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Анотація. У статті на основі аналізу та систематизації 

літературних джерел зазначено, що існуюча система фізичного виховання 

в Україні потребує докорінної перебудови. Адже, існуючі методи, форми 

та засоби роботи є неефективними та застарілими в сучасних умовах. 

Сучасна освіта неможлива без здоров’яформуючої та 

здоров’язберігаючої функції вже в дошкільному та в молодшому 

шкільному віці. Увага повинна приділятися збереженню здоров’я школяра 

за період навчання у школі, формуванню в нього необхідних знань, умінь і 

навичок здорового способу життя. Для цього необхідно ефективно 

використовувати засоби фізичного виховання, як у навчанні, так і в 

позашкільний час, а також у співпраці з батьками дитини.  

Фахівці в галузі фізичної культури і спорту довели, що підвищення 

фізичного стану дітей молодшого шкільного віку можливо тільки при 

комплексному підході до його оцінки, з подальшою розробкою заходів 

удосконалення процесу фізичного виховання.  

Ключові слова: учні початкових класів, йога-аеробіка, оздоровчі 

технології. 



 

Аннотация. Троценко Т.Ю., Троценко В.В.. Особенности 

внедрения современных физкультурно-оздоровительных технологий в 

физическом воспитании младших школьников. В статье на основании 

анализа и систематизации литературных источников обозначено, что 

существующая система физического воспитания в Украине требует 

преобразования. Поскольку, существующие методы, формы и средства 

работы оказались неэффективными и устаревшими в современных 

условиях. 

Современное образование невозможно без здоровьеформирующей и 

здоровьесберегающей функции начиная с дошкольного и в младшем 

школьном возрасте. Внимание должно уделяться сохранению здоровья 

школьников за период обучения в школе, формированию у них необходимых 

знаний, умений и навыков здорового образа жизни. Для этого необходимо 

эффективно использовать средства физического воспитания, как в 

обучении, так и во внешкольное время, а также в сотрудничестве с 

родителями ребенка.  

Специалисты в области физического воспитания доказали, что 

повышение физического состояния детей младшего школьного возраста 

возможно только при комплексном подходе к его оценке, с последующей 

разработкой мероприятий по совершенствованию процесса физического 

воспитания. 

Ключевые слова: ученики начальных классов, йога-аэробика, 

оздоровительные технологии. 

 

Annotation.  Trotsenko Tetiana, Trotsenko Valeriy. Peculiarities of 

introduction of modern physical culture and health-improving technologies in 

physical education of junior schoolchildren.  The article, based on the analysis 

and systematization of literature sources, states that the existing system of 

physical education in Ukraine needs a radical overhaul. After all, the existing 



methods, forms and means of work are inefficient and outdated in modern 

conditions.   

Modern education is impossible without a health-forming and health-

preserving function already in preschool and primary school age. Attention 

should be paid to maintaining the health of the student during the school period, 

the formation of the necessary knowledge, skills and abilities of a healthy 

lifestyle. To do this, it is necessary to effectively use the means of physical 

education, both in school and out of school, as well as in cooperation with the 

child's parents.  

The theoretical analysis and generalizing the data of special literature 

prove, that new kinds of fitness-program aim to diversify the lessons of physical 

culture in school, to make them interesting, available and emotionally attractive.  

Experts in the field of physical education have proved that improving the 

physical condition of children of primary school age is possible only with a 

comprehensive approach to its assessment, with further development of 

measures to improve the process of physical education. 

Key words: primary school students, yoga-aerobics, health technologies. 

 

Постановки проблеми. В умовах сьогодення, термінових і 

докорінних змін системи шкільної освіти вимагають не лише фахівці в 

галузі освіти і медицини, а й українське суспільство в цілому. Особливої 

гостроти набуває необхідність подолання кризового стану, у якому 

знаходиться існуюча система фізичного виховання школярів в Україні, 

зокрема дітей молодшого шкільного віку.  

На сьогоднішній день все більш широкого розповсюдження отримує 

точка зору, відповідно якої потенціал фізичного виховання повинен бути 

використаний не тільки з метою впливу на рухову сферу людини, а і на 

духовну, особистісну і соціальну сфери. 

Оновлений Закон України "Про освіту" (2017) ставить перед 

освітянами завдання, пов’язані з пошуком та впровадженням нової 



системи навчання та виховання, розпочинаючи з початкової школи. Одним 

із ключових компонентів Закону є новий зміст освіти, заснований на 

формуванні компетентностей, необхідних для успішної реалізації людини 

у суспільстві. Мета нової української школи – сформувати всебічно 

розвинену особистість, ініціативну та творчу, здатну дбати про своє 

здоров’я та благополуччя протягом усього життя [3].  

Аналіз літературних джерел. Пошуку шляхів удосконалення 

системи фізичного виховання молодших школярів присвячені дослідження 

таких авторів як: В. В. Білецька (2008), І. О. Когут (2006), 

Н. В. Москаленко (2009), М. В. Чернявський (2011)та ін. Зокрема, 

дослідження низки фахівців присвячені особливостям використання різних 

видів оздоровчої аеробіки в навчальному процесі. Розглядом даних питань 

займались: Г. Глоба (фізичне виховання школярів з використанням 

аеробних технологій); О. Кібальник (підвищення рухової активності 

підлітків засобами фітнес-технологій); Т. Ротерс, Е. Сайкіна (застосування 

ритмічної гімнастики на уроках фізичної культури); О. Соколова 

(використання засобів степ-аеробіки в системі занять); О. Фоменко 

(використання нетрадиційних видів гімнастики) та інші [2, 5, 10; 12; 15]. 

Неабиякої уваги заслуговують фітнес-програми, розроблені на основі 

застосування елементів йоги з метою підвищення показників фізичного 

стану людей різних вікових груп. Ряд публікацій доводить ефективність 

використання засобів йоги у фізичній реабілітації (В. У. Кренделєва, 2005); 

у фізичному вихованні студентів (О. В. Мусієнко, 2020; Г. В. Толчєва, 

2012) та ін. 

Використанню засобів йога аеробіки у фізичному вихованні різних 

груп населення присвятили свої дослідження багато сучасних науковців. 

Вони доводять ефективність використання засобів йога-аеробіки з метою 

корекції розладів харчової поведінки, а також у боротьбі з надмірною 

масою тіла та ожирінням дітей і дорослих; доведена ефективність 

використання засобів йога-аеробіки з метою корекції різноманітних 



порушень постави, а також у боротьбі з хронічними болями в спині; за 

допомогою хатха-йоги можна підвищити рівень м’язової сили, 

витривалості, гнучкості, здатності утримувати статичну рівновагу [5, 7, 9, 

11, 13]. 

Проведений теоретичний аналіз та узагальнення даних спеціальної 

літератури свідчать, що незважаючи на наукові дослідження, які доводять 

позитивний вплив використання елементів йоги на показники фізичного 

стану людей різних вікових груп, актуальною залишається проблема 

обґрунтування і пошуку новітніх й ефективних видів фізкультурно-

оздоровчих технологій , які б могли урізноманітнити зміст програм з 

фізичного виховання, та більш ефективно впливати на розв’язання 

проблеми оптимізації рухової активності школярів. 

Мета статті – виявити проблеми і обґрунтувати підходи щодо 

можливості впровадження нових видів фізкультурно-оздоровчих 

технологій в навчально-виховний процес закладів початкової освіти. 

Виклад основного матеріалу дослідження В дослідженнях, 

проведених науковцями в Україні за останній період, наголошується на 

необхідності докорінної перебудови всієї системи фізичного виховання, 

адже існуючі методи, форми та засоби роботи виявляються неефективними 

та застарілими в сучасних умовах. Фахівці в галузі фізичної культури і 

спорту наголошують, що підвищення фізичного стану дітей молодшого 

шкільного віку можливо тільки при комплексному підході до його оцінки, 

с подальшою розробкою заходів удосконалення процесу фізичного 

виховання [8; 16].  

У наш час відбувається створення нових систем суспільних 

цінностей, однією з яких є саме формування здоров’я і методів, що 

сприяють його зміцненню, підтримці та збереженню на певному рівні 

протягом усього життя.. Сучасна освіта неможлива без здоров’яформуючої 

та здоров’язберігаючої функції вже в дошкільному та в молодшому 

шкільному віці. Увага повинна приділятися збереженню здоров’я школяра 



за період навчання у школі, формуванню в нього необхідних знань, умінь і 

навичок здорового способу життя. Для цього необхідно ефективно 

використовувати засоби фізичного виховання, як у навчанні, так і в 

позашкільний час, а також у співпраці з батьками дитини.  

На думку О. Я. Кібальник здоров’язбережувальна технологія – це 

система теорій, ідей, засобів і методів організації діяльності, що 

спрямована на збереження оптимального стану здоров’я, для ефективної 

реалізації якої повинні розв’язуватись проблеми, що охоплюють всі 

аспекти засвоєння знань і умінь у сфері фізичної культури і 

профілактичної медицини [5].  

У свою чергу М. К. Смірнов розглядає термін 

«здоров’язбережувальні освітні технології» в двох аспектах – як якісну 

характеристику будь-якої педагогічної технології, її "сертифікат 

безпечності для здоров’я", і як сукупність тих принципів, методів, 

прийомів педагогічної роботи, які, доповнюючи традиційні технології 

освіти і виховання, наділяють їх ознакою здоров’язбереження. Метою 

здоров’язбережувальних освітніх технологій є формування у  школярів 

необхідних знань, умінь і навичок здорового способу життя; формування 

навичок зміцнення і збереження здоров’я за період навчання у школі; та 

умінь використовувати отримані знання в повсякденному житті. 

Також в Україні інтенсивно розвиваються фізкультурно-оздоровчі 

технології. На думку М. М. Булатової поняття "фізкультурно-оздоровча 

технологія" об’єднує в собі процес використання засобів фізичного 

виховання в оздоровчих цілях і наукову дисципліну, яка розробляє й 

удосконалює основи методики побудови фізкультурно-оздоровчого 

процесу [1].  

Практичним проявом фізкультурно-оздоровчих технологій у 

фізичному вихованні є різні фітнес-програми. Широкого розповсюдження 

набули фітнес-програми, засновані на використанні видів рухової 

активності аеробної та силової спрямованості, фітнес-програми, засновані 



на використанні оздоровчих видів гімнастики, а також програми, які 

поєднують у собі різні види рухової активності.  

Одним із видів фітнес-програм, заснованих на оздоровчих видах 

гімнастики є йога-аеробіка. Йога-аеробіка об’єднує в собі можливості 

різних програм оздоровчої гімнастики – два напрямки оздоровчого 

тренування – східний і західний Складовими йога-аеробіки є елементи 

хатха-йоги (статичні та динамічні асани, дихальні вправи, вправи на 

рівновагу, релаксація) та стретчинг. Організовані після основної розминки, 

після закінчення аеробної або силової частини заняття вправи стретчингу 

знижують нервово-психічне напруження, ліквідують синдром 

відстроченого болю у м’язах після навантажень, є профілактикою 

травматизму [7]. 

Описані нижче дисертаційні дослідження ряду авторів 

експериментально підтверджують доцільність використання засобів 

східної системи хатха-йоги з метою оздоровлення різних верств населення. 

Зокрема, дисертаційна робота Ж. А. Бєлікової доводить доцільність 

комплексного використання статичних, динамічних та дихальних вправ 

хатха-йоги з метою корекції деформацій хребта студентів спеціальних 

медичних груп. Автором виявлена ефективність застосування засобів 

хатха-йоги з метою підвищення рівня фізичної підготовленості та рівня 

соматичного здоров’я студентів з функціональними порушеннями хребта. 

У процесі дослідження також підтверджений позитивний вплив на 

самопочуття, настрій та активність студентів.  

У ході дослідження О. В. Мусієнко виявлено, що регулярне 

виконання статичних вправ хатха-йоги веде до поступових змін у 

гормональному балансі організму, призводить до стирання усіх сезонних 

коливань вмісту гормонів, особливо гормонів щитоподібної залози, 

підвищує індивідуальний адаптаційний резерв організму за рахунок 

переходу до відносного переважання парасимпатичної ланки вегетативної 

регуляції над симпатичною. Автор вважає, що така дія засобів хатха-йоги 



на організм викликана перш за все тими нетиповими для традиційних 

уявлень положеннями тіла, в яких у наслідок стискання одних і 

одночасного розтягнення других органів, відбувається перерозподіл крові 

та інших рідин тіла [9].  

Дослідження проведене С. П. Рябініним доводить, що дітям 

дошкільного віку доступні три ступені хатха-йоги: статичні вправи – 

асани, динамічні вправи – виньяси і дихальні вправи. У ході дослідження 

автором підтверджена ефективність використання засобів хатха-йоги у 

фізичному вихованні дітей старшої і підготовчої групи дошкільного 

закладу з метою зменшення кількості захворювань опорно-рухового 

апарату [11].  

Дослідження В. С. Чепурної присвячена розробці та обґрунтуванню 

методики лікувальної гімнастики з використанням елементів хатха-йоги 

для школярів спеціальних медичних груп з хронічними бронхітами та 

пневмоніями. Експериментальна методика була розроблена на основі 

застосування асан, дихальних вправ та релаксації. Автором доведений 

позитивний вплив засобів хатха-йоги на функціональні показники 

дихальної та серцево-судинної систем, а також показники загальної 

фізичної підготовленості [17].  

Результати аналізу літературних джерел дозволяють припустити, що 

у вирішенні проблеми підвищення фізичного стану дітей молодшого 

шкільного віку в процесі фізичного виховання значний потенціал та 

можливості має використання технології, розробленої на основі 

застосування елементів йога-аеробіки – фітнес програми, заснованої на 

використанні елементів хатха-йоги, кондиційної гімнастики та стретчингу. 

Програма організації фізичного виховання молодших школярів 

передбачає використання засобів йога-аеробіки в різних формах занять 

фізичними вправами – урочних, формах занять в режимі навчального дня 

та позаурочних (рисунок 1). 



Використання у фізичному вихованні засобів йога-аеробіки – 

поєднання статичних і динамічних асан, дихальних вправ, релаксації та 

стретчингу – має значний оздоровчий потенціал та можливості сприяння 

підвищенню рівня фізичного та покращення психологічного станів 

школярів. 

 

Рис. 1. Форми організації занять, з використанням засобів йога-аеробіки в 

початковій школі. 

Висновки. Аналіз і узагальнення даних спеціальної науково-

методичної літератури свідчать про те, що існуюча система фізичного 

виховання молодших школярів в Україні потребує реформування, зокрема 

необхідне оновлення змісту і структури фізичного виховання учнів 

початкової школи. Результати аналізу літературних джерел дозволяють 

припустити, що у вирішенні проблеми покращення фізичного та 

психічного станів дітей молодшого шкільного віку в процесі фізичного 

виховання значний потенціал та можливості має використання елементів 

йога-аеробіки.  

Перспективи подальших досліджень. В теорії та практиці 

фізичного виховання існують всі необхідні теоретичні, нормативні та інші 



передумови для широкого залучення дітей різних вікових груп до занять 

різноманітними видами аеробіки, зокрема йога-аеробікою.  
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