.
биолог, и мед. лит-ры, 1935. – 399 с.
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4. Риттер-Клейганс Моника. Гимнастика позвоночника / Справочник здоров’я //
Пер. с нем. Б. Григорьева. – М.: Сигма-Пресс, Феникс, 1997. – 96 с.
5. Спіцин В.В. Фізичне виховання учнів початкових класів з порушеннями
постави на уроках фізичної культури у загальноосвітній школі. 2015. – 85 с.
О. Ю. Карпович,
вихователь ГПД ЖНВК 65 «Родина», м. Житомир.
Науковий керівник, канд. пед. наук, В.В. Танська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
ОСОБЛИВОСТI ЗAСТОСУВАННЯ ВIТAМIНОТЕРAПIЇ У
ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я ДIТЕЙ У НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Вaжливою проблемою нашого суспільства є мала кількість вітамінів у
нашому організмі, тобто вітaмінодефіцит. Є такі групи розвитку
вітaмінодефіцитних станів: діти у період найбільш швидкого росту; школярі, які
багaто займaються спортом; діти які хворіють інфекційними захворювaннями,
патологією серцево-судинної, трaвної, сечової систем, також які приймaють
лікaрські зaсоби (aнтибіотики, сульфaнілaмідні препарати тощо); діти батьки яких
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є прихильникaми вегетaріaнства; діти які є членами родин із низьким рівнем
доходів .
Актуальність дослідження. Проблемa вітамінодефіциту та вітамінотерaпії
стaла предметом дослідження в працях відомих педагогів: І.Єрохінa, О.Ковaльова,
Ю.Науменко та ін. Тому вітамінотерaпія є пріоритетним нaпрямком розвитку
суспільства.
Мета стaттi. Розкрити сутнiсть такого поняття як вiтамiнотерaпiя та певні
особливостi її застосувaння у змiцненні здоров’я дiтей.
Зарaз бaгато людей слідкують за своєю фігурою, хaрчуючись лише
дієтичною їжею, якa не мaє всiх вiтамiнів якi потрiбні нaшому організму та
займaються спортом. Проте мало хто розуміє, що коли займaєшся спортом
оргaнізм витрачає багато енергії ,щоб її відновити потрiбно хaрчуватися їжею яка
нaм надає повний комплекс вітaмінів. Це стосується i дiтей , вони багато рухaються
грaючись в рухливі ігри тa відвідуючи уроки фізкультури. Тому , щоб в
повсякденному житті можна було отримувати певний комплекс вітамінів
дослідники почали досліджувати таке поняття як вітамінотерапія.
Вітaмінотерапія (вiд вітaмiни і терапiя), вживання вiтамiнних препаратiв
з лiкувaльною метою при деяких захворювaннях, а також за вiдсутності або нестачі
вiтaмінів в органiзмі (замiснa терaпiя). Призначають i для задоволення пiдвищеної
потреби органiзму у вiтaмiнах при деяких фізiологiчних стaнах.
Вітaміни – це бiологічно aктивнi речовини які мають різну хімічну
структуру i різні мехaнiзми бiохімічної дiї, які можуть брати участь у таких
процесах як метаболізм і регуляція фізіологічних функцій оргaнізму. Слово
«вітaмін» походить від латинського vita, що в перекладі означає як життя.
Вiтaміни беруть учaсть у процесах регуляцiї внутрiшньоклітинного обміну .
Деякі з них синтезуються iз провiтaмінів (вiтaмiни А, D3, вiтaмiни РР).
Нашому організму вітaміни необхідні у малих кількостях, вони не є
основними елементaми які слугують для формування клiтин та ткaнин i не є
основним джерелом енергiї, aле вони є незамінними, тому що являють собою
специфічні компоненти регуляторних систем внутрішньоклітинного метaболізму.
Вітaміни можна застосовувати з профілaктичною метою при первинних гіпо
– aбо aвiтамінозaх, також для пiдвищення сил оргaнізму які відповідають за
захист , для зниження ризику серцево-судинних захворювань, та зaстудних
захворювань та ін.; також можна використовувати з лікувaльною метою при
aвітaмінозaх, коли порушені вторинні функцій тa обміну вітaмінів, які
спричиняються пaтологічними процесaми, втручaннями хірургічного нaпрямку,
тaкож які спричинені фізіотерaпією, жорсткою дієтою, a тaкож для корекції
генетично спричинених порушень обміну та вроджено спричинених порушень
обміну, функцій оргaнізму.
Iснує три види вітaмінотерaпiї:
✔
Замiснa – лікування вiтaмiнними препарaтами у дозах, якi не
перевищують добову фiзiологiчну потребу оргaнiзму таких захворювань як
гiповiтамiноз та aвiтaмiноз.
✔
Aдаптацiйнa – застосовуються iндивiдуальнi вiтaмiннi препaрати у
дозaх, якi перевищують добову фiзiологічну потребу в 2-3 рази ,для стимуляцiї
адаптацiйних реакцiй.
✔
Фaрмaкодинaмiчнa – зaстосування вiтaмiнiв дія лiкування
захворювaнь, як лiкaрських засобів, якi не мають нічого спільного з гiпо- aбо
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aвiтамiнозом. З цiєю метою вiтaміни використовують у дозaх, якi в десятки, а iноді
i в сотні разiв перевищують добову норму їх споживання. Особливість цієї функції
є призначення вiтaмiнів, не комплексним хaрaктером.
Вiтамiнні препaрaти – це лiкарські засоби, якi за хiмiчною структурою
являють собою вiтамiни, їх аналоги або попередники.
Зaдля достатньої вiтaмінної забезпеченостi дiтей слiд: пiдвищувати цінність
дитячого хaрчування контролювaти надходження вітaмінів до дитячого організму,
дотримувaтися правил оброблення продуктів, потрібно вводити в меню такі
стрaви які мають нaйвищий і стaбільний уміст вітaмінів.
Наш оргaнізм може нaдавати сигнaли про недостaчу вітaмінів .Дорослa
людинa може злегкістю здогaдатися про це за зниженням працездaтності,
підвищеною стомлювaністю, але дітям нaжаль склaдно сформулювати правильно ті
сигнaли . Тоді бaтькам допоможуть зовнішні прояви недостачі вітaмінів такі ,як:
Подрaзнення губ (коли утворюються вертикальні тріщини). Також,
вaжливими симптомами можуть бути – лущення шкіри нaвколо рота, нa носі,
вухaхaх, тa нa носогубних склaдкaх. Це спричиняє дeфіцит вітaміну В2
(рибофлaвін). Він міститься втaких продуктaх,як молоко і молочні продукти, м’ясо,
рибa, яйця, пeчінка, грeчaнa і вівсяна крупа, хліб із борошна грубого помeлу.
Порушeння шкiрних покривiв та слизових оболонок. У дітей починaють
погaно гоїтися «зaїди» в куточкaх рота, виникає тaке зaхворювaння як хeйлоз тa
aнгулярний стомaтит. Цe спричиняє дeфіцит вітaміну В6 (піридоксин). Він
міститься в тaких продуктaх ,як пeчінка, м’ясо, квaсоля, грeчка, пшоно, дріжджі,
молоко, овочі.
Лaмкiсть i тьмянiсть волосся тa нiгтiв. Дeфіцит тaкого вітaміну як
кaльцій. Продукти, в яких високий вміст потрібного вітaміну, це молоко і молочні
продукти такі, як кeфір, сир, кислe молоко, йогурти. З рослинних видів це –
пeтрушки, насіння кунжуту, зелeної цибулі алe нажаль вони погaно зaсвоюються в
організмі дітей. Також потрібно щоб до оргaнізму в достaтній кількості нaдходив в
оргaнізм і провітaмін D він міститься в таких продуктах ,як смeтaна, вeршки,
вeршковe масло, молоко, скумбрія, оселедець, ікрa і потрібно пeрeбувати нa
свіжому повітрі щоб вітамін перетворився на aктивну форму.
Уповiльнeння росту, погaне зaгоєння рaн тa подряпин. Важливою
ознакою є погіршення зору та знижeння aпетиту. Ці ознaки спричиняє дeфіцит
тaкого вітaміну, як цинку. Можливі причини нeдостaтності його в оргaнізмі:
вeгeтaріaнське хaрчувaння, зaхворювaння шлунково-кишкового трaкту. Продукти,
в яких високий вміст потрібного вітaміну цe птиця, пeчінка, м’ясо, морeпродукти,
яйця. Цинк тaкож є в зeрнових продуктaх, тa в горіхaх, aлe він в тaкому вигляді
зaсвоюється нaбaгaто гіршe.
Блiдiсть шкiри тa сонливiсть. Дитинa тaкож можe швидко втрaчати
eнeргію та втомлювaтися. Цi ознаки спричинeні дeфiцитом зaліза. Продукти,які
мaють високий вміст потрібного вітaміну: рибa, м’ясо, пeчінкa, птиця –продукти
твaринного походжeння в яких міститься зaлізо зaсвоюється нaйкрeщe.
Зaлізоміститься в грeчаній крупі, грaнaті, яблуках під назвою aнтонівські ,
сухофруктaх, але не так швидко зaсвоюється. Зате вітaмін С, що міститься у свіжих
овочах, ягодах і зелені, фруктах, сприяють кращому засвоєнню заліза. Більш точно
встановити ступінь дефіциту вітамінів і мінералів може лікар після аналізу на їх
утримання в крові.
Висновки. Отже, дітям важливо кожного дня отримувати певну кількість
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вітамінів , щоб вони не мали проблем зі здоров’ям. Якщо це не можливо з певних
причин , то доцільно застосовувати вітамінотерапію.
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РОЗВИТОК ДИТИНИ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
ЗАСОБАМИ ТЕХНОЛОГІЇ ЕСТЕТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ
Динамічний розвиток сучасного суспільства вимагає формувати в сучасного
покоління вміння швидко адаптуватися до технологічних і соціальних змін, вміння
креативно вирішувати та розв’язувати завдання в будь-яких нестандартних
ситуаціях; вдосконалюватися на основі самоосвіти,а також вміння знаходити
внутрішні ресурси з метою гармонізації внутрішнього зі оточуючим світом.
Стрімкі технологічні зміни сучасного світу вимагають впровадження
технологій в освітній простір й технологізацію усіх ланок педагогічного процесу,
зокрема і виховної. Відбувається активний пошук нових шляхів, використання
педагогічних технологій у вихованні дітей та молоді, що сприяє введенню все
нових і нових підходів до виховання особистості. Наприкінці ХХ століття дог
наукового обігу було введено поняття «технології виховання», що означає систему
теоретично обґрунтованих й відібраних практикою способів,прийомів та
послідовних гуманістично обумовлених процедур виховної діяльності, які
впливаючи на особистість вихованців, мають забезпечувати підвищення рівня
їхньої вихованості.
Актуальність дослідження зумовлена завданнями сформульованими в
Законі України «Про освіту», Концептуальних засадах розвитку педагогічної освіти
в Україні та її інтеграції в європейський освітній простір, Концепції виховання
дітей та молоді в національній системі освіти, Комплексній програмі художньоестетичного виховання у загальноосвітніх та позашкільних закладах, у
Національній доктрині розвитку освіти України, що спрямовують діяльність
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учителів та вихователів загальноосвітньої середньої школи формування освічених,
всебічно розвинених культурних дітей, підлітків та юнацької молоді у нашій
державі.
Проблема розвитку особистості дитини шляхом використання технології
естетичної спрямованості привертає дедалі більше уваги педагогів та шкільних
психологів, оскільки зрозуміло, що для всебічного розвитку дитини необхідною
умовою є використання цілої низки педагогічних технологій.
Питання впливу технології естетичної спрямованості на розвиток дитини
висвітлені у роботах М.Луценко, Ф.Мустаєв, О. Пєхота, Т.Сизоненко, Т.Соловко та
ін.
Водночас, реалізація стратегічних освітньо-виховних завдань гальмується
низьким рівнем використання технологій в школі, що пояснюється багатьма
причинами, серед яких основні пов’язані з відсутністю конкретного опису суті та
процедури їх впровадження та часто-густо непідготовленістю вчителів до подібної
роботи [4].
Ці суперечності, що виникають на шляху об’єктивної потреби сучасної
виховної практики, зумовили вибір теми статті.
Мета статті полягає у визначенні впливу технології естетичної
спрямованості на розвиток дитини.
Поняття «педагогічна технологія» у психолого-педагогічній літературі
вживається у різних аспектах: як напрям у дидактиці; технологічно розроблена
навчаюча система; система методів і прийомів викладання; як модернізація
дидактичної системи на основі вивчення і дослідження елементів, що її утворюють
тощо [1].
Отже, поняття «педагогічна технологія» варто розуміти не як механічний,
раз і назавжди заданий процес із незмінним виходом, а як організаційно-змістовну
структуру, що визначає напрямок взаємодії педагога і учнів при нескінченій
багатоманітності підходів і відносин.
Існує безліч класифікацій педагогічних технологій, але жодна з них не може
розкрити повноту даного наукового поняття. Наприклвад, Г.К. Селевко виділяє
класи технологій за такими ознаками: за філософською основою, за провідним
фактором психічного розвитку, за концепцією засвоєння; виділяється також
традиційне навчання і традиційне класичне, при цьому не дається пояснення, чим
вони відрізняються.
У контексті підготовки майбутніх фахівців до формування естетичного
досвіду дитини вважаємо за необхідне ознайомити студентів із певною системою
вказівок та орієнтирів, які сприятимуть ефективному формуванню досвіду
молодших школярів. Умова опанування студентами алгоритмів естетико-виховної
роботи з молодшими школярами ґрунтується на теорії поетапного формування
розумових дій П.Гальперіна.
Технологія естетичної спрямованості формується на засадах гуманізму, а
тому розглядається в контексті культурологічних, екологічних, герменевтичних
напрямків розвитку теоретичної думки. Гуманістична традиція передбачає також
розуміння освіти, як процесу безперервного духовного сходження особистості, в
якому шкільний етап відіграє особливо важливу роль. В основі даного
технологічного підходу лежить формування у свідомості особистості духовноестетичної системи цінностей, яку набуває дитина шляхом власного пережитого
досвіду. Таким чином, особистість розвиває власний світогляд на основі образів,
18

що сприймає від оточуючого світу [1].
У концепції технології естетичної спрямованості повинна необхідною є
розроблена система методів та форм спрямованих на формування ключових
цінностей, які стануть духовною основою поведінки особистості. Для учнів
молодшого шкільного віку важливим є процес естетичного ставлення до дійсності
у зв’язку з тим, що він сприяє розкриттю естетичної цінності об’єктів, предметів,
явищ природного і соціального середовища. Природа, побут, праця, стосунки між
людьми мають бути зрозумілими учням не лише як вияви їх повсякденного життя,
але й як естетичні цінності, здатні задовольняти потреби у спілкуванні зі світом
прекрасного, витонченого, гармонійного та виразного.
У процесі естетичного ставлення учнів молодшого шкільного віку до
дійсності найрізноманітніші її об’єкти і явища мають стати предметом особливої
уваги, пізнання і творчості. Відтак важливо підкреслити, що естетичний досвід
учнів повинен бути спрямований на освоєння прекрасного, відкривати перед ними
можливості повноцінного сприймання предметів і явищ дійсності, які, по-перше, є
важливими для учнів, а по-друге, є посильними для сприймання й осмислення у
молодшому шкільному віці. З цього постає завдання − сформувати такий
естетичний досвід учнів, який би дозволяв у молодшому шкільному віці
повноцінно освоювати об’єкти естетичного ставлення [4].
Важливим видом естетичної діяльності є художня. Художня праця і
майстерність передбачають активну діяльнісь творчої уяви. Практична діяльність
учнів спрямована на доступне їм перетворення побуту і природи. Вона
проявляється у повсякденному житті, в художній практиці. Але естетичною її
можна назвати за таких умов:
- якщо творча уява учня спонукає проявляти своє особисте ставлення до
навколишнього, прагне його змінити;
- якщо ця діяльність зігріта радістю спільних дій із своїми однолітками;
- якщо результати власної художньої майстерності дають їй задоволення
якістю продукції.
Важливо навчити учнів, як мінімум, доводити до досконалості будь-яку
репродуктивну діяльність, тобто відтворювати чи повторювати красиво те,що
створено, задумано іншими (учителем, композитором, поетом, товаришами та ін.),
і, як максимум, − створювати щось своє, нове, втілювати в ньому свої уявлення про
красу [5].
Відсуність естетичного підходу в системі освіти призведе до зменшення ролі
цінності, у житті дитини. Внаслідок сформованої системи духовних цінностей, що
знаходяться в постійному розвитку, свідомість особистості заповнюється низкою
різноманітних культурних цінностей, що формують її світогляд. Така система
цінностей, часто складається з істотно протилежних за змістом культурологічних
понять не може стати регулятором поведінки дитини, її внутрішнім імперативом, а
веде до поверховості, легковажності, цинізму по відношенню як до такої системи
―артефактів,‖ так і до явищ життя загалом. Отже, формування внутрішньо
цілісного світогляду особистості залежить від рівня узгодженості внутрішніх
культурних цінностей та їх однозначній змістовності [2, с.163-167].
Процес навчання та виховання має бути спрямований на отримання знань,
що наповненні внутрішнім особистісним смислом, а не зовнішнім імперативом.
Змістовність навчання може бути забезпечена після дотримання певних умов, а
саме: розвиток емоційно-психологічних і духовних почуттів (почуття істини,
19

почуття прекрасного, почуття внутрішньої свободи, почуття власної
недосконалості), що допоможе запобігти виробленню стереотипних емоційних
реакцій; забезпечення свободи сприймання, яка безпосередньо пов’язана з
розвитком творчих здібностей особистості під час її формування; в основу
навчання повинен бути покладений метод діалогу – не як розмови двох, а як увага
до всього, що відбувається в світі і людях; поєднання наукового підходу з
принципами духовного самозанурення і самовдосконалення; супроводження
процесу ―проживання знань‖. Отже, процес освіти дитини має включати систему
методів та форм роботи спрямованих та духовний та естетичний розвиток
особистості, що може бути забезпечений за умови особистісно-орієнтовного
підходу процесу сприймання дитиною образів [2,с.163-167].
У свої роботі вчителя ГПД ми досить часто використовуємо методи, засоби
та форми роботи спрямовані на естетичне виховання дитини. Одним із
найважливіших видів виховного впливу на процес формування естетичного
сприймання є залучення дитини до різноманітного виду позашкільних активностей
(гуртків, секцій, дискусивних клубів). Також, доречним є проведення
різноманітного виду екскурсій та прогулянок.
Важливим методом у нашій роботі є метод «споглядання за природою».
Спостерігаючи зміну пір року, погоди, росту рослин та тварин дитина відчуває
внутрішню єдність зі світом. Природа надихає людину на творчість, формує
естетичне сприйняття дійсності. Наприклад, ефективними є малювання картин,
читання книг, складання казок у природі. Також, часто виготовляємо із природних
матеріалів (шишок, жолудів, гербарію, сушених фруктів) різноманітного виду
творчі аплікації.
У процесі професійної діяльності присутня робота зі «словом», а саме з
вмінням дитини правильно формулювати свою думку та красиво її висловлювати.
Головним методом впливу на дитину стає безпосереднє спілкування на
інтеграційну тему тижня.
Серед прогресивних методів виховного впливу використовую арттерапевтичні техніки впливу на особистість, зокрема створення картин і аплікацій
із підручних матеріалів, техніка створення колажів, а також написання колективної
казки або історії.
Можна зробити висновок, що технологія естетичної спрямованості відграє
велику роль в розвитку дітей, а саме в побудові особистістю системи моральних
цінностей, які в подальшому стануть основою поведінкових механізмів
особистості.
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МУЗИКОТЕРАПІЯ У ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ: РОЗВАГА ТА
РОЗВИТОК
Тривалі реформи в Україні в даний час вплинули на процес формування
багатьох особистісних якостей молоді. Виникає необхідність по-новому, з
соціальних, політичних і економічних позицій розглянути ключові питання
організації масового музичного виховання підростаючого покоління. Особливої
актуальності набувають заходи щодо вдосконалення існуючих та створення нових
ефективних засобів, методів реабілітації та профілактики, що підвищують резервні
можливості людини. Особливу роль можуть зіграти окремі елементи музикотерапії,
які цілеспрямовано використовуються в процесі навчально-виховного процесу, як
студентів середніх та вищих професійних педагогічних навчальних закладів, так і
учнів загальноосвітніх шкіл (причому не тільки старшої і середньої, а й початкової
ланки).
Актуальність проблеми. Загальновідомо, що, якісна освіта – це, перш за
все, становлення особистості, набуття неповторної індивідуальності, духовності,
творчого початку. Якісно утворити людини - значить допомогти їй стати суб’єктом
культури, навчити життєтворчості. Вважаємо, що сьогодні важливо не сформувати,
а знайти механізми саморозвитку, самореалізації, самовиховання, саморегуляції і, в
зв’язку з цим, сприйняття творів світового музичного мистецтва, організованого в
тій чи іншій формі, думається, здатне виконати цю функцію.
Мета роботи – вдосконалення засобів профілактики девіантної поведінки
учнів через спільно організовану позакласну музичну діяльність.
Методологічною основою зазначеного дослідження є художньо-педагогічні
концепції Д.Б. Кабалевського, ідеї Л.A. Безбородова, Л.C. Брусилівського,
Л.C. Виготського, І.А. Зимової, Д.К. Кірнакскої, Е.Д. Критської, Н.Б. Крилової,
В.В. Медушевського, Є. В. Назайкинського, Б.М. Неменського, А.І. Копитіна,
В.І. Петрушина, В.М. Подуровского, Л.B. Школяра, К. Фопеля.
Метою нашої статті – це проаналізувати значення музикотерапії у
всебічному розвитку дітей та перспективи використання музики в гармонізації
психічного та фізичного здоров’я дітей.
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Музикотерапія – психотерапевтичний метод, заснований на цілющому
впливу музики на психіку людини. Музикотерапія є системою психосоматичної
регуляції функцій організму людини, при цьому відбувається одночасний вплив
акустичних хвиль, організованих в музичну структуру, на психоемоційну, духовну
сферу людини і безпосередньо на поверхню тіла і внутрішні органи. Розрізняють
рецептивну (пасивну) та активну музикотерапію. При рецептивній музикотерапії
пацієнти прослуховують музичні твори або їх фрагменти, при активній:
– самі беруть участь у виконанні вокальної або інструментальної музики.
Виділяють також інтегративну музикотерапію, до якої відноситься
музиковокалотерапію. У рецептивної музикотерапії існують два напрямки:
музикопсихотерапія (динамічна, регулятивна);
– основним завданням якої є нормалізація психоемоційного стану
пацієнта, і музикосоматотерапія (зональна, точкова), яка має на меті контактний
лікувальний вплив безпосередньо на тіло людини. Динамічна музикопсихотерапія
служить емоційною активізацією пацієнта. Регулятивна музикопсихотерапія
спрямована на провокування афективно-динамічних реакцій, викликаючи катарсис.
Музично-терапевтичні ефекти мають ряд особливостей:
1. При адекватному сприйнятті слухача енергійна мажорна, помірно гучна
музика тонізує фізіологічні функції. Мелодійна, неголосна, помірно повільна,
мінорна музика виявляє седативну дію.
2. Виникаючі реакції слухової адаптації породжують певні асоціації,
естетичні переживання, активно впливають на психо-емоційний стан людини.
3. Емоції, динаміка яких завжди призводить до певних гормональних і
біохімічних змін, опосередковано починають впливати на інтенсивність обмінних
процесів, дихальну та серцево-судинну системи.
4. Позитивні емоції в музикотерапії активізують ЦНС, покращують
когнітивні функції, пам’ять, стимулюють інтелектуальну діяльність.
5. Правильно підібрана музика сприяє такій біоритмічному налаштуванню
організму, при якому фізіологічні процеси протікають збалансовано і більш
ефективно.
При виборі музичних творів необхідно враховувати рівень музичної освіти і
музичної адекватності, можна використовувати електропунктурне тестування. При
виявленні синдрому гіпофункції слід впливати на тонізуючу точку меридіана, при
синдромі гіперфункції
– на седативну. Підбір соло інструментів можна
здійснювати з урахуванням меридіанної діагностики.
Музичне виховання спрямоване на творче самовираження дітей початкової
школи за допомогою музичного мистецтва через наступні види музичної
діяльності:
– хоровий спів, має ряд очевидних переваг (загальнодоступність, пісенний
початок української музичної культури, адекватність співу психолого-віковим
особливостям молодших школярів, їх прагненню до активних форм освоєння
мистецтва);
– музично-ритмічні рухи, тісно пов'язані з моторною, м’язовою реактивністю
дитини;
– сприйняття музики, що має в музичній педагогіці два значення (природна
умова різних видів музичної діяльності дітей і знайомство з музичними творами
різних стилів і жанрів).
Сприйняття – відправна точка в процесі організації музичного виховання
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молодших школярів, форма чуттєвого пізнання дійсності, осмисленням того, що
людина бачить, чує, відчуває. В основу даного розуміння покладено висновок Дж.
Брунера, що визначило сприйняття як «процес категорізації, в ході якого організм
людини здійснює логічний висновок, віднісши сигнали до певної категорії» [3].
Отже, процесом сприйняття творів музичного мистецтва можна управляти і саме в
цьому полягає завдання музикотерапії.
Говорячи про значення музики в профілактиці девіантної поведінки дітей,
слід віддавати перевагу спокійній музиці, що народжує приємні відчуття і спогади.
Музичне мистецтво вчить дитину поважати почуття інших людей, співпереживати
разом з ними. Досвід реалізації ідей музикотерапії підказує можливості реалізації
на більш широкій основі ідеї гармонійного виховання особистості кожної молодої
людини через гру як синтетичну форму людської життєдіяльності, спосіб
тренування одночасно тіла і душі. Відповідно до такої концепції, музичне
виховання передбачає повернення музиці того високого статусу, який вона мала в
уявленнях минулих часів. Йдеться про те, яким чином поєднати вузьку
спеціалізацію і завдання професійної музичної освіти з осмисленням музики як
звукової карти світу, необхідного компонента людської спільноти і особистості.
Мінливість в соціальній сфері завжди пов'язана з діяльністю і виражається в
поведінці дитини, є наслідком її взаємодії з навколишнім середовищем. В
результаті чого, поведінка може бути нормальна (взаємодія дитини з
мікросоціумом адекватно відповідає потребам і можливостям її розвитку і
соціалізації) і відхиленою (взаємодія з мікросоціумом порушує розвиток і
соціалізацію дитини внаслідок відсутності адекватного врахування середовищем
особливостей її індивідуальності і проявляються в поведінковій протидії
встановленим моральним, правовим суспільним нормам). Очевидно, що поведінка,
що відхиляється є одним із проявів соціальної дезадаптації. Даному процесу
схильні такі категорії дітей, як діти шкільного віку, які не відвідують школу, дітисироти, соціальні сироти, а також діти, які вживають наркотики, токсичні засоби,
які вчинили протиправні дії і відрізняються сексуально розбещеною поведінкою. В
результаті цього можна зробити висновок, що саме в початковій школі діти
найчастіше набувають негативного досвіду розриву зв’язків зі школою, стійку
шкільну неуспішність, яка приводить в подальшому до відхилень у поведінці.
Отже, в умовах масової загальноосвітньої школи основною причиною
девіантної поведінки дітей є їх навчальна дезадаптація, що проходить в своєму
розвитку наступні стадії [5]:
– навчальна декомпенсація (утруднення у вивченні одного або декількох
предметів при збереженні загального інтересу до школи);
– шкільна дезадаптація (конфлікти з педагогами, однокласниками, пропуски
занять);
– соціальна дезадаптація (повна втрата інтересу до навчання, перебування в
шкільному колективі, догляд в асоціальні компанії, захоплення спиртними
напоями, наркотиками);
– криміналізація середовища вільного часу.
Таким чином, девіантна поведінка постає як нормальна реакція на
ненормальні для дитини умови (соціальні або мікросоціальної), в яких вона
опинилася і завдання соціального педагога – допомогти дитині впоратися з її
проблемами, полегшити розвиток, вчасно зняти причини, що викликають
відхилення в поведінці.
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Висновки. Спільно організована позакласна музична діяльність може
принести свої позитивні результати: учні стали рідше сваритися і пропускати
заняття, охочіше перебувати в шкільному колективі. Якщо сприйняття музичних
програм заспокоїть хлопців, мобілізує на спільну діяльність, то процес постановки
музичної казки згуртує колектив класу, стане оптимальним засобом впливу на
поведінку дітей в школі. Підтвердиться значення методів і прийомів музичного
виховання в практичній діяльності.
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РЕАЛІЗАЦІЯ АРТ-ТЕХНІКИ В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ
Арт-терапія − лікування психічних захворювань, відновлення та
нормалізація психологічного стану дитини, боротьба із депресією здійснюється за
допомогою різних видів мистецтва. Арт-терапія не дарма стала дуже популярною
майже відразу. Вона є невіддільним елементом лікування дітей з особливими
потребами. А також виступає як один із засобів розвитку малюка.
Актуальність дослідження. Арт-лікування не має жодних протипоказань.
Навпаки, воно допомагає дитині розвити у собі необхідні для подальшого плідного
життя навички, такі як креативність, гармонізація внутрішнього стану, дитина
розвивається як особистість. Арт-лікування повністю відповідає ідеям З.Фрейда
щодо втілення свого внутрішнього «Я» у творчості, дитина перекладає себе у те,
що робить. У процесі творіння психічна напруга зменшується до мінімуму. Арттерапія не сприймає дитини як хвору [1].
Найвидатнішими науковцями, які вивчали арт-терапію є А. Маслоу,
К. Роджерс, З. Фрейда і К. Юнга. Вони включили її у свої моделі розвитку
особистості.
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Мета статті є аналіз сутності та особливостей формування здоровя дітей
засобами арт-техніки.
Арт-терапія була заснована британським художником Адріаном Хіллом на
початку 20 століття. Він вважався найвидатнішим художником, який малював
сцени Першої Світової війни. Після війни Хілл присвятив своє життя живопису,
викладав, написав багато книг-бестселлерів про графіку та живопис. Він винайшов
арт-терапію під час лікування від туберкульозу в санаторії, коли помітив, що
малювання допомогло йому одужати. Після цього в 1945 році вперше було
використано назву арт-терапія. Хілл працював із солдатами після Другої Світової
війни і добився неабияких результатів. Все це він розповів у своїй книзі
«Мистецтво проти хвороб» [5].
Головною метою арт-терапії як метода є гармонізація розвитку особистості
через самовираження і самопізнання. Діти дуже вразливі, вони ще не можуть
захистити себе від жорстокості світу. Тому, дуже важливо, щоб дитина мала у
цьому світі можливість звільнитися від свого болю чи якоїсь психологічної травми.
Завдяки цьому арт-лікування стає настільки популярним, воно допомагає
вилікувати душу дитини. Один сеанс арт-терапії можна порівняти з одним
відвіданням психіатру. Діти після таких занять стають відвертіше, добріше, вони
готові до нового у своєму житті [3].
При використанні методів арт-терапії діти поступово самостверджуються,
стають більш упевнені в собі, здатні до діалогу з вчителями, ровесниками. Після
декількох занять, закомплексовані та зажаті спочатку, вони стають більш
відкритими, чекають наступних занять з нетерпінням, їм подобається все, що
коїться навколо них. Мистецтво лікує душу дитину. Інколи простий малюнок або
фігурка з пластиліну – це відбиток цілого світу в середині дитини. Арт-терапія
гармонізує душу дитини з навколишнім світом. Вона корегує емоційний стан,
знімає накопичену психічну напругу після занять у перших класах навчальної
школи, заспокоює та допомагає дитині концентрувати свою увагу.
Головна унікальність арт-терапії, що її можна використовувати навіть, якщо
у дитини не має проблеми психологічного характеру. У такому випадку арт-терапія
знімає у дитини перевтому після шкільних занять, допомагає розкритися, виявити
свої здібності у мистецтві, зрозуміти вподобання дитині та в якому напрямку
можна розвиватися далі.
Аналіз власних спостережень за дітьми, які займаються у групі
продовженого дня та дослідження сучасних вчених, вчителів, вихователів, дають
змогу зрозуміти, що арт-терапія це один з найвидатнішихх методів лікування дітей,
тому що [4]:
1) дитина дає вихід своїй прихованій агресії в процесі творчості;
2) реабілітаційний період одужання дитини скорочується у рази;
3) дає змогу зрозуміти та діагностувати рівень проблеми психологічного
плану;
4) єдиний інструмент, який працює з відчуттями дитини, не травмуючи їх.
Дитина вчиться прислухатися до себе, своїх відчуттів;
5) нормалізує емоційний стан дитини;
6) дитина вчиться бути індивідуальністю, контролювати свої емоції та
відчуття, розвиватися у творчому плані.
Види арт-терапії відповідають наявним мистецтвам. Їх безліч, але можна
виділити найпоширеніші: музикотерапія, малювання, танцювальна терапія,
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казкотерапія, кольоротерапія, фототерапія, драмотерапія, маскотерапія,
образотерапія, орігамітерапія, бібліотерапія та інші.
Малювання або ізотерапія – є однією з основних методик арт-терапії, була
вперше застосована із дітьми, які побували у полоні під час Другої світової війни.
Ліпше використовувати крейду, але для цього не завжди є можливість. Тому,
найчастіше використовують фломастери, олівці або акварель. Діти, які пережили
будь-яке насильство, висловлюють свої страхи на папері, тим самим позбавляються
його. Флюід-арт – це новий вид абстракційного художнього мистецтва, який також
використовується на заняттях з арт-терапії [1].
Музикотерапія – можна використовувати пасивний метод музикотерапії,
при якому ви просто з дітьми слухаєте спокійну класичну музику або
розслабляючи звуки природи. Дитина зможе розслабитися, відпочити, а також
розів’є у себе музичний слух та смак до гарної музики. Пасивна музикотерапія – це
спів [1].
Казкотерапія та ігротерапія дуже подобаються дітям, особливо в
молодшому шкільному віці. Вони самі вигадують сюжет, проектуючи себе на роль
головного героя, і разом із ним знаходять вихід зі складних ситуацій, тим самим
моделюючи своє щасливе майбутнє.
Бібліотекотерапія – уголос зачитується невелике оповідання, яке має
глибокий прихований зміст. Після цього відбувається дискусія, в якій кожен може
висловити свою думку щодо цього оповідання.
Колаж – можна робити індивідуальний, а можна груповий. В якості
матеріалу використовуються кольоровий картон або папір, вирізки з газет та
журналів, фотографії.Це більш приємний спосіб, ніж малювання, бо дитина не
хвилюється за правдивість намальованого предмету.
Ліпка – використовують пластилін, солене тісто, глину. Дитина вчиться
ліпити свої емоції, і не тільки позитивні, а й негативні та руйнувати їх.
Драмотерапія – невеличкі театральні постановки на різні тематики, це може
бути казка, маленьке оповідання або просто випадок із повсякденного життя. Діти
або вивчають свої ролі, або імпровізують, уявляючи себе на місті головних героїв.
Маскотерапія – дуже популярний метод. На шкіру обличчя наноситься
крем. Потім декілька шарів паперу, після цього акуратно знімається та сушиться.
Надалі діти розмальовують її в різні кольори.
Кінотерапія – для переглядання підбираються невеликі стрічки, в яких
показуються різні життєві ситуації та вихід із них.
Оригамітерапія– створення фігурок оригамі різних за розміром із паперу.
Пісочна терапія – популярна на сьогодення праця дитини зі звичайним або
кінетичним піском. Діти бавляться, ліплять фігурки або замки, розігрують якісь
сценки з виліпленими персонажами. Розвивається заразом дрібна моторика рук та
мовлення, сенсорне сприйняття дитини, вона відпочиває, заспокоюється,
знімається стрес після насиченого шкільного дня.
Треба комбінувати, чергувати застосування видів арт-терапії. Кожен з видів
арт-терапії дає змогу дитині розкритися, висловити свої внутрішні переживання та
сумніви.
Педагог, який використовує арт-терапію на заняттях із дітьми повинен [4]:
1) пам'ятати що зазвичай дитині тяжко реалізувати свої функціональні
можливості
2) підібрати ті види арт-терапії, які діти в цьому віці можуть виконати
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самостійно і отримати при цьому позитивний результат;
3) дитина повинна самостійно обрати те, що вона буде робити;
5) найти загальну мову із дитиною.
Є декілька загальних правил, яких треба дотримуватися проводячи заняття
[2]:
1. Максимальний час проведення заняття з арт-терапії – це 2 години. У цей
час входить також підготовка робочого місця, розкладання потрібних інструментів,
матеріалів.
2. Головне в арт-терапії – це сам процес мистецтва. Не треба підганяти
дитину або робити щось за неї. Вона повинна сама виконати завдання, і неважливо,
яким буде результат.
3. З дитиною треба обговорювати весь процес, що вона буде робити, що вона
робить в даний відрізок часу, чого хоче досягти наприкінці заняття. Згодом вам не
треба буде навіть розпитувати дитину, вона сама буде вам розповідати.
Висновки. Статистика стверджує, що у світі коло 500 млн. людей хворі на
психічні розлади. У більшості випадків до цього ведуть якісь стресові ситуації у
дитинстві, яким вчасно не приділили увагу. І з кожним роком їх кількість
збільшується.
У процесі занять з арт-терапії діти висловлюють свої почуття, втілюють у
своїх витворах внутрішні образи, невпевненість та самотність. Після занять з арттерапії, дитина повністю розслабляється, вона знаходиться в гармонії із собою, з
усім світом. Після занять з арт-терапії диті стають більш цікавими, активними,
рухливими, вони вміють концентруватися і працювати на отримання результату.
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5. Раздобудько Л. В. Арт-терапія – мистецтво заради лікування. 32 ст.
[Електронний ресурс]. – Доступ до ресурсу: http://library.vnmu.edu.ua/wpcontent/uploads/2015/09/art-2f.pdf
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СЕКЦІЯ 2. ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА
ЗДОРОВ’Я: СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ РОЗВ’ЯЗАННЯ

В. А. Дік,
магістр спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини),
14Мд-СОбіо група природничий факультет.
В. С. Дмитрук,
магістр спеціальності Середня освіта (Біологія та здоров’я людини),
14Мд-СОбіо група природничий факультет.
Науковий керівник: канд. біол. наук, доцент Р. П. Власенко
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗОРОВОЇ ТА СЛУХОВОЇ ЧУТЛИВОСТІ В
ПІДЛІТКОВОМУ ТА ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ
Вступ. Без інформації, яка надходить із зовнішнього та внутрішнього
середовища не може існувати жоден живий організм. Обидва потоки інформації
взаємодіють між собою за допомогою сенсорних систем, які перетворюють
адекватні подразнення в нервові імпульси, що йдуть в центральну нервову систему.
На різних рівнях мозку інформація фільтрується, аналізується, розпізнається та
перетворюється в сенсорні відчуття.
Актуальність дослідження. Зорова та слухова сенсорні системи є одними з
найважливіших органів чуття людини. Зоровий аналізатор дає більше 90%
інформації, що йде до мозку від усіх рецепторів, в той час, як слуховий аналізатор
являється другим за значенням в забезпеченні адаптивних реакцій людини. З віком
рівень чутливості аналізаторів змінюється. Крім того на них можуть впливати різні
фактори, що можуть збільшувати або зменшувати цю чутливість. Тому постає
питання вивчення рівня чутливості сенсорних систем різних вікових груп.
Вивчення сенсорних систем завжди було в центрі уваги багатьох вчених.
Дане питання знайшло відображення в працях, які сприяли подальшому їх
вивченню. Серед них можна виділити Е. Рабкін [7] розробив поліхроматичні
таблиці для дослідження кольорового зору. Е. Вебер [6] сформулював ряд методик
і приладів для вивчення органів відчуттів. Д. Сівцев та С. Головін [2] розробили
таблиці для перевірки гостроти зору. Г. Ріне, Д. Швабах, М. Желе [3] розробили
методи дослідження слуху за допомогою камертонів. Їх роботи дають можливість
для подальшого вивчення висвітленої проблеми, що є темою дослідження.
Мета статті – дослідити та порівняти гостроту зору та слуху різних вікових
груп (підлітковий та юнацький вік).
Виклад основного матеріалу. В дослідженні брали участь 40 осіб: 20 осіб
третього курсу природничого факультету ЖДУ ім. І. Франка віком 19-20 років; 20
осіб – учні 9-го класу ЖСШ №20, віком 14-15 років.
Дослідження проводили за методикою визначення гостроти зору за
допомогою таблиці Сивцева та методики дослідження гостроти слуху за
допомогою списку слів [5].
Зорова сенсорна система – сукупність структур, що сприймають світлове
випромінювання і формують зорові відчуття. 80-90% всієї інформації про світ
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навколо нас надходить з зорового аналізатора. За допомого діяльності даного
аналізатору розрізняють освітленість предметів, їх колір, форму, величину,
напрямок пересування та відстань, на яку вони віддалені. За допомогою зорової
сенсорної цього люди здатні оцінювати навколишнє середовище та орієнтуватися в
ньому, виконувати різні види діяльності. [4]
Досліджували праве та ліве око, а також бінокулярний зір студентів та
школярів. Результати дослідження подано в таблиці 1.
Таблиця 1
Показники гостроти зору студентів та учнів
Студенти ІІІ курсу
Учні 9-го класу
Кількість
Праве
Ліве
Бінокуляр Праве
Ліве
Бінокулярн
досліджених
око
око
ний зір
око
око
ий зір
N
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
M±m
0,88 ±
0,82 ±
0,77 ±
0,79 ±
20
0,90 ± 0,04
0,86 ± 0,04
0,03
0,04
0,03
0,04
Проведені дослідження показали, що рівень гостроти зору учнів 9-го класу
нижчий, ніж у студентів ІІІ курсу.
Порівняння результатів гостроти зору наведено на рис. 1. Причиною
зниження гостроти зору в учнів може бути вплив факторів навколишнього
середовища або діяльність самих учнів. Для покращення гостроти зору
рекомендується виконувати гімнастику для очей та вживати в їжу продукти, що
містять велику кількість вітамінів А, Е та С. Учням необхідно звертати увагу на
кількість часу проведеного за телефоном або комп’ютером та дотримуватися
правил гігієни зору.
0,95
0,9
Ліве око

0,85

Праве око

0,8

Бінокулярний
зір

0,75
0,7
Студенти ІІІ курсу

Учні 9-го класу

Рис. 1. Гострота зору студентів та учнів
Слухова сенсорна системи – сукупність структур, що відповідає за
уловлювання та переробку звукової інформації різного характеру (шуми, мова
людини та ін.). Звук поширюється у вигляді звукових хвиль. За допомогою
слухового аналізатора люди здатні краще пізнавати оточуюче середовище та
орієнтуватися в ньому. Важливим є те, що слухова сенсорна системи особливо
важлива для людей які позбавлених зору [1].
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У піддослідних визначали порогову величину та абсолютний поріг
чутливості. Результати дослідження подано у таблиці 2.
Встановлено, що порогова величина слуху учнів 9-го класу – 12,10, а в
студентів ІІІ курсу – 11,25. Абсолютний поріг слуху учнів становить 14,95, тоді як
в студентів 14,30. Порівняння результатів гостроти слуху наведено на рис. 2.
Таблиця 2
Показники гостроти слуху студентів та учнів
Студенти ІІІ курсу
Учні 9-го класу
Кількість
Порогова
Абсолютний
Порогова
Абсолютний
досліджених
величина
поріг слуху
величина
поріг слуху
N
M±m
M±m
M±m
M±m
20
11,25 ± 0,55
14,30 ± 0,65
12,10 ± 0,60
14,95 ± 0,70
16
14
12
10

Порогова
величина

8

Абсолютний
поріг слуху

6
4
2
0
Студенти ІІІ курсу

Учні 9-го класу

Рис. 2. Гострота слуху у студентів та учнів
Отже, рівень гостроти слуху в учнів 9-го класу вищий, ніж у студентів ІІІ
курсу. Це може бути пов’язано з тим, що рівень гостроти слуху з 14-19 років має
найвищі значення, але поступово з віком - зменшується. З’ясовано, на зниження
слуху згубно впливають навушники, якими користується велика кількість людей
різних вікових груп. Також шкідливо тривалий час знаходитися в місцях з
підвищеним рівнем шуму. Для покращення гостроти слуху рекомендуємо
дотримуватися правил гігієни та здорового харчування.
Висновки. Отже, у світі цифрових технологій людині стає все складніше
підтримувати рівень свого здоров’я протягом всього життя. На основі проведених
досліджень ми з’ясували, що в різних вікових груп рівень чутливості сенсорних
систем відрізняються. Причиною цього можуть бути вікові особливості, біотичні
або антропогенні фактори.
Список використаних джерел
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2. Жабоєдоа Г. Д., Офтальмологія: підручник / Г. Д. Жабоєдов, Р. Л. Скрипник,
Т. В. Баран – Київ: Медицина, 2011. – 424 с.
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ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
Актуальність дослідження. Проблема зміцнення та збереження здоров'я
людей надзвичайно важлива, потребує спеціальної роботи і цілеспрямованого
керування цим процесом. Необхідна інформація як про умови формування
здоров'я (характер реалізації генофонду, стан навколишнього середовища, спосіб
життя і т. ін.), так і в кінцевому результаті процесів їх відображення (конкретних
показниках стану здоров'я індивіда або популяції).
Експерти Всесвітньої
організації охорони здоров'я (ВООЗ) ще у 80-х рр. XX ст. визначили орієнтовне
співвідношення різних чинників забезпечення здоров'я сучасної людини,
виділивши такі основні чотири групи факторів: генетичні фактори – 15-20%; стан
навколишнього середовища – 20-25%; медичне забезпечення – 10-15%; умови і
спосіб життя людей – 50-55%.
Мета статті: проаналізувати чинники, що впливають на стан здоров’я
людини.
Виклад основного матеріалу. Розглянемо докладніше кожен з цих факторів.
Величина внеску окремих факторів різної природи на показники здоров'я залежить
від віку, статі та індивідуально-типологічних особливостей людини [4]. Зміст
кожного з факторів забезпечення здоров'я представлено наступним чином у
таблиці 1. Проаналізуємо виокремлені чинники.
Генетичні чинники. Онтогенетичний розвиток дочірніх організмів зумовлюється
тією спадкової програмою, яку вони успадковують з батьківськими хромосомами.
Однак, самі хромосоми і їх структурні елементи – гени, можуть піддаватися
шкідливим впливам, причому, що особливо важливо, протягом усього життя
майбутніх батьків. Найчастіше позначаються і не залежать від них чинники, до
яких слід віднести несприятливі екологічні умови, складні соціально-економічні
процеси, неконтрольоване використання фармакологічних препаратів та ін.
Результатом є мутації, що ведуть до виникнення спадкових захворювань. До таких
генетичних особливостей відносяться домінуючі потреби людини, його здібності,
інтереси, бажання, схильність до алкоголізму та іншим шкідливим звичкам. Попри
всю важливість впливів середовища і виховання роль спадкових факторів
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виявляється визначальною. Спадковість і середовище виступають в якості
етіологічних факторів і відіграють певну роль у патогенезі будь-якого
захворювання людини, однак частка їх участі при кожній хвороби своя, причому,
чим більше частка одного чинника, тим менше внесок іншого. Усі форми патології
з цієї точки зору можна розділити на чотири групи, між якими немає різких меж.
Таблица 1.
Фактори, що впливають на здоров’я людини
Сфера впливу
факторів

Фактори
Фактори, що зміцнюють
здоров’я

Фактори, що погіршують
здоров’я

Генетичні

Здорова
спадковість. Спадкові
захворювання
і
Відсутність
порушення.
Спадкова
морфофункціональних
схильність до захворювань.
передумов
виникнення
захворювання.

Стан
навколишнього
середовища

Хороші побутові та виробничі
умови, сприятливі кліматичні
і природні умови, екологічно
сприятливе
середовище
проживання

Шкідливі умови побуту і
виробництва,
несприятливі
кліматичні і природні умови,
порушення
екологічної
обстановки

Медичне
забезпечення

Медичний скринінг, високий
рівень
профілактичних
заходів,
своєчасна
і
повноцінна
медична
допомога.

Відсутність
постійного
медичного
контролю
за
динамікою здоров'я, низький
рівень
первинної
профілактики,
неякісне
медичне обслуговування.

Умови і
життя

спосіб Раціональна
організація Відсутність
раціонального
життєдіяльності:
осілий режиму
життєдіяльності,
спосіб
життя,
адекватна міграційні процеси, гіпо - або
рухова активність, соціальний гіпердінамію.
спосіб життя.

Першу групу складають власне спадкові захворювання, у яких етіологічну
роль відіграє патологічний ген, роль середовища полягає в модифікації лише
проявів захворювання. Друга група – це теж спадкові хвороби, зумовлені
патологічної мутацією, однак для їх прояву необхідний специфічний вплив
середовища. Третю групу становить переважна кількість поширених хвороб,
особливо хвороб зрілого і похилого віку (гіпертонічна хвороба, виразкова хвороба
шлунка, більшість злоякісних утворень та ін.). Основним фактором в їх виникненні
служить несприятливий вплив середовища, проте реалізація дії фактора залежить
від індивідуальної генетичної схильності організму. Четверта група хвороб – це
порівняно небагато форм патології, у виникненні яких виняткову роль відіграє
фактор середовища. Зазвичай це екстремальний середовищної фактор, по
відношенню до дії якого організм не має засобів захисту (травми, особливо
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небезпечні інфекції тощо).
Таким чином, спадкові фактори відіграють важливу роль в забезпеченні
здоров'я людини. У той же час у переважній кількості випадків урахування цих
факторів через раціоналізацію способу життя людини може зробити її життя
здоровим і довговічним [4].
Стан навколишнього середовища. Біологічні особливості організму – це
основа, на якій грунтується здоров'я людини. Однак генетична програма, що
отримується людиною, забезпечує його розвиток за наявності певних умов
навколишнього середовища. І. М. Сеченов зазначав, що організм без зовнішнього
середовища, яке підтримує його існування, неможливий і в цьому закладено
нерозривну єдність людини і середовища її проживання [3]. Під навколишнім
середовищем прийнято розуміти цілісну систему взаємопов'язаних природних і
антропогенних об'єктів та явищ, в якій протікає праця, побут і відпочинок людей.
Це поняття включає в себе соціальні, природні і штучно створювані фізичні,
хімічні та біологічні фактори, тобто все те, що прямо або побічно впливає на
життя, здоров'я і діяльність людини. Разом з тим людина є частиною особливого
соціальної середовища – суспільства. Людина – істота не тільки біологічна, а й
соціальна. Очевидна соціальна основа існування людини як елемента суспільної
структури є провідною, що опосередковує його біологічні способи існування і
відправлення фізіологічних функцій.
Залежність здоров'я людини від генетичних і екологічних факторів робить
необхідним визначення місця сім'ї, школи, державних, фізкультурних організацій і
органів охорони здоров'я у виконанні однієї з головних завдань соціальної політики
– формування здорового способу життя.
Медичне забезпечення. Саме з цим фактором більшість людей пов'язує свої
надії на здоров'я, однак частка відповідальності цього фактору виявляється
несподівано низькою. У Великій Медичної Енциклопедії зазначено, що медицина –
це система наукових знань і практичної діяльності, метою якої є зміцнення,
продовження життя людей, попередження і лікування хвороб людини. У міру
розвитку цивілізації і більш широкого поширення захворювань медицина все
більшою мірою стала спеціалізуватися на лікуванні хвороб і все менше уваги
приділяти здоров'ю. Власне лікування часто знижує запас здоров'я за рахунок
побічного впливу лікарських засобів, тобто лікувальна медицина далеко не завжди
зміцнює здоров’я. Виділяють три рівня профілактики здоров’я. Вочевидь, що
найбільш ефективними повинні бути первинна і вторинна профілактики, що мають
на увазі роботу зі здоровими або людьми, які тільки почали хворіти. Однак у
медицині практично всі зусилля зосереджені на третьому рівні профілактики.
Первинна профілактика передбачає тісну співпрацю лікаря з населенням. Проте
для цього сама система охорони здоров'я не забезпечує йому необхідного часу,
тому з населенням з питань профілактики лікар не зустрічається, а весь контакт з
хворим йде практично повністю на огляд, обстеження та призначення лікування.
Валеологічний аналіз причин здоров'я вимагає перенесення центру уваги від
медичних аспектів до фізіології, психології, соціології, культурології, в духовну
сферу і конкретні режими та технології навчання, виховання і фізичного
тренування.
Умови і спосіб життя. Аналіз проблеми свідчить, що хвороби сучасної
людини обумовлені, перш за все, його способом життя і повсякденною поведінкою.
Нині здоровий спосіб життя розглядається як основа профілактики захворювань.
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Це підтверджується, наприклад, тим, що в США знижуються показники дитячої
смертності на 80% і смертності всього населення на 94%, збільшення очікуваної
середньої тривалості життя на 85% пов'язують не з успіхами медицини, а з
поліпшенням умов життя і праці та раціоналізацією способу життя населення.
Разом з тим достатня кількість людей ведуть нездоровий спосіб життя. Здоровий
спосіб життя – це спосіб життєдіяльності, відповідний генетично зумовленим
типологічних особливостей даної людини, конкретних умов життя і спрямований
на формування, збереження і зміцнення здоров'я та на повноцінне виконання нею
соціально-біологічних функцій.
За Е. Н. Вайнером структура здорового способу життя повинна включати
наступні фактори: оптимальний руховий режим, раціональне харчування,
раціональний режим життя, психофізіологічну регуляцію, психосексуальную і
статеву культуру, тренування імунітету і загартовування, відсутність шкідливих
звичок і валеологічну освіту [2]. Нова парадигма здоров'я чітко і конструктивно
визначена академіком М. М. Амосовим: «Щоб стати здоровим, потрібні власні
зусилля, постійні і значні. Замінити їх нічим не можна» [1].
Здоровий спосіб життя як система складається з трьох основних
взаємопов'язаних і взаємозамінних елементів, трьох культур: культури харчування
(коли їжа найкращим чином відповідає природним технологіям засвоєння харчових
речовин, сформованим у ході еволюції), культури руху, що включає фізичні
вправи (ходьба, біг, плавання, катання на лижах, робота на садово-городній ділянці
тощо) в природних умовах; культури емоцій (треба формувати і підтримувати
позитивні емоції, які зберігають здоров'я, сприяють успіху людини).
Висновки. Важливо у період переходу людини до здорового способу життя
підтримати її в цьому прагненні, забезпечити необхідними консультаціями,
вказувати на позитивні зміни в стані її здоров'я, у функціональних показниках
тощо. Необхідно розвивати валеологічну грамотність кожної людини, особливо
дітей, підлітків, юнаків.
Таким чином, здоровий спосіб життя повинен цілеспрямовано і постійно
формуватися протягом життя людини, а не залежати від обставин і життєвих
ситуацій, що має вирішальний вплив на зміцнення здоров’я кожної людини.
Список використаних джерел
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАГАРТУВАННЯ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ
Система загартовуючих дій направлена на підвищення витривалості
організму дитини, його опору на погані фактори зовнішнього середовища, а також
на покращення пристосування до швидких і різких змін у погоді.
Засобами загартування є передусім природні фактори: повітря, вода, сонце,
земля. Кожний природний фактор може бути застосований у цілях оздоровлення
тільки у тому випадку, якщо відповідає гігієнічним потребам.
Суть технології: таке загартування складається з того, що подразнення
рецепторів шкіряної поверхні сприяє короткостроковому рефлекторному
зниженню судин шкіри із наступним їх розширенням: видозміни серцевої
діяльності, прискорення пульсу, деякі короткочасні підвищення артеріального
тиску, видозмінені дихання.
Загартовуючі процедури: загартування водою, обтирання рукавичкою,
обливання ніг, ходіння босоніж, купання у басейні, загартування сонячними
променями, загартування повітрям, загартування ґрунтом
Загартування повітрям спочатку потрібно проводити в приміщенні, щоб
дитячий організм адаптувався до пониження температури в повітрі. Таке
загартування слід проводити в полегшеному одязі протягом дня.
Дуже корисне перебування дітей влітку, восени і весною в ранкові години на
свіжому повітрі.
Загартування сонячними променями слід розпочинати після попередньої
підготовки організму дитини повітряними ваннами. Сонячні ванни бажано
проводити вранці і під вечір.
Сонячні ванни рекомендується проводити не раніше, як через 1,5 години
після попереднього прийняття їжі і закінчувати не пізніше, ніж за 0,5 год. до їжі.
Одяг дітей повинен захищати від перегріву: біла панама, світла сорочка, трусики. У
перші сонячні дні слід регулювати перебування дітей під променями сонця, не
дозволяти їм затримуватись одночасно більш ніж 5-6 хв. Після появи доброї
засмаги, продовження перебування на сонці доводити до 8-10 хв. 2-3 рази. Сонячні
ванни бажано закінчувати водними процедурами ‒ обтирання, обливання.
Сонячні ванни обов'язково пов'язувати з водними процедурами і в літній
період проводити їх після 10-15 хв. купання, як висохне тіло. Таке співвідношення
дає можливість ультрафіолетовим променям, які викликають утворення вітаміну
«D» більш інтенсивно проникати в дитячий організм.
Загартування водою. Дію води людина (дитина) використовує на собі з
моменту народження. Всі гігієнічні процедури засновані на використанні води. При
правильній організації вони можуть бути також і загартовуючим впливом.
У порядку збільшення сили дії водних процедур ми розділяємо таким чином:
місцеві та загальні.
Місцеві: ранкове умивання, миття рук до ліктів, миття шиї, ніг.
Загальні: обтирання рукавичкою, обливання ніг, ходіння босоніж (по
ранковій росі, вологих килимках), купання на свіжому повітрі, ігри з водою, снігом,
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крижинками.
Обтирання рукавичкою. Має бути пара рукавичок. Спочатку беруть їх
сухими (для адаптації), а потім змочують у воді (початкова температура +34°С і
зменшується кожні 3 дні до +23°С). Обтиратись до легкого почервоніння в такій
послідовності: верхні кінцівки, потім нижні, груди, живіт. Після обтирання
вологою рукавичкою застосовують сухий рушник для легкого масажу (супутні
заходи: різні рухи руками, повороти тулуба, нахили).
Обливання ніг. Обливання взимку перед сном, влітку після сну (t° води від
+26 до +18, кожен раз знижувати). При обливанні контрастному t +36°С, кінцева
+25°С. Супутні заходи: потупування ногами, згинання та розгинання пальців.
Ходіння босоніж. По ранковій росі ‒ весною, влітку, восени. Упродовж року
ходити по вологих килимках в приміщені, килимки просочені розчином морської
солі, йоду, відварами лікарських рослин. Залежно від різновиду, температури
повітря, місця проведення процедура триває від 1 до 10 хвилин. Супутні заходи:
вправи для профілактики плоскостопості.
Ігри з водою слід проводити цілий рік, влітку на вулиці, у зимовий час в
приміщенні. Наприклад, гра з водою «Каченята». Діти занурюють пластикові,
гумові іграшки у воду та намагаються утворити свої казкові композиції.
Купання у виносному басейні. Процедура, яку діти проводять із великим
задоволенням і радістю. Купання проводиться у першу половину дня з 10 до 12
год., або в другу половину з 15 до 17 год.. Термін купання 3-10 хв.
Купання в воді можна поєднувати з танцями, іграми. Температура повітря
повинна бути до +26°С, температура води не нижча +22°С.
ДОДАТОК
Вправа для профілактики плоскостопості. Почерговий підйом на п'яти та
на носки. Для цього поставте ноги на ширину плечей, а стопи розташуйте
паралельно одна одній. Потім, не поспішаючи виконуйте підйоми на п'ятах, а потім
на носках. Кожний підйом виконувати по 10 раз. Аналогічним образом, виконуйте
дану вправу для стоп стоячи на одній нозі. Чергуйте ноги, виконуючи по 10
повторень на кожній.
Ходьба на місці. Дану вправу потрібно виконувати у швидкому темпі. Носки
не можна відривати від підлоги, а стопи повинні дивитися трохи всередину, при
цьому ноги згинаються в колінах. Стегна при виконанні розгойдуйте якнайбільше в
сторони ‒ вліво та вправо. При цьому необхідно тримати рівний подих і намагатися
не ворушити плечима. Виконуйте 20-40 секунд.
Обливалки. Купуємо водяний пістолет або виготовляємо пирскавки з
пластикових пляшок з отворами в кришці ‒ і вперед, водяні баталії починаються!
Список використаних джерел
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СЕКЦІЯ 3. СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗБЕРЕЖЕННЯ І ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’Я У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Н. С. Андросович,
вихователь ЗДО №143, м. Київ.
Науковий керівник, канд. пед. наук, О. А. Сорочинська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
РУХЛИВІ Й СПОРТИВНІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Гра – вид діяльності дитини, який представляє свідому, ініціативну
діяльність, спрямовану на досягнення умовної мети, добровільно встановлену
гравцем [1; 2]. У грі сформовуються розум дитини, певні вольові якості, наприклад
такі як витривалість, спритність, орієнтування в просторі. Також, дитина
розвивається духовно і фізично. Основною формою діяльності в дітей є гра. У ній
вони знаходить певне робоче поле, в якому можуть виховати своєрідні моральні і
фізичні якості, яких потребує її організм і сам внутрішній стан. Так, через процес
гри можна вплинути на дитячий колектив, не використовуючи покарання, прямий
тиск на дітей, та взагалі зайву нервозність в робочому процесі.
Актуальність проблеми. Сьогодні ми стикаємося з певною проблемою.
Вона полягає в тому, що діти на даний час малорухомі(дослідження вчених
показали, що 85% часу учнів знаходяться у сидячому стані). Тому деякі функції
організму перестають правильно функціонувати. Відповідно до того, потрібно
залучати дітей до гри, щоб покращувати настрій і зміцнювати здоров’я. Адже
найскладніший матеріал в школі діти краще засвоюють за допомогою гри, тому
відповідно уроки мають бути цікавими, захопливими і веселими. Цю проблему
досліджували такі науковці, як Ф. Василюк, В. Бабич, В. Папуша та ін.
Метою нашої статті є з’ясування того, як можна зберегти здоров’я дитини
засобами рухливих і спортивних ігор.
З кожним роком все більше створюється нових ігор, поширюються різні
варіанти їх, але рухлива ігрова основа лишається незмінною. Як ми знаємо, гра
складається з певних природних рухів, які виконує дитина. Це і ходьба, біг,
метання, лазіння, стрибки, різні вправи з предметами. Тому вона є дуже важливим
засобом фізичного виховання підростаючого покоління. За класифікацією ігри
поділяються на такі: рухливі, сюжетні, народні, рольові, спортивні, імітаційні,
командні, групові, ігри-естафети, ігри-конкурси, ігри-забави, ігри-змагання [2; 2].
Народне прислів’я стверджує – «Як дитина бігає і грається, так її здоров’я
усміхається». Дуже важливо щоб батьки, вихователі, також вчителі обов’язково
стежили за фізичним здоров’ям дитини, заохочували її до руху. Бо чим більше
дитина рухається, тим краще росте і розвивається її організм. А якщо дитина має
малорухомий спосіб життя, то в неї розвивається така хвороба, як гіподинамія.
Гіподинамія – це обмеження рухової активності дітей. Вона призводить до
порушення обміну речовин, діяльності серцево-судинної та дихальної систем, а
також негативно впливає на опорно-руховий апарат.
Тому найкращим і найкориснішим засобом лікування і профілактики від так
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званого рухового «голоду» є рухливі ігри. Вони дуже прості і доступні всім
віковим категоріям, а також є універсальним засобом у фізичному вихованні
школярів.
У рухливих іграх в дітей виявляються певні фізичні якості. Тому, треба
правильно здійснювати керівництво грою, спостерігати і допомагати проявляти ці
здібності і якості в гармонійній єдності.
Наприклад, щоб розвинути спритність в дітей, потрібно використовувати
ігри, в яких треба швидко переключатися з одних дій на інші, і відповідно
змінювати обстановку гри. А щоб вдосконалити моторність, краще всього потрібно
грати в ігри, в яких треба швидко реагувати на звукові, зорові, тактильні сигнали.
Також грати в ігри з раптовими зупинками, затримками і відновленням дій, і з
подоланням невеликих відстаней в найкоротший час.
Щоб розвинути силу використовують ігри, в яких вимагається виявляти
тимчасові, короткочасні швидкісно-силові напруження,
які підходять
навантаженню дітей відповідно їхнього віку. А для розвитку витривалості
виконують ігри, які пов’язані з неодноразовим повторенням дій, також з
безперервною руховою діяльністю і активністю, в свою чергу які пов’язані зі
значною втратою сил та енергії дитячого організму. Та не забуваймо враховувати
вік та фізичну підготовку дітей.
Також важливим засобом збереження здоров’я дітей є спортивні ігри.
Спортивні ігри ми використовуємо на уроках фізичної культури і також на
позаурочних заняттях, це можуть бути якісь спортивні секції, гуртки та ін. Якщо на
уроці об’єднуються діти одного класу, то на позаурочних заняттях відбувається
охоплення дітей із різних вікових категорій. Якщо ми будемо використовувати
певні елементи змагань у діяльності школярів, то це нам дасть великі можливості
для підвищення емоційного тонусу й більшої активності на уроці дітей. Наприклад
в Америці найбільша увага приділяється змаганням, тому що батьки і викладачі
переконані, що змагання – це дуже важлива школа життя, це як лабораторія
формування особистості.
У програмі курсу української загальноосвітньої школи використання певних
змагальних форм уроків і занять підпорядковується логіці педагогічного процесу,
розв’язанню виховних і освітніх завдань. Адже такі форми уроків і занять – це не
тільки спосіб досягнення перемоги або удосконалення певного спортивнотехнічного результату, а ще й своєрідна форма емоційного спілкування, активного і
здорового відпочинку.
Коли діти беруть участь у змаганнях, то відповідно вони більше пізнають
себе, свої можливості й сили, також пізнають більше своїх друзів і товаришів,
пізнають нові враження, радість перемоги і відповідно гіркоту поразки. Ця
атмосфера дає можливість усвідомити дітьми важливість занять з фізичної
культури і взагалі спортом. Але для того, щоб краще діти розвивалися фізично й
морально існують певні обов’язкові умови:
- яскраво оформити те місце, де будуть проводиться змагання;
- зробити виставку про команди, про тренерів також про гравців, на яких
висвітлити їхню історію;
- також попередньо провести різні лотереї, вікторини і конкурси;
- і використання музики, яка буде відповідати темі змагань.
Як ми вже зрозуміли, завдяки рухливим і спортивним іграм в дітей краще
розвиваються рухові якості, особливо спритність і швидкість. Також за допомогою
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встановлених ігрових умов в учнів покращуються і вдосконалюються рухові
навички і звички. Які в свою чергу виявляються більш гнучкішими і
пластичнішими. І ще діти можуть комбінувати складні рухи. Завдяки високій
емоційності в ігровій діяльності, в дітей виховується вміння більше контролювати
свою поведінку, розвиваються такі риси характеру, як працьовитість,
наполегливість, вміння працювати в команді або колективі, активність, рішучість.
Також, заняття іграми сприяє гармонійному розвитку опорно-рухового
апарату, бо в роботу можуть бути залучені як окремі м’язи так і всі м’язові групи, а
є такі змагання, які вимагають від школярів досить значних фізичних напруг.
Не забуваймо й про моральне виховання в ігровій діяльності. Адже, дитина
повинна мати повагу до суперника, також почуття товариства, чесність у
спортивній боротьбі, прагнення до самовдосконалення. Тому всі ці якості успішно
формуються під впливом занять рухливими іграми. Відповідно, рухливі ігри
виступають як дуже ефективний засіб фізичної підготовки дітей.
Наприклад, за програмою ігри і спортивні змагання, ми намагаємося
проводити під час уроку або в позакласний час. Це все починає робитися з першого
класу, потім поступово ускладнюватися. Таким чином ми привчаємо дітей
мобілізовувати свої сили щоб досягти певних результатів і вести чесне, здорове
суперництво. Так, наприклад в першому класі ми можемо запропонувати «Веселі
старти», в яких дитина по бажанню може брати участь зі своїми батьками.
Висновок. Отже, проблема збереження здоров’я стала на даний момент
центральною в навчально-виховному процесі школи. Тому ми прагнемо, щоб
дитина навчилася цінувати і дорожити своїм здоров’ям, також ми націлюємо
дитину на те, щоб вона сама ставила собі за мету бути здоровою, щоб сама могла
активно створювати своє здоров’я.
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ЗМIЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ДIТЕЙ ШЛЯXОМ ВИКОРИСТAННЯ
ГIМНAСТИКИ ДЛЯ ОЧЕЙ
Дуже багато інформації дитина отримує візуально, тому очі, навіть у дітей
відчувають дуже великі навантаження. Якщо в цей важливий період педагоги та
батьки не використовують спеціальні методики, в які входить гімнастика для очей
для дітей різного віку, це згодом може негативно позначитися на фізичному та
інтелектуальному розвитку малюка.
Сучасні умови, у яких ростуть діти, не дозволяють захистити їх від
шкідливих впливів. Такі корисні для розвитку дитини мультфільми, розвиваючі
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комп'ютерні ігри, телевізор – усе це невід'ємна частина життя. Але нерозумне
використання цих засобів інформації веде до погіршення зору.
Зір – це неоціненний дар, яким нагородила людину природа і його треба
берегти. Ми працюємо з дітьми, тому важливо, щоб вони не втратили зір, який
мають. Особливу увагу слід звертати на зорове навантаження під час занять та
інших видів роботи і вчасно проводити гімнастику та відпочинок для очей.
Зір – одне з п'яти почуттів, за допомогою яких людина пізнає, сприймає і
досліджує навколишній світ. Новонароджене немовля перший час тільки
спостерігає за змішуванням тіней і світла. Слабкий зір – результат ще
несформованої сітківки. Щодня малюк отримує все більше інформації завдяки зору
[3, с. 4].
Суть технології. Гімнастика для очей як захисно-профілактична,
здорвʼязберігаюча освітня технологія супроводжує мету, тренування м’язів органів
зору. Якщо навчити дитину в ранньому віці робити вправи для очей, це стане дуже
корисною звичкою. Саме від них залежить, наскільки добре буде бачити дитина в
подальшому і не буде у нього проблем із очима в школі.
Значення технології. Спеціально розроблені комплекси вправ покликані:
заспокоїти нервову систему дитини; допомогти мозку переробити інформацію,
отриману через органи зору; полегшити в очках навантаження, зняти втому, дати
їм відпочити; уповільнити і навіть зовсім зупинити падіння зору або розвиток
астигматизму. Зорова гімнастика – чудовий помічник у боротьбі за хороший зір.
Регулярна гімнастика для очей підвищує працездатність зору, покращує кровообіг,
попереджує розвиток деяких захворювань очей.
Не потрібно думати, що якщо у вашої дитини немає жодних проблем із
зором, то вона знаходиться поза зоною ризику, а значить – і гімнастика їй ця не
потрібна. Її призначають навіть для дітей 5-6 років, у яких немає ніяких скарг,
тільки щоб підготувати оченята до школи, де навантаження на них збільшаться в
кілька разів. Комплекси вправ рекомендується виконувати в наступних випадках:
делекозорість; близорукість; дитина скаржиться на втому в очах; якщо дитина
регулярно грає в комп’ютер, планшеті, телефоні, сидить подовгу за телевізором;
якщо є проблеми із зором у батьків (спадкова схильність); серйозні внутрішні
захворювання; існує спеціально розроблена гімнастика для очей при астигматизмі,
коли дитина скаржиться на те, що картинка в його очах розпливається і двоїться [1,
с. 3].
Час проведення в режимі дня. Починати гімнастику для очей необхідно
вже в ранньому віці. П'ятихвилинне заняття, яке малюк сприймає як гру, треба
проводити два-три рази на день. Найпростіше – закривання-відкривання повік
(темно-видно), кругові обертання зіниці (дитина спостерігає за літачком). Коли
малюк освоїть ці вправи, можна вводити більш складні. Щоденні заняття,
рекомендовані офтальмологами, принесуть помітну, відчутну користь дітям. Тим
більше, якщо врахувати той факт, що зір формується аж до 12 років.
Гімнастика для очей може проводитися в різних формах:
•
ігрова п'ятихвилинка з різними предметами;
•
використання зорових тренажерів (індивідуальні, стельові, настінні);
•
гімнастика за словесною інструкцією, з віршами;
•
опора на схему і зорові мітки;
•
електронна гімнастика.
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Особливості гігієни читання для школяра. У школі дітям доводиться
багато читати, що неминуче відбивається на зорі. Щоб зберегти очі школяра
здоровими, необхідно:
Правильно організувати робоче місце дитини. Найзручнішим і
правильним місцем для читання є спеціально адаптовані під дитини стіл і стілець.
Місце має бути організовано так, щоб ноги дитини були зігнуті під кутом в 90
градусів і торкалися підлоги, щоб спина була пряма − дитина не повинна
нахилятися або «зависати» над столом. Висота столу повинна бути майже на рівні
грудної клітини. Відстань від книги до очей дитини − 40-45 сантиметрів. Саму
книгу слід тримати в похилому положенні.
Стіл повинен знаходитися в найосвітленішому місці кімнати, бажано, біля
вікна, щоб на книгу падав природне світло і не було тіней. Природне світло −
найкраще освітлення для читання.
З огляду на той факт, що на сьогоднішній день майже у всіх школярів є
комп'ютери на робочих столах, необхідно встановити монітор так, щоб не було
відблисків від вікна, а також від верхнього або від локального освітлення.
Так як світловий день стає все коротшим, то для правильної організації
читання необхідно як загальне освітлення, так і локальне − тобто на столі у дитини
повинна бути настільна лампа - це обов'язковий атрибут для школярів [3, с. 16-17]
Тривалість читання та письма: Тривалість безперервного читання повинна
бути трохи менше, ніж в школі. Є норми для школяра молодших класів: 30 хвилин
роботи − читання для виконання шкільного домашнього завдання − і потім
обов'язкова перерва-відпочинок. Якщо дитина працює на комп'ютері, то перерва
повинна бути частіше.
Схема роботи за комп'ютером для молодших школярів - це 15 хвилин роботи
і 30 хвилин перерви. Для учнів середньої та старшої школи - 30 хвилин роботи і не
менше 10 хвилин перерви. У цілому, дітям не рекомендується проводити за
комп'ютером більше двох годин.
Організація перерви. Під час перерви важливо не тільки відволіктися від
роботи - будь то шкільні уроки чи читання, але і зробити гімнастику для очей і
м'язів шиї і спини. Можна потягнутися, розігнутися, встати і зробити кілька
присідань, розім'яти м'язи шиї. Основне завдання гімнастики для очей - це
розім'яти всі зовнішні м'язи очей:
- потрібно поводити очними яблуками в різні боки, вліво-вправо;
- зробити кілька кругових рухів очима, ніби малюючи поглядом коло;
- моргнути;
- подивитися у вікно і сконцентрувати погляд на чому-небудь далекому.
Постійно одна і таж сама поза - вона дуже втомлює дітей. Діти не завжди
помічають втому, особливо, якщо їм цікаво і вони захоплені книгою. У наслідок
цього дитина починає нахилятися вниз або в сторону не від того, що йому погано
видно, а тому що втомилася спина. Тому, виникають захворювання спини, хребта,
неправильна постава і підвищена стомлюваність.
Норми читання. Норми читання залежать від віку дитини і від того, які у
нього навантаження в школі, адже чим старше дитина, тим більше домашніх
завдань. Для молодших школярів 30 хвилин читання в день - цілком достатньо.
Максимум - дві години, але обов'язково з перервами і виконанням гімнастики. У
будь-якому випадку, орієнтуватися треба на дитину. Якщо дитина втомився,
скаржиться, що у неї болять очі, болить голова - то, звичайно, змушувати його
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читати далі не можна. Діти всі різні і всі вони по-різному стійкі до зорових
навантажень.
Якщо дитина відчуває сильну втому після виконання домашньої роботи і
читання, то найкраще - це вийти на прогулянку. Регулярні, а краще щоденні
прогулянки в будь-яку погоду є важливою умовою для збереження хорошого зору
[3, с. 20].
ДОДАТОК
Комплекс вправ
Нескладні, але ефективні вправи для профілактики здоров'я очей ваших
малюків. Дитина зможе робити їх самостійно, але буде краще, якщо гімнастика
стане ритуалом, який виконує вся родина. Щоденні вправи допоможуть зняти
напругу та покращити зір, гімнастику для очей потрібно робити двічі на день.
Кожну вправу слід виконувати 10 разів.
Ця гімнастика знімає напругу з очей і тренує очні м’язи. Її добре проводити
як вранці, так і ввечері. Головне – щодня. Через місяць комплекс вправ можна
поміняти на інший. Дуже важливо створити при цьому сприятливу, спокійну
атмосферу і зацікавити дитину дійством.
 Прикріпіть до стелі до двох кутах кімнати великі, але різних розмірів
кола, вирізані з картону. Вони можуть бути кольоровими. Дитина повинна
спочатку подивитися уважно на ліве коло (секунд 10), потім сконцентрувати увагу
на правому. При цьому не дозволяйте йому крутити головою. Всі рухи дитина
повинна робити тільки очима. Після 5 рази запропонуйте малюкові закрити очі
секунд на 15 і знову повторіть вправу.
 Зазначена вправа покликана розслабити м’язи, які підтримують очне
яблуко. Воно легке, але дуже ефективне. З ним справляються навіть найменші
дітки 2-3 років. На 10 секунд потрібно сильно-сильно заплющити очі, а потім
відкрити їх і розслабити. Повторити кілька разів.
 Запропонуйте дитині покласти підборіддя на руки, тим самим
зафіксувавши голову в нерухомому стані, щоб вона не крутилася в різні боки.
Потрібно підняти очі вгору, потім вниз. Так проробити 4 рази. Відпочити 10
секунд. Потім подивитися вліво, перевести оченята вправо – знову 4 рази і перерву.
 До цієї вправи потрібно буде підготуватися, так як знадобиться
додатковий матеріал. Потрібен буде різьблений, барвистий малюнок: це може бути
змійка, просто спіраль або кольорова шахівниця. Він кріпиться в центрі стелі.
Дитині пропонується оченятами «пройти шлях» від початку змійки (спіралі і т. д.)
до кінця. Траєкторію шляху задають дорослі.
 У вікні на вулиці спочатку потрібно знайти найближчий предмет і
сконцентрувати на ньому увагу. Потім відшукати найдальший – перевести зір на
нього. Так робити по кілька разів.
 По черзі рухай очними яблуками вгору-вниз, вліво-вправо. Швидко
стискай і розслаб очі. Постав на кінчик носа палець, повільно зведи погляд на
ньому. Часто моргай очима (вправу потрібно виконувати близько хвилини) Рухай
очима по діагоналі: з верхнього правого кута - у нижній лівий і навпаки. Підійди до
вікна, подивися на горизонт, потім на деталь ближче. Концентруйся на різних
предметах. Роби гімнастику для очей кожен день, і твій зір помітно покращиться
[3, с. 21-22].
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Вправи для очей для дітей 6-7 років. Чим старшою стає дитина, тим більш
усвідомлено вона підходить до гімнастики для очей. Звичайно, їй ще не вистачає
посидючості на довгі або занадто складні вправи, але сконцентруватися на кілька
хвилин для виконання завдання вона здатна.
Вправа 1. Геометрія. Ця вправа покращує кровообіг. Підготуйте заздалегідь
допоміжний матеріал: зображення геометричних фігур - коло, квадрат, трикутник і указку або предмет, який можна замість неї використовувати. Прикріпіть
заготовки на стіну. Попросіть дитину стежити за кінчиком указки тільки очима, не
повертаючи голови. По черзі покажіть всі кути квадрата і трикутника, обведіть
кордон фігури. Потім запропонуйте дитині побути «учителем геометрії», а самі
займіть його місце.
Вправа 2. Малювання очима. Вправа спрямована на зміцнення очних
м'язів. Це завдання буде корисним не тільки для зору, але й для розвитку талантів
дитини. Воно схоже на попереднє, але вимагає більш творчого підходу.
Запропонуйте малюкові намалювати будиночок, собаку, дерево, чоловічка, тільки
замість пензлика і фарб використовуючи погляд. Можна подати приклад,
намалювавши очима який-небудь нескладний малюнок або букву. Вправа 3.
Розминка. Ця вправа підходить для зняття напруги з очей. Тут ми будемо
використовувати віршики-потішки, як і в попередніх вправах.
Один, два, три, чотири.
Оченята щось втомились.
(закриваємо вічка)
Треба глибоко дихати,
(робимо вдих)
А оченятам по колу бігати.
(відкриваємо очі, поглядом «малюємо» окружність)
Швидко-швидко відкрили й закрили.
(часто моргаємо)
Оченята відпочили.
(закриваємо очі, накриваємо їх долоньками)
Один, два, три, чотири.
(відкриваємо очі, посміхаємося)
З початком шкільного життя дитина стає серйознішою, відповідальнішою та
розважливою. Крім того, малюк почуває себе дорослим, тому зарядка під віршикипотішки стає неактуальною: потрібні більш серйозні і складні завдання. До вашої
уваги три ефективні вправи, які будуть цікаві школярам молодших, а іноді й
старших класів.
Вправа 1. Будиночок з долоньок. Вправа спрямована на поліпшення
кровопостачання. Вправа рекомендована в якості розминки перед основною
зарядкою для очей, а також для розслаблення очних м'язів. Лікарі-офтальмологи
рекомендують виконувати цю вправу через кожні півгодини роботи за
комп'ютером, читання, перегляду телевізора. Зробіть вправу самі, а потім покажіть
техніку виконання дитині.
Складіть долоні навхрест так, щоб перехрещувалися тільки пальці.
Одержаний «будиночок» з долонь «надіньте» на перенісся. Таким чином, очі
повинні опинитися під виїмками в долонях, а схрещені пальці - на лобі. Руки
повинні щільно прилягати до обличчя, не пропускаючи світла.
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Тепер, коли очі перебувають в абсолютній темряві, починайте «малювати»
очними яблуками цифри і букви. Для різноманітності можна зробити базові рухи:
часте моргання, рухи вліво-вправо, вгору-вниз.
Час цієї розминки становить від однієї до двох хвилин.
Вправа 2. Уявна картина. Вправа для поліпшення «акомодації» - здатності
чітко бачити предмети, що знаходяться на різній відстані від ока.
Ця вправа рекомендована для дітей шкільного віку, а також для дорослих.
Вона не тільки покращує зір, тренує всі м'язи ока, а й сприяє розвитку фантазії та
уяви, що особливо актуально, коли мова йде про учнів початкової школи.
Разом з дитиною на аркуші ватману намалюйте картину: піщаний берег,
море, вдалині видніються скелі, на хвилях погойдується кораблик. Приділіть увагу
і дрібним деталям: птахи в небі, камінчики на березі, баранці хвиль.
Коли заготовка буде готова, прикріпіть її на стіну і запропонуйте дитині
вдивлятися в намальовану картину, роздивлятися промальовані дрібниці, а також
додумувати щось своє. Пізніше, коли дитина навчиться уявляти морський берег без
допоміжних матеріалів, картину можна прибрати.
Час виконання вправи не має перевищувати п'яти-семи хвилин. Якщо дитина
занудьгує раніше, заняття слід припинити.
Вправа 3. Малюємо носом. Вправа на зняття напруги з очей і шиї. Очі - не
єдине вразливе місце школярів. Довге сидіння за партою сприяє погіршенню
кровотоку в області шиї, через що виникають напруга і навіть біль, що також
впливає на зір. Запобігти цим неприємним наслідкам допоможе проста вправа.
Запропонуйте дитині носом намалювати в повітрі який-небудь предмет або
букву. Спробуйте вгадати, що було намальовано. Дітям дуже подобаються такі
завдання, тому гімнастика вийде не тільки корисною, а й приємною.
Зорова гімнастика проста, але корисна. Діти, яких привчили займатися нею з
раннього віку, не мають проблем із зором пізніше, коли навантаження на очі
значно зростає. Особлива перевага вправ в тому, що вони не вимагають багато
часу: всього дев'ять хвилин на день - три рази по три хвилини, - і дитина буде
застрахована від перспективи вдягнути окуляри в молодому віці.
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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ СТЕП–АЕРОБІКИ У ЗМІЦНЕННІ
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
З кожним роком суспільство висуває все більші вимоги до здоров’я людини,
що зумовлено прискореними темпами його розвитку. В Україні з кожним днем
збільшується кількість дітей, які хворіють серцево-судинними захворюваннями,
ожирінням, порушенням постави, мови, зору, координації рухів, діяльності органів
дихання. Вирішити проблему збереження й зміцнення здоров’я дітей одній
медицині не під силу. Не випадково Торквато Тассо писав, що рух може за своєю
дією замінити будь-який лікувальний засіб, але всі лікувальні засоби світу не
можуть замінити дію руху [2, с. 3].
Важливу роль у збереженні здоров’я учнів належить саме шкільному
вчителю. Видатний педагог Василь Олександрович Сухомлинський у зв’язку з цим
писав: «Я не боюсь ще й ще раз повторити: турбота про здоров’я – найважливіша
праця вихователя. Від життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне
життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили» [3, с. 103].
Актуальність проблеми. У зв'язку з цим, стала актуальною проблема
пошуку ефективних шляхів зміцнення здоров’я дитини, корекції недоліків
фізичного розвитку, профілактики захворювань та збільшення рухової активності
як потужного чинника фізичного, інтелектуального і емоційного розвитку людини.
За останні роки з’явилося багато наукових досліджень, присвячених
застосуванню фітнес-технологій у практиці роботи освітніх закладів. Деякі аспекти
теоретичного обґрунтування різних засобів фітнесу знайшли своє відображення в
роботах вітчизняних авторів, а саме: В. Борілкевича, Т. Кудри, А. Лук’яненко,
С. Савін, О. Сайкіна, О. Кібальник тощо. Зазначену проблему досліджували також
зарубіжні науковці А. Менхин, Ю. Менхин, Е. Хоулі, Б. Френкс.
Метою нашої статті є окреслити особливості використання степ-аеробіки у
зміцненні здоров’я дітей початкових класів.
Уперше степ-аеробіку відкрила американка Джин Міллер. Під час
тренування вона отримала травму коліна. Для того, щоб зміцнити м’язи і
прискорити одужання, Джин вирішила тренуватися на сходах свого будинку.
Ритмічні підйоми та спуски по сходах дали такий чудовий результат, що Джин,
видужавши, негайно приступила до створення нового напряму в фітнесі – степаеробіки.
Степ-аеробіка – це виконання комплексу ритмічних рухів під музичний
супровід з використанням степ-платформи. Підйоми й опускання зі степплатформи виконуються у ритмі музики, поєднуючись зі звичайними
танцювальними рухами. Комплекс рухів може включати в себе біг, стрибки,
ходьбу, а також вправи на гнучкість. Заняття зі степ-аеробіки в початковій школі
може тривати близько 35 хв. Завдяки заняттям степ-аеробікою тіло стає струнким,
гнучким, витривалим і пластичним. Степ-аеробіка зміцнює дихальну, серцевосудинну, м'язову й нервову системи, а також, розвиває діяльність вестибулярного
апарата, покращує психічний та емоційний стан дитини.
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Окреслимо позитивні сторони при використанні степ-аеробіки в роботі з
дітьми:
1. Оздоровчий ефект.
2. Розвиток в дитини впевненості, орієнтування в просторі, вдосконалення
точності рухів.
3. Великий інтерес дітей до занять степ-аеробікою.
4. Формування стійкої рівноваги, тому що вони займаються на зменшеній
площі опори.
5. Виховання фізичних якостей: спритності, швидкості, сили, витривалості.
Розглянемо етапи, з яких складається процес навчання степ-аеробікою:
Ознайомлюваний етап. На цьому етапі діти вперше знайомляться зі степплатформою, основними елементами степ-аеробіки, правилами техніки виконання
вправ на степ-платформі. Відводиться 2-3 заняття.
Основний етап. Містить цикл сюжетних занять: навчання, повторення,
закріплення, удосконалення. Проводиться один раз на тиждень.
Заключний етап. Удосконалення якості виконання вправ на степ-платформі.
Існує величезна кількість правил техніки виконання степ-аеробіки, але, щоб
отримати максимальний ефект від занять степ-аеробіки слід дотримуватися
основних правил техніки виконання. А саме [1]:
1. Кроки виконувати в центр степ-платформи.
2. Підніматися на платформу за рахунок роботи ніг, а не спини.
3. На платформу ступню ставити повністю.
4. Нога повинна стояти на середині сходинки, на всій ступні, п'ятка не звисає.
5. Не відступати від степ-платформи більше, ніж на довжину ступні, коли
опускаєтеся зі степ-платформи.
6. Поки діти не опанують досконалості рухами ніг, не потрібно починати
навчання дітей роботі рук.
7. Не підніматися і не опускатися зі степ-платформи, стоячи до неї спиною.
Степ-аеробіку можна використовувати на уроках фізичної культури. Вона
буде спрямована на формування ліквідації гіподинамії, на розвиток фізичних
якостей у школярівта створення емоційного настрою в дітей. Перед тим, як почати
займатися степ-аеробікою, необхідно проконсультуватися з лікарем, адже існують
протипоказання щодо занять зі степ-аеробіки. До основних протипоказань
належать – серйозні порушення серцевого ритму, а також вегето-судинна дистонія;
опорно-рухового апарату: травми хребта і кульшового відділу, ревматизм,
остеопороз, артрит, сколіоз різних видів; захворювання видільної системи: печінки
і нирок. У кожному індивідуальному випадку, залежності від стадії захворювання,
рекомендується певний рівень навантаження.
Приклад фізкультурного заняття зі степ-аеробіки у початковій школі
Тема: «Ми весело крокуємо»
Обладнання: степ-платформи.
Мета: вчити виконувати ритмічні рухи на степ-платформах у ритмі музики;
розвивати у дітей впевненість, орієнтування в просторі, навички рухової діяльності
та вдосконалювати точність рухів; виховувати інтерес до занять степ-аеробікою,
розуміння потреби здорового способу життя.
Хід заняття
Підготовча частина. Шикування дітей у колону один за одним. Ходьба
звичайна. Ходьба між степ-платформами «змійкою». Ходьба звичайна. Ходьба
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один за одним наступаючи на степ-платформи. Ходьба звичайна. Перешикування
до степ-платформ.
Основна частина.
1.Ходьба біля степ-платформ.
2.Ритмічна вправа «Вітання» – стоячи позаду степ-платформ, руки на поясі.
1 – поставити праву ногу на степ-платформу, опустити голову вниз; 2 –
повернутись у в.п.; 3 – поставити ліву ногу на степ-платформу, опустити голову; 4
– повернутись у в.п. Повторити 5 разів.
3.Обійти степ-платформу з правої сторони з правої ноги – 6 кроків
4. Ритмічна вправа «Котик» – стоячи на колінах перед степом, руки на степі.
1-2 – переступити руками зі степу назад, прогнути спинку вниз;
3-4 – переступити руками на степ, вигнути спинку вгору. Повторити 3 рази.
5.Ритмічна вправа «Кроки» – стоячи на степ-платформі, руки на поясі.
1 – приставний крок уперед на підлогу; 2 – приставний крок назад на степплатформу; 3 – приставний крок за степ-платформу; 4 – повернутись у в.п.
Повторити 3 рази.
6.Обійти степ з правої сторони, сісти на нього.
7.Біг навколо степ-платформи, чергувати з ходьбою (у заданому напрямку).
Рухлива гра «Знайди свій будиночок» Поділити дітей на дві групи. Одну
посадити на степ-платформи в одному кінці залу. Другу – в іншому. Після слів
вчителя «Діти по залу гуляють, ходять бігають. стрибають» вони виконують
указані команди. За якийсь час вчитель каже: «Гей не зівайте, як почуєте гудок –
тікайте» і дає сигнал: «У-у-у». Діти поспішають на свої місця (степ-платформи).
Заключна частина. Діти сідають кожен на свою степ-платформу. Вправа на
дихання «Султан» (сидячи на степ-платформі, ніби султани, спинки рівні, підняти
руки вгору – вдих, опустити руки – видих). Перешикування в колону по одному.
Ходьба звичайна. Підсумки заняття.
Висновки. Отже, можна зробити висновок, що степ-аеробіка відіграє
важливу роль у зміцненні здоров’я, адже вона впливає на весь організм,
зміцнюючи дихальну, серцево-судинну, м'язову й нервову системи, розвиває
діяльність вестибулярного апарата; покращує психічний та емоційний стан дитини.
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ТОЧКОВИЙ МАСАЖ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Сучасний навчально-виховний процес висуває перед педагогами, великі
психологічні та фізіологічні вимоги, що часто перевищують вікові, розумові та
фізичні можливості його вихованців. Тому сьогодні особливу актуальність мають
заходи з удосконалення існуючих та створення нових ефективних засобів, що
підвищують можливості організму. Усе більшого визнання набувають інтегративні
методи відновлення, зміцнення та збереження фізичного та психічного
благополуччя вихованця. У навчально-виховному процесі мають впроваджуватися
різні оздоровчі технології, доступні дітям для самостійного використання. Одна з
них – точковий масаж.
Актуальність проблеми. У навчально-виховному процесі була проблема,
що у дітей шкільного віку не була в значній мірі розвинена моторика рук, м’язи
кисті руки були не треновані. Лікар О. Уманська вирішила уладнати цю проблему
і розробила систему біологічно активних точок.
Точковий масаж підвищує захисні властивості слизових оболонок носа,
глотки, гортані, трахеї, бронхів та інших органів. Завдяки йому організм починає
сам "виробляти ліки", набагато ефективніші та і безпечніші за пігулки. Щоб
підвищити опірність організму проти захворювань верхніх дихальних шляхів,
доцільно проводити точковий масаж зон грудини та обличчя, які є важливими
регуляторами діяльності внутрішніх органів. Систематичне виконання точкового
масажу підвищує стійкість проти холоду, вологості, вірусів та мікробів. Точковий
масаж мобілізує захисні сили організму, тож є загартувальним заходом. Цей масаж
особливо корисний дітям дошкільного віку.
Метою нашої статті – проаналізувати особливості точкового масажу у
всебічному розвитку дітей та суть точкової системи розробленої лікарем
О. Уманською.
Точковий масаж – це старовинний вид масажу, який був відомий від 3 до 5
тисяч років назад на території Китаю. На теперішній час існує велика кількість
різних шкіл які у своїй роботі використовують техніку точкового масажу. Велике
значення для розвитку дитячого організму мають рухи пальців, кистей рук, стоп, та
всього опорно-рухового апарату.
Про вплив пальчикових чи точкових масажів було відомо ще в II столітті до
нашої ери в Китаї, що вони позитивно впливають на розвиток мускулатури, мозку.
На моїй практиці було помічено, що вправи за участю рук та пальців (пальчикова
гімнастика) не тільки розвивають моторику рук та сприяють гармонійному
розвитку тіла і розуму.
Існують такі види точкового масажу як:
 Горіховий масаж - для цього виду масажу потрібні звичайні волоські ми
перекочуємо їх з однієї долоні в іншу.
 Шишковий масаж ми перекладаємо шишки, перекручуємо їх між долонями та
пальцями.
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 Масаж щіткою - це погладжувальні рухи щіткою по долоні зубчиками та
іншою стороною, такою поплескування щіткою по долонях.
 Масаж за допомогою торбинки з горохом – торбинка 10х10 наповнюється
горохом. Дитина торкається долоньками, перебирає горох через тканину.
Точковий масаж використовується в школі для відпочинку кистей рук на
перерві з використанням м’ячиків із шипами. Такі масажі сприяють розвитку
мовленнєвих навичок і розробці м’язів кистей рук.
За допомогою точкового масажу підвищуються захисні властивості
організму такі як: оболонка носа, гортань, трахея, бронхи. Систематичне виконання
точкового масажу підвищує стійкість проти холоду, вологості, вірусів та мікробів.
Точковий масаж мобілізує захисні сили організму, тож є загартувальним заходом.
Цей масаж особливо корисний дітям шкільного і дошкільного віку.
Під час точкового масажу потрібно плавно, не застосовуючи сили плавними
і ніжними дотиками, натискати на біологічні активні точки розробленої за
системою лікарем О. Уманською які знаходяться:
1. У кінці виїмки верхнього кінця носа (поліпшує кровопостачання слизової
оболонки гайморових пазух та порожнини носа);
2. Між бровами (покращується кровопостачання нервових клітин очей та
лобного відділу головного мозку);
3. Під носовою перегородкою (приводять людину до свідомості у разі
зомління);
4. Під мочками вушних раковин (регулює кровопостачання органів черевної
порожнини та органів слуху);
5. На щоках жувальні м'язи (покращує діяльність ЛОР-органів).
6. На потилиці, вище від межі росту волосся (знімає головний біль, полегшує
стан при остеохондрозі).
7. На руках, пальці рук (покращується діяльність імунної системи та органів
дихання і травлення).
8. На зап'ястках (знімає больові відчуття у шлунково-кишковому тракті).
Висновки. Система точкового масажу лікарем О. Уманською, пройшла вже
значний шлях розвитку і стала надзвичайно популярною в Україні. Унікальність
цієї системи, її виховні та фізіологічні можливості підтверджені багаторічним
практичним досвідом. Позитивний ефект досягається дуже швидко і результат
точкового масажу помітний відразу. Наприклад, масажувати м’ячиками по спинці
(вгору-вниз), і по животику (кругові рухи), долоньками, за допомогою цих вправ
укріплюють м’язи спини долонь, тренується дрібна моторика рук. Це є
невід’ємним фактором дитячого здоров’я.
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ЗНАЧЕННЯ ГРИ ТА ІГРОВОЇ ТЕРАПІЇ В ЗМІЦНЕННІ
ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
Гра є одним із найцікавіших видів людської діяльності, провідною
діяльністю дитини, засобом її всебічного розвитку, важливим методом виховання.
За її допомогою діти пізнають навколишній світ. Гра дарує радість і захоплення, бо
сам процес гри сповнений несподіванок, а результат – таємниця. В ході гри дитина
вчиться долати труднощі, пізнає оточення, шукає вихід із того чи іншого
становища.
Гра є найприроднішою та найцікавішою діяльністю дитини, яка супроводжує
її все життя. Вона є джерелом її фізичного та психічного здоров’я, методом
навчання та виховання, способом отримання інформації, основою розвитку
творчих здібностей дітей. За вмілого використання гра може стати незамінним
помічником педагога.
Актуальність дослідження. Переступаючи поріг школи, дитина
зустрічається з новим видом діяльності – навчанням, яке стає для неї обов’язковим.
Але гра залишається провідною діяльністю, засобом не лише відпочинку, а й
творчого пізнання життя. Проблема ефективного навчання і виховання дітей
засобами гри цікавила багатьох педагогів та вихователів. У своїх працях вони
визначали роль гри в процесі навчання. А.С. Макаренко зазначав: «Гра має
важливе значення в житті дитини... Якою буде дитина в грі, такою вона буде і в
праці, коли виросте. Тому виховання майбутнього діяча відбувається перш за все в
грі...».
Педагог К. Д. Ушинський писав: «Зробити серйозне заняття для дитини
цікавим – ось завдання початкового навчання. Кожна здорова дитина потребує
діяльності і до того ж серйозної діяльності. … З перших же уроків привчайте
дитину полюбити свої обов'язки й знаходити приємність у їх виконанні» [3].
Педагог вважав гру найважливішим видом діяльності дитину. Казав, що саме через
гру дитина пізнає всі таємниці світу.
Видатний педагог В.О. Сухомлинський промовив фразу, яка стала основою
всього того, що містить у собі гра, він закликав «Навчайте, граючись, а граючи
навчайте» [4].
Метою статті є визначити значення гри та ігрової терапії у зміцненні
здоров’я молодших школярів.
Формування фізичного здоров’я і культурних навичок, які забезпечують його
зміцнення і збереження в майбутньому відбувається саме в шкільному віці.
Враховуючи те, що у школі учні тривалий час малорухомі (дослідження доводять,
що 85% часу школярі проводять у сидячому положенні), деякі органи й системи
життєдіяльності втрачають здатність правильно функціонувати. Вчені встановили,
що за період навчання в школі кількість здорових учнів зменшується в чотири рази.
Особливо велике занепокоєння викликає погіршення стану здоров’я учнів
молодших класів. Так, за даними досліджень, хронічні захворювання
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спостерігаються у 40–45 % молодших школярів.
Відомо, що основою життєдіяльності людського організму є робота м’язів і
психіки як засобу реагування на ситуацію та запоруки тривалої працездатності.
Тому, здоров’я дитини значною мірою залежить від доцільного чергування
фізичної та розумової діяльності. Отже, залучення школярів до різних форм
фізкультурно–оздоровчих, навчально–розважальних і спортивно–релаксаційних
занять у режимі навчального дня сприятиме активному відпочинку, відновленню
фізичних сил, реабілітації та корекції здоров’я дітей. Значне місце тут, звичайно,
відводиться грі – природному виду живої та безпосередньої діяльності. З початком
навчання в школі ігрова діяльність дитини продовжується, але змінюється її
характер. За допомогою гри молодші школярі виконують завдання різної
складності, самостійно шукають шляхи вирішення проблемних ситуацій, у них
формуються нові необхідні вміння та навички. Використання педагогом ігор в
навчальному процесі робить процес навчання цікавим, створює у дітей бадьорий,
піднесений настрій, полегшує засвоєння матеріалу.
Існують ігри, які можна назвати терапевтичними. Такі ігри можна проводити
під час уроку, позакласних заходів, свят. Ці ігри формують певні моральні
принципи, норми поведінки в соціумі, знижують емоційне напруження.
Гра стане ефективною при правильній організації педагога: органічне
включення в навчальний процес, захоплюючі назви, обов’язковість правил, які не
можна порушувати, елементи змагань, емоційне ставлення самого вчителя до гри.
Світ дитячої гри дуже різноманітний: рухливі, сюжетно-рольові, імітаційні,
командні, групові, ігри–змагання, ігри–забави, ігри–конурси, ігри–квести. Значне
місце в житті школяра займають ігри, вирішення завдань яких виконуються
різноманітними руховими діями у формі ходьби, бігу, стрибках, метанні. Для
позначення цієї групи ігор, провідна мета яких – фізичний розвиток і оздоровлення
дітей, які актуальні в молодшому шкільному віці, використовується термін
«рухливі ігри».
Рухлива гра – це усвідомлена, емоційна діяльність дітей, спрямована на
досягнення розумової ігрової мети. Крім цього, рухлива гра – це активна рухова
діяльність дітей.
Рухлива гра включає всі види природніх рухів: різні види ходьби, біг,
стрибки, метання, лазіння, вправи із предметами, в процесі яких формуються
рухові навички такі, як: координація рухів, влучність, гнучкість, спритність.
У таблиці нижче наведено приклад ігор та завдання, які виконуються в
процесі гри.
Назва гри, клас
Завдання
Інтенсивність
«Заборонений рух», «Життя лісу»,
Координація рухів,
Середня
«Заборонений рух» (1-3 класи)
спритність
«Мисливець і лисиці» (1-4 класи)
Окомір, влучність
Середня
«Лисиця і заєць», «У ведмедя во
Спритність, швидкість,
Середня
бору» (1-2 класи)
увага
«Вовк у канаві» (1-2 класи)
Орієнтування в просторі, Висока
увага, кмітливість
«Вудочка», «Стрибунці» (1-4 класи) Стрибучість, спритність
Висока
«Швидко додому» (1 клас)
Швидкість реакції,
Середня
організованість
«Квач» (3 клас)
Спритність, увага
Висока
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Ігри будуть ефективними тоді, коли будуть надавати позитивний вплив на
нервову систему школярів, приносити їм радість. Це досягається при правильному і
доцільному виборі гри, враховуючи вікові та індивідуальні особливості дітей,
кількість учасників. Добираючи гру, слід дотримуватися відомого в педагогіці
правила поступового переходу від легшого до важчого.
Невідповідна, непродумана організація гри, яка веде до негативних емоцій,
порушує нормальний хід нервових процесів, з’являються стреси, що шкодить
здоров’ю дитини.
При правильній організації і використанні ігор, вони мають наступне
оздоровче значення для дитячого організму:
● сприяють гармонійному росту;
● загартовують організм, активізують захисні функції організму;
● формують правильну поставу;
● підвищують працездатність;
● зміцнюють стан здоров’я школяра.
Проведення ігор на свіжому повітрі під час перерв, після закінчення уроків
сприяє значному поліпшенню стану здоров’я та фізичної підготовленості школярів:
компенсується дефіцит рухової активності, покращується діяльність дихальної,
серцево–судинної системи, стимулюються обмінні процеси, підвищується
опірність організму до простудних захворювань.
Для забезпечення короткочасного активного відпочинку для молодших
школярів рід час занять з метою зняття стомлення доцільно проводити ігри у
вигляді фізпауз. Коротка рухлива гра на уроці переключає роботу нервових
центрів, знімає напругу, дає можливість відпочити, піднімає настрій дитини.
Приклади таких ігор: «Ведмідь», «Піаніно», «Зайчик», «Знайди, де заховано»,
«Косар» та ін.
При проведенні ігор необхідно пам’ятати:
1) фізичні навантаження повинні бути оптимальними;
2) недопустимо доводити учасників гри до перевтоми і довготривалих
затримок дихання;
3) при систематичних заняттях іграми можна допускати інтенсивні
навантаження, щоб організм поступово пристосовувався до них.
Молодші школярі, хоча й дуже рухливі, проте ще не підготовлені до
тривалих навантажень. Тому їм пропонуються порівняно короткочасні ігри з
перервами для відпочинку. Учні 1-2 класів більше захоплюють ігри імітаційного,
сюжетного характеру, наприклад, «Театр звірів», «Життя лісу», «Секретне
завдання», «Гуси-лебеді», «Совушка», «Карусель», «Живий ланцюг» та ін.
У 3-4-х класах використовують багато ігор, пройдених у попередніх класах, з
ускладненням; з’являється більше ігор командних; діти цього віку цікавляться
іграми, де змагаються вже не окремі учасники, а цілі колективи. Приклади таких
ігор можуть бути: «Хто швидше?», «Біг командами», «Порожнє місце», «Вода,
земля, повітря», «Листоноші» та ін.
Висновки. Отже, при правильному, доцільному використанні різноманітних
ігор з врахуванням вікових особливостей і фізичної підготовленості школярів, вони
надають сприятливий вплив на ріст, розвиток і зміцнення опорно-рухового
апарату, м’язової системи, формування правильної постави, а також на покращення
функціональної діяльності організму.
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БІБЛІОТЕРАПІЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ МОРАЛЬНОГО
ЗДОРОВЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ
Одним із стратегічних напрямів реформування освіти в Україні на початку
ХХІ ст. є формування освіченої особистості, яку характеризує фізичне, психічне і
моральне здоров’я. Це вимагає від педагогів переосмислення свого ставлення до
дитини, її потреб, прагнень та бажань. Упроваджуючи нові освітні технології
навчання і виховання, педагоги не мають обходити питання дитячої душі, вони
повинні приділяти увагу емоціям і почуттям, які переживає дитина, формувати
радість пізнання і відчуття задоволення від освітнього процесу.
Метою сучасної початкової школи є формування особистості, яка хоче і вміє
вчитися. Учитель має виступати в ролі помічника, наставника та організатора
педагогічної взаємодії з учнем. Ця взаємодія спрямована на розвиток активності,
самостійності, пізнавальних та творчих здібностей, формування пізнавального
інтересу школярів. Одним із головних завдань реформування змісту освіти, які
окреслені у Державній національній програмі «Освіта» (Україна ХХІ ст.) є
залучення дітей до літератури, надбань народної творчості, до здобутків
українського та світового письменництва [3].
У сучасних умовах коли суспільство потерпає від численного впливу
деструкційних чинників комп’ютеризації, молоде покоління потребує більш
високого рівня освіченості та загальної культури, велике значення має книга.
Інформаційна складова сучасного розвитку суспільства по-новому поставила
проблеми книги, її виховної та терапевтичної ролі. Актуальність цих проблем
повертає нас до спадщини творів української духовності, до національної книги,
яка є гуманітарною силою, високим ідеалом духовного відродження та міцності. Як
показує ряд бібліотекознавчих досліджень останніх років, сучасні учні все частіше
звертаються до книги з метою вирішення своїх психологічних потреб, шукають
підтримку в педагогів та допомогу у бібліотекарів. Адже саме літературні твори
роблять потужний вплив на духовний світ людини та її фізичний стан. Прочитане
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здатне викликати найрізноманітніші емоції: горе і печаль, щастя та радість [4].
Актуальність дослідження. Питання бібліотерапії в різні періоди
висвітлювали Ю. Дрешер, О. Кабачек, І. Казарінова, Б.Крейденко, Б. Симонов,
О.Федій та інші.
Метою статті є окреслити шляхи формування морального здоров’я дітей
засобами бібліотерапії.
Перш ніж дійти до нашого часу терапевтичне застосування читання пройшло
випробування часом, ще в єгипетського фараона Рамзеса ІІ при вході в бібліотеку
висіла табличка «Ліки для душі», в перших бібліотеках Греції також застосовували
книги для лікування. Відомий філософ Піфагор поряд з травами і музикою широко
використовував літературу та поезію для лікування. В епоху відродження
лікування книгою почали активно застосовувати і лікарі [7.c.8].
Британські вчені експериментальним шляхом довели, що читання книг це
найкращий спосіб розслабитись і зняти стрес. З ХХІ ст. лікувальне читання
поширилось у США. Поступово поширюючись у маси бібліотерапія далеко пішла
від медицини і впритул наблизилась до педагогіки. Виникло питання вже не про
«лікування книгою», а про допомогу людині в критичних ситуаціях.
Бібліотерапія (від латинського biblio - книга і грецького therapia - лікування;
лікування книгою) приваблює все більше уваги наукових та педагогічних
працівників, які намагаються максимально використовувати «лікувальні»
можливості книги. Цілюща дія книги на людину вже широко застосовується, як
лікарями так і сучасними педагогами [6, с. 230]. Також, під бібліотерапією
розуміють використання літератури, що має на меті допомогти людям впоратись із
емоційними проблемами і стресами, сприяння особистісного росту і розвитку [6, с.
94].
Педагогічний підхід висуває серйозні бібліотерапевтичні цілі: розвиток
духовного світу, креативний розвиток особистості, формування оптимістичного
бачення світу, зацікавленість і потреба у читанні, потреби у самостійному пошуку
рішень своїх проблем за допомогою літератури.
Апелюючи до самих глибин пластів особистості, її цілісного ядра,
внутрішнього світу людини, бібліотерапія збігається за своїми перетворюючими
задачами з педагогікою і значить, може спиратися на відкриті педагогічні,
психологічні закономірності психічного розвитку людини, формування різних
психологічних структурних якостей, установок [5, с. 145]. Тому, на цей час
бібліотерапія широко впроваджується в педагогічній діяльності сучасної школи, де
практичне застосування полягає у дружній, тактовній рекомендації педагогом тієї
чи іншої книги учневі, що її потребує [12, с. 6].
Мистецтво бібліотерапії вимагає хорошої професійної підготовки від
педагога, який повинен володіти не лише педагогічними, але й психологічними
науками та знаннями, але й бути освіченим у бібліотекознавчій справі, а також
мати високі моральні цінності. Тож педагоги сучасної школи розробляють і
впроваджують нові методи та прийоми бібліотерапії для кращої взаємодії з учнями.
Метою застосування бібліотерапії педагогами є: сформування у дитини
адекватного уявлення про себе; покращення розуміння людської поведінки та
мотивації; сприяння формуванню самоповаги; допомога учневі розширити коло
своїх інтересів; зняття емоційного та розумового напруження; показати дитині, що
вона не перша і не остання хто зіштовхнувся з такою проблемою; показати, що
існує більше ніж одне вирішення цієї проблеми; допомогти дитині вільно говорити
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про цю проблему; надати допомогу у розробленні конструктивного плану для
вирішення проблеми.
Добираючи та використовуючи в роботі прийоми бібліотерапії педагог
повинен володіти професійними вміннями та навичками, пропонуючи дитині ту чи
іншу книгу, пропонувати її ціленаправлено, аби дитина змогла побачити спільне
між собою та героєм книги. [5, с. 39].
Підбір літератури має здійснюватися з урахуванням психологічних та
вікових особливостей дітей, їхніх читацьких уподобань. І тільки тоді робота дасть
позитивний результат [10, с. 176]. Проводячи бібліотерапевтичну роботу педагогам
слід дотримуватись наступних правил:
1.
Визначити проблеми учня, це можна зробити спостерігаючи за учнем,
під час бесіди, розмови з батьками, аналізом письмових робіт;
2.
Забезпечити учня відповідною літературою, враховуючи при цьому:
тема читання має відповідати виявленим проблемам, сюжет має бути реалістичним
із залученням творчого підходу до вирішення проблем.
3.
Продумати місце і час занять, а також те як ці заняття будуть
представлені.
4.
Розробити заняття, які будуть слідувати за читанням чи слуханням
(дискусія, малювання, диспут тощо).
5.
Мотивувати учня до роботи за допомогою занять, що передують
читанню.
6.
Залучати учня до процесу читання чи слухання.
7.
Зробити перерву і дозволити учневі декілька хвилин поміркувати над
матеріалом.
8.
Допомогти зробити відкриття за допомогою дискусії, складання
списку всіх можливих способів вирішення проблеми чи якоїсь іншої діяльності [5,
с. 80].
Важливо провести низку заходів для педагогів спрямованих на вивчення
бібліотерапевтичної літератури: «Бенефіс книги» - захід що влаштовується на честь
однієї книги; «Бібліофреш» (з англійської fresh - свіжий) – мета якого є анонс
новинок у морі дитячої, методичної і навіть світової літератури, анонс нових імен
як сучасників так і класиків минулих століть.
Висновки. Отже, книга, як інструмент бібліотерапії, володіє потужним,
гармонійним потенціалом, що сприяє формуванню в учня навичок і здібностей
протистояти неординарним ситуаціям, зміцнювати силу волі, нарощувати
інтелектуальний та освітній рівень. Книги роблять великий вплив на емоційну
сферу дитини. Одні заспокоюють, інші тонізують, додають бадьорості та гарного
настрою. Вміло підібрана книга може надати неоціненну допомогу. Тому, саме
педагог має досконало володіти бібліотерапевтичною справою, щоб бути лікарем
душі і тіла.
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ЗАСОБИ СТЕП-АЕРОБІКИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Степ-аеробіка не лише сприяє Зміцнення всіх груп м’язів та розвиток
рухових навичок у дошкільників інтенсивно відбувається завдяки впровадженню у
освітній процес закладів дошкільної освіти здоров’язберігаючої технології степаеробіка.
Суть технології. Степ–аеробіка – це тренування, в основу якого покладено
різні способи спуску та підйому на спеціальну степ–платформу. При виконанні
вправ на степ–платформах, навантаження на ноги не більше, ніж при виконанні
інших видів вправ. Під час занять на степ–платформах покращується вентиляція
легенів, поступово формуються навички правильного дихання під час рухів. Ці
заняття цілком підходять для дітей старших вікових груп і різного рівня
підготовленості. Комплекс складається з підготовчої й основної частини.
Підготовча частина спрямована на "розігрівання" організму, готує до основного
фізичного навантаження; комплекс закінчується вправами на дихання.
Загально дидактичні правила до проведення степ-аеробіки:
1. один комплекс степ-аеробіки, як повне заняття, виконується дітьми
впродовж трьох місяців, деякі з вправ можуть варіюватися, ускладнюватися;
2. можливе використання стрічок, які кріпляться на зап’ястя рук, султанчиків
(це як ускладнення та надання візуальної окраси заходу);
3. підйом на платформу здійснюється за рахунок роботи ніг, а не спини;
4. на початковому етапі діти виконують вправи на дошках на рахунок,
використовуючи помірний темп, розучування комплексу проводиться на
рахунок, дещо пізніше – під музику і більш помірно-швидкий, на кінцевому
етапі діти самі будуть чітко відчувати ритм;
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показ дорослого чи завчасно навченої дитини обов’язковий;
стопу на платформу слід ставити повністю;
не робити різких рухів;
у дітей має бути достатній питний режим;
навчати дітей рухів рук необхідно тільки тоді, коли вони досконало
опанують рухи ніг;
10. при розподілі вправ необхідно дозувати фізичне навантаження, частота
сердечних скорочень не повинна перебільшувати 150–160 ударів за хвилину;
11. варто використовувати ігри-медитації для розслаблення, на кшталт "Біля
річки". Для цього розмістити степи по колу, ланцюжком (це залежить від
сюжету заняття). Діти сідають на степи, як на місточок, імітуючи плескання
п’ятками ніг, ручок у водичці; перекочують м’яч одне одному – "катають
колобок" (діти сидять на степах одне проти одного);
12. класична степ-аеробіка не допускає займатися босими, необхідне спортивне
взуття, яке фіксує стопу, одяг одношаровий, полегшений;
13. важливе значення мають словесні вказівки інструктора із фізичної культури
(стрибаємо легко, стопу повністю ставимо на степ, спина пряма, прибираємо
степи).
Значення технології. Степ–аеробіка відрізняється від інших видів аеробіки
тим, що ритмічні рухи вгору та вниз виконуються на спеціальній степ–платформі.
Заняття із використанням цих платформ, не лише сприяють зміцненню всіх груп
м’язів та розвитку рухових навичок, а й викликають неабиякий інтерес у
дошкільників.
Ці вправи дають змогу вирішувати такі завдання:
1. Формування правильної постави і зміцнення кістково-м’язового корсета;
2. Розвиває спритність та витривалість;
3. Посилює обмін речовин в організмі;
4. Формування склепіння стопи;
5. Розвиток координації рухів, здатність управляти власними рухами;
6. Зміцнення серцево-судинної й дихальної системи;
7. Формувати красу рухових дій;
8. Розвивати окомір, орієнтування в просторі;
9. Розвиває інтерес до занять із фізичної культури,
10. Позитивно впливає на психічний стан дитини.
Час проведення в режимі дня. Проводити степ-аеробіку з дошкільниками
можна у різних формах, як-от:
•
заняття оздоровчо-тренувальної спрямованості з дітьми старшого
дошкільного віку тривалістю 25-35 хв.;
•
частина фізкультурного заняття тривалістю 10-15 хв.;
•
комплекс вправ ранкової гімнастики на степ-платформах;
•
«показові» виступи дітей на святах;
•
степ-розвага.
Умови проведення. Проводити заняття потрібно у добре провітреній залі,
заздалегідь розклавши степ-платформи у шаховому порядку для гарного обзору.
Головна умова при проведенні степ-аеробіки — правильне дозування фізичого
навантаження: частота серцевих скорочень не має перевищувати 150-160 ударів на
хвилину. Для старших дошкільників, які вже добре засвоїли вправи зі степплатформою, можна проводити заняття степ-аеробікою оздоровчо-тренувальної
5.
6.
7.
8.
9.
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спрямованості.
Матеріал та обладнання. На заняттях зі степ–аеробіки, слід пам’ятати про
техніку безпеки. Натуральний одяг, зручне взуття, степ-дошка, стрічки,
султанчики.
Протипоказання. Протипоказано займатися степ аеробікою дітям з
захворюваннями серцево-мудинної системи, тому що дають велике навантаження
на серце. Також степ-аеробіка протипоказана дітям із наявністю таких
захворювань: аритмія, стенокардія та інші серцево-судинні захворювання,
гіпертонія, хворі суглоби нижніх кінцівок, захворювання поперекового відділу
хребта.
ДОДАТОК
1.
Гра «Горобці і автомобіль» Діти знаходяться на степах («гнізді»). Під
веселу музику горобчики літають по музичному залі. На сигнал "Автомобіль" діти
повинні сісти кожен на свою платформу.
2.
Гра "Безхатній заєць". У кожного "зайця" є свій дім (степ) безхатній
заєць стоїть на підлозі. Під ритмічну музику діти зістрибують із степа і стрибають
безсистемно рухаючись через зал. Наприкінці музики «зайці» намагаються взяти
будинок (степ) залишившись без будинка (степа) дитина стає ведучим.
3.
Гра "Велетні і гноми» . Ходьба у колоні навколо степів. На сигнал
педагога "Велетні" діти стають на степи платформи і піднімаються на носочки. На
сигнал "Гноми" діти сідають на степи.
4.
Рухлива гра «Циркові конячки».
Правила гри: коло зі степ-платформ — це циркова арена. Діти йдуть
навколо степ-платформ, високо підіймаючи коліна (як конячки на навчанні), потім
за сигналом переходять на біг із високим підійманням колін, після наступного
сигналу переходять на ходьбу. Коли музика зупиняється, займають місця на степплатформах («стійлах»). Кількість степ-платформ має бути на 2-3 меншою ніж
кількість дітей. Гру повторюють тричі.
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СЕКЦІЯ 4. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РОБОТІ ПСИХОЛОГА
З ПЕДАГОГАМИ
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Науковий керівник, канд. пед. наук, О. А. Сорочинська
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ВИКОРИСТАННЯ ПСИХОГІМНАСТИКИ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ
ПСИХІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ У ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Здоров’я дiтей являється головним джерелом радостi, щастя, повноцiнного
життя батькiв, вчителiв, суспiльства в цiлому. Саме зміцнення та збереження
здоров’я дітей та молоді є основним завданням для нашого суспільства та держави.
Суть психогімнастики полягає у тому, що за допомогою цього методу учні
проявляють себе й спiлкуються без допомоги слiв. Цей засiб оптимiзації соцiальної
перцептивної сфери особистостi настільки ефективний, що дає можливість
звернути увагу на невербальнi характеристики спiлкування.
Значення психогімнастики. Основний засіб спілкування у групі – це ігри,
етюди, використання рухової експресії виступає основним засобом спілкування у
групі. Така робота налагоджує контакт, знижує напругу, тобто вирішує та
виправляє завдання групової психокорекції.
Методичне значення. Самі психогімнастичні вправи відображають шлях
освоєння навичками контролю рухової та емоцiйної галузі, тому виконують певні
завдання:
 за рахунок повторення та закріплення певних рухів ведучого в учня є
спроможність відчувати різні м’язові відчуття;
 звертати увагу дітей на відчуття, зосереджувати увагу на них відрізняти їх,
розкривати характер фізичних рухів;
 спираючись на контроль уяви і почуттів, роботу м’язових відчуттів
тренувати дитину змінювати свій характер дій.
Під час виконання таких вправ потрібно дотримуватись чергування певних
рухів та вправ:
 розслаблення і напруження ;
 плавних й різких рухів;
 рідких та частих;
 цілих гармонійних і дрібних;
 повних застигань й ледь помітних коливань;
 стрибків і помахів тіла;
 зштовхування на предмети і вільність просування в просторі.
Саме таке замінення вправ позитивно впливає на психічну діяльність мозку,
тобто покращується психічна і рухова активність учня, інертність самопочуття.
Під час гри, Ведучий повинен вміти ставати в різні позиції: то спостерігати
за грою, ставати учасником цієї гри-драми, але при цьому ніяк не вказувати, не
оцінювати. Але виразність обличчя Ведучого також відіграє велику роль, адже діти
наслідують її, що емоційно підбадьорює їх, підносить їх відчуття і сприйняття.
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Під час занять із психогімнастики у дітей виникають м’язові та емоційні
відчуття, дитина вчиться їх вловлювати та правильно регулювати, в той же час діти
роблять все по-своєму: хто як вміє і як хоче.
Також у заняття входять вправи на емоції. Такі вправи дають можливість
розвити у дітей здібностей правильно їх висловлювати свої думки, свої емоції,
переживати, керуватись своїми емоційними сферами.
Провiдні механізми впливу психогімнастики на психіку дитини.
1. Дитина вчиться розпізнавати певні відчуття, емоційні стани. Розвиток
емоційного словника, вміння усвідомити і висловити свої переживання запобігає
виникненню у дитини емоційних проблем, нервoвогo напруження.
2. Увага, зосередженість, розслабленість, гнів, страх, увага, пам'ять,
витримка – саме такі психічні стани діти освоюють за допомогою спеціальних ігор.
Адже під час гри, уявно пережити зосередженість або страх робить ці стани більш
контрольованими, більш залежними від волі дитини.
3. Значним процесом впливу психогімнастики на розвиток емоційноособистісної сфери дошкільників основується на психотерапевтичній ролі гри та
мистецтва. Діти відображають сої емоційні хвилювання у малюнках, розповідях.
Вони звільняються від психотравмуючої дії емоційних переживань, зображуючи
свої страхи, переживання через малюнки. Даний механізм психокорекції
поширюється не тільки на страхи, а і на гнів, агресивність, гидливість, ревнощі.
4. Щодо моральних відчуттів, то головне тут – «вжитись в образ». З однієї
сторони, це шанс побути у ролі тих істот, які лякають малюків. Тобто, дитина
відходить від егоцентричної позиції у сприйманні ситуації. З другої сторони,
дитина отримує позитивний зв’язок, виконуючи роль позитивного героя, який не
перелякався, виявив переживання, надав допомогу. Також його хвалять, йому
дякують, ним пишаються. Це підвищує самооцінку дитини, впливає на його
поведінку і стан.
Час проведення в режимі дня. Таку психогімнастику краще проводити з
невеликою кількістю дітей і в будь-який час. Також можна застосовувати вправи у
вигляді ілюстрацій до казок, до різних розповідей, як рухливі ігри на прогулянках
або на музичних заняттях.
Умови проведення. Заняття варто проводити у три етапи:
1. Розминка. На цьому етапі діти знайомляться з елементами виразних рухів,
міміки, ходи за допомогою групових завдань, які дають можливість дітям подолати
скутість, збудження.
2. Психокорекційні завдання. Мета цього етапу психогімнастики – корекція
настрою та поведінки дітей. Форми вправ, які виконуються на цьому етапі:
інсценування оповідань, змагання «акторів» та «телепатів», творчі завдання
психотерапевтичної спрямованості, спогади про почуття, які переживали. Тобто,
тут переважають ігри, в яких зображуються певні риси характеру дітей, почуття
(доброта, чесність, скупість і т.д.), дається моральна оцінка поведінки дітей.
3. Психопрофілактичні вправи. Їхнім завданням є бажання створити в
дитини відчуття, група, вихователь її приймають, навіяти бажаний настрій,
поведінку, риси характеру. . На цьому етапі закріплюється позитивне ставлення
учасників до дітей, до себе, діти психом’язово розслабляються. На цьому етапі діти
вчаться проявляти один до одного свою повагу, прихильність, турботу, симпатію,
любов. Ігри можуть бути не тільки спокійними, але й веселими. Це залежить від
завдань заняття.
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Психогімнастичні вправа для дітей молодшого дошкільного віку:
Вправа «Лагідне кошеня». Мета: показ емоційного стану дитини. Дитина
уявляє у себе на руках кошеня, яке лащиться, муркоче. При цьому очі мають бути в
неї заплющені. А потім сама стає цим кошенятком і підставляє голову дорослому,
щоб той його погладив, приголубив, погрався з ним.
Вправа «Зайчинятко». Мета: розвиток пам’яті, швидкості і моторної
пам’яті. Завдання дітей заключається в тому, що вони повинні придумати і
запам’ятати певну позу допоки лунає музика. Вони вільно стрибають по кімнаті
немов зайчики. Як тільки музика закінчилася, діти повинні прийняти обрану
раніше позу.
Психогімнастична вправа для дітей середнього дошкільного віку:
Вправа «Ой як хочеться спати». Дітям потрібно виконувати рухи:
позіхання, опускають верхні повіки, брови підняті, голова схиляється донизу, руки
опущені. Найбільше дітям подобаються такі вправи, як:
 посміхнутись сусіду зліва, справа;
 потиснути руку один одному сусіду зліва та справа;
 взятись за руки із сусідом зліва та справа;
 обійнятися з сусідом;
 подивитись у вічі сусіду і сказати слова «Я хочу побажати тобі ...».
Психогімнастичні ігри для дітей старшого дошкільного віку:
Гра «Дзеркальце». Мета гри: така гра дає можливість дитині почуватися
вільно, невимушено, відкритись. Така гра буде важлива для неактивних та
невпевнених дітей. Участь у грі можуть брати дві дитини або дитина й дорослий.
Всі рухи, які показує учасник як дзеркало, повторюють усі учасники, які стають
один проти одного. Гравці по черзі міняються ролями.
Висновок. З погіршенням фізичного здоров’я дітей дошкільного віку
відмічається погіршення й психічного, що проявляється агресією, жорстокістю,
вередуванням. Застосування психогімнастики (етюдів, вправ, ігор) сприяє активній
корекції психічних станів дітей, зняттю в них психоемоційного напруження та
зміцненню психічного здоров’я.
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СМІХОТЕРАПІЯ – ОСНОВА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВʼЯ ДІТЕЙ
Здорові та щасливі діти – майбутнє людства. Життєрадісність дитини є
запорука її духовного життя, світогляду, розумового розвитку, віри в свої сили.
Світ давно здогадався, що сміх корисний для здоров’я людини. Позитивний
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емоційний стан сприяє формуванню вольових процесів, від яких залежить успішна
діяльність особистості, зокрема й навчальна.
Актуальність дослідження. Педагог будуючи взаємовідносини з учнем, все
ще орієнтується на систему зовнішніх впливів, котрі розраховані на корекцію
поведінки, свідомості особистості. У процесі навчання домінує пряма апеляція до
розуму й волі дитини та впевненість у тому, що педагог наділений правами
вимагати від учня беззаперечного виконання його вимог. У результаті таких
взаємовідносин між педагогом та учнями виникає емоційний дискомфорт,
підвищується рівень тривожності усіх учасників навчального процесу, має місце
прояв страху, розвивається депресія, спостерігається нездатність протистояти
невдачам. Таким чином, це питання є надзвичайно актуальним, адже наразі постала
серйозна проблема збереження психічного здоров’я учнів, що є пріоритетним
завданням сучасної школи.
Позитивні емоції, які переживає людина, що сміється, підвищує опір
організму, покращує його загальний стан, і навіть, на думку шведських учених,
продовжує загальну тривалість життя. Привертаючи увагу різних науковців, сміх і
дотепер залишається загадковою дефініцією та потребує подальшого осмислення в
соціальних умовах. Дане питання завжди привертало увагу науковців. Зокрема,
першими хто вивчав природу сміху були античні вчені Цицерон та Аристотель.
Центральне місце впливу сміху на людський організм відображено у працях
А. Гриньова, Т. Коваль, Ю. Максименко, О. Ткачук, Ю. Снісар, Д. Кравченко, Л.
Тягур. Проте результати гелотологічних досліджень не цілком систематизовано та
спроектовано на площину сучасної освіти.
Мета статті. Стаття присвячена розгляду проблеми використання
сміхотерапії як профілактики емоційної нестабільності учнів та основу зміцнення
їх здоров’я. У статті відображено актуальність зазаначеного питання, розкрито
основну суть поняття «сміхотерапії», подано класифікацію основних видів сміху.
Запропоновано застосування сміхотерапії у роботі з дітьми.
Гелотологія – (від грецького gelos – сміх) – наука, що займається вивченням
впливу сміху на організм людини. Одночасно сміхотерапія – напрям соціальної
психології, який розвивається як засіб впливу на особистість для зняття напруги,
стресу, та здійснюється під час проведення тренінгів та спільних вправ із
використання сміху [4, с. 147]. В Україні цей метод ще не набув значного
поширення. Хоча саме зараз, в наш складний кризовий період, сміхотерапія стає
особливо актуальна.
Одним із перших хто на офіційному рівні розпочав вивченням лікувальних
властивостей сміху був американський нефролог У. Фрай у 60-ті рр. минулого
століття, тоді як сміхотерапія як самостійний науковий напрям сформувався у 70-х
рр. американським журналістом Н. Казінсом. Він провів над собою експеримент:
упродовж декількох місяців продивлявся комедійні фільми й позбувся у такий
спосіб хвороби кісток, що було відображено у бестселлері «Анатомія хвороби (з
точки зору пацієнта)» [1, с. 27].
З позицій фізіогноміки доречно вказати на три основних варіанти прояву
сміху – відкритий, закритий, іронічний (усмішка), які між собою можуть немов
«перетікати», змінюючи інтенсивність позитивного емоційного напруження і
формуючи своєрідні нові комбінації заселяння людини [3, с. 111]. У
психологічному та філософському аспектах гелотологічних досліджень визначено
два види сміху: фізіологічний («сміх тіла») та інтелектуальний («сміх розуму»).
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Перший вид сміху є результатом емоційної напруги, і «відповідає» на питання: від
чого сміюся? Другий – наслідок критичного і творчого ставлення до буття, реакція
на комічне: над чим сміюся? [2, с. 41]. Вважаємо, що у педагогічній практиці
використання обох видів сміху як ефективних методів оптимізації міжособистісних
стосунків педагога з учнями.
Виходячи з вищезазначеного варто звернути увагу на поняття
«сміхотерапії», адже наразі існує безліч визначень. Відтак, Сміхотерапія – це один
з наймолодших і перспективних методів арт-терапії, який із кожним роком набирає
популярність у всьому світі. Застосовується цей метод для лікування дітей віком
від 2 місяців (тобто тих, хто вже вміє сміятися), так і дорослих [5, с. 217].
Сміхотерапія – засіб впливу на особистість для зняття напруги, стресу, що
здійснюється під час проведення тренінгів і спільних вправ із використанням сміху
[1, с. 27]. Таким чином, сміхотерапія – лікування позитивними емоціями, що
ґрунтується на допущенні, що саме цілісне психічне «Я» вступає у взаємодію з
комічним.
Результатом подібних інтеракцій відбувається шляхом поліпшення
психічного стану й особистісне зростання людини. У цьому відношенні важливою
є та обставина, що особа усвідомлює свою власну інтегрованість та цілісність, хоча
на неї вливає багато чинників, проте вона завжди намагається лишатися сама
собою. З одного боку, вона прагне стимулювати саму себе, бути активною,
задіяною до того, що довкола відбувається, з іншого – може бути пасивною,
піддатливою до всіляких впливів, і формуватися завдяки цьому [3, с. 111].
Науковці виокремлюють чотири напрямки сміхотерапії:
1. Класична сміхотерапія – розповідь анекдотів, смішних історій, перегляд
комедій.
2. Терапевтична клоунада – медичні клоуни влаштовують вистави перед
пацієнтами лікарень.
3. Йога сміху – практика різних видів сміху: сміх-привітання, сміхвибачення, сміх-лева, сміх-миші і т. д.
4. Провокована терапія сміху – психотерапевт замість того, щоб щиро
співчувати
пацієнту,
гіперболізує
проблему
та
демонструє
її
абсурдність [1, c. 27-28].
У роботі з дитячим колективом педагогам важливо навчитися сміятися та
практикувати сміх. Адже якщо в групі практикують сміх, то автоматично
поліпшуються і зміцнюються стосунки між її членами.
Використовуючи цей метод як основу зміцнення здоров’я дитини варто
враховувати низку особливостей, а саме: вікові особливості дитини,
психофізіологічний розвиток, особливості ситуації та предмету.
Так, на занятті з формування елементарних математичних уявлень, у ролі
прикладу розв’язання задачі візьміть не звичайну, а задачу із смішним текстом.
Загальною «сміховою вправою» для будь-якого заняття може стати кумедна
фізкультхвилинка. Що ж стосується впровадження сміхотерапії на заняттях із
музики, то їх керівникам буде зробити це найлегше. Покажіть дитині смішний
уривок танцю, клоунади, або «покорчіться» під час розспівки − і ви оздоровили
дитину без великих навантажень на її організм. Взагалі, сміхотерапію можна
поєднати із казкотерапією, прочитавши дітям розповідь із смішними пригодами. На
заняттях із розвитку мови дітей також легко розсмішити, давши завдання
попрацювати над скоромовками. Під час театралізованої діяльності дошкільників
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«сміхові» вправи можуть бути закладені навіть в програму, так як гарний актор
повинен вміти сміятися «за командою».
Таким чином, педагог створює невимушену атмосферу, діти на таких уроках
почуваються розкуто та не відчувають страху щодо власних висловлювань, учні не
бояться бути смішними.
Висновки. Сміх – лікувальний засіб, яким людину нагородила сама природа.
Сміх допомагає успішно лікувати захворювання та знімати напруження, активізує
дихання, тренує серце та легені, надзвичайно активно насичуючи їх киснем, сприяє
розслабленню м’язів обличчя і всього тіла. Використання педагогом сміхотерапії є
надзвичайно ефективним методом оптимізації міжособистісних стосунків педагога
з учнями.
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ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ – ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я
ДОШКІЛЬНИКІВ
Важливою складовою суспільного розвитку, умовою та основою
стабільності і процвітання суспільства є духовно-психологічне здоров’я населення,
а зокрема сімей. Тому все актуальнішим стає питання формування і збереження
психічного здоров’я у родині, а також формування гармонійних стосунків. Нажаль
зараз у багатьох дітей з’являють труднощі у спілкуванні, посилюються дитячі
страхи, агресивність, підвищується тривожність. Для гармонізації стосунків у
родині та корекції поведінки дітей спочатку необхідно визначити основну причину,
а не її зовнішні прояви. З цією метою широко використовується лялькотерапія у
корекційно-виховній роботі з дітьми і дорослими.
Один з головних принципів ‒ не лікування окремого симптому або набору
симптомів, а спроба проникнути глибше, заглянути в душу дитини, зрозуміти, чим
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же викликані ці симптоми, де «поломка», що даній конкретній дитині заважає
жити? Методика дозволяє працювати з дітьми різного віку: від чотирьох до
чотирнадцяти.
Суть технології. Лялькотерапія – це вид арт-терапії, який використовує
корекційний вплив ляльки та є проміжним об’єктом у взаємодії дитини і дорослого.
Лялькотерапія як метод заснований на процесах ідентифікації дитини з улюбленим
героєм казки, з улюбленою іграшкою. В якості основного прийому корекційного
впливу використовується лялька як проміжний об'єкт взаємодії дитини і дорослого.
Дитина, пізнаючи реальний світ, його соціальні зв'язки і відносини, активно
проектує досвід в специфічну ігрову ситуацію. Основним об'єктом такої соціальної
проекції досить довгий час є ляльки.
Витоки лялькотерапії можна знайти в психодрамі Морено. У 1940 році і
Якоб Леві Морено заснував в США Інститут соціометрії і психодрами. Він вирішив
відтворювати в умовах клініки ті самі ситуації, які найбільш травмували його
пацієнтів, і для цього створив спеціальний лікувальний театр, який назвав
психодрамою. Лікарі разом із хворими та їхніми родичами писали досить прості
сценарії і спільними зусиллями ставили спектакль. Глядацька зала теж складався з
хворих, родичів та лікувального персоналу.
Значний внесок у розвиток лялькотерапії зробили видатні науковці та
практики І.Я. Медведева і Т.Л. Шишова. Свою корекційну методику автори
назвали «драматична психоелевація», що означає «піднесення душі» (подолання
недоліків). Суть методики полягає у тому, що діти непомітно для себе працюють
над своїми проблемами і недоліками коли програють із ляльками індивідуально
підібрані або спеціально написані театральні етюди. Поступово свої недоліки вони
перетворюють у переваги: впертість може трансформуватися у завзятість, вискочка
‒ навчиться бути лідером, жадібний ‒ бережливим.
Значення технології. Метою лялькотерапії є допомога у ліквідації
хворобливих переживаннь, зміцнення психічного здоров'я, поліпшення соціальної
адаптації, розвиток самосвідомості, вирішення конфліктів в умовах колективної
творчої діяльності, вправляти у правильній звуковимові, розвивати мовленнєву
компетентність.
Функції лялькотерапії: комунікативна ‒ встановлення емоційного
контакту, об'єднання дітей в колектив; релаксаційна ‒зняття емоційної напруги;
виховна ‒ психокорекція, прояв особистості в ігрових моделях життєвих ситуацій;
розвиваюча ‒ розвиток психічних процесів (пам'яті, уваги, сприйняття), моторики;
навчальна ‒ збагачення інформацією про навколишній світ.
Лялькотерапія дозволяє об'єднати інтереси дитини і корекційні завдання
психолога, дає можливість самого природного і безболісного втручання дорослого
в психіку дитини з метою її корекції або психопрофілактики. Використовується цей
метод в цілях профілактики дезадаптивних поведінки. Корекція протестної,
опозиційної, демонстративної поведінки досягається шляхом розігрування на
ляльках у парі з батьками або однолітками типових конфліктних ситуацій, взятих з
життя дитини.
Час проведення у режимі дня: групові й індивідуальні заняття з дітьми
дошкільного віку проводяться два рази в тиждень тривалістю від 30 до 45 хвилин
(залежно від віку).
Умови проведення. Постановка правильного вимовляння звуків припускає
відпрацювання відповідних артикулярних позицій за допомогою показу та
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пояснення. Слід підкреслити, що діти мають схильність до наслідування, наочних
форм мислення, до гри. Тому дуже ефективним є використання ляльок у процесі
корекції артикуляційних розладів і розвитку дрібної моторики рук. Дитина надіває
на руку ляльку, точніше вкладає свою руку і рот ляльки (частіше за все, такі ляльки
– це ляльки-звірі), і вчиться вимовляти звуки за допомогою ляльки та через саму
ляльку, і вже не соромиться своїх помилок при вимовлянні звуків, слів, тому що, на
її думку, помилку припускає не дитина, а образ-звір. Слід підкреслити, на цих
заняттях діти тричі психологічно захищені:
по-перше, дитина захищена від глядачів, які спостерігають за такою гроюширмою, за яку вона сховалася;
по-друге, дитина захищена лялькою, яка одягнена на руку і яка є
самостійною фігурою, або окремим від дитини образом і бере на себе всі проблеми
дитини, що надає дитині можливість самовираження і самопізнання;
по-трете, сама специфіка театру ляльок полегшує дітям перенести внутрішні
переживання на символічний об’єкт.
Російські дослідники І.Я. Медведева і Т.Л. Шишова пропонують такий
алгоритм організації і проведення роботи з лялькою: виготовлення ляльки,
розігрування історії, яка пов’язана з травмуючою для дитини ситуацією,
досягнення максимального переживання дитиною ситуації через співчуття героюляльці та ідентифікацію з ним.
Сюжет має будуватися по «наростаючій лінії» з метою створення все більшої
емоційної напруги та закінчуватися обов’язково позитивно, бурхливою емоційною
реакцією (сміх, плач) та зняттям напруги. Після завершення спектаклю дитина
повинна відчути полегшення.
Таким чином, технологія, запропонована авторами, полягає у посилені
емоційної напруги, яку постійно відчуває дитина, до такого ступеня, щоб вона
могла перейти у нову форму ‒ розслаблення, катарсис.
Інший підхід до методики організації терапевтичної роботи з лялькою
виділяє Т.Д. Зінкевич-Євстигнеєва: спільне з дорослим виготовлення власної
ляльки, «оживлення» ляльки, використання її у казотерапевтичних постановках.
Особливе місце в казкових постановках, які передбачають роботу дитини з
лялькою, займають казки-експромти, які створюють певне середовище для
подальшого діагностування, корекції й творчого розвитку дитини. Динаміка
сюжету і кінець такої казки невідомі. Ефект психологічного впливу такого виду
постановок, як визначають дослідники, досить великий. Сама постановка
перетворюється у живий процес співтворчості. За таких умов діти надають ляльці
функцій живої істоти, яка здатна відчувати як людина.
Особливого значення набуває процес виготовлення ляльки. Він дозволяє
об’єднати дитину з дорослим. У спільній роботі дитини та батьків над створенням
ляльки основна ідея-проект мають належати самій дитині. Дорослий стимулює
дитячу фантазію та допомагає на технічному рівні реалізувати задум. Досвід
роботи показує, що ця спільна діяльність допомагає краще пізнати дорослому і
дитині один одного, отримати реальний досвід об’єднання у спільній справі,
провести весело та цікаво час у сімейному колі.
Отже, для гармонізації сімейних стосунків та проведення корекційної роботи
з родиною є доцільним використання лялькотерапії. Психокорекційну роботу з
дітьми використовуючи метод лялькотерапії необхідно проводити спільно з
батьками. Нормалізація батьківських установок, уявлень, сенситивності по
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відношенню до дитини є одним з корекційних завдань лялькотерапії і реалізується
в спільній діяльності. Специфічні особливості лялькотерапії дають багатий
діагностичний матеріал і допомагають батькам побачити нове в дитині, отримати
інформацію про взаємодію з ним, про стиль свого виховання.
Матеріал та обладнання: У лялькотерапії використовують різноманітні
види ляльок: ляльки-маріонетки; пальчикові ляльки; тіньові ляльки; мотузкові
ляльки; площинні ляльки; ляльки-рукавички; ляльки-костюми.
Протипоказання. Слід зауважити, що у ході групової лялькотерапії під час
обговорення необхідно враховувати готовність дитини до спілкування, ні в якому
разі не примушувати її висловлюватися, якщо не хоче; також необхідно
переконатися чи всі діти готові слухати про страхи інших. Цей момент є дуже
важливим, оскільки одна дитина, маючи страх через пережите, вже готова його
відпустити, а друга, може мати ще дуже сильні спогади від подібно пережитого.
Тому озвучення своїх страхів для першої дитини є звільненням, а для другої –
почуте може викликати, навпаки, оживлення пережитих емоцій і посилення страху.
ДОДАТОК
1. «Знайди ляльці килимок» (3 роки). Мета: вчити співвідносити основні
кольори із зразком. Завдання: знайди для ляльки килимок та постав її на нього.
Обладнання: 4 ляльки основних кольорів та 4 килимка основних кольорів.
Ускладнення: (для дітей 4-5 років) – килимки та ляльки мають блакитний,
фіолетовий, рожевий та жовтогарячий колір.
2. «Пригостимо ляльку чаєм» (3 роки). Мета: добирати предмети одного
кольору та називати колір (червоний, жовтий, синій, зелений). Завдання: знайти
чашку та блюдечко такого ж кольору, як і платячко у ляльки та назви його.
Обладнання: 4 ляльки основних кольорів та 4 чашки і 4 блюдечка. Ускладнення:
(для дітей 4-5 років) – беремо відтінки кольорів: блакитний, фіолетовий, рожевий
та жовтогарячий.
3. «Знайди друзів для ляльки» (3 роки). Мета: співвідносити предмети
однакові за кольором (основні кольори). Завдання: знайди ляльці друзів такогож
кольору, як її плаття. Обладнання: 4 ляльки, які мають вбрання основних кольорів
та іграшки цих кольорів (зелена жабка, червоний зайчик, синя рибка, жовте
курчатко та ін.). Ускладнення: (для дітей 4-5 років) – закріпити знання про назви
відтінків кольорів. Мовленнєвий розвиток: звертається увага на узгодження
прикметників з іменниками (рожевий зайчик, блакитна рибка).
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ГРИМОТЕРАПИЯ ‒ ОДНО З НАПРЯМІВ АРТ–ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ
Гримотерапія ‒ одна із напрямів арт-терапії, яка є прекрасним способом
організації внутрішнього діалогу між свідомим і несвідомим людини. Діти дуже
люблять перевтілюватися, створювати для себе різні образи, а в деяких випадках,
навіть подорослішавши, залишаються їх заручниками. Робота з гримом
використовується при депресіях, страхах, фобіях, панічних атаках, тривожних і
пограничних станах і для поліпшення настрою. Для дітей ця техніка захоплююча
тим, що процес ігрового розкріпачення сприяє освоєнню невербальних способів
спілкування. За допомогою гримотерапії діти знову вчаться довіряти
навколишньому світу, один одному, стають своєрідними творцями. Парне
гримування використовують для корекції комунікативної сфери дитини та
гармонізації дитячо-батьківських стосунків. А головна перевага цієї техніки в тому,
що усе невдоволення собою в гримі обертаються для дитини не приводом для
розладу, а потужним стимулом до подальшого особового зростання.
Аквагрим ‒ різновид боді-арту, нанесення малюнків пензликами на обличчя
за допомогою фарб на водній основі, які швидко і легко змиваються.
Аквагрим буває двух видів: сухий спресований порошок та жидкий на воді.
Клоунотерапія ‒ новий метод в медицині. Хоча, насправді, клоунотерапія
відома досить давно ‒ вперше професійні лікарі-клоуни почали застосовувати
такий метод лікування в 1986 році в США. На цей момент діє близько 30
організацій по всьому світу, практикують клоунотерапію.
Клоунотерапія ‒ один із методів терапії, який покликаний нести дітям
радість через сміх, радість, здивування, захоплення та інші позитивні емоції.
Терапія «Доктора-клоуна» допомагає дитині позитивно сприймати людину в
білому халаті.
Також доведений факт, що гарний настрій та сміх поліпшують стан хворих.
Позитивні емоції лікують не лише душу, а й тіло. Дітям, які перебувають у
лікарнях, життєво необхідні радість, веселощі та сміх. Ізольованість, неприємні
процедури... і ось загострились дитячі страхи – самотності, темряви, болю. Таким
дітям вкрай необхідна психологічна підтримка.
У багатьох країнах для пришвидшення одужання та поліпшення стану дітей
у лікарнях використовується технологія – ―клоунотерапія‖. В Ізраїлі, наприклад,
клоуни стають штатними працівниками у лікарняних закладах. Під час ігор із
клоуном створюється позитивна атмосфера, лунає сміх і діти швидше одужують.
Організувати змістовне дозвілля та створити гарний настрій хворим дітям у
передсвяткові дні та під час новорічних свят – ці дві ідеї лягли в основу акції
―Посмішка кожній дитині‖, яку проводить молодіжна організація ―Нова генерація‖.
Значення технології:
 допомогти людині пізнати себе, навчитися самовиражатися, аналізувати свої
вчинки, що дає можливість досягти гармонії в психічному стані;
 поліпшити психоемоційний фон;
 позбавити від напруги, страхів;
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усунути агресію, тривогу;
побороти депресію;
підвищити життєвий тонус;
розкрити творчі здібності пацієнта;
встановити довірчі відносини між лікарем і пацієнтом;
навчити концентруватися на проблемі, знаходити правильне рішення,
контролювати свої емоції;
 допомогти з соцадаптації
Час проведення в режимі дня: в основному гримотерапію проводять в
першій половині дня коли діти активні.
Умови проведення:
Перший етап – налаштування. Початок заняття ‒ це ―налаштування на
творчість‖. Завдання цього етапу ‒ підготовка учасників до спонтанної художньої
діяльності і внутрішньогрупової комунікації. При цьому можна використовувати
ігри, рухові і танцювальні вправи, нескладні образотворчі прийоми. Наприклад,
різні варіанти техніки «карлючки» («карлючки тіла», «каляки»), техніка «закритих
очей», «автографи», «естафета ліній» (див.). При виконанні цих вправ відбувається
зниження контролю з боку свідомості і настає релаксація.
Другий етап ‒ актуалізація візуальних, аудіальних, кінестетичних
відчуттів. На цьому етапі можна використовувати малюнок у сполученні з
елементами музичної і танцювальної терапії. Музика як терапевтичний засіб,
впливає на настрій людини, поліпшує її самопочуття, стимулює її волю до
одужання, допомагає активно брати участь у лікувальному процесі. Для занять
краще підбирати мелодійні композиції без тексту, які не викликають протесту в
учасників. Голосність звучання також установлюється з загальної згоди. Необхідно
змінити чи виключити музику, якщо цього бажає хоча б один із присутніх. Можна
сполучати арт- і казкотерапію
Третій етап ‒ індивідуальна образотворча діяльність.
Матеріал та обладнання: Пензлики, фарби, вода, вологі серветки,
трафарети для малювання, блискітки, спонжики, сухі серветки, альбом з
прикладами, ватні палочки.
Протипоказання: не рекомендовоно проводити з дітьми у яких є
захворюваня шкіри, вугрі на лиці, лишаї, чутлива шкіра.
ДОДАТОК
Виділяють кілька етапів акватерапії:
 Підготовчий (нанесення ескізу малюнка на обличчя)
 Накладання тону (заповнення ескізу фарбою)
 Промальовування ліній (промальовування деталей, ліній)
 Заключний (промальовування дрібних деталей, ліній)
Конкурси та ігри клаунотерапії:
Різноманітні фокуси (дістати кролика з капелюха, відірвати палець, ніс,
діставання стрічок з карману).
Конкурси: чехарда (стрибання дітей через себе), розказати смішні історії.
Список використаних джерел
1. Гримотерапия – одно из направлений арт – терапии применяется в социальном
приюте для детей ―Любава‖: [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://xn-30-9kcpb4auin.xn--p1ai/grimoterapiya-odno-iz-napravleniy-art-terapiiprimenyaetsya-v-sotsialnom-priyute-dlya-detey-lyubava/ - Назва з екрану.
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2. Клоунотерапія лікує дітей: [Електронний ресурс] – Режим
https://vgoru.org/index.php/template/novini-khersonshchini/item/14053klounoterapiia-likuie-ditei - Назва з екрану.

доступу:

Т.А. Яхимович,
студентка 4 СБз-Почат групи ННІ педагогіки.
Науковий керівник, канд. пед. наук, О. А. Сорочинська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
АРТ-ТЕХНІКА КОЛАЖ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ
Однією з популярних і ефективних технік сучасної арт-терапії є техніка
складання колажу. Народження колажу було пов’язане з таким перебігом у
образотворчому мистецтві, як кубізм. Художники-кубісти працювали з
геометричними фігурами. Використовуючи геометричні фігури в якості елементів
композиції, створювали прості форми. Сьогодні ця техніка допомагає сформувати у
дітей певний психологічний стан.
Суть технології. Арт-техніка «колаж» це приклеювання чи прикріплення
різними способами на основу (найчастіше паперову) різних вирізок (фотографій,
зображень із журналів, газет, листівок, плакатів, а також якихось їхніх деталей,
слів, букв, символів) на потрібну тематику.
Значення технології. Створення колажу розвиває у дітей критичне
мислення, творчі здібності (уяву та мислення, вміння висловлювати власну думку,
пам`ять, увагу) та організовані здібності, що теж є важливим для колективної
роботи, створює умови для творчої самореалізації, мотивує до шляху отримання
знань, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. Техніка складання колажу
може бути використана як із психотерапевтичної, так і з діагностичною метою.
Створенні дітьми картинки, здатні виявити теми і проблеми, що залишаються
нерозкритими в вербальному спілкуванні з ними.
Час проведення в режимі дня. Техніку «колаж» можна створювати при
різних видах діяльності. Можна під час занять із художньої діяльності, письма, що
дає можливість розвивати творчу уяву та тренувати пам’ять. Діти самостійно
обирають тематику колажу, підготовляють матеріали, за бажанням розподіляються
на групи.
Умови проведення. Робота над колажем може бути, як індивідуальної, коли
кожен учасник робить свій колаж, так і груповий, коли група з 4-6 чоловік робить
єдиний колаж на певну тему. Колаж як техніка арт-терапії частіше
використовується в груповій роботі. Щоб ця техніка була продуктивною,
заздалегідь готуємо матеріали. Включаємо фонову музику для активної роботи.
Діти працюють на площинні (папері). Колаж дає змогу переміщувати предмети на
площинні скільки потрібно, для досягнення потрібного результату. Це дає час на
міркування. Техніка «колаж» – конкретна у своїх матеріалах, що дає можливість
перебороти страх перед невизначеністю творчої активності та сумнівах у своїх
власних здібностях. Після виготовлення колажів учасники вивішують свої роботи
на стінку, і починається обговорення в наступному порядку:

кожен учасник (або представник від групи, якщо це груповий колаж)
представляє свою роботу;
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коментує, що саме він хотів відобразити цим колажем, озвучує свою
ідею (ідею групи);

озвучує своє емоційне ставлення до процесу складання колажу і до
результату;

відзначається, яка частина колажу особливо приваблива; яка частина
колажу викликає негативні емоції, що не подобається, відштовхує в колажі;

встановлюється, які висновки зробив для себе учасник в процесі
виготовлення колажу.
Можливі теми для колажів.
–
Я чудовий (для підвищення самооцінки, усвідомлення своїх
позитивних якостей);
–
Мені подобається, мені цікаво (це хороша можливість познайомитися
учасникам один з одним);
–
Осінній фантазії;
–
Літо краснеє минуло.
Цілями складання колажів є:

отримати успішний результат і сформувати позитивну установку на
подальшу творчу діяльність;

висловити своє ставлення до заданої теми, свої думки, свої погляд,
своє розуміння теми;

розвинути художні здібності і підвищити самооцінку; почуття
задоволення, яке виникає в результаті виявлення прихованих талантів і їх розвитку,
розширення творчих можливостей;

проявити оригінальність і унікальність особистості учасника групи;

опрацювати думки і почуття, які діти звикли пригнічувати;

дати соціально прийнятний вихід агресивності та іншим негативним
почуттям; робота над колажем є безпечним способом «випустити пар» і розрядити
напругу (для посилення цієї мети дітям можна запропонувати надавати картинкам
потрібну їм форму руками);

у груповому колажі усвідомленням своїх партнерів із поведінки в
групі, соціальних ролей, установок;
Висновок. Таким чином, колаж – це розповідь, відображена в
образотворчому матеріалі. Кожен елемент колажу це слово або фраза, колаж у
цілому – текст, розказаний за допомогою образотворчих цитат.
У процесі творчої діяльності дитина набагато яскравіше і наочніше може
проявити себе, ніж в листі або в мові. Робота з колажем, у ході якої дитина вибирає
елементи з різних контекстів і становить нове цілісне послання, буквально
ілюструє його внутрішній стан, що дає можливість краще усвідомити і опрацювати
ту ситуацію, з якою дитина приходить на заняття.
Список використаних джерел
1. Арт-терапия – новые горизонты / под ред.А.И. Копытина. Москва : КогитоЦентр, 2006. 336 с.
2. Арт – терапевтичні техніки у роботі практичного психолога: рекомендації щодо
використання арт-терапевтичних технік у роботі практичного психолога
закладів освіти. URL: static.klasnaocinka.com.
3. Вознесенська О.Л. Арт-терапія в роботі практичного психолога:Використання
арт-технологій в освіті / О.Л. Вознесенська, Л.В.Мова. – К.: Шк. світ, 2007. –
120 с.
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Дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01/ Лебедева Людмила Дмитриевна Ульяновск,
2001. −383 c.

СЕКЦІЯ 5. МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ДОШКІЛЬНІЙ, ПОЧАТКОВІЙ,
ОСНОВНІЙ ТА СТАРШІЙ ПРОФІЛЬНІЙ ШКОЛІ

Т.М. Адаміцька,
магістр спеціальності «Початкова освіта», 23Мз група ННІ педагогіки.
Науковий керівник: канд. пед. наук, доцент І. В. Новіцька,
(Житомирський державний університет імені Івана Франка)
ВПЛИВ ЕКОЛОГІЧНОГО ВИХОВАННЯ НА ПІДГОТОВКУ ТА РОЗВИТОК
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
Вступ. В нинішніх умовах стрімких перетворень у сучасному
українському суспільстві діти стали ніби заручниками проведених політичних,
соціальних, економічних та інших інноваційних реформ. Особливу увагу і
тривогу викликає і той факт, що навколишнє середовище, екологія та глобальні
кризи з національним природним надбанням вносять додаткові негативні
корективи у розвиток та формування здорової нації.
Залучення дітей до збереження навколишнього середовища є значимим не
лише для суспільства, але для кожної дитини, школяра зокрема. Молодший
шкільний вік є сензетивним для формування будь-яких умінь, відчуття
відповідальності та справедливе сприйняття того, що робиш і за що відповідаєш.
При вступі дитини до школи, вирішальним фактором стає оволодіння освітньою
діяльністю, вироблення обов'язкових шкільних умінь і навичок, формування
нових, внутрішкільних, міжособистісних відносин. Завдяки цьому розвивається
емоційне та соціальне життя дитини, формується її уявлення про себе і про те,
що відбувається довкола.
Саме тому проблема екологічного виховання учнів початкової школи у
освітньому процесі стає актуальною.
Актуальність дослідження. Аналіз психолого-педагогічної літератури
засвідчив, що проблемі екологічного виховання учнів початкової школи у
освітньому процесі вцілому і під час самостійної роботи присвячено багато
наукових праць. Зокрема, питанням екологічного виховання, створенню і
відображенню природного та штучного середовища, свого внутрішнього світу,
рефлексії щодо місця і ролі людини в світі природи присвячені праці Д. Мельника,
І. Павленко, Н. Кравець, О. Плешакової, Г. Пустовіт, Н. Лисенко, Т .Лукашенко,
Г. Тарасенко та ін.
72

Мета статті. Проаналізувати та окреслити шляхи, створити банки форм
щодо екологічного виховання учнів початкової школи у освітньому процесі.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах впровадження
здоров’язбережувальних технологій в освітній процес носить міждисциплінарний
характер, тому це надає переваги в удосконаленні екологічного виховання учнів
початкової школи у освітньому процесі. Крім того, екологічне виховання
пов’язують із набуттям учнями ряду показників: системи знань про навколишнє
середовище (соціальне і природне у їх взаємозв’язку і взаємозалежності);
практичного досвіду використання знань для вирішення екологічних проблем на
локальному й регіональному рівнях; прогнозуванням відповідної поведінки й
діяльності у професійній сфері й побуті; потребою спілкування з природою та
бажанні брати особисту участь в її збереженні [1; 3].
З метою фундаменталізації екологічного виховання обов'язково потрібно
формувати екологічну компетентність. Так, на процес формування екологічної
компетентності в учнів початкової школи, яка власне визначає відношення
особистості до навколишнього середовища, впливає ряд важливих факторів.
Зокрема, визначається екологічним змістом та характером знань про природу, які
відображають основні взаємозв’язки природних явищ. Тому правильно екологічно
сформована особистість, знаючи яку шкоду природі приносять ті або інші дії,
формує своє відношення до цих дій та їхню правомірність.
З аналізу наукових праць можна представити основні функції, які виконує
екологічне виховання. Формує адекватні екологічні уявлення про взаємозв'язки в
системі «Людина – Природа – Суспільство», розуміння, що і як відбувається у світі
природи, між людиною і природою, між природою і суспільством, формуючи тим
самим більш ціннісне ставлення до природи. Особливо важливо, що воно формує
систему умінь, навичок взаємодії з природою, а також розуміння негативних
наслідків дії людини в природі.
Так, уявлення норми і правила екологічної поведінки мають велике значення
в курсі «Природознавство». Тут, на доступному учням рівні, розглядаються зв'язки
між неживою і живою природою, між різними компонентами живої природи
(рослинами, тваринами), між природою і людиною. Постійна увага вчителя до
розкриття екологічних зв'язків значно підвищує інтерес учнів до предмета.
Особливо важливо у процесі вивчення природознавства розкривати різноманітні і
досить складні зв'язки, що існують у природі. Так є змога підвищити теоретичний
рівень матеріалу, дещо ускладнити пізнавальні задачі, що в подальшому сприяє
розвиткові інтересу [3].
Крім того, доведено, що знання про природу розвивають ерудицію,
світогляд, мислення, мовлення, волю, почуття, уяву, творчі та дослідницькі
здібності, спостережливість, екологічну культуру, навички навчальної праці,
різноманітні теоретичні й практичні способи діяльності, сприяють успішній
адаптації у навколишньому середовищі. Власне екологічна освіта дозволяє засвоїти
норми і правила екологічної поведінки в природі, формує відповідальне
відношення до природи.
Під час організації освітнього процесу важливо пам’ятати, що максимально
ефективно здійснювати екологічне виховання можна лише шляхом поєднання
різних
форм
роботи,
зокрема
у
процесі
навчально-дослідницької,
природоохоронної та навчально-просвітницької діяльності. Тут у нагоді стануть
ряд форм і методів організації відповідних видів діяльності, а саме: організація і
73

проведення еколого-краєзнавчих екскурсій, дослідів та міні досліджень, виконання
практичних завдань; посадка зелених насаджень, виготовлення годівниць, догляд
за рослинами, екологічні суботники по впорядкуванню парку, берегової зони річки
тощо; розроблення та апробація екопроектів, конкурси малюнків, плакатів,
листівок, складання звернень до жителів районів, мікрорайонів, міст, сіл, виступи
на загальношкільних лінійках, проведення тематичних декад, тижнів, створення
комп’ютерних презентацій тощо [2; 3].
Важливим є той фактор, що систематичність використання екологічно
спрямованого матеріалу забезпечується його регулярним застосуванням не лише на
уроках природознавства, але й на уроках з різних предметів: рідна мова,
ознайомлення з навколишнім, читання, образотворче мистецтво тощо. Причому,
починаючи навчальний рік, учитель має чітко визначити обсяг екологічних знань
та вмінь, який необхідно засвоїти учням на відповідних предметах [1; 3]. При
цьому слід пам’ятати, що екологічно спрямований матеріал, залучений до уроку,
може використовуватися для ілюстрації та конкретизації основного програмового
матеріалу; актуалізації знань учнів, чуттєвого досвіду; збудження інтересу учнів до
нової теми; перевірки міцності та усвідомленості знань та вмінь учнів; закріплення
та поглиблення вивченого матеріалу; розвитку самостійності учнів; підвищення їх
активності; зв’язку навчання з життям.
До того ж, у процесі формування екологічного виховання в учнів початкової
школи можна виокремити такі основні умови: створення особливого простору
навчальної та позакласної діяльності, в якому учень здійснює відкриття
екологічних законів, явищ, закономірностей, засвоює механізм здобуття нових
знань, розширює можливості творчої участі у процесі оволодіння новими
екологічними знаннями, формування пізнавальних інтересів і творчого
екологічного мислення.
Важливим і дієвим у екологічному вихованні в учнів початкової школи є
впровадження ігрового підходу. Створення такого особливого простору освітньої
діяльності дає змогу кожному учню навчитися і підготуватися до вирішення
життєво важливих проблем і реальних труднощів, що можуть виникнути, знайти
способи їх розв’язання як на уроці безпосередньо, так і самостійно аналізувати
екологічні ситуації [2; 3].
Ефективними у розвитку екологічного виховання учнів початкової школи є
тренінгові вправи. Такі заняття дозволяють важливі життєві події пов’язані з
природою асоціювати у вигляді розповіді, повідомлення, створення певної казки,
при чому асоціації можуть бути як позитивні, так і негативні. Робити це можна як
при допомозі підручних матеріалів (папір, олівці, фломастери тощо), так і на
відкритому повітрі, де вони зможуть краще відчути свій зв’язок з живою
природою, відбувається свого роду «творча терапія». Глибше відчути довкілля та
характерні відчуття дозволяють такі засобами як: образотворче мистецтво,
ліплення (глина, пластилін), природні матеріали (шишки, сухе листя, гілочки
тощо), музика.
Варто пам’ятати, що в структурі будь-якого уроку «творча терапія» вдало
інтегрується практично на кожному етапі. Так пояснення, прогнозування та
демонстрація природних процесів, фрагментів екологічної реальності шляхом
особистісного включення учня у створену вчителем модель уроку і ситуацію
формує життєвий досвід учня, його екологічну компетентність. А це у свою чергу
дає можливість усвідомити функції природи в житті людини, сформувати
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необхідне ціннісне ставлення до природи, почуття особистої причетності до
збереження природних багатств, відповідальності за них. Все це дозволить в
подальшому правильно та з користю планувати роботу гуртків юних дослідників
природи, тематику екскурсій, прогулянок, дозвілля, відпочинку, дозволить вчителю
зорієнтувати учнів не лише на вивчення і засвоєння теоретичної інформацій, а й на
виконання доступних їхньому вікові практичних природоохоронних завдань.
Висновки. Отже, питання впливу екологічного виховання на підготовку та
розвиток учнів початкової школи має широкий спектр, оскільки формує здатність
особистості гармонійно співіснувати з природою, вчить поводитися екологічно
безпечно та брати активну участь у природоохоронних заходах тощо.
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«Обласний еколого-натуралістичний центр» Житомирської обласної ради).
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ ПОЗАШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЕКОЛОГОНАТУРАЛІСТИЧНОГО СПРЯМУВАННЯ
Актуальною проблемою сучасної педагогічної науки та суспільства, зокрема
- є розроблення нової стратегії розвитку національної освіти, що забезпечить
прискорення інтеграції України в європейський освітньо-науковий і культурний
простір. Освіта ХХІ століття – це освіта для людини - дослідника, здатної до
творчого мислення, самостійного пошуку шляхів вирішення актуальних проблем.
Це зумовлює необхідність кардинального оновлення змісту навчання й
виховання,
розроблення
й
практичного
впровадження
новітніх
здоров’язберігаючих освітніх технологій, спрямованих на реалізацію основних
вимог стратегії розвитку сучасної освіти, переорієнтацію на компетентнісний
підхід, нові інформаційні технології, неперервність самоосвіти, формування
навичок співпраці, а також утвердження в системі освіти принципу профільності
навчання, суспільне визнання нових стандартів освіти та незалежної оцінки
результатів навчання [4, с. 2-8].
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В даний час в нашій країні відбуваються суттєві зміни в національній
політиці освіти. Це пов'язано з переходом на позиції особистісно-орієнтованої
педагогіки. Одним із завдань сучасної школи стає розкриття потенціалу всіх
учасників педагогічного процесу, надання їм можливостей прояву творчих
здібностей. Вирішення цих завдань неможливе без здійснення варіативності
освітніх процесів, у зв'язку з чим з'являються різні інноваційні типи і види освітніх
установ, які вимагають глибокого наукового і практичного осмислення.
Проблема збереження і зміцнення здоров'я населення й особливо дітей
залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать закони та
постанови уряду [4, 7, 9, 8]. У Конституції України, «Основах законодавства
України про охорону здоров'я», програмі «Діти України» наголошується на
необхідності збереження та зміцнення здоров'я молоді. У Концепції фізичного
виховання в системі освіти України відзначається різке погіршення стану здоров'я і
фізичної підготовки молоді. 90 % учнів мають хронічні захворювання і фізичні
відхилення в розвитку. З усією гостротою перед державою постає проблема
боротьби за збереження здоров'я нації [5, 2, 7, 29, 9, 10].
Поняття «здоров'язберігаючі технології» з'явилося в педагогічному
лексиконі в останні кілька років і нерідко сприймається багатьма педагогами як
необхідність появи в навчальних закладах чогось яскравого, гарного і
незвичайного, наприклад, фітобарів, кабінету фізіотерапії, забезпечення дітей
кисневими коктейлями і т. п. Все це, звичайно, відноситься до охорони здоров'я
учнів, але називати окремі заходи, пов'язані зі здоров'ям «здоров'язберігаючою
технологією» не можна.
Основними завданнями освітнього процесу в позашкільних закладах освіти
залишаються: забезпечення безперервності та наступності навчання і виховання;
гармонійне поєднання інтересів особистості, суспільства, держави у питаннях
творчого та інтелектуального розвитку дітей і молоді; спрямування педагогічних
технологій, інноваційних процесів на особистість дитини, на розкриття її
здібностей, на задоволення інтересів і потреб у самовизначенні, на орієнтацію
підростаючого покоління на здоровий спосіб життя.
Однією з ключових вимог є підвищення якості освіти. В умовах конкуренції
знань в освітньому просторі України актуальною є проблема підвищення якості
позашкільної освіти і, як наслідок – розроблення об’єктивних критеріїв її оцінки
(інформаційно - діагностичних, мотиваційних, виховних), що вказують на
успішність оволодіння знаннями, вміннями та навичками, мотивацію навчальної
діяльності, інструменти самооцінки та самопізнання.
Комунальний
заклад позашкільної освіти «Обласний екологонатуралістичний центр» Житомирської обласної ради забезпечує та удосконалює
безперервний розвиток творчої особистості педагога, формування єдиного
колективу творчих педагогів і освітнього рівня навчального закладу.
Світ, що оточує дітей і дорослих, постійно змінюється, ускладнюється.
Екологічні і соціальні умови вимагають від людини значно більшого обсягу знань і
умінь, ніж ті, які передбачають шкільні програми. Для підвищення творчого
потенціалу особистості дитини, виховання його високої пізнавальної культури,
розвитку розумових здібностей, значну роль відіграють позашкільні установи.
Кожен педагог Житомирського обласного центру еколого-натуралістичної
творчості учнівської молоді Житомирської обласної ради працює над створенням і
вдосконаленням на своїх заняттях емоційної атмосфери, розвиває інтерес до
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предмету, формує потребу розширення природничо-біологічних знань. Ефективно
реалізувати ці завдання можна лише за умови використання педагогами
різноманітних форм і методів залучення гуртківців у навчально-виховний процес.
Найбільш дієвими є використання інтерактивних технологій. В умовах
позашкільного закладу, де дитячий колектив формують діти з різних шкіл, класів,
різного віку перед керівниками гуртків на першому етапі виступають завдання:
- допомогти вихованцям адаптуватися до нових умов життєдіяльності;
- допомогти вихованцям познайомитися один з одним, створити на базі
гуртка колектив, здружити вихованців, сприяти розвитку добрих відносин;
- створити комфорт доброго емоційного настрою.
Творча діяльність вихованця – вища форма його активної самостійної
навчальної діяльності. Її специфіка полягає в тому, що учні не відкривають нових
законів, явищ, зв’язків між ними, а під керівництвом педагога вчаться
застосовувати вже відомі людству знання. Діяльність можна вважати творчою,
якщо юннат виявив ініціативу, самостійність, одержав невідомий раніше результат.
Творчу діяльність дітей можна організувати за допомогою нестандартних
технологій навчання (завдання, які вимагають активності та самостійності думок,
кмітливості, вміння швидко оцінювати ситуацію).
Існує безліч інтерактивних технологій, за допомогою яких можна розвивати творче
мислення та пізнавальну активність, сприяти формуванню навчально-пізнавальної
та сприяти формуванню здорового способу життя юннатів [2, с. 81-89].
Мета здоров'язберігаючої педагогіки – забезпечити учням високий рівень
реального здоров'я, озброївши його необхідним багажем знань, умінь, навичок,
необхідних для ведення здорового способу життя, і виховавши в нього культуру
здоров'я.
Досвід роботи КЗПО «ОЕНЦ» ЖОР засвідчує, що впровадження
здоров’язберігаючих технологій веде до зниження показників захворюваності
дітей, поліпшення психологічного клімату у дитячих колективах, зміцнення в учнів
навичок здорового способу життя. А для педагога – відкривається простір для
педагогічної творчості. Розумію, що всі науки не вивчити, але здоров’я своїх учнів
ми повинні зберегти, не погіршивши, зробити дитину здоровою та
щасливою. Аналіз використання здоров’язберігаючих технологій в початковій
школі показує, що вони допомагають дітям більш успішно адаптуватися в
освітньому та соціальному просторі, розкрити свої творчі здібності.
Сучасні діти все менше перебувають на свіжому повітрі. Вони віддають
перевагу телебаченню, комп’ютерним розвагам або слуханню музики. Можливо
причина підвищення стресів та депресій криється саме в цьому. А людині просто
необхідно бувати на свіжому повітрі не менш 2-3 годин на добу. Це зміцнює
організм, нормалізує нервову систему, укріплює пам’ять та уяву. Тому для
реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі учнів початкової школи
я проводжуються деякі заняття гуртків на свіжому повітрі. Ще однією з
технологій здоров’язбереження, які впроваджуються в освітній простір цетру, є
психогімнастика. Завданням психогімнастики є збереження психічного здоров’я,
запобігання емоційним розладам у дитини через зняття психічного напруження,
розвиток кращого розуміння себе та інших, створення можливостей для
самовираження особистості. Більшість психогімнастичних завдань побудовані на
імітації певних почуттів та емоційних станів людини. Решта передбачає
відтворення дітьми дій та вчинків уявних героїв. У таких іграх діти тренують свою
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увагу, пам’ять, спостережливість, витримку. А також вчаться розуміти людські
емоції та контролювати їх. Такі вправи можуть проводитися у вигляді ігор, де
потрібно зобразити певні емоції, або продемонструвати певній емоційний стан
(пантоміма).
Отож, саме таке навчання, з використанням різних технологій, сприяє
формуванню ключових компетентностей учнів, підвищує інтелект дитини, зміцнює
її віру у власні здібності, стимулює активність і творчість. Учні стали
доброзичливішими, уважнішими один до одного, допомагають одне одному у
навчанні, проявляють почуття радості за успіхи інших. А результатом цього є
призові місця в інтелектуальних та творчих конкурсах. В роботі з дітьми, що мають
особливі освітні потреби, здоров`язбережувальні технології не лише повертають
віру у власні здібності, а й допомагають розвивати інтелект. Формування знань,
умінь, ставлень, що є сутністю компетентнісного підходу, забезпечують у
майбутньому здатність особистості успішно навчатися, вдосконалювати
професійну діяльність, відчувати себе частиною спільноти і брати участь у справах
громади.
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ВИКОРИСТАННЯ ФIТОТЕРАПIЇ ДЛЯ ЗМIЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я
ДIТЕЙ
Фiтотерапiя – це лiкування й профiлактика рiзних захворювань із
використанням лiкарських рослин у виглядi чаїв, настоїв, вiдварiв, iнгаляцiй,
фiтоподушок тощо [1, с. 24].
Суть технології. З лiкувальною метою застосовують рiзнi частини рослин:
стебла, листя, квiти, корiння, кору, плоди. Вони мiстять вiтамiни, ефiрнi олiї, смоли
та ін.
Лiкарськi рослини можна умовно розподiлити на тi, якi придатнi для
щоденного вжитку (петрушка, зелена цибуля, листя та гiлочки малини тощо) та
власне лiкарськi, якi вимагають певного дозування й перерви мiж курсами прийому
(кропива, липа, звiробiй тощо.).
Рослини щоденного вжитку можна використовувати постiйно. До їжi можна
додавати прянi трави та зелень (крiп, петрушку, базилік), а також часник та
цибулю. Однак власне лiкарськi трави вживають протягом певного перiоду.
Зазвичай трави приймають за 20-30 хв. до споживання їжi аби пiдвищити захиснi
функцiї органiзму, полiпшити роботу кишкового тракту.
Значення технології. Дослідження й застосування лікарських рослин і
фітозасобів для профілактики і лікування різних захворювань є важливим
завданням охорони здоров’я. Особливе значення фітотерапія та фітопрофілактика
мають для дітей та підлітків. На початковій стадії захворювання в дітей рослинні
ліки можуть виявитися більш доцільними засобами лікування через їх легку дію і
нешкідливість. У розпал захворювання вони важливі для підтримки захисних сил
організму, посилення ефективності інших ліків чи зменшення їхньої побічної дії.
При реабілітації дітей і підлітків із хронічною патологією рослинні засоби
залишаються незамінними під час підтримуючої терапії [2].
Час проведення у режимі дня. Використання фiтотерапiї сприяє змiцненню
iмунiтету та полiпшенню стану нервової системи дiтей. Тому її необхiдно
пропонувати дiтям початкових класiв [1, с. 26]:
 пiд час адаптацiї до школи;
 у перiоди зростання частоти застудних i вiрусних захворювань;
 для якнайшвидшої реабiлiтацiї малюкiв пiсля перенесених распiраторних
захворювань.
Правила застосування фiтотерапiї [1, с.26]:
 До призначення фiтотерапiї слiд обов’язково уточнити, чи немає в дитини
несприймання деяких рослин або проявiв алергiї;
 потрiбно враховувати не тiльки основнi, а й супутнi захворювання;
 на початку лiкування доцiльно використовувати 1-2 лiкарськi рослини, а
згодом 3 i бiльше;
 не можна використовувати отруйнi лiкарськi рослини або тi, що мають
сильну токсичну дiю, а також окремi рослини у великих дозах;
 рослина має бути смачною або нейтральною на смак. Якщо необхiдно її
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пiдсолодити, то варто використовувати мед (за вiдсутностi алергi на нього).
Матеріал та обладнання. Збирати рослини слiд у екологiчно чистому мiсцi
(подалi вiд дорiг, промислових пiдприємств тощо), бажано під контролем медичної
сестри.
Для підсилення інтересу дітей до фітотерапії цілюще зілля варто збирати та
сушити разом із ними. Не можна зривати отруйні рослини, наприклад конвалія,
паслін, дурман тощо. Бажано показати їх дітям і попередити про їх небезпечність.
Засушені рослини можна купувати в аптеці, але необхідно зважати, щоб на них
була ліцензія.
Протипоказання. Лікарські трави попереджають і усувають ускладнення
при прийомі антибіотиків, гормонів, хіміопрепаратів. Фітотерапія ефективна при
лікуванні бронхіальної астми, гіпертонії, серцевої недостатності, виразки шлунку і
дванадцятипалої кишки, хронічної пневмонії і цілого ряду інших важких
«невиліковних» хвороб.
Проте необхідно пам’ятати, що невміле і надмірне вживання лікарських
засобів на основі лікарської рослинної сировини може завдати шкоди здоров'ю,
оскільки деякі з рослин дуже отруйні і вимагають особливої обережності у
використанні і дотриманні вказаних дозувань. Самолікування лікарськими
рослинами без попереднього ретельного лікарського клінічно-лабораторного
обстеження неприпустиме [3].
Фітотерапія у валеологічній роботі. З метою зацікавлення дітей
фітотерапією бажано ознайомлювати їх з лікарськими рослинами, застовуюючи
при цьому різні форми й методи роботи: заняття валеологічного спрямування,
бесіди, малювання, загадки, прислів’я, приказки.
Учням надаємо знання про назви рослин, їхню будову, властивості, місця, де
вони ростуть, розповідаємо про корисність лікарських рослин для організму
дитини, їхню здатність лікувати ті чи інші хвороби. Наприклад:
●
білосніжна серцевина очерету нагадує вату й зупиняє кров, якщо
прикласти її до рани;
●
подорожник – "зелена пов’язка" – зупиняє кровотечу, знезаражує рану,
сприяє її знеболенню та загоєнню;
●
волоський горіх позитивно впливає на роботу мозку тощо.
Враховуючи важливість здоров’язберігаючої технології фітотерапії для
зміцнення здоров’я дітей початкової школи доцільно провести урок із
використанням елементів цієї технології. Для прикладу пропоную орієнтовний
план валеологічного заняття для дітей 1-2 класу.
Тема. Легені розвиваємо – хвороб не знаємо.
Мета: продовжувати ознайомлювати дітей із внутрішнім органом –
легенями, їх важливістю для організму; вчити піклуватися про здоров’я легень;
розвивати уважність, активність, кмітливість; виховувати бажання піклуватися про
власне здоров’я та здоров’я інших.
Матеріал: малюнок із зображенням легень; предметні зображення – цибуля,
часник, бруньки сосни, листя евкаліпта, повітряні кульки.
Хід заняття:
1.
Організаційний момент.
2.
Психогімнастика.
3.
Повідомлення теми заняття.
Діти, для того, щоб дізнатися, про що ми будемо говорити на занятті,
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потрібно відгадати загадку:
Через носик повітрячко з киснем,
Потрапляє в цей орган корисний.
З двох мішечків він завжди складається
І, мов кулька, щораз надувається.
4. Розгляд зображення легень. У короткій бесіді діти описують зовнішній
вигляд, форму цього органу.
5. Розповідь про важливість легень для здоров’я організму, про те, що
фізкультура зміцнює легені та дихальну систему.
6. Дослід "Вимірюємо обсяг легень". Діти кілька разів надувають і здувають
повітряну кульку, щоб гума розтягнулася. Після цього беруться до проведення
досліду: вдихають на повні груди, а потім видихають у порожню кульку. Її об’єм
покаже, скільки газу вміщують легені.
7. Фізкультхвилинка.
8. Дидактична гра "Корисно - шкідливо". Вчитель пропонує дітям різні
зображення продуктів. Діти повинні сказати, чи це корисно для здоров’я, чи
шкідливо. Якщо корисно, то чим.
9. Обговорення прислів’їв та приказок.
1.
Часник сім хвороб лікує.
2.
Хрін та капуста лихого не допустять.
10. Оздоровчі процедури. Вчитель пропонує малятам покуштувати цибулю,
часник, відвар бруньок сосни, подихати евкаліптом під час інгаляції. Нагадує
дітям, що вживання цих рослин та фітотерапія з їх використанням сприяють
зміцненню дихальної системи, знищенню мікробів, підвищенню захисних сил
організму. Проводимо дихальну гімнастику.
11 .Малювання лікарських рослин.
12. Підсумок заняття.
Висновок. Про лікарські рослин в народі говорять, що це дари лісів і полів,
цілющі скарби землі, жива зелена аптека під ногами. Мабуть, знає народ, що
говорить. Бо цілюща властивість рослин відома людині з давніх-давен. Тому,
важливо використовувати фітотерапію (лікування з використанням рослин) для
зміцнення і збереження здоров’я дітей, починаючи ще з раннього віку та відводити
місце у навчальному процесі, для проведення різноманітних заходів по зміцненню
здоров’я дітей.
Список використаних джерел
1. Лісневська Н. «Фітотерапія:бережемо здоров’я малюків»// Дошкільне
виховання – 2018, – №12. – С.24-28
2. Дедишина Л. «Фітотерапія для дітей і підлітків» Фармацевт-практик.
[Електронний ресурс]. –Режим доступу – https://fp.com.ua/articles/fitoterapiya-dlyaditey-i-pidlitkiv/
3. Фітотерапія [Електронний ресурс]. –Режим доступу – http://kryshtalevedzherelo.com.ua/ua/fitoterapiya/
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Н. А. Ланова,
учитель початкових класів Гордіївської ЗОШ, Романівський р-н..
Науковий керівник, канд. пед. наук, О. А. Сорочинська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ ПІСОЧНОЇ ТЕРАПІЇ
У наш час на дитину впливає багато чинників, які можуть призвести до
погіршення її здоров'я. Серед відомих засобів,які зберігають та зміцнюють
здоров’я дітей є ігри,в тому числі і ігри з піском. Пісочна терапія – це один з
найпрогресивніших методів арт-терапії, він сприяє гармонійному, емоційному та
соціальному розвитку дітей, також формує навички саморегуляції, допомагає у
вирішення багатьох міжособистісних проблем. Також у пісочниці вирішуються
розвиваючі завдання, наприклад:удосконалення дрібної моторики рук,орієнтація у
просторі та формування навички позитивної комунікації. Відповідно до того,що
гра з піском – це форма природної діяльності то її можна використовувати під час
навчальних занять,що дасть помітний ефект для розвитку дітей молодшого
шкільного віку.
Актуальність проблеми. Орієнтація вчителя на індивідуальні здібності,
потреби та інтереси кожної дитини вимагає знань новітніх тенденцій в освіті.
Також володіння вчителем сучасних технологій,які є обов’язковими в сучасній
діяльності педагога. Шлях реалізації новітнього підходу до навчання й виховання
дітей молодшого шкільного віку є використання пісочної терапії. Ця технологія є
малопоширеною у початковій освіті, але має значний корекційно-розвивальний,
діагностичний, освітньо-виховний, психотерапевтичний потенціал у роботі з
молодшими школярами. Мною було досліджено, що питанням пісочної терапії
займалися не тільки вітчизняні,а й зарубіжні вчені. Зокрема це питання висвітлено
в роботах С. Баришнікової, Н. Бережної, Т. Грабенко, Н. Дикань, О. Зайви,
М.Кисельової, Т. Павленко.
Метою статті є проаналізувати педагогічні можливості пісочної терапії,
перевірити ефективність її використання у навчально-виховному процесі.
Відомий вітчизняний педагог К. Ушинський також звертався до цієї теми.
Він наголошував на розвивальних можливостях роботи дітей із природними
матеріалами, в тому числі і піском. Він писав: «Діти не люблять іграшок
нерухомих, закінчених, добре зроблених, яких вони не можуть змінити за своєю
фантазією ... краща іграшка для дитини та, яку вона може змусити змінитись
найрізноманітнішим чином ... для маленьких дітей найкраща іграшка – купа піску».
[1, с. 231].
Також, особливий інтерес до цієї проблеми становить науковий праця Т.
Грабенко й Т. Зинкевич-Євстігнеєвої. Вони розробили й успішно апробували
систему пісочних ігор, які спрямовані на навчання, розвиток та корекцію
особистості дітей молодшого шкільного віку. Вищезазначені вчені є авторами
книги «Чудеса на піску. Пісочна ігротерапія». В якій розкрили значення пісочної
терапії в роботі з дітьми молодшого віку з метою діагностичного,
психокорекційного, психотерапевтичного, розвивального впливу на особистість,
реалізувавши для цього казкотерапевтичний підхід. Також ними розроблені
практичні рекомендації щодо організації та проведення ігрової діяльності з піском,
вони конкретизували основні психолого-педагогічні вимоги до пісочниці та її
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обладнання. У їх працях представлено добірку пісочних ігор. Вони спрямовані на
розвиток тактильно-кінестетичної чутливості та розвитку моторики рук,
пізнавальні ігри та ігри на розвиток фонематичного слуху, корекцію
звукоутворення. А для дітей з особливими потребами навчання читанню та письму
,представлені вправи під назвою «Пісочна грамота». Перед проведення цих вправ
автори дають поради для дорослих опустити руки в пісок і згадати приємні
відчуття,дитина так само відчує ці позитивні емоції. Наприклад гра «Відбитки
ваших рук». На рівній поверхні дитина та доросла людина по черзі роблять
відбитки своїх рук. Головне в цій грі затримати руку на піску,і прислухатися до
своїх відчуттів,після цього вони обмінюються своїми враженнями. Але ці враження
можуть навіть не співпадати,головне не нав’язувати дитині їх. Дитина самостійно
повинна описати свої відчуття. Тому що завдяки цій грі вона отримую свій перший
досвід самоаналізу,вчиться розуміти себе та інших,що допоможе їй в майбутньому.
[2, c. 27].
Пісочна терапія в педагогіці – це нова технологія особистісно- орієнтованого
навчання та виховання молодших школярів. Метою цієї технології є активізувати
навчально-пізнавальну діяльності учнів, розвивати їх емоційно-чуттєву сферу,
створювати умови для індивідуально-творчого вияву особистості в процесі роботи
з піском. Використовуючи цю технологію в навчально-виховному процесі
початкової школи можна виокремити ряд переваг, а саме:
– кожна дитина, незалежно від свого віку, може брати активну участь у
роботі з піском, тому що вона не вимагає жодних спеціальних , здібностей до
такого виду діяльності;
– педагогічна пісочниця виступає в деякій мірі «мостом» між вчителем та
учнем. Це дуже цінно коли виникають труднощі у спілкуванні з «важкими»
дітьми;
– також пісочниця є засобом переважно невербального спілкування. Це
добре для дітей у яких занижена самооцінка, підвищена тривожність й
сором'язливість, тобто дітям, які не мають цікавості у навчанні, та які замкненні у
собі;
– завжди робота в пісочниці викликає в дитини позитивні емоції, це
допомагає налаштувати дитину на навчання, допомагає сформувати свою позицію
у житті, та знижує втомлюваність, негативні емоції.
Аналізуючи психолого-педагогічні джерела можна виокремити
такі
завдання пісочної терапії у роботі з дітьми початкових класів:
- Активізація навчально-пізнавальної діяльності дітей молодшого шкільного
віку;
- Для розвитку, навчання й виховання дітей створюються комфортні умови;
- формується краща навчальної мотивації дітей;
- розвиток просторової уяви, образно-логічне мислення,сенсорна система
дрібної моторики рук та чутливості;
- формування навичок позитивної комунікації, вербальної і невербальної
активності в ігровій діяльності дітей;
- забезпечуються сприятливі умови розкриття творчого потенціалу
особистості;
- формування цілісного, сильного і здорового «Я» дитини, забезпечення
рівноваги між внутрішнім світом і зовнішнім соціальним світом, гармонізація
загального психоемоційного стану учня, зниження тривожності;
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- встановлюються довірливі стосунки «вчитель – учень», «учень – учень»,
покращується психічне самопочуття суб’єктів педагогічного процесу.
Застосування піску сприяє створенню атмосфери довірливих стосунків та
ефективного спілкування. Тому перенесення традиційних навчальних і
розвивальних завдань у пісочниці створює додатковий ефект. З одного
боку,суттєво підвищується мотивація дитини до занять, а з іншого – більш
інтенсивно і гармонійно відбувається її всебічний розвиток.
Декілька років назад виник такий вид мистецтва як SAND ART. Принцип
«Терапії піском» був запропонованим К.Г. Юнгом, засновником аналітичної
психології. Формування концепції «пісочної терапії» або «sand play» (пісочна гра)
займалися, в основному, представники юнгинської школи. Однак для навчальних
цілей унікальні можливості піску не використовувалися. Щоб заповнити цю
прогалину, створена система пісочних ігор, спрямованих на навчання та розвиток
особистості.
На
сьогоднішній
день
даний
напрямок
продовжує
активно
розширюватися,з’являються нові форми і техніки терапевтичної роботи з піском.
Картини піском – вони ж ніби живуть: вмілими й легкими рухами майстер
щосекунди розвиває сюжет, картинка щомиті видозмінюється, сповнена все новим
смислом.
Як і будь-які інші ігри з піском, малювання на склі дуже приваблює дітей.
Пісок приємний на дотик, легкий в обігу. Окрім розвитку творчих здібностей та
просторового мислення, пісочна анімація позитивно позначається і на здоров'ї
дитини, розвиваючи моторику його пальців і знімаючи напругу, позбавляючи
дитину від стресів і піднімаючи настрій. Малювання піском успішно
використовується для корекції поведінки у гіперактивних і дуже збудливих дітей,
приводячи їх до внутрішньої гармонії. Освоїти малювання піском можуть навіть
зовсім малята, створюючи на одній поверхні незліченна безліч малюнків. У дітей
розвивається почуття симетрії, адже піском одночасно можна малювати лівою і
правою рукою. У процесі малювання на піску дитина розслабляється, у неї
проходять страхи, комплекси, розвивається впевненість у собі. Адже на піску
дитина може намалювати все, що завгодно. А невдалий малюнок дуже легко
виправити, розрівнявши поверхню піску і продовжуючи малювати доти, доки не
отримаєш задумане.
Ігри з піском дають дитині змогу відчути себе впевненою і вмілою: вона
створює нове, не боїться ламати старе і щось змінювати. Це не просто розвага, гра,
вміння відтворити навколишній світ. Малювання сприяє гармонійному розвитку
дитини та формуванню таких базових якостей особистості, як самостійність і
креативність.
Малювання сприяє розвитку дрібної моторики, а як наслідок – розвитку
мовлення і розумових здібностей. У дітей розвивається координація рухів. Дитячі
пальчики стають більш сильними, спритними, вмілими. Окрім цього, малювання
сприяє розвитку пам'яті, уваги, зосередженості.
Заняття з піском поліпшують емоційний стан дітей: гіперактивних пісок
врівноважує, скутих – розслаблює, тривожних – заспокоює, агресивних –
втихомирює. Під час занять та після них усі діти задоволені і мають бажання
малювати знову і знову. І це, мабуть, найголовніше, що дають дітям ігри з піском.
Під час занять завжди звучить музика, що є своєрідним фоном, який створює
творчу атмосферу. Діти розв'язують творчі завдання як індивідуально, так і
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колективно. При колективному виконанні роботи значно прискорюється процес
створення образу, дає змогу дітям навчитися правильно розподіляти завдання,
сприяє формуванню комунікативних навичок, вмінню домовлятися.
Прийоми малювання піском:

Малювання пальцями (одним і кількома, ребром великого пальця)

Малювання ребром долоні

Малювання кулачком

Симетричне малювання обома руками

Малювання шляхом відсічення зайвого

Малювання з використанням додаткових інструментів

Малювання насипанням піску з кулачка
Підбиваючи підсумок написаного, можна зробити висновок, що
використовуючи у навчальному процесі школи засоби арт-терапії це позитивно
впливає на молодших школярів. Тому що зміцнюється психічне здоров’я дітей
молодшого шкільного віку; формується у них психологічна стійкість; вони легше
долають різні труднощі, перед якими діти почуваються слабкими і незахищеними;
звільняються від страху, стресу, тривожності, сором’язливості, замкнутості,
гіперактивності, нестриманості.
ДОДАТОК
Дидактичні ігри з розділу «Пісочна грамота»
1.
Гра «Вилікуй літеру». Заздалегіть написати на піску будь-яку літеру,
а потім стерти яку-небудь її частину таким чином, щоб літеру можна було впізнати.
На прохання вчителя дитина повинна вилікувати «хвору» літеру, домалювавши
елемент, якого бракує.
2.
Гра «Чарівна паличка». Вчитель пише на піску слово «сом». Учень
повинен стерти літеру С та заміни її на Т. Що вийшло? Таких пар може бути
безліч: коза – коса, майка – чайка.
3.
Гра «Чарівна трубочка». За допомогою одноразової трубочки діти
видувають на пісок букву Н. Далі вони мають скласти слова, які починаються на
цю букву, є в середині слова, закінчуються цією літерою.
4.
Гра «Наосліп». У пісочницю заховати вирізані з цупкого картону
вивчені букви. Учень із зав'язаними очима має знайти букви і назвати їх.
Дидактичні ігри, які формують просторові уявленння
1. Гра «Знайди предмет»: у пісочниці зробити з піску 6 купок. У одній із
них заховати предмет це може бути кулька невеликого розміру, а потім дитина має
знайти її за підказкою вчителя. Підказка може бути такою: «Шукай у четвертій
купці ліворуч» або «Шукай у другій купці праворуч».
2. Гра «Знайди іграшку»: Для цієї гри потрібно на пісок покласти сіточку, в
ній у деяких комірках поставити маленькі предмети. Запропонувати дітям знайти
потрібний пердмет. Наприклад: починаємо з першого нижнього квадрата - три
кроки вгору, шість кроків вправо і т.д.
Список використаних джерел:
1.
Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання. Спроба педагогічної
антропології / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : у 2 т. 34 / К. Д.
Ушинський. – К., 1983. – Т. 1. Теоретичні проблеми педагогіки. – 471 с.
2.
Грабенко Т. Чудеса на піску / Т. Грабенко, Т. Зінкевич-Євстигнеєва. –
К. : Ред. загальнопед. газ., 2004. – 128 с.
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Л. В. Лисенко,
вихователь ЗДО «Веселка», Пулинського р-ну.
Науковий керівник, канд. пед. наук, В.В. Танська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
ЗАСТОСУВАННЯ ПРИРОДОТЕРАПІЇ В ЗМІЦНЕННІ ЗДОРОВ’Я
ДІТЕЙ
Одним із основних завдань сучасної школи є реалізація потенційних
можливостей кожної дитини. Успіх дитини в навчанні, переважно залежить від
того, наскільки умови навчання та виховання відповідають її можливостям. Зміна
філософії людини вимагає й змін філософії освіти, особистісного розвитку. На
таких засадах має формуватися нова педагогіка, центром якої є учень із його
потребами, можливостями, потенціалом.
Відтак, школа покликана виховати особистість, яка прагне до постійного
саморозвитку, самовдосконалення, реалізації власного потенціалу, здатна
усвідомлювати й відповідати за свої вчинки тощо. Проте, як показують результати
психолого-педагогічних і медико-соціологічних досліджень, будь-які соціальні й
освітні реформи не будуть дієвими, допоки учні не будуть здоровими,
розвиненими, не оберуть свідомо здоровий спосіб життя.
Актуальність дослідження. Сучасне суспільство, досягнувши високого
технологічного рівня розвитку, нехтує законами природи, змінюючи акценти й
визначаючи напрями взаємодії з природою, що досить часто призводить до
негативних невідворотних наслідків. Значна кількість робіт присвячена впливу
природотерапії на здоров’я (Г. Іващенко, Л. Обухова, М. Плотнік, О. Чебикіна, М.
Щибрик та ін.) Також, заслуговують уваги роботи, які розглядають альтернативні
підходи до організації навчального процесу через методи природо терапії
(Савченко, Н. Бібік, І. Єрмаков, М. Фролов, А. Маслоу, О. Біда, Л. Різник, О.
Холстова та ін.)
Мета статті полягає в аналізі технології природотерапії як засобу зміцнення
здоров'я молодших школярів.
Оточення природи (вода, повітря, сонце, холод, запахи, шум лісу тощо) з
давніх часів використовувалось різними народами для оздоровлення.
Природотерапія – це по-перше оздоровчий вплив на організм людини засобами
природи. Відновлення здоров'я через спілкування з природою –це міцний ефект
природо терапії, який допомагає покращити, не тільки фізичний та психічний стан,
але й підвищує інтелектуальні здібності дитини.
Педагог В. Сухомлинський остерігав від надлишкового словеснопонятійного впливу, котрий, стає причиною швидкого стомлення мозку й
спричиняє неуспішність у навчанні. Проведення часу серед природи й «вбирання
всіма фібрами душі» звуків, кольорів, пахощів, казкових розповідей із їх
інтонаційним розмаїттям (музикотерапія, кольоротерапія, ароматотерапія,
словотерапія) – всі ці педагогічні прийоми він пропонував з метою зміцнення
імунної системи дітей, піклування про їхнє тіло й душевну рівновагу. У врахуванні
емоційного, валеологічного й культуро-оздоровчого компонентів змісту навчання,
педагог вбачав шлях розвитку здорової дитини.
У науковій літературі виокремлюють види природотерапії, зокрема:
1. Нюхова природна інформація.
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Ароматична терапія – метод впливу на стан почуття організму людини за
допомогою запахів.
Таласотерапія (від грецьк. thalassa – море + терапія) – лікування морем – це
лікування морською водою, морським повітрям, водоростями, сонячними
променями.
Аеротерапія (від грецьк. aer – повітря + терапія) – застосування з
профілактичною та лікувальною метою чистого повітря.
Альготерапія (від грецьк. algos – біль + терапія) – лікування водоростями.
2. Звукова природна інформація.
Звукотерапія – це ліки, які потрібно слухати (шум води, лісу, спів птахів).
3. Візуальна природна інформація.
Зоотерапія (від грецьк. zoo – тварина + терапія) Тварини для людей є
вірними друзями, домашніми улюбленцями та помічниками. Коли господарі
хворіють вони всіляко стараються допомогти. Найчастіше таке лікування буває
ефективніше за традиційне. Тисячі фактів переконливо говорять про те, що
тварини мають дивовижну даром зцілення людей.
Рослинотерапія. Натуральні засоби безпечні для життя людини. Серед
рослинних засобів більш ефективною силою лікування володіють ті, що ростуть у
середовищі існування людини.
4. Смакова природна інформація.
Фітотерапія (від грецьк. phyton – рослина + терапія) – давній спосіб
лікування травами.
Гідротерапія (від грецьк. hydor – вода + терапія) – водолікування –
використання води в будь-яких її проявах (лід, холодна, гаряча, свіжа, мінеральна,
пара) у профілактичних і лікувальних цілях.
Літотерапія (від грецьк. lithos – камінь + терапія) – лікування каменями.
Природотерапія – це позитивний вплив природної інформації на учня з
метою формування активної операційно-діяльнісної життєвої позиції та
збереження його особистого здоров'я.
Тим часом, ми розглядаємо природотерапію як: специфічну педагогічну
технологію збереження й корекції здоров'я учнів молодших класів та активізації їх
пізнавальної діяльності від впливу об'єктів природного оточення;
Технологія підготовки до використання природотерапії є важливою
складовою екологічної освіти, зміст якої спрямовано на формування у майбутніх
вчителів початкової школи екологічних норм, цінностей, установок, зразків
екологічної поведінки. За таких умов формуються життєві позиції особистості
майбутнього вчителя початкових класів, які дозволяють йому органічно
вписуватися в навколишнє середовище. Однак сьогодні традиційні методи і форми
навчання орієнтують, переважно, на засвоєння природоохоронної інформації,
ігноруючи активні способи адаптації відносин з оточуючим природним
середовищем під час професійної підготовки. Ставлення до оточуючого
природного середовища формується у процесі взаємодії емоційної, інтелектуальної
і вольової сфер психіки людини. Тільки у цьому разі утворюється система
психологічних установок особистості.
За основу методів підготовки майбутніх вчителів початкової школи до
використання
природотерапії
було
взято
класифікацію
методів
психологопедагогічної корекції суб'єктного ставлення до природи, запропоновану
В. Ясвіним [3, с. 301–306]. Ці методи розглядались крізь призму технології
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підготовки майбутнього учителя початкових класів до використання
природотерапії у роботі з учнями, вдосконалювались і адаптувалися до цієї
технології.
Практична діяльність майбутнього педагога передусім пов'язана з його
умінням використовувати у своїй роботі знання екологічно спрямованих методик.
Цей критерій включає способи і прийоми екологічної діяльності студента,
природотерапевтичного впливу на психофізичне здоров'я учня. Він передбачає
наявність таких умінь, як:
− проектування ідеальних моделей природоохоронних ситуацій;
− проведення педагогічних досліджень екологічного спрямування;
− використання теорії у власній педагогічній діяльності;
− використання існуючих природотерапевтичних засобів у конкретних
педагогічних ситуаціях, прогнозуючи їх наслідки;
− пошук відомих і створення власних засобів і форм природотерапевтичного
впливу, які залежать від мети корекції психофізичного здоров'я;
− застосування засобів природотерапії з учнями початкової школи, а також
під час педагогічної практики у школі, літньої практики в оздоровчих таборах
тощо.
Висновки. У сучасної педагогічнії освіти є головне завдання - це
формування учителя нової генерації, котрий зможе здійснювати корекцію навчання
й виховання дітей системно, опираючись на живу природу. Сутність використання
природотерапiї у навчальному процесі початкової школи: полягає
у створенні в учнів нового наукового світогляду й адекватної природовідповiдної
системи діяльності шляхом оздоровлення їхнього психічного та фiзичного здоров'я.
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САМОСТІЙНА НАВЧАЛЬНА РОБОТА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ
ШКОЛИ НА ЗАСАДАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вступ. Аналізуючи нинішню систему підготовки учнів початкової школи
особливу увагу і тривогу викликає той факт, що вона вимагає докорінних змін в
організації саме ефективного освітнього середовища. Власне освіта є одним із
найважливіших засобів формування всебічно розвиненої особистості, бо це
організована система пізнання, розвитку мислення, творчості, формування будьякої дитини. Враховуючи це, саме вона має так розвивати дитину, аби вона могла
швидко, без шкоди для власного здоров’я, а основне самостійно вміти
адаптуватися до вимог, що постійно змінюються, знаходити та аналізувати нові
джерела інформації, вміти ефективного застосовувати їх у діяльності, власне це її
розумовий розвиток у процесі навчання.
Так, процес включення учнів у самостійну діяльність, вивчення та
переосмислення навчального програмового матеріалу, розвиткого матеріалу,
формування відповідних власних суджень, знань та практичних компетентностей є
важливими елементами реформи початкової освіти. Що ще раз вказує на
актуальність визначеної тематики.
Актуальність дослідження. Вивчення та аналіз соціально-психологічної та
педагогічної літератури засвідчили, що проблема самостійної роботи учнів у
процесі навчання є однією з найбільш актуальних. Проблемам організації
самостійної роботи, розвитку активності та самостійності учнів, формування
цілісної моделі організації самостійної роботи на основі модернізації навчання
присвячені
дослідження
Є. А. Голанта,
Б. П. Єсипова,
М. О. Данилова,
П. І. Підкасистого, О. Я. Савченко, О. Т. Тимченко та ін.
Мета статті. проаналізувати та окреслити шляхи, визначити умови щодо
підготовки учнів початкової школи до включення у самостійну навчальну роботу.
Виклад основного матеріалу. Науковцями було доведено, що формування
умінь і навичок самостійної роботи є одним з найскладніших видів діяльності
педагога, бо вимагає ретельної підготовки і учителя, і учнів. Важливості
правильної організації самостійної роботи додає той факт, що вона передбачає
формування таких важливих умінь як аналіз, планування, співставлення,
порівняння, контроль, самоконтроль, оцінювання, самооцінювання тощо, певних
рефлексивних якостей, процес формування культури розумової праці. Крім того, це
і мета виховання, і засіб активізації та інтенсифікації навчання.
Учні, у яких сформовані уміння самостійної роботи, самостійного успішного
навчання менш піддатливі перевантаженню, активні, ініціативні, вміють
раціонально використовувати час і засоби учіння, усвідомлюють свою діяльність і
прагнуть її удосконалювати. Вони зібрані, не губляться в новій пізнавальній і
життєвій ситуації, можуть зосередитися і знайти правильне для себе рішення, не
чекають підказок, самостійно шукають джерела знань, шляхи розв’язання. Власне
уміння самостійно працювати і вчитися змінює стиль мислення і життя дитини не
лише початкової школи [3; 4].
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Як ми вже зазначали самостійна робота не лише один з видів здобуття
компетентностей, але й спосіб виховання особистості. Тут самостійність виступає
як інтегрована якість особистості, бо вона передбачає оволодіння складними
вміннями і навичками бачити сенс та мету роботи, організацію власної самоосвіти,
вміння по-новому підходити до питань, що вирішуються, пізнавальну і розумову
активність, здатність до творчості. У такому процесі учень сам визначає мету,
предмет і засоби діяльності, постійно співвідносить передбачуваний результат з
умовами і завдяки цьому відбирає засоби діяльності, відповідні способи виконання
дій і встановлює послідовність їх застосування. До того ж розвиваються
пізнавальні здібності дітей – спостережливість, допитливість, логічне мислення,
творча активність, формується культура розумової і фізичної праці.
Крім того, слід пам’ятати, що особливості організації самостійної роботи
учнів завжди будуть вимагати змін, оскільки орієнтовані на суб’єкта навчальної
діяльності, що розвивається, є неповторним. Тому виділимо основні принципи
побудови дидактичної системи організації самостійної роботи учнів, що
сприятимуть покращенню результативності навчального процесу: системність та
послідовність, посильність, індивідуалізація та диференціація, успішність та
позитивність, оптимальність [1].
На основі цього представимо види та форми самостійної роботи молодших
школярів. Існує ряд класифікацій, в основі яких покладено різні критерії. Беручи за
основу дидактичну мету самостійної роботи можна виділити такі види як:
тренувальні вправи, завдання творчого характеру, дослідницькі роботи, перекази,
бесіди, диктанти, розповідь тощо. У впадку коли предметом вивчення є матеріал, з
якого в учнів немає ніяких знань, то ефктивними і правильним методом може бути
метод викладу навчального матеріалу в поєднанні з різними прийомами
ілюстрування, демонстрування та ін.
Враховуючи вікові особливості учнів початкової школи, рівень їх знань і
навичок, то найефективнішою формою вивчення дидактичного матеріалу є
розповідь. Також слід пам’ятати, що в засвоєнні учнями знань і вмінь у процесі
навчання провідна роль належить мисленню: від сприйняття, закріплення і
відтворення нового матеріалу до оволодіння та вдосконалення різних вмінь,
навичок. Це складний процес, який включає певну систему дій, а саме: аналіз,
синтез, порівняння, аналогія, узагальнення тощо. При чому, процес мислення
завершується формуванням нових уявлень і понять у випадку, коли дії
відповідають розкриттю об’єктивних причинно-наслідкових дій об’єкта чи
матеріала, що вивчається.
Ефективною є класифікація самостійної роботи Н. С. Коваль за декількома
дидактичними ознаками, характеризуючи різні сторони однієї і тієї ж діяльності.
Так, за дидактичною метою (підготовка учнів до сприймання нового матеріалу;
закріплення учнями нових знань, закріплення і вдосконалення знань та вмінь учнів,
перевірка знань та вмінь; за матеріалом, над яким працюють учні (робота з книгою,
її текстом, ілюстраціями, з картками); за характером діяльності, який вимагається
від учнів (репродуктивні, творчі); за способом організації (фронтальна – коли всі
учні класу виконують одну і туж роботу; групова – коли різні групи учнів у класі
працюють над різними завданнями; індивідуальна – коли кожний учень працює над
окремими завданнями) [2; 4].
В цьому складному процесі організації самостійної роботи учнів початкової
школи важливе місце відводиться і професійній діяльності самого вчителя. Ще
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відмий педагог-класик К. Д. Ушинський акцентував увагу, що самостійна робота
учнів під керівництвом вчителя є найважливішим засобом здобування знань,
розвитку розумових здібностей, виховання інтересу до знань, вироблення в них
морально-вольових якостей [4; 5]. До того ж будь-які форми, методи організації
учнівської самостійної навчальної діяльності не повинні пригнічувати
самостійності дітей, а навпаки сприяти її розвитку. Необхідно лише визначити
рівень допомоги вчителя, а саме: непрямі вказівки (часткові поради й рекомендації,
що спрямовують увагу дітей на головне, найсуттєвіше у завданні); запитання, що
несуть часткову інформацію і залишають за учнем право самостійно досягати мети;
стимулюючі (звернення до власних зусиль школяра, словесне заохочення,
позитивні оцінки та впевненість успіху).
З аналізу наукових праць наводимо комплекс принципів ефективної
організації і керівництва самостійною роботою учнів початкової школи. Завжди
надавати допомогу, особливо тоді, коли вона об’єктивно необхідна, при
правильному, логічному і оптимальному дозуванні. Є потреба в глибокому
усвідомленні рівня труднощів для учнів певна трудність (щось забув, не засвоїв
важливого положення чи просто нервує, що заважає йому зосередитися та ін.).
Будь-яка допомога повинна сприйматися учнем із зацікавленістю і відповідати
його нахилам і здібностям. До того ж, рівень цієї допомоги має узгоджуватися з
віковими та індивідуальними особливостями дітей, рівнем сформованості
відповідних знань, умінь і навичок.
Допомога вчителя не передбачає прямі підказки або показ способу дії, а є
елементом алгоритму нагадування загальних положень, поставки питань що
наштовхнуть на відповідь, подачі часткових вказівок, побудови нескладних
асоціацій. Молодшим школярам необхідно створити всі умови для того, щоб вони
мали змогу широко користуватися допоміжною інформацією [4]. А це в свою чергу
дозволить виконати одне з головних завдань вчителя – підвищити ефективність
уроку.
Висновки. Отже, самостійність у здобутті знань передбачає оволодіння
складними вміннями і навичками бачити сенс та мету роботи, організацію власної
самоосвіти, вміння по-новому підходити до питань, що вирішуються, пізнавальну і
розумову активність і самостійність, здатність до творчості. У процесі самостійної
діяльності учень сам визначає мету, предмет і засоби діяльності, постійно
співвідносить передбачуваний результат з умовами і предметом діяльності, завдяки
чому правильно і доцільно відбирає засоби діяльності, відповідні способи
виконання дій і встановлює послідовність їх застосування, удосконалюючи цим
процеси саморозвитку, самовиховання, самоосвіти, самооцінки та самоконтролю.
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ВИКОРИСТАННЯ GOOGLE ФОРМ ПРИ ВИКЛАДАННІ ШКІЛЬНОГО
КУРСУ БІОЛОГІЇ ЛЮДИНИ (8 КЛАС)
Вступ. В сучасному світі науково-технічного прогресу навчання молодого
покоління повинно сприяти їх всебічному розвитку як особистостей, тому вчителі
намагаються задіяти якнайбільше методів, форм та засобів навчання, зокрема
використання технічних засобів, таких як комп’ютерна техніка, та різноманітних
програм для більшої зручності й зацікавленості учнів у навчанні [3].
Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток Інтернету створює
необхідну передумову застосування інформаційно-комунікаційних технологій в
освітньому процесі з метою формування в учнів компетентностей, необхідних в
майбутній професійній діяльності. Одним з основних завдань сучасної української
школи є перехід від забезпечення комп’ютерної грамотності учнів до застосування
інформаційних технологій в професійній діяльності. При цьому особлива увага
приділяється здоров’язберігаючим технологіям. Цьому сприяє використання
Google-сервісів, які настільки успішно впроваджуються в освітній процес, що
стають уже невід’ємною його частиною. Одним із таких сервісів є Google Форми
[3].
Метою статті є обґрунтувати доречність використання Google Форм при
викладанні шкільного курсу біології людини та розкрити переваги їх застосування.
Виклад основного матеріалу. Будь-який навчальний процес повинен бути
керованим. За твердженням А. Алексюка, А. Аюрзанай, П. Підкасист та
В. Козакової, чим ближчий рівень управління до навчального процесу, тим більше
повинна приділятися увага функціям організації навчання та контролю за його
результатами [1]. Від контролю залежить ефективність та результативність
проведення навчальної діяльності загалом. Контроль охоплює всі елементи
процесу навчання. Google Форми допомагають ефективно організувати та
контролювати навчальний процес, зокрема і вивчення шкільного курсу біології
людини.
Google Форми – зручний інструмент для створення тестів і анкет для
опитування респондентів. Вони передбачають інтеграцію з електронними Google
Таблицями для автоматичного збереження відповідей респондентів [3].
Значного поширення набув тестовий контроль при вивченні шкільного курсу
біології людини, як один із засобів поточного та тематичного контролю знань
учнів. Застосовуючи Google Форми учасники освітнього процесу озброєні
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сучасним, потужним інформаційно-технічним засобом для організації тестового
контролю на основі хмарних технологій [4].
Для використання тестової форми необхідно мати обліковий запис (аккаунт)
в системі Google. Використання Google форм має наступні переваги:
 безкоштовність;
 висока якість розробки та регулярне оновлення продукту;
 відсутність реклами;
 безпечність (компанія Google зберігає в таємниці всі персональні данні
користувачів);
 простота й зручність користування та адаптивний дизайн;
 немає потреби роздруковувати питання;
 результати опитувань опрацьовуються автоматично, аналізуються,
виводяться в наочному вигляді;
 електронні форми зберігаються в хмарному сховищі, постійно доступні,
до них можна звернутися в будь-який момент;
 посилання на форму можна відправити на адресу електронної пошти
респондента або залишити на загально-доступному інтернет-ресурсі;
 дозволяє тримати зв’язок з учнями, які на заняттях відсутні, здійснювати
дистанційне навчання [4].
Google Форми дають можливість створювати тестові завдання з різними
типами відповіді:
 з короткими відповідями (текст, що вводиться з клавіатури);
 абзац (текст, що вводиться з клавіатури);
 з варіантами відповіді (вибір єдиної з переліку відповідей);
 прапорці (множинний вибір з переліку відповідей);
 спадний список (вибір із випадного списку);
 лінійна шкала (оцінювання за лінійною шкалою від одного до дванадцяти
одиниць);
 таблиця з варіантами відповіді (встановлення відповідності між тезами у
рядку та у стовпці) [2].
Наприклад, при створенні тесту з теми «Травна система», вчитель може
використати запитання з вибором однієї або декількох правильних відповідей, а
також використовувати тестові завдання відкритого типу (рис. 1).
Окрім тестового контролю Google Форми доречно використовувати з метою
проведення опитувань, які регулярно здійснюються в навчальних закладах
вчителями-предметниками, психологами тощо. Даний сервіс може стати частиною
роботи з батьками та значно спростити спілкування. Так, класний керівник на
початку навчального року може запропонувати батькам заповнити анкету, щоб
з’ясувати відповіді на такі стандартні питання: номери телефонів, місце роботи,
особливі потреби учнів (дієтичне харчування, хвороби тощо).
Перешкодою для використання електронних форм може стати відсутність
вільного та постійного доступу до Інтернету.
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Рис. 1. Приклади тестових завдань різних типів: А – закритого типу, на
вибір однієї правильної відповіді із запропонованих; Б – відкритого типу.
За допомогою Google Форм вчитель біології відкриває широке поле
можливостей: створення електронного дидактичного матеріалу, завдань
тренувального характеру та для поточного чи тематичного контролю знань,
зокрема шкільного курсу біології [2].
Висновки. Використання Google Форм дає змогу вчителям біології
ефективніше організовувати та контролювати освітній процес порівняно з
паперовими варіантами тестів та анкет для опитування. В цілому вони сприяють
покращенню навчального процесу, поліпшенню роботи вчителів та збереженню
здоров’я учасників освітнього процесу.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
У ДОШКІЛЬНИКІВ З ПОРУШЕННЯМИ ЗОРУ
Вступ. Дошкільне дитинство має надзвичайно важливе значення у процесі
становлення особистості дитини зі зниженим зором, формування необхідних для
навчання в школі передумов та важливих рис особистості, що визначатимуть її
соціальну поведінку і діяльність впродовж цілого життя. Вивчення багатьох
теоретичних джерел, методичних рекомендацій для спеціальних дошкільних
закладів для дітей з вадами зору» [6, с. 5] та «Програм для дошкільних навчальних
закладів (груп) компенсуючого типу для дітей з вадами зору» [7], досвід
зарубіжних та вітчизняних науковців і педагогів з інклюзивної освіти, які
наголошують на необхідності використання здоров’язбережувальних технологій,
як основного методу надання корекційно-освітніх послуг дітям з порушенням зору
в закладі дошкільної освіти. Базовий компонент дошкільної освіти вказує на
цінність впровадження технологій, що спонукають турбуватися про здоров`я
дитини, формувати в неї мотивацію до здорового способу життя, дотримуватися
правил здоров’язбережувальної поведінки [2].
Актуальність проблеми. Порушення у діяльності зорового аналізатора
викликають у дитини труднощі у пізнавальній діяльності, порушення цілісності
сприймання, що призводить до фрагментарності, викривленості сприймання
окремих об’єктів, ускладнює встановлення причинно-наслідкових зв’язків між
предметами та явищами. Дитина отримує меншу інформацію про довкілля. Тому
важливим аспектом діяльності педагогів ЗДО є створення умов для збереження,
зміцнення і відновлення їхнього здоров’я, розвиток рухових та фізичних якостей,
формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності.
Мета статті – висвітлити важливість використання здоров’язбережувальних
технологій у системі роботи надання корекційно-освітніх послуг дітям з
порушеннями зору в освітній діяльності ЗДО.
Виклад основного матеріалу. Невід’ємною складовою системи допомоги
дітям з порушеннями зору є перебування у спеціалізованій офтальмологічній групі,
де здійснюється навчально - виховна, психолого - педагогічна, корекційновідновлювальна система заходів для розвитку, підготовки до шкільного життя.
Педагогічний процес побудований з урахуванням специфіки захворювань дітей і
пов’язаних з ними особливостей.
Реалізація здоров’збережувальних технологій передбачає [5, с. 15]:
1) організацію освітнього
середовища за вимогами особистісноорієнтованого підходу;
2) моніторинг рівня здоров’я дітей, який здійснює лікар-офтальмолог,
медична сестра-орптистка;
3) реалізацію корекційно-відновлювальних заходів з дітьми залежно від
групи здоров’я та згідно з рекомендаціями інклюзивно-ресурсного центру;
4) вибір оптимальних технологій виховання і навчання з урахуванням віку,
індивідуальних особливостей розвитку дитини;
5) впровадження сукупності методів, прийомів педагогічної роботи, які,
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доповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють їх ознакою
здоров’язбереження.
Здоров’язбережувальні
технології,
які
сприяють
формуванню
здоров’язбережувальної компетентності у дошкільників з порушеннями зору:

технології збереження і зміцнення здоров’я: пальчикова гімнастика,
гімнастика для очей;

технології навчання здоровому способу життя: профілактичний масаж,
самомасаж (щітковий, горіховий, за допомогою махрової рукавички; масаж
рефлекторних зон стопи, використання «доріжки здоров'я», сухих насіневих
басейнів, самомасаж за методикою су-джок); ігротренінги, розвиток валеологічних
умінь і навичок, виховання свідомого сприйняття правил безпечної поведінки [5, с.
43] ;

корекційні технології: корекційно-дидактичні ігри та вправи для
збереження та зміцнення зору.
Здоров’ятворчі та здоров’язбережувальні технології можна використовувати
у різних організаційних видах роботи, протягом дня, інтегруючи їх у різні види
діяльності дітей [7].
Реалізація здоров’язбережувальних технологій можлива за умови створення
відповідного корекційно-розвиткового середовища в ЗДО, забезпечує безпечне,
комфортне та змістовне перебування дитини в ньому; сприяє формуванню
життєвої компетентності вихованців. В ігровій кімнаті є необхідні засоби корекції
(офтальмотренажери, лабіринти, схеми тощо), різноманітний наочний матеріал
(для розвитку окорухливої функції, простежувальної функції очей,
кольросприйняття тощо), виготовлений якісно з урахуванням зорових можливостей
дошкільників. Для розвитку і стимулювання дотикових і тактильних функцій
застосовуються різні ігрові засоби: кульки су-джок, тактильні дощечки,
контейнери, мішечки, коробочки з природним матеріалом, сухі круп'яні басейни.
Використання шнурівок, нанизування намиста, сортування предметів допомагають
розвитку дрібної моторики і сприяють розвитку зорових функцій. Під впливом
послідовної роботи з використання спеціальної наочності у дітей з особливими
потребами формується певна життєва компетенція, виникає інтерес до отримання
нових знань, раціонально використовуються компенсаторні способи сприймання
оточуючого світу (дотик, слух, рухово-тактильна, смакова, нюхова і температурна
чутливість); уміння самостійно орієнтуватися в просторі; певний запас уявлень
про елементарні соціально-побутові ситуації, а також уміння спілкуватися і
успішно взаємодіяти з оточенням, що сприяє подальшій успішній адаптації в
соціумі [5].
Найбільш дієвих результатів у зміцненні здоров'я дітей, досягається в
процесі комплексного підходу шляхом поєднання ефективних педагогічних
впливів, медичних засобів, психологічної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми
та співпраці з сім'єю. Важливо не лише навчити дітей виконувати спеціальні зорові
вправи в системі, а й сформувати звичку турбуватися про свій зір і здоров'я в
цілому.
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Робота з профілактики та корекції порушень
зору дошкільників у ЗДО вирішує такі
завдання:
Виховання
практичних навичок
охорони і зміцнення
зору у повсякденному
житті

Формування уявлення
про орган зору і
способи збереження
зору

Зміцнення
життєздатності
дитячого організму
шляхом прищеплення
культури здоров'я

Рис.1. Зміст корекційно-відновлювальної роботи в ЗДО для розвитку зорових
функцій дітей з порушенням зору.
Принципи організації корекційно-педагогічного процесу:
диференційований підхід до дітей, залежно від
стану їхнього зору та способів орієнтації
навколишнього світу
створення предметно-розвивального середовища
педагогічне керівництво навчальнопізнавальною та корекційно-відновлювальною
діяльністю дошкільників з порушенням зору
психолого-педагогічний супровід дітей з
порушеннями зору
застосування здоров'збережувальних технологій,
спрямованих на збереження й корекцію зору
дошкільників

Рис. 2. Принципи організації корекційно-педагогічного процесу в ЗДО
Гімнастика для очей – це одна з ефективних здоров'язбережувальних
технологій, поряд з дихальною гімнастикою, самомасажем, динамічними паузами.
Здійснюється систематично, індивідуально або диференційовано, враховуються
вікові особливості, рівень розвитку зорового сприймання, характер зорової
патології, гостроти зору, протягом дня від 3-х до 5-ти хв. у різних видах
діяльності. Вправи для очей однакові для всіх вікових груп, але
дозування поступово збільшується в старшому дошкільному віці [1].
Для розвитку зорового сприймання і активізації зорових функцій важливо
використовувати всі види дитячої діяльності: гру, працю, заняття, побутову
діяльність.
Зміст корекційно-розвиткових занять у спеціалізованій групі реалізується
через
такі
навчальні розділи : «Розвиток просторового орієнтування та
мобільності», «Фізичне виховання», «Розвиток мовлення та спілкування»,
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«Розвиток соціально-побутового орієнтування», «Ознайомлення з навколишнім
світом», «Формування початкових математичних уявлень», «Розвиток дотику і
дрібної моторики», «Ознайомлення з тифлографікою». Поряд із загальними
освітніми завданнями вирішуються й специфічні завдання, спрямовані на корекцію
вторинних відхилень у розвитку дітей, зумовлених порушенням зору. У них
повністю реалізується корекційно-розвиткова спрямованість спеціального
навчання, конкретизовано шляхи й засоби корекції недоліків сенсорного,
розумового, мовленнєвого і особистісного розвитку дітей з вадами зору. Заняття
носять
індивідуально-диференційований
характер,
відповідно
віковим
особливостям, темпу розвитку, індивідуальним можливостям, рівню розвитку
зорового сприймання, характеру зорової патології. Робота з активізації зорових
функцій будується з урахуванням вимог гігієни та профілактики порушень зору [7].
Висновок. Використання в роботі ЗДО здоров’язбережувальних технологій
підвищує результативність навчально-виховного процесу, формує у педагогів і
батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на збереження і зміцнення здоров’я дітей,
забезпечує індивідуальний підхід до кожної дитини; формує позитивні мотивації у
педагогів і батьків. Здоров’язбережувальний підхід є одним з пріоритетних у
системі надання корекційно-освітніх послуг дітям з порушенням зору в закладі
дошкільної освіти.
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ВИКОРИСТАННЯ ЛІЧИЛЬНОЇ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС
ПРОВЕДЕННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ЗАХОДІВ
Базовий компонент дошкільної оcвiти провідним завданням у контекcтi
навчання в ЗДО визначає формування елементарних основ культури здоров'я
особистості, розуміння пріоритету здорового способу життя, розвиток рухових та
фізичних якостей, формування у дошкільників здоров’язбережувальної
компетентності, основою якої є життєві навички, що сприяють фізичному,
психічному, соціальному та духовному здоров’ю [1, c. 6]. Всебічний розвиток
дитини завжди є пріоритетним у контексті дошкільної освіти, тому часто
використовують інтегроване навчання для кращого засвоєння знань та у
формуванні навичок у дітей старшого дошкільного віку. Формування лічильної та
обчислювальної діяльності є одним із ключових аспектів у дошкільній освіті, на
основі якого у дитини формується логічне мислення яке є важливим етапом
наступності дошкільної та початкової ланки навчання.
Мета статті полягає в аналізі педагогічних умов для використання лічильної
та обчислювальної діяльності дитини старшого дошкільного віку під час
проведення здоров’язбережувальних заходів.
Актуальність дослідження. Питанням пошуку ефективних методів
формування лічильної та обчислювальної діяльності у дітей старшого дошкільного
віку займались вітчизняні та зарубіжні науковці Л. Виготський, Н. Гавриш, П.
Ердінієв, З. Лебедєва, І. Федоров, К. Щербакова. Серед класиків зарубіжної
педагогіки слід виділити: У. Крістен, А. Леонтьєв, Я. Коменський, М. Монтесорі,
С.Рубінштейн, Л. Шлегер, Ф. Фребель.
Класифікація здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті
визначається за домінуванням цілей і методів розв’язуваних задач, а також,
провідних засобів здоров’язбереження та здоров’язбагачення педагогічного
процесу в дитячому садку [3]. Як приклад виділимо наступні види
здоров’язбережувальних технологій за О. Івахно:
1. Медико-профілактичні технології, що забезпечують збереження і
зміцнення здоров’я дітей під керівництвом медичного персоналу закладу
дошкільної освіти відповідно до медичних вимог і норм з використанням таких
медичних шляхів і засобів як організація моніторингу здоров’я дошкільників;
розробка рекомендацій щодо оптимізації дитячого здоров’я; організація і контроль
харчування дітей раннього та дошкільного віку; фізичного розвитку дошкільників,
загартовування; організація профілактичних заходів в дитячому садку; організація
здоров’язбережувального середовища.
2. Фізкультурно-оздоровчі технології, спрямовані на фізичний розвиток і
зміцнення здоров’я дитини: розвиток фізичних якостей, рухової активності і
становлення фізичної культури дошкільнят загартовування, дихальна гімнастика,
масаж і самомасаж; профілактика плоскостопості та формування правильної
постави; оздоровчі процедури у водному середовищі (басейн) і на тренажерах;
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виховання звички до повсякденної фізичної активності і турботі про здоров’я.
Реалізація цих технологій, як правило, здійснюється фахівцями з фізичного
виховання та вихователями в умовах спеціально організованих форм оздоровчої
роботи.
3. Технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини,
що забезпечують психічне і соціальне здоров’я дошкільника. Основне завдання цих
технологій – забезпечення емоційної комфортності та позитивного психологічного
самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками і дорослими в дитячому
садку і сім’ї, забезпечення соціально-емоційного благополуччя дошкільника.
Реалізацією даних технологій займається психолог за допомогою спеціально
організованих зустрічей із дітьми, а також, вихователь і фахівці дошкільної освіти
в поточному педагогічному процесі. До цього виду технологій можна віднести
технології психологічного і психолого-педагогічного супроводу розвитку дитини в
педагогічному процесі.
4. Технології здоров’язбереження і здоров’язбагачення дошкільників
спрямовані на і на розвиток культури здоров’я педагогів дитячого садка, в тому
числі культури професійного здоров’я, розвиток потреби до здорового способу
життя [3].
Застосування в роботі закладу дошкільної освіти здоров’язбережувальних
технологій за переконанням А. Богуш підвищує результативність освітнього
середовища, формує у педагогів і батьків ціннісні орієнтації, спрямовані на
збереження і зміцнення здоров’я вихованців, якщо створені умови для можливості
коригування технологій [1].
Поняття «лічильна та обчислювальна діяльність» має багато трактувань. Л.
Баряєва трактує його як оволодіння дитинною знань про число, кількість, дискретні
та недискретні множини. І як вміння оперувати ними та виконувати математичні
дії, здійснювати аналіз під час розв’язання задач та здатність самій складати задачі
різних видів [2].
К. Ушинський вважав необхідним навчити дитину до школи рахувати,
лічити певними групами, оперувати множинами, виконувати дії віднімання та
додавання.
Старший дошкільний вік – сенситивний та найбільш сприятливий період для
математичного розвитку мовлення і формування лічильної та обчислювальної
компетенції дошкільника, оскільки дитина є більш зосередженою, вона легко
сприймає інформацію і здатна аналізувати, обмірковувати хід вирішення задач.
Сенситивний розвиток дитини вже на високому рівні забезпечує їй з легкістю
диференціювати предмети, групувати їх за певним показником та оперувати ними в
процесах діяльності. Високий рівень розвитку таких психічних процесів як увага,
мислення та пам'ять дають можливість кращого засвоєння інформації та розвитку
логічного мислення.
Лічильна та обчислювальна діяльність дошкільників ефективно реалізується
під час використання таких форм як [2]:

спеціально організоване заняття;

ігри;

здоров’язбережувальні технології;

навчання під час побутової діяльності (доручення);

навчання під час проведення прогулянок;

самостійна діяльність дошкільників.
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В педагогічній практиці сьогодення існує ряд методик, що ефективно
мотивують здійснювати лічильну та обчислювальну діяльність дошкільників,
зокрема, в процесі виконання здоров’язбережувальних вправ. Наприклад, під час
проходжень на «доріжці здоров’я» вихователь називає кількість завдань:
«Пройдіться, тричі на носочках», «Сім разів пройдіть один за одним, тримаючи
руки на поясі» тощо. Виконуючи ці дії, дитина не лише повторює дії, а й виконує
лічильні операції. Роль килимків має вагоме значення у розвитку стопи дитини
впливає на нервові сплетіння та попереджує плоскостопість у дітей. Для виконання
різних фізичних вправ дитині варто задавати певні завдання не лише
репродуктивного характеру, а й програмувати свою діяльність. Наприклад:
присісти таку кількість разів скільки вам рочків; шикуємось по «чотирьох»;
розрахунок на «перший-другий».
Звичайна вправа з м'ячем може бути удосконаленою якщо добавити ще одну
умову. Наприклад: кидайте м'яч по колу, рахуючи до десяти; на десятий кидок
вибивайте м’яч у середину кола.
Під час вправ, що розвивають дрібну моторику рук треба запропонувати
дітям виконати наступні завдання: зав'яжіть по чотири вузлики на кожній мотузці;
тепер розв'яжіть кожен другий вузлик на кожній мотузці. Ці завдання розвивають у
дитини мислення та логіку. Лічильні та обчислювальні операції здійснюються у
цікавій і доступній формах.
Часто використовують ігри зі сіллю які розвивають дрібну моторику рук і
сприяють емоційному комфорту, розвитку творчих здібностей у дітей. Під час її
використання можна запропонувати дітям розділити фігурки порівну, вибрати собі
чотири фігури та розмістити їх по дві з різних сторін, інші розкласти у довільному
форматі .
Позитивні мотиви зумовлюють продуктивнішу діяльність дитини. Необхідно
створити такі умови, які забезпечать дитині переживання щодо успіху в навчальній
та виховній роботі, відчуття радості. Щоб мотивувати роботу дітей і забезпечити
краще запам’ятовування матеріалу варто використовувати [6]:
 навчально-ігрових ситуацій, зокрема під час казкотерапії;
 фізкультхвилинки математичного змісту;
 дидактичний матеріал, який використовується для класифікації і порівняння
множин, вправляння у кількісній та порядковій лічбі, складання задач і цифр
під час проведення ігрових вправ (набірне полотно, пенал із геометричними
фігурами різного кольору і величини);
 логічні та розвивальні вправи та ігри;
 змагання «Що? Де? Коли?», «Брейн-ринг» «Крокодил» «Міміка» «Хто це?»
та ін.;
 проблемні ситуацій.
Лічильна та обчислювальна діяльність являє собою оволодіння дитиною
знань про число, кількість, дискретні та недискретні множини, вміння оперувати
ними та виконувати математичні дії, здійснювати аналіз під час розв’язання задач
та здатність самій складати задачі різних видів. Лічильна та обчислювальна
діяльність може реалізовуватись в процесі багатьох режимних моментів дітей
старшого дошкільного віку. Чим частіше мотивувати дитину до цієї діяльності тим
вищим буде показник сформованості цієї компетенції. За допомогою інтегрованих
методик це ефективно здійснюється під час проведення здоров’язбережувальних
заходів, оскільки вони дозволяють мотивувати дітей до математичної діяльності,
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формують мислення та логіку, виховують всебічно розвинуту та здорову
особистість.
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ІННОВАЦІЙНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРИ ВИВЧЕННІ
БІОЛОГІЇ У ШКОЛІ
Вступ. Час змінює стандарти, стереотипи, потреби суспільства, а тому освіта
також постійно потребує реформування. Важливою метою сучасної школи є
формування здорової особистості. Здорової, як фізично, так і духовно. Учитель,
володіючи сучасними педагогічними знаннями, при постійній взаємодії з учнями,
їхніми батьками, медичним працівником та шкільним психологом, повинен
планувати й організовувати свою діяльність з урахуванням пріоритетів збереження
та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів педагогічного процесу. Здоров’я дітей – одне з
основних джерел щастя, радості і повноцінного життя батьків, вчителів,
суспільства в цілому. Саме тому наскрізною змістовою лінією вивчення усіх
навчальних дисциплін є «Здоров’я і безпека», а серед 10 ключових
компетентностей випускника згідно Концепції «Нова українська школа» є
екологічна грамотність і здорове життя [8].
Здоров’язберігаючі технології навчання є предметом наукового пошуку
багатьох освітян. Шляхи застосування здоров’язберігаючих технологій в
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освітньому процесі досліджували Л. Ващенко (готовність учителя до використання
цих технологій) [2], С. Грімблат (їх використання у підготовці фахівців) [4],
Т. Карасева [7] (сучасні аспекти реалізації окреслених технологій) та ін.
Актуальність. Однією з найактуальніших проблем сьогодення в Україні є
збереження здоров’я підростаючого покоління. Водночас, доводиться
констатувати, що незважаючи на значну увагу збоку суспільства здоров’я учнів
постійно погіршується. Кількість здорових дітей у нашій країні,за різними даними,
коливається від 4% до10%. Вступаючи до школи, 85% дітей мають ті чи інші
порушення соматичного та психічного характеру, зростає кількість дітей, які мають
психоневрологічні захворювання. На сьогоднішній день 36% учнів
загальноосвітніх шкіл мають низький рівень фізичного розвитку, 34 – нижче
середнього, 23 – середній, 7 – вище середнього і лише 1% високий. При цьому,за
останні роки спостерігається тенденція до погіршення стану здоров’я школярів усіх
вікових груп [1].
У зв’язку з вище зазначеним актуальним є пошук ефективних освітніх
технологій, в яких збереження здоров’я учнів є пріоритетним завданням. Цьому
сприяє «Національна доктрина розвитку освіти», метою якої є виховання людини в
дусі відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих як до
найвищої індивідуальної і суспільної цінності [10] Закон України «Про загальну
середню освіту» також спрямовує педагогів на формування. особистості учня,
розвиток його здібностей і обдарувань, забезпечення повноцінного фізичного
розвитку й зміцнення здоров’я [11].
Метою статті є обґрунтування змісту «інноваційні здоров’язберігаючі
технології», наведення прикладу їх використання при вивченні біології у школі.
Виклад основного матеріалу. Здоров’язберігаюча технологія – це
сукупність засобів, методів, форм, методичних прийомів організації, проведення та
управління навчально – виховним процесом, що спрямовані на збереження,
формування та зміцнення здоров’я учнів [6].
Як зазначає І. Волкова [3], поняття «здоров’язберігаючі технології»
об’єднують в собі всі напрями діяльності освітнього закладу, щодо формування,
збереження та зміцнення здоров’я учнів. Під здоров’язберігаючими технологіями
різні дослідники розуміють [3:6]:
•
сприятливі умови навчання дитини у школі (відсутність стресових
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
•
оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових,
статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);
•
повноцінний та раціонально організований руховий режим.
Розглядаючи класифікацію існуючих технологій здоров’язбереження
О. Ващенко виокремлює такі типи [2]:
- здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для
перебування, навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної
організації виховного процесу, відповідність навчального та фізичного
навантажень можливостям дитини;
- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення
фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу здоров’я: фізична підготовка,
фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична
терапія;
- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих
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навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика
травматизму та зловживання небезпечними речовинами, статеве виховання. Ці
технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів загально
навчального циклу, введення до варіативної частини навчального плану нових
предметів, організації факультативного навчання та додаткової освіти;
- виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, які
сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я
як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя,
підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини.
На нашу думку, найбільший потенціал для реалізації існуючих освітніх
технологій здоров’язбереження мають такі шкільні предмети як «Біологія»,
«Основи здоров’я» та «Фізична культура». Здійснюючи огляд навчальних програм
для 6-9 та 10-11 класів [9] можна сказати про широкі можливості для
застосовування технологій здоров’язбереження на уроках « Біології» та «Біології
та екології». Приклади наведено у таблиці 1.
Таблиця 1.
Приклади застосування технологій здоров’язбереження на уроках біології
Клас
Теми
Здоров’язберігаючі технології
6 клас Одноклітинні
Виготовлення
пам’яток
для
профілактики
організми.
інфекційних
та
паразитарних
Перехід
до захворювань;розпізнавання отруйних гриби.
багатоклітинності.
Гриби.
7 клас Різноманітність
Розроблення ігрової методики, пам’яток, леп-буків
тварин.
на уроці при вивченні біологічних особливостей
паразитарних безхребетних для попередження
зараження ними.
8 клас Опора і рух.
Розробити проект на тему: «Профілактика
Транспорт
порушення постави та плоскостопості».
речовин.
Проведення тренінгів на тему: «Шкідливі звички
Дихання.
та їх наслідки».
Нервова система. Проведення
заходу
санітарно-гігієнічного
характеру, пов’язаних із респіраторно-вірусними
інфекціями.
Введення листків здоров’я.
Урок на тему: «Психологічна рівновага та
здоров’я».
10
Обмін речовин і Проведення тренінгу, написання статті у шкільну
клас
перетворення
газету на тему «Раціональне харчування –
енергії.
запорука здоров’я».
11
Біологічні основи Проведення Дня здоров’я, тренінгів на теми:
клас
здорового
«Здоров’я, здоровий спосіб життя», «ВІЛ/СНІД»,
способу життя.
«Безпечне статеве життя та профілактика хвороб,
що
передаються
статевим
шляхом»,
«Профілактика вірусних захворювань» та ін.
Висновки. Реалізація змістовної лінії «Здоров’я і безпека» є провідним
завданням біології. Зміст програм навчальних дисциплін «Біологія», «Біологія та
104

екологія» дозволяє широко застосовувати здоров’язберігаючі освітні технології.
Вони спрямовані на сформування духовно, емоційно, соціально та фізично
повноцінного члена суспільства, що здатний дотримуватися здорового способу
життя, формувати безпечне життєве середовище.
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11. Про загальну середню освіту [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
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А. М. Чижевська,
вихователь ГПД Коростишівської гуманітарої гімназії №5, м. Коростишів.
Науковий керівник, канд. пед. наук, О. А. Сорочинська
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
ТЕХНОЛОГІЯ LEGO У ФОРМУВАННІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО
ЗДОРОВ'Я ДІТЕЙ
Всі батьки хочуть бачити свою дитину високо інтелектуально здоровою.
Тому, що така людина в подальшому житті бути здатна на неабиякі вчинки, для неї
не складно буде охопити поглядом сторінку та запам'ятати матеріал. Вона легко
вчиться, зосереджується на важливій справі, знаходить нестандартні, але прості
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методи розв'язання проблем, випромінює нові ідеї або концепції, здатна змінювати
навколишній світ на краще.
Але, щоб досягти таких результатів дитині треба приділяти увагу, працювати
над її інтелектуальним розвитком. Робити це необхідно з пелюшок, бо у малечі
нейрони головного мозку працюють із великою швидкістю. Процес обробки
інформації миттєвий, згодом процеси сповільнюються, але не згасають, у процесі
всього життя нейрони прокладають нові шляхи.
Люди завжди працювала над виробленням методик, які б покращили її
розумову діяльність. Однією з інноваційних технологій є LEGO-технологія – яка
охоплює в собі всі найбільш поширені методи та форми заохочення дитини до
інтелектуального розвитку.
Актуальність дослідження. LEGO-цеглинки є начальною проекцією тих
інтелектуальних операцій, які використовуються в навчанні впродовж всього
життя. Багато вчителів вже використовують LEGO-технології в процесі навчання,
розробляють та впроваджують в практику нові та цікаві методики навчання дітей.
Серед ним можна відмітити Т. Биковського, Т. Вихренко, Д. Денисюк, Ю. Іванова,
С. Кучер, Л. Павлюк, О. Петегирич, Т. Полянську, Г. Ріллє, В. Ткачука,
О. Тополюкову, Н. Чигрин. Всі ці видатні вихователі помітили, що використання
цієї методики на заняттях учить дітей аналізувати, порівнювати, приймати швидкі
рішення, у них розвивається спостережливість, увага, пам'ять, асоціативне
мислення.
Мета статті проаналізувати особливості використання LEGO-технології для
формування інтелектуального здоров’я дітей.
Перші конструктори LEGO з'явилися ще на початку 1930 року, компанія
Minibrix випускала цеглинки трішечки з іншим кріплення. У 1939 році Хилари
Фишер Пейдж, британець, засновник компанії Kiddicraft і перший виробник
пластикових іграшок у Європі, запатентував кубики, які нагадували початкові
LEGO-цеглинки. Для нього це була одна із сотень іграшок, які вироблялися
компанією. А для данця, який заснував компанію LEGO у 1916 році у містечку
Біллунн, це стало справою життя. Оле Кирк Кристиансен розпочав свій бізнес із
вироблення дерев'яних іграшок. У 1949 році він удосконалив кубики, зробив їх
кріплення більш зручними та назвав їх «автоматичні скріплюючі блоки».
Неймовірним є те, що всі цеглинки випущені після 1958 року можна скріпляти
поміж собою [3].
Згодом LEGO-блоки набули великої популярності у грі дітей. Сучасна Нова
українська школа взяла LEGO-технологію на озброєння у процесі навчання дітей.
Так майже в усіх навчальних закладах вже використовують для занять конструктор
LEGO. Упродовж гри вчитель бачить, як дитина стає більш самостійною,
навчається орієнтуватися в навколишньому середовищі, досліджувати його,
міркувати, приймати самостійні рішення та аналізувати їх. Тільки у грі дитина
може розвиватися у різнопланових напрямках. Це не тільки складання
конструктору. Тренується витримка, фізичні властивості дитини, соціалізація
малечі в суспільстві, математичні навички. Також дитина починає порівнювати
себе з дорослими. Використання LEGO-конструювання у педагогічній практиці
допомагає не тільки інтелектуальному розвитку дитини, а й налагоджує
взаємовідносини між дітьми та вчителями, серед дітей у класі, навчальний процес
стає непереривним. Дитина розвиває в собі інтелектуальні здібності, творче
мислення та конструктивні навички. Діти, які залишаються на групу продовженого
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дня і беруть участь у загальних іграх, швидше засвоюють шкільну програму, в них
більш розвинуті актуальні для нашого часу звички, такі як творче та критичне
мислення, направлене на вирішення конкретних задач, уміння плідно працювати у
команді, вести діалог. Також, конструктором LEGO можна користуватися,
вивчаючи математику, займаючись музикою чи фізкультурою.
Використання LEGO-технології потребує врахування вікових особливостей
дітей. З віком ігри дітей стають більш складними, в них закладаються більші
вимоги від дитини.
Так ,для наймолодших діточок гра полягає у самих простих вправах. Мета
гри, щоб діти запам'ятали та навчилися відрізнити кольори та геометричні фігури,
вміли сортувати їх за цими показниками. Можна запропонувати розкласти
цеглинки LEGO певного кольору в корзинки з таким же кольором. Або знайти всі
цеглинки однієї форми, кольору.
Група 2 – середня – діти вже можуть відрізняти кольори та форми цеглинок
конструктора LEGO. Тому задача ускладнюється. Вчитель навчає дитину
орієнтуючись на картки з зображеннями. В цей період дитина вчиться обробляти
великий обсяг інформації, аналізувати, порівнюючи зображення на картинці з
цеглинками конструктору, розвивається моторика рук та пам'ять. Діти навчаються
експериментувати, складаючи конструкції з декількох деталей, моделювати різні
конфігурації між собою.
Школярі перших навчальних класів вже можуть гратися, як з вчителем, так і
самостійно, вони вигадують нові ігри, підключаючи до них інших діточок.
Розвивається пам'ять, асоціативне мислення, соціальна адаптованість.
Можна привести декілька прикладів ігор для маленьких школярів.
1. Запропонуйте дитині зробити букву за допомогою цеглинок різного
кольору.
2. Кожен учень бере собі 6 різних цеглинок та поєднує їх між собою, як йому
заманеться. Після цього кожна дитина заповнює картки, які підготовлені
заздалегідь. Питання мають бути різними:
- цеглинка знаходиться на ______
- цеглинка знаходиться під ______
- цеглинка знаходиться між ________ та ________
- цеглинка знаходиться праворуч від _______ та інші.
Після заповнення карток упродовж 20-30 хвилин, учень віддає картку та
створену конструкцію вчителю, або іншому учню, які й перевіряють їх
відповідність.
3. Запропонуйте дитині зробити невеличкий лабіринт із цеглинок. Після
створення діти обмінюються поміж собою лабіринтами та намагаються їх пройти,
після цього знов обмінюються з наступною дитиною.
4. Запропонуйте дитині побудувати щось за допомогою цеглинок із
зав'язаними або закритими очима. Можна дати готові картки з завданням, а ліпше
дозволити дитині самостійно вирішувати, що вона хоче збудувати.
5. Учитель робить невелику споруду з 8-10 цеглинок і дає можливість
запам'ятовувати її впродовж 5-10 хвилин. Після цього споруду треба накрити або
сховати і діти самостійно намагаються її відтворити. Після закінчення складання
порівнюється фігура вчителя й учнів.
6. Домовтеся з дітьми, що приголосна та голосна букви мають певний колір.
Ви називаєте букву, а діти повинні показати кубик відповідного кольору.
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7. Діти повинні зібрати фігурки по професіях, а після цього розказати
трішечки про них. Чим вони займаються, де працюють.
8. Обов'язково необхідно розбавляти інтелектуальні змагання з невеликим
фізичним навантаженням. Використайте цеглинки для різноманітних ігор і змагань,
які так люблять діти. Це допоможе зробити атмосферу в колективі більш веселою
та об'єднати дітей у єдину команду.
Аналізуючи все вищеназване можна сказати, що:
1.
Діти стають більш жвавими, активними, комунікаційним.
2.
Діти знайомляться з початковими математичними знаннями.
3. Сприйняття навчального матеріалу більш ефективне.
4. За допомогою асоціювання дитина вчиться досягати поставлених задач,
приймати самостійні рішення, аналізувати та працювати в команді.
5. Дитина розкриває свої таланти.
6. Розвивається дрібна моторика рук, мовлення та розумові здібності.
7. Дитина вчиться орієнтації в просторі та площині.
8. Розширюється уявлення дитини про навколишній світ, архітектуру,
транспорт, тощо.
9. Розвивається звичка розділяти щось на складові частини та складати з
частин єдине ціле.
10. Вони вчаться спілкуватися один з одним, з вчителем, поважати свою
працю та інших.
Отже, в колективі створюється атмосфера змагань, що також стимулює
дитину до розвитку.
Висновки. LEGO-технології ідеально вписуються в новий соціальний
проект «Нова українська школа», дають можливість застосовувати сучасні
комунікаційні та інформаційні технології для розвитку дитини, стимулювання
навичок спілкування, творчих здібностей, вирішення дитиною самостійно
дослідницьких, пізнавальних і комунікативних завдань.
Конструктор LEGO є невіддільною частиною педагогічної системи, яка бере
участь в усіх процесах, що стосуються розвитку дитини шкільного віку та її
навчання. LEGО – конструювання це ефективний засіб, яких об'єднує спільні
зусилля педагогів та батьків у розв'язанні питання виховання та розвитку дитини.
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СЕКЦІЯ 6. ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ
ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ

І. В. Новіцька,
кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки
І. А. Вербовський,
старший викладач кафедри педагогіки,
професійної освіти та управління освітніми закладами ННІ педагогіки
(Житомирський державний університет імені Івана Франка).
УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Вступ. Сурове сьогодення існування нашої держави ще раз загострило увагу
на проблемі збереження та зміцнення здоров’я нації, оскільки постійна тенденція
до погіршення здоров’я на межі глобальної кризи нації. З покон віків заклалося, що
лише здорова нація спроможна розвивати країну, власне визначає її шлях
подальшого розвитку та існування вцілому.
Важливим моментом у вихованні здорового покоління є вироблення стійких
соціальних настанов щодо усвідомлення необхідності ведення здорового способу
життя та ціннісного, відповідального ставлення до власного здоров’я та здоров’я
соціуму, оскільки, як засвідчують статистичні данні, з кожним роком показники
стану фізичного й психічного здоров’я населення значно погіршуються. Гостроти
проблемі зниження здоров’я додає збіднення великої частини населення, екологічні
кризи, низьке усвідомлення більшою частиною населення стереотипів здорової
поведінки і ведення здорового способу життя, зниження доступності до якісних
медичних послуг, практична відсутність медичних послуг у сучасній системі
освіти, система та особливості харчування. І не менш важливими чинниками, які
впливають на загальний стан людини є постійні зміни в системі підготовки
спеціалістів практично будь-якої сфери, стрімка деджиталізація, інформатизація,
технологізація
суспільства.
Оскільки
створюються
неприродні
умови
функціонування живого організму, то відповідно він перебуває у постійному
стресі, що призводить до втомлюваності, втрати імунітету, виснаженості, втрати
буття.
Актуальність дослідження. А тому проблема вивчення та удосконалення
системи управління якістю освіти, механізмів збереження здоров’я у відповідних
процесах є надзвичайно актуальною та гострою. Сьогодні є потреба вивчення та
впровадження у підготовку фахівців усіх сфер та діяльність освітніх, медичних,
фізкультурноспортивних, рекреаційних та оздоровчо-реабілітаційних установ
результатів теоретико-методологічних і практичних досліджень, які розглядають
проблему здоров’я і здоровʼязбереження.
Аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчив, що проблемі підготовки
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висококваліфікованих
фахівців
у
сфері
освіти
до
здійснення
здоров’язбережувальної діяльності в освітніх закладах присвячено рід досліджень,
зокрема, Н. Абаскалова, О. Алексеєва, Ю. Бойчук, І. Братищенко, О. Ващенко,
Г. Мещерякова, І. Ніколаєва, В. Омельяненко, О. Сапожник, та ін.
Проведено низку наукових досліджень самих чинників, що впливають на
професійне здоров’я педагога та досліджено умови збереження здоров’я
(О. Анісімова,
Є. Бєлолюбська,
А. Гордєєва,
М. Доброрадних,
Г. Мітін,
Р. Хусанінова та ін.), психолого-педагогічних умов збереження чинників
виникнення професійного стресу, професійних деформацій, деструкцій,
дисгармоній (О. Баранов, Н. Водоп’янова, Е. Симанюк та ін.).
Мета статті. Проаналізувати та надати механізми управління якістю освіти
на засадах здоров’язбережувальних технологій.
Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах впровадження
здоров’язбережувальних технологій в освітній процес носить міждисциплінарний
характер. Крім того, освітяни (від керівника освітнього закладу до педагога, від
ректора (директора) до майбутнього фахівця) у процесі своєї фахової підготовки та
практичної діяльності несуть повну відповідальність за учасників освітнього
процесу. Що у свою чергу покладає ще більшу відповідальність щодо розуміння
поняття «здоров’язбережувальна технологія».
Спостереження та дослідженя в галузі здоров’язбереження дозволили
з’ясувати наспутне: здоровʼя людини на 45-50% визначається способом життя, на
20% – впливом навколишнього середовища (природного, техногенного), на 20% –
спадковістю, на 8-10% – охороною здоровʼя, харчуванням тощо. Отже, наше
навчити дитину, студента, викладача, підлеглого розуміти описану закономірність і
відповідно вміти розставляти пріоритети щодо збереження живих організмів та
створення відповідних умов існування [1].
Так, завданням здоров’язбережувальної педагогіки, з одного боку, є
формування спеціальних знань, умінь, навичок збереження і зміцнення власного
здоров’я, а з іншого – вчасно передбачення в інноваційних педагогічних
технологіях можливостей здійснення самостійних спроб удосконалення себе
самого, свого тіла, психіки, емоцій, удосконалення та розвиток своїх
комунікативних здібностей, враховування гуманного ставлення до світу, до
оточення, до самого себе [1; 2; 6].
Перед фахівцями з надання освітніх послуг, керівниками освітніми
закладами постає ряд завдань, виконання яких може кардинально вплинути на
формування здорової нації в подальшому. Зокрема, донесення інформації про
небезпеку чинників ризику навколишнього середовища Тільки в тісному
взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, психологами,
соціальними педагогами – усіма, хто зацікавлений у збереженні та зміцненні
здоров’я дітей, надавачі освітніх послуг можуть створити здорове освітнє
середовище для повноцінного розвитку особистості. Особливо це актуально у
зв’язку із впровадженням інклюзивного навчання в освітні заклади.
Крім того формування здорового способу життя у майбутніх фахівців в
галузі освіти вимагає включення до навчальних планів та програм з підготовки
здобувачів освіти питань з попередження проблем тютюнопаління, вживання
алкоголю, наркогенних речовин. Це в свою чергу дозволить посилити
профілактичну роботу серед студентів і мотиваційну компоненту щодо
усвідомлення, збереження і підтримання власного здоров’я.
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Прикрим є той факт, що сьогодні ми не до кінця усвідомлюємо роль
харчування як важливої фізіологічної потреби організму. Котра безпосередньо
впливає на побудову і безперервне оновлення клітин і тканин; надходження енергії,
яка необхідна для забезпечення енергетичних затрат організму; надходження
речовин, із яких в організмі утворюються ферменти, гормони, інші регулятори
обмінних процесів та життєдіяльності [1; 3].
Кожна сучасна людина повинна володіти необхідними відомостями про
раціональне харчування, речовини, з яких складається їжа, їх роль в
життєдіяльності організму. Ці знання необхідні для нормального розвитку
організму, збереження здоровʼя, високої розумової і фізичної роботи. Тому
педагоги повинні при потребі навчити батьків дітей правильно і вчасно
оргізовувати харчування. А ще більш важливим є момент організації та
дотримання раціонального харчування школярів у сучасних умовах
функціонування освітніх закладів. Якісне та кількісне корегування фактичного
харчування сприяє збереженню та зміцненню здоров’я дитини, опірності
шкідливим факторам навколишнього середовища, високій фізичній і розумовій
працездатності та успішному навчанню.
Сьогодні потребує поглибленого вивчення проблема соціального здоров’я
школярів, студентів. Нерідко трапляється так, що самі батьки стають причиною
дезадаптації дітей у соціумі, породжують комплекси, спричиняють психічні
порушення, які заважають дитині самореалізуватися. Тут важливим буде завдання
перед учителями та батьками у вихованні в дитини відповідального ставлення до
власного здоров’я і здоров’я людей, що її оточують, як до найвищої індивідуальної
та суспільної цінності. Реалізація цього завдання здійснюється за рахунок
валеологічного виховання в освітніх закладах, створення екологічно спрямованого
життєвого простору, оптимізації режиму освітнього процесу, впливу на свідомість
дитини під час навчання, інтеграції змісту навчальних дисциплін, формування
вмінь приймати оздоровчі рішення, надаючи кожній дитині психологічну
підтримку, просвітницьковиховної роботи, формування навичок здорового способу
життя з орієнтацією на власний приклад тощо [1; 5; 7].
Необхідною умовою успішної професійної діяльності педагога, тай фахівця
власне кожної галузі є також його власне здоров’я. Власне здоров’я в хорошому
стані – це шлях до самореалізації, творчого кар’єрного зростання, стабільність
результатів праці, забезпечення високого рівня професіоналізму, соціальнопсихологічне благополуччя та рівень «життєстійкості» не тільки себе самого, а й
того кого навчають.
У професійній практичній діяльності керівника будь-якої ланки необхідно
практикувати наступне: позитивна оцінка результатів роботи, досягнень;
сприятливий психологічний клімат у ввіреному колективі, підтримка колег по
роботі, заслужений авторитет і повага; кар’єрне зростання; моральні і матеріальні
стимули; вдячність учнів, батьків та ін [1; 4; 7].
Висновки. Отже, питання зміцнення здоров’я населення, опередження
захворюваності, подовження активних трудових років повинно знаходитись
постійно у центрі уваги кожної людини, нації, держави. При чому основними
ознаками за якими можна визначити здорову людину є: повне фізичне, духовне,
розумове і соціальне благополуччя; гармонійний розвиток організму, відсутність
хвороби; рівновага організму і середовища; нормальний стан організму; здатність
до повноцінного виконання функцій; здатність пристосовуватися до динамічних
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умов навколишнього середовища, мотивація та бажання удосконалюватися.
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ЛЕПБУК ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА РОБОТИ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ
ПАРАЗИТІВ ЛЮДИНИ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ ШКОЛІ
Вступ. Паразитарні хвороби завдають збитків населенню і посідають
четверте місце у сумному рейтингу захворювань людини після діареї, туберкульозу
та ішемічної хвороби. Незважаючи на успіхи медицини ситуація в Україні
залишається напруженою. Вважають, що кожен мешканець упродовж життя
неодмінно зазнає інвазії паразитами [1]. Боротьба з такими захворюваннями є
актуальним завданням не лише для системи охорони здоров’я, а й для кожного з
нас, оскільки лише особиста відповідальність спроможна насправді знизити
показники захворюваності у країні.
Актуальність дослідження. Для успішної боротьби з паразитарними
хворобами необхідно знати біологію та морфологію паразитів, найбільш поширені
шляхи зараження, патогенний вплив на людський організм та заходи профілактики.
Ці знання кожен має отримати якомога раніше, бажано ще в шкільному віці. Саме
тому під час вивчення біології у загальноосвітніх навчальних закладах
дотримуються змістової лінії «Здоров’я і безпека» [2]. Вивчення паразитичних
112

організмів сприяє засвоєнню учнями заходів профілактики паразитарних
захворювань та спонукає до збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих
людей.
Мета статті. Насправді серед сучасних школярів доволі мала частка дітей
цікавиться біологією, а тим більше паразитичними тваринами. Тому педагогам
важливо віднайти ті методи навчання, які зацікавлять дітей, сприятимуть розвитку
їх творчих здібностей, формуватимуть логічне мислення. Одним із таких
нестандартних методів візуалізації інформації, яким має володіти сучасний
вчитель, є лепбук. Метою нашого дослідженя є з’ясування особливостей
використання лепбука як інноваційної форми роботи під час вивчення паразитів
людини.
Виклад основного матеріалу. Вважають, що перший лепбук було створено
для домашнього навчання письменницею з Вірджинії Теммі Дабі. Основою цього
методу стало складання різними способами аркушів паперу і наповнення їх
відповідною інформацією. Під час таких нескладних дій діти легко і непомітно, а
головне надовго запам’ятовували необхідний матеріал. Згодом окремі елементи
почали вкладати в одну папку, в результаті чого й з’явилася саморобна книга, яка
може розташуватись на колінах у дитини. Ця інновація була помічена педагогами і
незабаром лепбук стали розглядати як окремий перспективний метод навчання.
Розрізняють кілька типів лепбуків відповідно до мети їх застосування – ігрові,
навчальні, автобіографічні, до визначних дат тощо.
Використання лепбуків при вивченні біології в загальноосвітній школі має
ряд переваг. Діти стають активнішими, оскільки мають можливість самостійно
обирати спосіб викладення інформації. Візуалізація матеріалу сприяє кращому
його розумінню та запам’ятовуванню. Учні вчаться впорядковувати і
систематизувати інформацію, самостійно її аналізувати та робити висновки. Це
досить зручний спосіб повторення та узагальнення вивченого [3]. Кожен лепбук є
унікальним, він грунтується на індивідуальному баченні матеріалу кожною
дитиною, відображає різноманітність способів досягнення кінцевої мети.
Лепбук може бути використаний як для індивідуальної, так і для групової
роботи на заняттях. У другому випадку важливим завданням педагога є досягнення
добровільного об’єднання учнів, забезпечення їх вільного спілкування у процесі
виконання проєкту. Лише за таких умов спільна праця над створенням саморобної
книги сприяє розвитку комунікаційних навичок, командної взаємодії тощо [3].
При створенні лепбуку, як і під час роботи над проєктом, варто
дотримуватись певного алгоритму дій [4]. Тему зазвичай обирає вчитель. Вона
може бути як загальною, так і досить вузькою. Однак значно цікавіше обирати
тему разом із школярами. Складати план також рекомендуємо колективно. Це
зацікавлює учнів, формує у них активну позицію особистості. Необхідно ретельно
продумати макет і складові лепбуку, адже саме від цього залежить успіх проєкту.
На цьому етапі педагог має дати можливість дітям сповна проявити свою фантазію
та креативність. Так, можна підготувати спеціальні фігурні конвертики, кишеньки,
пазли, книжечки-веселки, різнорівневі книжечки, гармошки, віконечка тощо.
Рекомендуєммо використовувати папір різного кольору в контрасних поєднаннях.
Це прикрасить лепбук, а також за допомогою кольору можна виділити головні і
підпорядковані поняття – акцентувати увагу учнів на важливих моментах. Останній
етап створення (поєднання основи та складових) вимагає акуратності та охайності.
Готовий лепбук можна використовувати багаторазово для повторення вивченого
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матеріалу чи актуалізації отриманих знань перед вивченням нової теми.
Більшість педагогів переконані, що лепбукінг є доречним для дошкільнят
або у початковій школі [3, 4, 5], оскільки діти саме цього віку потребують
поєднання ігрової та навчальної діяльності. Однак, ми застосували цей метод
візуалізації інформації для вивчення паразитичних тварин з учнями молодших,
середніх та старших класів і переконалися, що використання лепбуків може бути
доцільним для школярів будь-якого віку.
В червні 2019 року в межах навчально-пізнавального «Біологічного
порталу», організованого викладачами кафедри зоології, біологічного моніторингу
та охорони природи ЖДУ для школярів Житомира, з учнями початкової школи ми
виготовляли великі спільні лепбуки (формат А2, один лепбук на групу) на тему
«Знання – твоя зброя (профілактика паразитарних хвороб)». В такій ситуації варто
розподіляти роботу на складові між різними учнями з фінальним об’єднанням їх
доробку у єдиний проєкт. Кожна дитина зуміла віднайти для себе частину роботи,
яка найбільше їй подобалась – підписати, намалювати, вирізати, наклеїти,
підібрати пари, розташувати у кишеньки. Зацікавленість молодших школярів
незвичним способом подання інформації допомагає педагогу повноцінно
викладати матеріал навіть дещо підвищеної складності (зважаючи на вік учнів).
Учитель в даному випадку є одночасно і носієм інформації, і консультантом. Діти
здобувають знання самостійно, в результаті власної дослідницької діяльності, тому
й цінність таких знань значно вища.
З учням середньої та старшої школи ми створювали індивідуальні лепбуки
на цю ж тему. Школярі цього віку мають стійку мотивацію, готові приймати
самостійні рішення, можуть об’єднувати і узагальнювати інформацію, здатні
коментувати процес та результати своєї діяльності. Педагог пропонує теоретичний
матеріал, за потреби коректує діяльність учнів. Водночас учитель не обмежує
творчість учнів, їх оригінальність, а навпаки, сприяє креативним рішенням. Робота
над лепбуком спонукає школярів знаходити необхідну інформацію серед великої
кількості інформаційних джерел, викликає бажання самостійно розширювати свої
знання.
Працюючи з великою кількістю учнів різного віку ми на власному досвіді
переконалися, що лепбукінг може стати основою при вивченні будь-якої теми і
викликати зацікавлення навіть такою специфічною темою, як вивчення
паразитичних організмів людини.
Для учнів, які цікавляться біологією і хочуть отримати додаткові знання,
бажано використовувати систему «планувати, робити і переглядати» під час
створення лепбука. Найкращий варіант при вивчення матеріалу дозволити учням
обирати те, про що їм хотілося б дізнатися. Після обрання теми робота над
лепбуком буде складатись з чотирьох етапів, які перетворені у чотири основні
питання. 1. Що ми вже знаємо? 2. Чого б ми хотіли навчитися / дізнатися? (вчитель
записує думки учнів і дискутує з ними). Після цього вивчається обрана тема,
збирається інформація щодо можливих складових, які стануть частиною лепбуку:
смислові блоки, схеми, пазли, книги-віяла, картки, фотографії. Наприкінці
вивчення теми є ще два питання, які потребують відповіді. 3. Що ми знаємо тепер
такого, чого раніше не знали? 4. Що б ми хотіли дізнатися ще, якби мали шанс
зробити лепбук знову? Іноді остання дискусія призводить до подальшого
розгортання теми. Наступні проблеми знову можна реалізувати в лепбуках. Це
дійсно добре для учнів, оскільки вони можуть повернутися через них до
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початкового матеріалу і посилити знання, які вже мають.
Висновки. При вивченні біології лепбук можна застосувати як метод
навчання з учнями будь-якого віку. Він інформативний та багатофункціональний,
сприяє розвитку різнобічної творчої особистості. Лепбукінг є ефективною
інноваційною формою роботи, яку доцільно використовути на уроках біології, для
проведення позаурочних заходів, виконання домашніх завдань тощо. Особливо
корисним він стане при вивченні складних і насичених інформацією тем.
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