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Актуальність обраної теми. Однією з найбільш гострих проблем 

сучасності є підвищення рівня здоров’я дітей. Актуальність цього питання 

зумовлена підвищенням захворюваності серед учнів, зниженням рівня їх 

фізичної підготовленості і здоров’я.  

Особливе місце в системі шкільного навчання займає молодший 

шкільний вік, тому що, він виступає основним періодом набуття соціального 

досвіду, зокрема інтенсивно формуються інтереси, потреби, збільшуються 

пізнавальні здібності дитини. Тому заняття з фізичної культури потрібно 

організовувати так, щоб вирішувати як завдання розвитку рухових вмінь, 

навичок і якостей, так і формування ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб 

життя.  

Розв’язання проблеми збереження здоров’я та забезпечення 

гармонійного розвитку особистості в навчальних закладах є досить 

актуальною проблемою і має великий практичний інтерес. Виключне 

значення у покращенні здоров’я дітей відіграє якість і зміст організації 

процесу фізичного виховання. У зв’язку з цим, перед фізичною культурою як 

основою забезпечення зміцнення здоров’я є впровадження в освітній процес 

із фізичного виховання здоров’яформуючих освітніх технологій.  
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Важливе значення набувають теоретичні та практичні положення 

здоров’яформуючої діяльності у зв’язку з вирішенням принципово нових 

завдань, які окреслені у концепції Нової української школи.  

Тому, набуває важливості систематизація наукових положень щодо 

обґрунтування концепції здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного 

виховання, яка має цілеспрямовану оздоровчу, гуманістичну, особистісно 

орієнтовану взаємодію учасників педагогічного процесу і включає 

інноваційні підходи щодо застосування засобів, прийомів, методів, 

спрямованих на формування та збереження здоров’я молодших школярів.         

 

Зв’язок роботи з науковими планами, темами. Дисертацію виконано 

відповідно до «Зведеного Плану НДР у сфері фізичної культури і спорту на 

2011–2015 рр.» Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту за 

темою 3.7 «Вдосконалення біомеханічних технологій у фізичному вихованні 

і реабілітації з урахуванням індивідуальних особливостей моторики людини» 

(номер державної реєстрації 0111U001734) і Плану НДР НУФВСУ на 2016–

2020 рр. за темою 3.13 «Теоретико-методичні основи здоров’яформуючих 

технологій у процесі фізичного виховання різних груп населення» (номер 

державної реєстрації 0116U001615). Роль автора, як співвиконавця, полягає в 

розробці концепції здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку. 

 

Ступінь обґрунтованості наукових положень, висновків і 

рекомендацій, сформованих у дисертації, їх достовірність і новизна, 

повнота їх викладу в опублікованих працях. Обґрунтованість та 

достовірність результатів дослідження обумовлені сукупністю 

методологічних і теоретичних позицій дослідження; теоретико-

методологічною обґрунтованістю концепції дослідження; аналізом сучасних 

підходів до вирішення проблеми; організацією експериментальної роботи з 

використанням комплексу методів дослідження, адекватних об’єкту і 
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предмету, меті і завданням дисертаційного дослідження, практичною 

апробацією; статистичною обробкою отриманих результатів та позитивним 

ефектом від втілення. 

Результатами дослідження носять об’єктивний характер за кількістю 

досліджуваних. У констатувальному педагогічному експерименті брали 

участь 265 учнів (131 хлопчик та 134 дівчинки) Кролевецької ЗОШ № 5 

Кролевецької районної ради Сумської області; КЗ «Загальноосвітня школа І–

ІІІ ступенів № 8 Вінницької міської ради», м. Вінниця; Стадницької ЗОШ І–ІІ 

ступенів Вінницької області Вінницького району селища Стадниці; ЗОШ І–

ІІІ ступенів № 1 – гімназії, смт. Муровані Курилівці Вінницької області. Діти 

були розподілені на статевовікові групи: 6 років (n = 47) – 22 хлопчики та 

25 дівчаток, 7 років (n = 91) – 47 хлопчиків та 44 дівчинки, 8 років (n = 40) – 

21 хлопчик і 19 дівчаток, 9 років (n = 50) – 22 хлопчики та 28 дівчаток, 

10 років (n = 37) – 19 хлопчиків та 18 дівчаток. 

У формувальному експерименті брали участь учні другого циклу 

навчання в початковій школі в ЗОШ І-ІІ ступенів №5 м. Кролевець Сумської 

області у кількості 40 дітей, які сформували контрольну та експериментальну 

групи по 20 осіб у кожній; учні першого циклу навчання в початковій школі в 

спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів №1 м. Кролевець Сумської області у 

кількості – 51 дитина, які сформували контрольну (25 дітей) та 

експериментальну (26 дітей) групи.  

Аналіз обґрунтованості наукових положень, мети, завдань і висновків 

свідчить про їх логічний зв'язок.  

За темою дисертації опубліковано 47 наукових праць. Основні 

положення дисертаційної роботи викладено у монографії «Здоров’яформуючі 

технології у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку» 

(2018) та 46 наукових працях за темою дисертації: 1 монографія опублікована 

у співавторстві, 18 праць опубліковано у фахових виданнях України (із них  

10 введено до міжнародних наукометричних баз), 5 – у наукових періодичних 

виданнях інших держав (введених до міжнародних наукометричних баз), 17 
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мають апробаційний характер, 5 додатково відображають наукові результати 

дисертації. 

 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити дієвість концепції здоров’яформуючих 

технологій у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку 

для підвищення показників їх фізичного стану, мотивації та оптимізації 

процесу адаптації до умов навчання в школі. 

 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз наукових даних та практичного досвіду з проблеми 

розробки та використання здоров’яформуючих технологій у процесі 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку для визначення 

перспективних напрямів сучасного етапу розвитку системи освіти відносно 

формування здоров’я дітей. 

2. Визначити чинники, які впливають на перебіг процесів адаптації 

дітей до навчання в школі. 

3. Дослідити показники фізичного стану та мотивації до навчання в 

школі дітей молодшого шкільного віку. 

4. Визначити передумови розробки концепції здоров’яформуючих 

технологій в процесі фізичного виховання молодших школярів. 

5. Обґрунтувати теоретико-методичні засади та сформулювати основні 

положення концепції здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку та визначити умови її 

впровадження. 

6. Теоретично обґрунтувати та розробити здоров’яформуючі технології 

як практичну складову авторської концепції та перевірити її ефективність. 

 

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання дітей молодшого 

шкільного віку.  
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Предмет дослідження – теоретико-методичні основи концепції 

здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку. 

 

Методологія дослідження. Методологічну основу дослідження складали 

діалектичні закономірності розвитку соціальних явищ і процесів, розгляд 

процесу фізичного виховання як складової частини вищого порядку – 

здорового способу життя – і адаптація накопичених знань до реальних умов 

України, що знаходиться на сучасному історичному етапі свого розвитку, а 

також філософські положення про гуманізм – систему поглядів на людину як 

найвищу цінність, що характеризується такими ознаками: повага до свободи і 

гідності кожної людини; урахування інтересів, потреб та індивідуальних 

особливостей кожної людини; благополуччя людини; надання людям 

однакових можливостей для розвитку і самовдосконалення особистості; 

високоморальні стосунки між людьми. 

Реалізація поставлених завдань передбачала теоретичне обґрунтування 

методології побудови здоров’яформуючих технологій дітей молодшого 

шкільного віку в процесі фізичного виховання. Визначено, що діяльність 

українського суспільства в цілому та окремих соціальних інститутів у 

формуванні здоров’яформуючої діяльності повинна базуватися на концепції 

гуманізації процесу залучення населення, зокрема дітей, до рухової 

активності з початкових етапів навчання в школі, теоретико-методологічних 

засадах модернізації системи початкової освіти в Україні.  

Методологія дослідження ґрунтувалась на підходах загальнонаукового 

рівня (системний, синергетичний, діяльнісний, діалектичний) та підходах 

конкретно-наукового рівня (особистісно-орієнтований, диференційований, 

аксіологічний, партисипативний, соціокультурний, середовищний, 

компетентнісний, інтегративний), які покладені в основу авторської 

концепції здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання 

дітей молодшого шкільного віку.  
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Методологія дослідження ґрунтувалася на теоретичних положеннях і 

практичному досвіді: 

 теорії та методики фізичного виховання (Л. П. Матвеева, 2001; 

Ю. Ф. Курамшина, 2004–2010; Т. Ю. Круцевич, 2008–2017 та ін.; 

Б. М. Шияна, 2008; В. Г. Арефьєва, 2014); 

 концептуальних положеннях проектування фізкультурно-

оздоровчих технологій в процесі фізичного виховання (Н. В. Москаленко, 

2009–2018; О. В. Андрєєва, 2014; А. І. Альошина, 2015; Л. И. Лубышева, 

2015–2016; Н. Є. Пангелова, 2015–2018; Е. А. Черепов, 2016; Yea-Wen Lin, 

2014); 

 основ здоров’я та здорового способу життя (С. М. Футорний, 2015–

2018; R. S. Paffenbarger, 1999; S. Schlosberg, 2000); 

 загальних закономірностях впливу оздоровчої рухової активності на 

здоров’я людини, її біологічних, педагогічних та соціальних детермінантах 

(Н. М. Амосов, 1987, 2003; В. К. Бальсевич, 2000, 2009; О. Бар-Ор, 

Т. Роуланд, 2009; Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук, 2013; М. В. Дутчак, 

2015–2018; С. П. Савлюк, 2018; H. W. Kohl, 2012); 

 здоров’язбереженні та здоров’яформуванні учасників освітнього 

процесу (М. Я. Виленский, 2004; Л. М. Калакаускене, 2007; В. О. Кашуба, 

2011–2018; Т. Е. Виленская, 2012); 

 особливостях перебігу процесів адаптації до умов навчання та 

фізичного навантаження (А. Г. Хріпкова, 1990; Т. Е. Виленская, 2012; 

Ю. М. Фурман, 2014–2018). 

Основу дослідження складає розуміння об’єкта, проблемного поля 

питань процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку на 

сучасному етапі. 

 

Методи дослідження. Комплекс методів дослідження визначався, 

виходячи з системного підходу до предмета дослідження, необхідності 
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отримання об’єктивних результатів дослідження, статистичного аналізу 

отриманих даних, і включав у себе: 

- теоретичні методи дослідження: аналіз та синтез даних науково-

методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет і передового 

досвіду з питань організації процесу фізичного виховання дітей шкільного 

віку та досвіду використання здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих 

технологій в освітньому процесі проводилися з метою з’ясування 

проблематики наукового дослідження, визначення мети та завдань 

дослідження, теоретичного обґрунтування та розробки авторської концепції; 

узагальнення нормативно-правової бази, програмно-методичної документації 

проводилось у напрямку визначення нормативно-правового підґрунтя 

функціонування авторської концепції; абстрагування, контент-аналіз 

теоретичних та методичних робіт, конкретизація та класифікація понятійного 

апарату предмета дослідження, прогнозування було покладено в основу 

діяльності щодо формування основних теоретичних положень дисертаційної 

роботи, інтерпретації результатів емпіричного досвіду в систему прикладних 

завдань розвитку процесу фізичного виховання школярів;  

- емпіричні методи дослідження: педагогічне спостереження за 

здійсненням педагогічного процесу фізичного виховання школярів сприяло 

формуванню розуміння змісту діяльності школярів та вчителя у процесі 

фізичного виховання; педагогічний експеримент у формі констатувального та 

формувального для визначення ефективності процесу фізичного виховання в 

початковій школі на сучасному етапі та перевірки ефективності концепції 

здоров’яформуючих технологій дітей молодшого шкільного віку; медико-

біологічні методи дослідження, опитування, педагогічне тестування рівня 

фізичної підготовленості дітей стали основою для отримання та інтерпретації 

емпіричних даних щодо стану та вікової динаміки змін рівня фізичного 

розвитку, особливостей функціонування систем організму, рівня фізичної 

роботоздатності, що сприяло визначенню передумов розробки авторської 

концепції;  
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- статистичні методи дослідження: статистичний аналіз даних, 

отриманих в процесі педагогічного експерименту, передбачав первинний 

аналіз отриманих емпіричних даних із використанням описової статистики, 

вибіркового методу; оцінку узгодженості отриманих даних закону 

нормального розподілу із використанням критерію згоди Шапіро-Уїлка; 

визначення статистично значущих відмінностей вибірок здійснювалось на 

основі параметричних та непараметричних критеріїв; визначення факторної 

структури фізичного стану дітей з використанням факторного аналізу, 

методу головних компонентів; оцінка рівня взаємозв’язку між показниками 

фізичного стану здійснювалась на основі кореляційного аналізу; 

використання даних методів дозволило провести обробку емпіричних даних, 

сприяло їх інтерпретації, формулюванню висновків. Систематизацію 

матеріалу та первинну математичну обробку виконували із використанням 

програмних пакетів MS Excel (Microsoft, США), Statistiсa 8.0 (StatSoft, США). 

 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що:  

вперше:  

 науково обґрунтована та розроблена концепція здоров’яформуючих 

технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, 

основу якої складають теоретико-методичні засади та емпіричний досвід 

формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного 

виховання, що спрямована на формування уявлень у дітей про здоров’я як 

цінність, культури здоров’я, особистісних якостей дитини, що сприяють 

формуванню, збереженню і зміцненню її здоров’я, мотивації до оздоровчої 

рухової активності та навчання в школі, оптимізації процесів адаптації до 

умов навчання в школі. Структурними складовими концепції є: передумови 

розробки (соціальні, біологічні, особистісні), концептуальні підходи 

(системний, синергетичний, діяльнісний, діалектичний, особистісно-

орієнтований, диференційований, аксіологічний, партисипативний, 

соціокультурний, середовищний, компетентнісний, інтегративний), 
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концептуальні основи (мета, завдання, принципи), умови впровадження, 

критерії ефективності концепції та її практична реалізація; 

 теоретично обґрунтовані та розроблені здоров’яформуючі 

технології в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, 

що складаються із адаптаційного, операційно-діяльнісного, аксіологічного, 

гносіологічного, контрольного компонентів, зміст яких визначається у 

відповідності до циклів навчання в початковій школі та в основу яких 

покладено особливості перебігу процесів адаптації дітей до умов навчання в 

школі, процесів фізичного розвитку дітей та становлення функціональних 

систем організму дітей, поетапне формування фізичної підготовленості, 

мотивації, що ґрунтується на факторній структурі фізичного стану дітей 

молодшого шкільного віку; 

 науково обґрунтовано соціальні, педагогічні, організаційні умови 

реалізації здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання 

молодших школярів, які містять заходи планування змісту діяльності та 

засобів впливу на фізичний стан дітей та їх мотивацію до фізкультурно-

оздоровчої діяльності, методичні основи організації та проведення 

здоров’яформуючої діяльності, налагодження співпраці суб’єктів 

педагогічного процесу, формування особистості вчителя як провідної ланки 

здоров’яформуючої діяльності школярів; 

 виявлено характерні ознаки та запропоновано принципи 

здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку: інноваційного проектування, здоров’яформуючої 

валідності, домінанти здоров’я дитини, триєдиного розуміння здоров’я, 

превентивності педагогічного впливу, компетентності вчителя, системності; 

доповнено: 

 масив даних стосовно детермінант, що впливають на здоров’я 

дітей молодшого шкільного віку та їх адаптацію до умов навчання в школі; 

визначено ступінь впливу біологічних, соціальних, особистісних факторів у 

різні періоди становлення організму дітей; механізми нівелювання факторів 



10 
 
негативного впливу на стан здоров’я дитини та процеси адаптації до умов 

навчання в школі; 

 дані щодо умов оптимізації адаптаційного процесу дітей до навчання 

в школі, на основі проведення комплексної діагностики показників адаптації 

до умов навчання в школі; управління процесом адаптації за рахунок 

взаємодії всіх учасників педагогічного процесу; застосування засобів та 

методів впливу на процес адаптації дітей до навчання на основі 

комплексного підходу, індивідуалізації та диференціації;  

 інформаційну базу знань щодо сприятливого впливу засобів туризму 

на організм дітей молодшого шкільного віку;  

 дані про вікові особливості розвитку адаптаційно-резервних 

можливостей дітей молодшого шкільного віку, фізичного розвитку, фізичної 

підготовленості та роботоздатності, що характеризуються гетерохронністю 

розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

 зміст здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого шкільного віку 

в процесі фізичного виховання; 

 положення щодо оптимізації процесів адаптації до умов навчання в 

школі на основі засобів фізичного виховання. 

 

Практична значущість роботи  роботи полягає в емпіричній перевірці 

ефективності концепції здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку для підвищення рівня фізичного 

стану, мотивації до навчання та оптимізації процесу адаптації до умов 

навчання в школі. 

Основні теоретичні положення дисертаційної роботи, висновки і 

рекомендації впроваджено в навчальний процес Національного університету 

фізичного виховання і спорту України, Львівського державного університету 

фізичної культури, Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського, Глухівського національного педагогічного 
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університету імені Олександра Довженка, Житомирського державного 

університету імені Івана Франка, Академії менеджменту та адміністрування в 

Ополе (Польща, м. Ополе), що підтверджено відповідними актами 

впровадження.  

Матеріали дисертаційної роботи впроваджено у процес фізичного 

виховання учнів початкових класів загальноосвітніх шкіл Вінницької та 

Сумської областей, що сприяло підвищенню ефективності процесу фізичного 

виховання та реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової 

активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий 

спосіб життя – здорова нація» та Концепції Державної цільової соціальної 

програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року. 

Кандидатську дисертацію на тему «Автоматизовані системи контролю 

фізичного стану дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного 

виховання» захищено в 2009 році. Матеріали кандидатської дисертації в 

тексті докторської не використано. 

Особистий внесок здобувача у спільно опубліковані наукові праці 

полягає у визначенні пріоритетів щодо організації та формування напрямів 

дослідження, аналізі, обговоренні фактичного матеріалу та теоретичному його 

узагальненні. Внесок співавторів окреслений участю в організації досліджень 

окремих наукових напрямів, допомогою в обробці матеріалів, їхньому 

частковому обговоренні та участю в дискусіях і круглих столах, оформленні 

публікацій. 

 

Оцінка змісту дисертації, її завдання в цілому та ідентичності 

змісту автореферату і основних положень дисертації. Робота складається 

зі вступу, шести розділів, практичних рекомендацій, висновків, списку 

використаних джерел (429 найменувань), додатків, ілюстрована 46 рисунками 

та 62 таблицями. Загальний обсяг роботи – 541 сторінка.  

Автореферат відповідає змісту дисертації і розкриває основні 

положення дисертації 



12 
 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано на зв’язок 

роботи з науковими планами, темами; визначено мету, завдання, об’єкт, 

предмет, основні методологічні засади дослідження; розкрито наукову 

новизну та практичну значущість одержаних результатів, визначено 

особистий внесок здобувача в опубліковані у співавторстві наукові праці; 

подано інформацію про апробацію і впровадження результатів дослідження, 

представлено його етапи та наведено дані про кількість публікацій автора за 

темою дисертації. 

 

У першому розділі «Теоретичний базис здоров’яформуючих 

технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного 

віку» проаналізовано науково-методичну літературу щодо визначення 

проблемного поля дослідження.  

В даному розділі представлено сучасні підходи до вирішення проблеми 

збереження здоров’я школярів; оцінки їх здоров’я та детермінанти, що 

визначають стан здоров’я в період навчання в школі. 

Значна увага приділена автором у визначенні проблем, які стосуються 

підвищенню ефективності організації системи фізичного виховання, серед 

яких недостатній рівень формування особистої фізичної культури учнів, 

відсутність системної здоров’я формуючої діяльності та недостатня 

компетентність вчителів її реалізації. 

Встановлено сутність, понятійний апарат, підходи до класифікації  

здоров’яформуючих технологій, які передбачають сумісну діяльність 

учасників освітнього процесу щодо формування свідомого ставлення 

школярів до власного здоров’я. 

У першому розділі представлено сучасні уявлення про особливості 

формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку та підходи до 

проектування здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного 

виховання. 
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Тому, наукове обґрунтування та впровадження здоров’яформуючих 

технологій, розробка концепції та визначення змісту здоров’яформуючої 

діяльності є актуальною проблемою у фізичному вихованні. 

 

У другому розділі «Методи та організація дослідження» наведено 

дані щодо обґрунтованості методів проведених досліджень, їх адекватності 

щодо об’єкту, предмету, меті та завдань роботи, доцільності застосування 

обраних методів; описано організацію дослідження і контингент 

випробуваних.   

Для досягнення поставленої мети та поступового вирішення завдань 

дослідження було застосовано групу методів: аналіз та синтез даних науково-

методичної літератури, інформаційних ресурсів мережі Інтернет і передового 

досвіду; узагальнення нормативно-правової бази, програмно-методичної 

документації; абстрагування, контент-аналіз, конкретизація та класифікація, 

прогнозування; педагогічні методи дослідження; медико-біологічні методи 

дослідження; опитування; методи математичної статистики: описова 

статистика, вибірковий метод, параметричні та непараметричні критерії, 

факторний аналіз, кореляційний аналіз. 

Дослідження було проведено за період з 2012 р. до 2018 р. та 

охоплювало чотири етапи. У ньому брали участь на констатувальному етапі 

дослідження 265 дітей молодшого шкільного віку, на формувальному етапі – 

91 учень молодших класів. 

На першому етапі (вересень 2012 р. – серпень 2013 р.) передбачалась 

систематизація загальнотеоретичних відомостей та практичного досвіду з 

проблеми розробки та впровадження здоров’яформуючих технологій у 

процес фізичного виховання школярів, визначення сучасних тенденцій та 

стратегічних напрямів розвитку науки щодо формування здоров’я дітей 

шкільного віку, формулювання мети та завдань дослідження, об’єкта та 

предмета дослідження, обґрунтування методології, програми поетапного 

дослідження. Серед методів дослідження була реалізована група теоретичних 
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методів. 

На другому етапі (вересень 2013 р. – травень 2018 р.) передбачалося 

проведення констатувального та формувального педагогічних експериментів 

на основі використання різноманітних методів дослідження. 

У процесі проведення науково-дослідної роботи було здійснено:  

– вивчення показників фізичного стану дітей молодшого шкільного 

віку (показників фізичного розвитку, функціонування систем організму, 

фізичної роботоздатності, фізичної підготовленості, фізичного здоров’я, 

рівня захворюваності, рівня рухової активності), визначено рівень мотивації 

до навчання та рівень теоретичних знань щодо ведення здорового способу 

життя, отримано інформацію щодо особливостей перебігу адаптації до умов 

навчання в школі учнів перших класів та факторів, що впливають на перебіг 

адаптаційних процесів. У констатувальному педагогічному експерименті 

брали участь 265 учнів.  

Апробація основних положень авторської концепції проводилась під 

час проведення формувального педагогічного експерименту: 

– для учнів другого циклу навчання в початковій школі в ЗОШ І–ІІІ 

ступенів № 5 м. Кролевець Сумської області (під безпосереднім авторським 

керівництвом здобувачем Г. О. Бутенко) у 2014–2015 рр. У дослідженні 

брали участь 40 дітей, які сформували контрольну та експериментальну 

групи по 20 осіб у кожній. Тривалість педагогічного експерименту складала 9 

місяців; 

– для учнів першого циклу навчання в початковій школі в 

спеціалізованій школі І–ІІІ ступенів № 1 м. Кролевець Сумської області у 

2017–2018 рр. У дослідженні брали участь школярі (51 дитина), які 

сформували контрольну (25 дітей) та експериментальну (26 дітей) групи. 

Тривалість педагогічного експерименту складала 9 місяців. 

На третьому етапі (червень 2018 р. – липень 2018 р.) здійснено 

математичну обробку та аналіз отриманих результатів, визначено 

ефективність впровадження здоров’яформуючих технологій в процес 
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фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. 

На четвертому етапі (серпень 2018 р. – жовтень 2018 р.) було здійснено 

проведення кількісного та якісного аналізу результатів усіх етапів 

дослідження та їх інтерпретація через призму досліджень інших авторів, 

формування основних висновків дисертаційної роботи, розробку практичних 

рекомендацій, підготовку монографії, оформлення та підготовку 

дисертаційної роботи до офіційного захисту.  

 

У третьому розділі «Характеристика фізичного стану та перебігу 

адаптації до навчання дітей молодшого шкільного віку як критерію 

ефективності процесу фізичного виховання» представлено дані 

констатувального експерименту. Проведена оцінка ефективності процесу 

фізичного виховання на основі визначення показників: фізичного розвитку, 

функціональних показників, фізичної підготовленості; ступеня опірності 

організму несприятливим фактором навколишнього середовища, загального 

рівня захворюваності, з урахуванням рівня рухової активності та 

психологічного стану. 

Автором проведено аналіз перебігу  адаптаційних процесів до умов 

навчання у дітей молодшого шкільного віку, який проводився у відповідності 

до вивчення динаміки показників адаптації дітей молодшого шкільного віку 

до умов навчання в школі за період навчання у першому класі. 

Так, досліджуваний контингент дітей на початку навчального року в 

більшості характеризувався нижче за середній (52,94 %; n = 54) та середнім 

(38,24 %; n = 39) рівнями адаптації до умов навчання в школі. Незначна 

кількість учнів (4,90 %; n = 5) належала до категорії осіб із низьким рівнем 

адаптації та 3,92 % (n = 4) – вище за середній рівень адаптації до умов 

навчання.  

За період навчання у першому класі виявилося, що відбулося 

зменшення частки дітей із вищим за середній та низьким рівнями шкільної 

адаптації, що становило 1,96 % та 2,94 % відповідно, частка з нижчим за 



16 
 
середній рівнем збільшилася на 5,88 %. Натомість на 1,96 % зменшилася 

кількість дітей із середнім рівнем шкільної адаптації. Зазначимо, що 

встановлене зменшення частки дітей із середнім рівнем і збільшення частки 

тих, у кого нижчий за середній рівень шкільної адаптації, було статистично 

незначуще (p > 0,05).  

Зазначається, що серед причин зниження рівня адаптації виявлено 

наступні: порушення гармонійності фізичного розвитку, високий рівень 

захворюваності, низький рівень фізичної підготовленості та роботоздатності, 

погіршення психоемоційного стану.   

Аналіз змін психологічного клімату в класі вказує на поступове 

зменшення, позитивного ефекту емоційного підйому від занять фізичними 

вправами, спілкування з вчителем та зниження мотивації до навчання, що 

свідчить про необхідність нівелювання несприятливих факторів впливу на 

процеси адаптації. 

Дослідження показників фізичного розвитку дітей дозволило визначити 

відповідність більшості дітей гармонійному фізичному розвитку (72,08 %; 

n = 191), порушення гармонійності було пов’язано із невідповідністю маси 

тіла дітей показникам фізіологічної норми. Підтверджено наявність 

циклічності, ступінчатого характеру росту, прискорення та затримки зміни 

довжини тіла дитини на певних етапах постнатального онтогенезу. 

Вивчення стану серцево-судинної системи дітей 6–10 років засвідчує 

притаманну відповідність показників значенням вікової норми. 

Натомість, функціонування дихальної системи дітей на етапі навчання 

в початковій школі характеризується недостатньою довільною регуляцією 

дихання, що супроводжується низькими показниками життєвої ємності 

легень (ЖЄЛ), гіпоксичних проб та потребує особливої уваги під час 

спрямованого впливу фізичного навантаження на організм дитини. 

Дослідження стану здоров’я молодших школярів показало існування 

високого рівня захворюваності – хвороби кістково-м’язової системи й 

сполучної тканини (19,62 %; n = 52), хвороби ока і його придаткового 
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апарату (10,19 %; n = 27), хвороби органів дихання (3,02 %; n = 8), із 

поступовим зменшенням від 51,06 % (n = 24) у 6 років до 40,54 % (n = 15) у 

10 років кількості здорових дітей.  

За показниками фізичної підготовленості досліджуваний контингент 

характеризувався низьким її рівнем у 69,81 % (n = 185) дітей 6–10 років. 

Аналіз змін показників фізичної підготовленості підтверджує відсутність 

ефективної діяльності з підвищення фізичної підготовленості дітей, тільки у 

дітей 9–10 років відбувається покращення рівня фізичної підготовленості за 

навчальний рік, натомість за показниками гнучкості та координаційних 

здібностей спостерігається регрес результатів. 

Аналіз РФЗ дозволяє стверджувати наявне критичне становище щодо 

значної кількості дітей молодшого шкільного віку із низьким РФЗ (61,13 %; 

n = 162), більшість серед яких характеризується високим рівнем 

захворюваності, низькою роботоздатністю та напруженим механізмом 

роботи функціональних систем організму. 

Проведений факторний аналіз дозволив виявити, що структура 

фізичного стану та адаптації до умов навчання у школі в учнів першого класу 

включає від чотирьох до п’яти факторів в залежності від віку та статі.  

Факторна структура фізичного стану дітей, які навчаються у 2–4 

класах, характеризувалася наявністю спільної тенденції переваги фактору 

фізичного розвитку (вклад у загальну дисперсію з 30,89 % до 42,77 %) із 

значним впливом показників довжини та маси тіла, обхватних розмірів 

грудної клітки, талії, стегна, розміру шкірно-жирових складок. 

У факторній структурі спостерігався вплив факторів фізичної 

роботоздатності (вклад у загальну дисперсію з 12,04 % до 20,38 %), а саме 

реакції організму на дозоване фізичне навантаження за показниками ЧСС, 

фізичної підготовленості та функціонального стану систем організму 

(успішність виконання рухових тестів та гіпоксичних проб), що створює 

підґрунтя для визначення напрямів спрямованого впливу на фізичний стан 

дітей молодшого шкільного віку. 
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Дослідження мотивації до навчання показало, що найбільша їх 

кількість мала високий її рівень (33,96 %; n = 90) від загальної кількості 

учнів. Майже така ж кількість дітей (32,83 %; n = 87) має гарну мотивацію до 

навчання в школі, дещо менше їх відзначається проявом позитивного 

ставлення до навчання в школі (21,51 %; n = 57). 

Таким чином, отриманні дані в ході констатувального експерименту є 

підґрунтям для розробки концепції здоров’яформуючих технологій в процесі 

фізичного виховання молодших школярів.   

 

У четвертому розділі «Концепція здоров’яформуючих технологій у 

процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку» 

представлено наукове обґрунтування концепції здоров’яформуючих 

технологій у фізичному вихованні молодших школярів. 

Концепція розроблена на основі даних констатувального експерименту. 

В основу обґрунтування запропонованої концепції було покладено 

обґрунтування низки передумов – соціальних, особистісних та біологічних. 

Соціальні передумови сформовані соціальним запитом суспільства у 

гармонійно розвиненій особистості, наявності соціального запиту на 

формування, підтримку здоров’я членів суспільства, регулювання механізмів 

реалізації здоров’яформуючої діяльності в закладах загальної середньої 

освіти. 

До особистісних передумов впровадження здоров’яформуючих 

технологій в процес фізичного виховання відносяться формування фізичної 

культури дитини, дбайливого ставлення до власного здоров’я, розуміння 

здоров’я як цінності. 

Складовою біологічних передумов розробки авторської концепції було 

визначено результати аналізу показників фізичного стану дітей молодшого 

шкільного віку в процесі фізичного виховання, який дозволив визначити 

наявні порушення окремих показників фізичного та психологічного стану та 

необхідність їх корекції в процесі здоров’яформуючої діяльності 



19 
 

Авторська концепція складається із трьох основних блоків – теоретико-

методологічного,організаційно-процесуального, критеріально-оцінювального 

та соціальних, педагогічних і організаційних умов її впровадження. 

Теоретико-методологічний блок концепції вміщує теоретичні положення, на 

основі яких здійснюється здоров’яформуюча діяльність у закладах загальної 

середньої освіти, що враховує концептуальні підходи, концептуальні основи. 

Визначено концептуальні підходи загальнонаукового рівня методології 

(системний, синергетичний, діяльнісний, діалектичний) та підходи 

конкретно-наукового рівня методології (особистісно-орієнтований, 

диференційований, аксіологічний, партисипативний, соціокультурний, 

середовищний, компетентнісний, інтегративний), які покладені в основу 

авторської концепції. 

Концептуальні основи функціонування здоров’яформуючих технологій 

у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку включали 

мету, завдання, принципи та умови функціонування. 

За мету концепції було визначено розроблення теоретико-методичних 

та технологічних засад здоров’яформуючої діяльності в процесі фізичного 

виховання дітей молодшого шкільного віку, яка спрямована на покращення 

рівня фізичного стану, рухової активності, мотивації й оптимізації процесів 

адаптації дітей до умов навчання в школі. 

До завдань віднесено: освітні – оволодіння навичками здорового 

способу життя, розширення рухового досвіду, формування життєво 

необхідних рухових умінь та навичок, оволодіння теоретичними знаннями та 

практичним досвідом для самостійного виконання фізичних вправ, 

формування теоретичних знань за основними напрямками підготовки; 

оздоровчі – покращення рівня фізичного здоров’я дітей, зниження рівня 

захворюваності дітей в період навчання у початковій школі, підвищення 

рівня оздоровчої рухової активності, підвищення адаптаційно-резервних 

можливостей організму та рівня фізичної підготовленості, роботоздатності, 

оптимізація адаптаційних процесів до умов навчання в школі; виховні – 
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формування у дітей ставлення до здоров’я як цінності, формування інтересу 

до систематичної оздоровчої рухової активності, стимулювання розумової 

активності, покращення психоемоційного стану, взаємодії між членами 

учнівського колективу, залучення учнів до соціально значущих видів 

діяльності; рекреаційні – отримання задоволення від занять фізичними 

вправами, проведення активного відпочинку та набуття практичних навичок 

його організації. 

Концепція побудована на практичних, які визначаються соціально-

педагогічними принципами системи фізичного виховання, методичними 

принципами фізичного виховання, принципами побудови занять у фізичному 

вихованні принципами проектування здоров’яформуючого освітнього 

простору та принципами здоров’язбережувальної педагогіки, які в рамках 

вирішення основних завдань функціонування авторської концепції були 

доповнені розробленими принципами здоров’яформуючої діяльності:  

- інноваційного проектування;  

- здоров’яформуючої валідності;  

- домінанти здоров’я дитини; 

- триєдиного розуміння здоров’я; 

- превентивності педагогічного впливу; 

- компетентності вчителя;  

- системності. 

У процесі проведення дослідження були сформовані критерії, на основі 

яких визначається оцінка ефективності впровадження здоров’яформуючих 

технологій, серед яких адаптаційний, медико-біологічний, когнітивний, 

діяльнісно-поведінковий та аксіологічний 

Поступовість вирішення завдань здоров’яформуючих технологій 

здійснювалась у 3 етапі, діагностико-організаційний, базовий, завершальний. 

Особлива увага в даному розділі була приділена визначенню структури 

та змісту здоров’яформуючих технологій, а саме обґрунтування, розробка та 

впровадження комплексу заходів, що спрямовані на покращення рівня 
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фізичного стану, рухової активності, мотивації й оптимізації процесів 

адаптації дітей до умов навчання в школі. 

Етапами реалізації здоров’яформуючих технологій були визначені 

адаптаційно-підготовчий, основний, заключний.  

Структуру адаптаційно-підготовчого етапу визначає попередній 

моніторинг вихідного стану та з’ясування наявності можливих факторів 

негативного впливу на здоров’я дитини, окреслення провідних засобів, форм 

та методів реалізації технологій та безпосередня розробка програм занять на 

основі використання різних видів рухової активності. 

Основний етап, передбачав досягнення мети та вирішення основних 

завдань технологій. Побудова програм занять визначається досягненням 

оздоровчого ефекту із врахуванням сенситивних періодів розвитку рухових 

якостей дітей молодшого шкільного віку. Превентивна складова програм 

впливу обумовлена профілактичною діяльністю щодо найбільш 

розповсюджених форм патологій у дітей. Реалізуються поточна та етапна 

форми контролю.  

Заключний етап був присвячений визначенню рівня досягнення 

запланованих результатів за повним спектром показників за основними 

критеріями оцінки ефективності у формі підсумкового контролю.  

Авторкою визначені ключові положення функціонування здоров’я – 

формуючих технологій, а саме:  

– надавати перевагу формі занять позаурочного типу в режимі дня; 

– заняття повинні відповідати віковим особливостям організму дитини, 

мати регулярний характер із прогресуванням тренувальних дій згідно з 

основними принципами побудови занять у фізичному вихованні; 

– диференціація фізичного навантаження; 

– до складу системи моніторингу повинні входити складові 

самоконтролю учнів; 

– за чисельністю складу учасників, слід надавати перевагу груповим та 

масовим формам занять; 
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– за предметним змістом заняття повинні відповідати мотивам та 

інтересам учнів та мати оздоровчу та рекреаційну спрямованість; 

– враховувати особливості структури захворюваності дітей молодшого 

шкільного віку; 

– у структурі засобів педагогічного впливу відокремити діяльність з 

розвитку функціональних систем організму у відповідності до механізмів їх 

становлення; 

– значну увагу приділяти організації конкурсної діяльності, рухливим 

та сюжетним іграм; 

– під час планування заходів здоров’яформуючої діяльності учнів 

першого циклу навчання у початковій школі; 

– на орієнтаційному етапі адаптації до умов навчання в школі серед 

засобів педагогічного впливу віддавати перевагу фізичним вправам 

ознайомчого характеру; 

– дотримання принципів здоров’яформуючої діяльності. 

Практична реалізація авторської концепції в процесі фізичного 

виховання розглядалась на прикладі змістовного наповнення програми 

занять засобами активного туризму, що реалізувалась в обсязі 216 годин на 

навчальний рік, за кратністю занять  тричі на тиждень. Відповідно до 

основних компонентів зміст здоров’яформуючої діяльності визначався за 

такими складовими: загальна фізична підготовка, туристська підготовка, 

підготовка орієнтувальника, краєзнавство.  

Основними формами реалізації заходів здоров’яформуючої діяльності 

були комплекси фізичних вправ, сюжетно-рольові, рухливі ігри, естафети, 

туристські прогулянки, походи, масові фізкультурно-оздоровчі заходи, 

фізкультурні хвилинки, гімнастика до навчальних занять. 

Зміст та підходи до диференціації фізичного навантаження визначались 

на основі отриманих даних факторного аналізу показників фізичного стану 

дітей та динаміки їх змін в процесі фізичного виховання. 
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У п’ятому розділі «Ефективність розробленої концепції технологій 

формування здоров’я дітей молодшого шкільного віку в процесі 

фізичного виховання» представлено результати перевірки ефективності 

концепції здоров’яформуючих технологій у фізичному вихованні. 

 Педагогічний експеримент проводився на базі Кролевецької 

спеціалізованої школи № 1 та загальноосвітньої школи № 5 Кролевецької 

районної ради Сумської області. У ньому взяла участь 91 дитина, учні 

молодших класів, які за станом здоров’я були віднесені до основної та 

підготовчої медичних груп.  

Діти ЕГ займались за програмами занять, що відповідали змісту 

авторської концепції здоров’яформуючих технологій на основі засобів 

активного туризму, діти КГ займалися в гуртку на базі позашкільного 

закладу у відповідності до програми «Юні туристи-краєзнавці», тричі на 

тиждень. 

Учні першого класу (51 дитина – 23 хлопчики та 28 дівчаток) були 

розподілені на КГ1 і ЕГ1. В КГ1 входило 25 дітей (11 хлопчиків та 14 

дівчаток), а в ЕГ1 – 26 дітей (12 хлопчиків та 14 дівчаток). Діти 3–4 класів 

були розділені на КГ2 і ЕГ2. КГ2 складали 20 дітей (9 хлопчиків і 11 

дівчаток), до складу ЕГ2 входило 20 дітей (10 хлопчиків та 10 дівчаток). 

Тривалість формувального педагогічного експерименту склала 9 місяців (з 

вересня 2014 р. по травень 2015 р. та з вересня 2017 р. по травень 2018 р.). 

Молодші школярі, які входили до складу груп, на початок 

педагогічного експерименту не мали статистично достовірної різниці в 

показниках (р > 0,05), які вивчалися. 

Результатами дослідження свідчать, що особливості перебігу 

адаптаційних процесів до умов навчання в школі учнів ЕГ1 та КГ1. Так, 

позитивні зміни відбулись у дівчаток ЕГ1, де приріст кількості дівчаток з 

вищим за середній рівнем шкільної адаптації склав 21,43 % (n = 3), з середнім 

рівнем – 14,3 % (n = 2) на противагу дівчаткам КГ1, що було також 

підтверджено за результатами аналізу перебігу адаптації у хлопчиків ЕГ1. 
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Слід відзначити, що позитивні зміни у самопочутті дітей ЕГ1 

супроводжувались підвищенням психоемоційного стану, апетиту, бажання 

вчитися, тривалості та якості сну, мотивації до навчання в школі на відміну 

від дітей КГ1, де спостерігалось зниження даних показників. 

Реалізація технології сприяла покращенню загальної оцінки адаптації 

до умов навчання в школі учасників ЕГ1, що було статистично значуще 

краще, порівняно з учасниками КГ1 (p < 0,05). 

Після впровадження авторської концепції частка дівчаток ЕГ1, 

порівняно з КГ1, виявилася більшою з високою шкільною мотивацією на 

28,57 %, а з гарною – на 14,29 %. Так, саме кількість хлопчиків ЕГ1 із 

високою шкільною мотивацією, порівняно з хлопчиками КГ1, виявилася 

більшою на 41,67 %, а частки з низькою мотивацією й дезадаптацією – 

меншою на 9,85 % та 18,94 % відповідно. 

В ході дослідження спостерігалось покращення показників фізичної 

підготовленості. У дітей ЕГ1, підвищилась кількість учнів із достатнім 

рівнем фізичної підготовленості у 19,23 % (n = 5) дітей, натомість в КГ1 

даний рівень встановлений у 4,00 % (n = 1) дітей, серед яких один хлопчик. 

За час педагогічного експерименту у ЕГ1 відбулось зменшення кількості 

дітей із низьким рівнем фізичної підготовленості до 15,38 % (n = 4), у той же 

час у дітей КГ1 кількість дітей із низьким рівнем стала складати 40,00 % 

(n = 10). 

Результати свідчать, про позитивну динаміку РФЗ дітей ЕГ1 і КГ1. 

Серед досліджуваного контингенту на початку формувального експерименту 

в ЕГ1 зафіксовано 15,38 % (n = 4) дітей із середнім РФЗ, із яких хлопчиків – 

25,00 % (n = 1) і частка дівчаток – 75,00 % (n = 3). Із РФЗ нижчим від 

середнього виявлено 30,77 % (n = 8), серед них частка хлопчиків – 62,50 % 

(n = 5) і частка дівчаток 37,50 % (n = 3). Найбільшу кількість дітей було 

віднесено до низького РФЗ – 53,85 % (n = 14).  

Схожа ситуація спостерігалась у дітей КГ1, де кількість учнів із 

середнім РФЗ становила 12 % (n = 3), серед них 33,33 % (n = 1) хлопчиків і 
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66,67 % (n = 2) – дівчаток, дещо більша кількість дітей – 28 % (n = 7) (57,14 % 

(n = 4) хлопчики та 42,86 % (n = 3) – дівчатки) – нижчий від середнього РФЗ. 

Низьким РФЗ характеризувалися 60 % (n = 15). 

За період педагогічного експерименту відбулося покращення РФЗ 

учнів першого класу. 

Отримані дані підтверджують ефективність запропонованої концепції 

здоров’яформуючої технологій дітей молодшого шкільного віку.   

 

У шостому розділі «Аналіз та узагальнення результатів 

дослідження» представлена систематизація наукових даних за результатами 

напрацювань інших авторів та власних, що дозволило сформулювати 

ключові положення, окреслити дискусійні питання, визначити основні 

результати дисертаційної роботи, їхню наукову та практичну значущість.  

До групи даних, що підтверджують дослідження інших авторів слід 

віднести визначені особливості змін окремих показників фізичного стану 

дітей молодшого шкільного віку за період навчання в початковій школі, а 

саме: 

 показники фізичного розвитку основної кількості дітей відповідають 

значенням вікової норми (Я. И. Кравчук, 2010; Т. Г. Омельченко, 2013; 

І. І. Головач, 2016) та характеризуються гармонійністю, існуючі відхилення 

пов’язані з надлишком або дефіцитом маси тіла; вміст жирового компоненту 

маси тіла у дівчаток молодшого шкільного віку більше, аніж у хлопчиків, при 

цьому дані показники у статевому відношенні відповідають показникам 

вікової норми (Б. Х. Ланда, 2008; Е. Е. Крикун, 2009; Л. С. Михно, 2017); 

наявність циклічності, ступінчатого характеру росту, прискорення та 

затримки зміни довжини тіла дітей на певних етапах постнатального 

онтогенезу (А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб, 2001); 

 показники діяльності серцево-судинної системи у більшості учнів 

відповідають значенням вікової норми, при цьому у статевому відношенні 

спостерігаються відмінності – більш високі показники ЧССсп у дівчаток та 
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АТ у хлопчиків (Е. В. Осипенко, 2013); показники адаптаційно-резервних 

можливостей організму дітей молодшого шкільного віку відповідають 

середньому рівню, за статевою ознакою хлопчики мали більш високі 

показники у порівнянні із дівчатками (Т. Г. Омельченко, 2013; С. В. Гозак, 

2014); за показниками дихальної системи більшість дітей характеризувалась 

зниженими значеннями результатів функціональних та гіпоксичних проб у 

дітей обох статей (Е. В. Осипенко, 2013; О. М. Саїнчук, 2015); за 

показниками фізичної роботоздатності більшість дітей мали задовільний її 

рівень, для хлопчиків були характерні більш високі показники у порівнянні із 

дівчатками (М. В. Чернявский, 2011; Т. Г. Омельченко, 2013; О. М. Саїнчук, 

2015; А. Hakman та ін., 2018);  

 досліджуваний контингент характеризується зниженими 

показниками фізичної підготовленості (І. А. Тюх, 2009; О. Швец, 2014) та 

рухової активності (И. А. Когут, 2005; С. В. Трачук, 2011; В. Ю. Рубан, 2018; 

Z. Gao, 2013);  

 контингент дітей молодшого шкільного віку характеризується 

високим рівнем захворюваності (W. F. Rinera та ін., 2013), у більшості 

пов’язаним із порушеннями опорно-рухового апарату (В. В. Петрович, 2010; 

Т. Г. Омельченко, 2013; А. І. Альошина, 2015; С. П. Савлюк, 2018); більшість 

дітей молодшого шкільного віку за показниками РФЗ відносяться до 

низького рівня (С. А. Бублик, 2012; О. М. Саїнчук, 2015; Л. С. Михно, 2017; 

В. Ю. Рубан, 2018); 

  учні першого класу характеризуються низьким рівнем адаптації до 

умов навчання в школі (Е. А. Дрягалова, 2010; Т. І. Лясота, 2012; Н. Алендарь, 

2013). 

 

Серед даних, які були отримані в результаті власних досліджень 

визначена група тих, що доповнюють дослідження інших авторів:  

 дані про детермінанти, що впливають на стан здоров’я дітей 

молодшого шкільного віку та їх адаптацію до навчання в школі, серед яких 
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оптимізація рухової активності (И. А. Когут, 2006; С. В. Трачук, 2011; 

Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук, 2013; О. М. Саїнчук, 2015; A. Chen, 

2013; C. Konijnenberg, P. M. Fredriksen; 2018), спрямований вплив на 

фізичний розвиток, підвищення функціональних резервів організму та рівня 

фізичної підготовленості дітей (Н. В. Москаленко, 2009-2018; 

А. І. Альошина, 2015; К. В. Мулик, 2016; Л. С. Михно, 2017); 

 доповнено підходи до нівелювання факторів негативного впливу на 

стан здоров’я дитини та процеси адаптації до умов навчання в школі, а саме 

зміст здоров’яформуючої діяльності в початковій школі повинен враховувати 

індивідуальний та диференційований підхід до її побудови (К. В. Мулик, 

2016; С. П. Савлюк, 2018); залучення дітей до здоров’яформуючої діяльності 

повинно ґрунтуватися на налагоджених взаємозв’язках сім’ї та школи 

(Н. В. Москаленко, 2009–2018); активізації участі батьків у 

здоров’яформуючій діяльності (Г. О. Жук, 2011; Я. Галан, 2013; І. І. Головач, 

2016); налагодження сприятливого психологічного клімату в колективі учнів 

(О. Д. Дубогай, 2015); створення здоров’яформуючого освітнього 

середовища в закладі загальної середньої освіти (С. В. Гозак, 2014; 

Е. А. Черепов, 2016); 

 дані щодо умов оптимізації адаптаційного процесу дітей до умов 

навчання в школі: підтверджено наявність критичного періоду адаптації 

дітей до умов навчання в школі; застосування засобів та методів впливу на 

процес адаптації дітей до навчання повинно ґрунтуватися на застосуванні 

комплексного підходу, індивідуалізації та диференціації (Н. В. Москаленко, 

2009–2018; Т. І. Лясота, 2012); 

 доповнено інформаційну базу знань щодо сприятливого впливу 

засобів туризму на організм дітей молодшого шкільного віку: засоби туризму 

мають позитивний вплив на рівень фізичного стану, фізичної 

підготовленості, фізичної роботоздатності та адаптаційно-резервні 

можливості організму дитини (Е. З. Рут, 2005; А. П. Бабченко, 2006; 

Т. И. Гринева, 2014; К. В. Мулик, 2016; В. Ю. Рубан, 2018). 
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У процесі проведення експериментальних досліджень набули 

подальшого розвитку: 

 знання щодо змісту здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого 

шкільного віку в процесі фізичного виховання у відповідності до 

інноваційних векторів розвитку системи початкової освіти; 

 наповнення змісту здоров’яформуючої діяльності складовими 

оптимізації процесів адаптації до умов навчання в школі на основі засобів 

фізичного виховання; 

 наукові положення про особливості перебігу процесів росту та 

розвитку організму дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі 

навчання в школі, тривалість адаптації до умов навчання в школі та 

характерні ознаки порушення адаптації, психоемоційний стан дитини під час 

знаходження в колективі учнів.  

Абсолютно нові наукові дані, що є основою наукової новизни 

дисертаційного дослідження, є результатом системного аналізу та 

практичного досвіду за проблемою дослідження, серед яких:  

 здійснено наукове обґрунтування та розробку концепції 

здоров’яформуючих технологій в процесі фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку, структуру якої формують: передумови розробки, 

концептуальні підходи, концептуальні основи, умови безпосереднього 

впровадження, критерії ефективності концепції та її практична реалізація; 

 теоретично обґрунтовані та розроблені здоров’яформуючі технології 

в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку, що мають 

блочний принцип побудови, основою яких є урахування індивідуальних 

особливостей перебігу етапів постнатального онтогенезу дітей молодшого 

шкільного віку та процесів адаптації дітей до умов навчання в школі; 

 визначені та науково обґрунтовані соціальні, педагогічні, 

організаційні умови реалізації здоров’яформуючих технологій в процесі 

фізичного виховання молодших школярів, що забезпечують дотримання 
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основних етапів проектування та безпосереднього здійснення 

здоров’яформуючої діяльності; 

 запропоновано принципи здоров’яформуючої діяльності в процесі 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку для забезпечення 

ефективності функціонування здоров’яформуючих технологій. 

Дані, отримані в результаті виконання дисертаційного дослідження, 

розкривають механізми оптимізації процесу фізичного виховання дітей 

молодшого шкільного віку за рахунок якісного збільшення рухової 

активності в режимі дня, нормалізації психоемоційного стану, що створює 

умови для формування здоров’я учнів початкових класів. 

 

Зміст автореферату відповідає основним положенням дисертації. 

В цілому позитивно оцінюючи дисертацію, слід відзначити окремі 

недоліки та зауваження: 

1. У висновках до І розділу необхідно було б проблему дослідження 

більш ретельно охарактеризувати.  

2. На 148 стор. авторка надає характеристику навчальної програми 

згідно концепції НУШ, але треба зазначити, що вона має іншу структуру і 

зміст. 

3. У дисертаційному дослідженні авторкою застосовується метод 

анкетування, але його використання для дітей молодшого шкільного віку є 

проблематичним, зазвичай, залучають батьків. Крім того, всі обстеження 

повинно проводитися за письмовою згодою батьків. 

4. Виникає питання щодо кількості учнів, які брали участь у 

дослідженні  на 149 стор. відмічається, що у констатувальному експерименті 

брали участь  діти 6 років (n = 47), 7 років (n = 91), але на 151 стор. у 

дослідженнях оцінки перебігу адаптаційних процесів до умов навчання, у 

дослідженні залучено 102 учня? 

5. Дуже складно сприймається опис показників фізичного розвитку 

та функціонального стану у розділах 3.2. та 3.3. у зв’язку з відсутністю 
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таблиць. Аналіз фізичного розвитку здійснюється окремо хлопців і дівчат, 

але не з’ясовано чому в табл. 3.14. аналіз гармонійності фізичного розвитку 

представлено тільки за віком дітей. 

6. Однією із педагогічних умов впровадження концепції 

здоров’яформуючих технологій (стор. 316) є можливість використання 

різноманітних форм рухової активності, тому виникає питання: "Чому у 

якості засобів фізичного виховання у дослідженні використовується тільки 

туризм?" 

7. Не з’ясовано, чому в обґрунтуванні концепції 

здоров’яформуючих технологій значна увага приділяється вдосконаленню 

підходів до уроку фізичної культури, а в процесі практичної реалізації 

технології заняття проводяться у позаурочних формах роботи.  

8. На наш погляд, тематика занять з теоретичної підготовки є дуже 

складною для дітей молодшого шкільного віку (стор. 321, 337). 

9. У темі дисертаційної роботи використовується поняття 

"здоров’яформуючі технології", а в назві V розділу "Технології формування 

здоров’я", тому виникає питання: "У чому різниця даних понять?" 

 

Висновок про відповідність дисертації встановленим вимогам. 

Дисертаційна робота  «Теоретико-методичні основи здоров’яформуючих 

технологій в процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку» 

Гончарової Наталії Миколаївни має достатнє теоретичне й практичне 

значення і є самостійним завершеним науковим дослідженням, де висвітлено 

нові науково обґрунтовані результати, що розв’язують важливу наукову 

проблему. 

За актуальністю порушеної проблеми, новизною отриманих результатів 

та практичним значенням дисертація Гончарової Н.М. відповідає вимогам 

п. 10 «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567 (зі змінами, 

внесеними з постанови Кабінету Міністрів України № 656 від 19.08.2015, 
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№ 1159 від 30.12.2015 року і № 567 від 27.07.2016), а її автор заслуговує 

присудження наукового ступеня доктора наук з фізичного виховання і спорту 

за спеціальністю 24.00.02 – Фізична культура, фізичне виховання різних груп 

населення.  

 

 

 


