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Аннотация
Целью статьи является опреде-

ление организационно-методиче-
ских основ комплексного разви-
тия моторики и познавательных 
способностей детей старшего до-
школьного возраста.

Наличие взаимосвязи между 
компонентами физической под-
готовленности, функциональ-
ных возможностей, физическо-
го развития и познавательных 
способностей обусловило це-
лесообразность использования 
сопряженного метода развития 
познавательных способностей в 
процессе занятий физическими 
упражнениями.

Согласно динамики развития 
физических и познавательных 
способностей с позиции «сенси-
тивных периодов» определена 
направленность педагогических 
воздействий. Выполнение упраж-
нений избирательной направ-
ленности развития физических 
способностей сочеталось с зада-
ниями для развития восприятия, 
мышления, памяти, внимания, 
воображения.

Предложенные модели про-
ведения занятий физическими 
упражнениями включали до-
ступные детям виды физических 
упражнений, в частности, основ-

ные движения в сочетании с зада-
чами, направленными на развитие 
познавательных способностей с 
использованием спортивно-игро-
вого метода.

Ключевые слова: физические 
способности, познавательные 
способности, основные движе-
ния, модели сопряженного раз-
вития.

Annotation
The aim of the article is to deter-

mine the organizational and meth-
odological principles of integrated 
development of movement and cog-
nitive abilities of senior preschool 
age children. The presence of inter-
connection and interaction between 
the components of physical fitness, 
functional capabilities, physical 
development, and cognitive abili-
ties led to the expediency of using 
a combined method of developing 
cognitive abilities in the process of 
physical exercises.

According to the dynamics of 
physical and cognitive abilities 
development from the position of 
“sensitive periods” the direction of 
pedagogical influences was deter-
mined. The exercise of the selective 
orientation of physical abilities de-
velopment was combined with tasks 
for the development of perception, 

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

thinking, memory, attention, imagi-
nation.

The proposed models of physical 
exercise conduction include the ac-
cessible for children types of physi-
cal exercises, in particular, the main 
movements in conjunction with the 
tasks aimed at the development of 
cognitive abilities using the sports 
game method.

Key words: physical abilities, 
cognitive abilities, main move-
ments, models of integrated devel-
opment.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Відомо, що дошкільний 
вік – це період, коли відбувають-
ся найбільш інтенсивні процеси 
зростання і розвитку організму, 
формування особистості дити-
ни. Саме в цьому віці заклада-
ються основи майбутнього стану 
здоров’я, фізичної підготовленос-
ті, розумової діяльності людини.

Період від народження до 6 
років є і найважливішим етапом в 
розвитку пізнавальних здібностей 
людини. В умовах організованого 
дошкільного навчання і фізич-
ного виховання у дітей активно 
розвиваються увага, сприйняття, 
пам’ять, мислення, мова, уява, за-
вдяки чому підвищується рівень 
їх пізнавальної діяльності.

Дані чисельних досліджень 
[1, 5, 7] та ін. свідчать, що для 
стимулювання пізнавальної ак-
тивності дітей необхідно спеці-
ально навчити їх раціональному 
застосуванню розумових дій. Але 
для того, щоб мислення дитини 
не набуло беззмістовного, схо-
ластичного характеру, в період 
передшкільного віку важливим є 
накопичення сенсорного досвіду, 
конкретного матеріалу для актив-
ної пізнавальної діяльності, тобто 
створення певних умов, які мо-
жуть бути забезпечені в процесі 
фізичного виховання.

Психологи, педагоги і фізіо-
логи дійшли висновку, що інди-
відуальні здібності (мислення, 
сприйняття, уявлення) не варто 
розглядати ізольовано, без кон-
тексту рухового розвитку дитини 
[8, 11] та ін.. 

Дослідники В.С. Вільчков-
ський (1989), О.Д. Дубогай 
(2001) відзначають, що одним 
із кризових явищ традиційних і 
авторських систем освіти є роз-
рив між фізичним вихованням 
і всіма іншими напрямками ви-
ховання дітей дошкільного віку, 
відсутність реальних механізмів, 
які обумовлюють взаємозв’язок 
пізнавальної та рухової діяльнос-
ті у процесі навчання. Суть такої 

взаємодії, як відмічає Л.В. Волков 
(1990), полягає у формуванні сис-
теми навчання, яка передбачає ін-
тегрований освітній, оздоровчий, 
загальний виховний ефект, що і є 
запорукою оптимального розумо-
вого і фізичного розвитку дитини, 
що в теперішній час є найбільш 
актуальним.

В останні роки проблеми під-
вищення ефективності дошкіль-
ного фізичного виховання були 
предметом дисертаційних дослі-
джень О.Г. Лахно [9], Н.С. Маляр 
[10], Н.Є. Пангелової [11], В.М. 
Пасічник [12], А.В. Полякової 
[14], Ю.А. Старченко [15].

Однак, у зв’язку з ускладнен-
ням суспільного життя, надмір-
ною інформатизацією навчаль-
но-виховних програм (навіть у 
дошкільному закладі), що збіль-
шує статичний компонент, – про-
блема комплексного розвитку мо-
торики дитини, її пізнавальних і 
когнітивних процесів залишаєть-
ся актуальною.

Тому проблема науково-об-
ґрунтованих підходів щодо спо-
лученого розвитку моторики і 
пізнавальних здібностей дітей 
старшого дошкільного віку у про-
цесі фізичного виховання в до-
шкільних закладах освіти потре-
бує подальшої розробки.

Мета статті – визначити ор-
ганізаційно-методичні засади 
комплексного розвитку моторики 
і пізнавальних здібностей дітей 
старшого дошкільного віку.

Результати досліджень та їх 
обговорення. У системі фізич-
ного виховання дітей дошкіль-
ного віку велике значення мають 
основні рухи: ходьба, біг, мета-
ння, стрибки, лазіння. Система-
тичне виконання основних рухів 
позитивно впливає на всебічний 
фізичний розвиток дитини, по-
кращує роботу серцево-судин-
ної, дихальної, нервової системи, 
зміцнює м’язи та опорно-руховий 
апарат, розвиває фізичні якості.

Дослідження розвитку пси-
хофізичної структури дітей 5-6 
років дозволило встановити 

взаємозв’язок і взаємодію між 
компонентами, які характеризу-
ють рівень розвитку як фізичних, 
так і пізнавальних здібностей.

Вивчення взаємозв’язків цих 
показників у процесі наших до-
сліджень свідчить про достатню 
сильну їх взаємодію у віковій 
структурі психофізичної системи 
дітей старшого дошкільного віку. 
Необхідно відмітити, що високі 
темпи приросту характерні для 
показників фізичної підготовле-
ності (40%-20,9%) і складових 
пізнавальної діяльності (20,5%-
13,3%) як у хлопчиків, так і у 
дівчаток. Розглядаючи динаміку 
розвитку фізичних і пізнавальних 
здібностей з позиції «сенситив-
них періодів», можна достатньо 
об’єктивно визначити і спрямо-
ваність педагогічних впливів для 
кожної вікової групи. Необхідно 
відмітити, що такий підхід має 
достатнє теоретичне обґрунту-
вання і практичну значущість 
[2]. Співставлення цих даних з 
результатами вікової динаміки, а 
також з темпами щорічного при-
росту (табл. 1) дозволяє вважати, 
що найбільш сприятливі біологіч-
ні умови у зазначеному віковому 
періоді створені для розвитку як 
фізичних, так і пізнавальних здіб-
ностей.

Найбільший ефект може бути 
досягнутий при акцентованому 
тренувальному впливі коорди-
наційного, швидкісно-силового, 
швидкісного і силового характеру 
із застосуванням вправ, які потре-
бують проявлення такої здібності, 
як гнучкість. Причому, доцільно 
поєднувати виконання вправ да-
ної спрямованості із завданнями 
для розвитку сприймання, мис-
лення, пам’яті, уваги, уяви.

Слід зазначити, що у най-
більш високому ступені кореля-
ції з пізнавальними здібностями 
знаходяться такі фізичні якості, 
як швидкість, спритність, швид-
кісно-силові, що і визначає ви-
користання у значній мірі вправ, 
що виконуються з максимальною 
і великою інтенсивністю.
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Одним із методів, які дозво-
ляють активно впливати на стан 
дитячого організму за допомогою 
фізичних вправ, є метод сполу-
ченого впливу, основним зміс-
том якого є проведення, зокрема, 
основних рухів, спрямованих на 
поєднаний розвиток фізичних і 
пізнавальних здібностей.

Аналіз результатів багатьох 
досліджень [3, 11, 12], де визначе-
но особливості зростання і розви-
тку дітей старшого дошкільного 
віку і дані власних експеримен-
тальних досліджень вікової ди-
наміки показників фізичного роз-
витку, фізичної підготовленості і 
функціонального стану [13] стали 
підставою для розробки моделей 
сполученого розвитку основних 
рухів і пізнавальних здібностей 
дітей старшого дошкільного віку.

Таким чином, у зміст занять 
експериментальних груп, що в 
основному проводились в ігровій 
і спортивно-ігровій формі були 
включені вправи, які сприяють 
не тільки підвищенню рівня за-
гальної фізичної підготовленості, 

але й спрямовані на активізацію 
пізнавальних процесів дитини – 
сприймання, пам’яті, уваги, мис-
лення, уяви. 

З урахуванням змісту про-
грамного матеріалу були розроб-
лені моделі поєднаного розвитку 
фізичних і пізнавальних здібнос-
тей, куди окрім змісту, спрямова-
ності, увійшли також методичні 
рекомендації, які визначали ком-
поненти тренувального впливу 
(обсяг, інтенсивність, інтерва-
ли відпочинку) кожної фізичної 
вправи (таблиця 2). 

Реалізація педагогічних умов, 
спрямованих на сполучений роз-
виток фізичних і пізнавальних 
здібностей дітей 5 і 6 років прово-
дилась зі збереженням основних 
дидактичних закономірностей, 
правил і принципів, з урахуван-
ням вікових особливостей норму-
вання загальної і вибіркової вели-
чини фізичних навантажень.

Висновки. Наявність взаємо-
зв’язку і взаємосприяння між 
компонентами фізичної підготов-
леності, функціональних можли-

востей, фізичного розвитку і піз-
навальних здібностей обумовило 
доцільність використання поєд-
наного методу розвитку пізна-
вальних здібностей у процесі за-
нять фізичними вправами. Ви-
значення основних факторів 
структури рухової і пізнавальної 
діяльності дітей 5 і 6 років, сту-
пеня їх взаємозв’язку та вагомого 
внеску зумовив зміст засобів фі-
зичного виховання.

Спрямованість педагогічних 
впливів визначалась згідно з ди-
намікою розвитку фізичних і пі-
знавальних здібностей з позиції 
«сенситивних періодів». Вико-
нання вправ вибіркової спрямова-
ності розвитку фізичних здібнос-
тей поєднувалось із завданнями 
для розвитку сприймання, мис-
лення, пам’яті, уваги, уяви.

У розроблених моделях про-
ведення занять передбачалось 
застосування доступних дітям 
видів фізичних вправ, зокрема, 
основних рухів у поєднанні із за-
вданнями, спрямованими на роз-
виток пізнавальних здібностей із 

Таблиця 1
Приріст показників фізичної підготовленості та пізнавальних здібностей дітей 5- і 6-річного віку

Руховий тест Здібність
Приріст, %

Дівчатка Хлопчики
Біг 30 м, с Швидкість 5,3 5,5
Кидання і ловля м’яча від 
стіни за 30 с, к-сть разів Швидкість реакції 32,5 26,7

Теппінг-тест за 10 с, к-сть разів Частота локальних рухів 0 -9,8
Стрибок у довжину з місця, см Швидкісно-силова 15 20,9
Підняття тулуба в сід, к-сть разів Сила м’язів тулуба 19 24,4
Згинання і розгинання рук в 
упорі лежачи, к-сть разів Сила м’язів рук 40 28,6

Нахил уперед, см Гнучкість 20,5 29,2
Стрибки з поворо-
том, в градусах (˚) Просторове орієнтування 3,3 7,5

Човниковий біг 3х10м, с Оцінка і регуляція просторово-часових параметрів 7,2 11,5

Пізнавальні здібності

Сприймання 20,5 18,2
Пам’ять 13,3 2,6
Мислення 16,5 4,8
Уява 7,1 2,3
Увага 1,9 7,2
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використанням спортивно-ігро-
вого методу, характерного для 
змагальної діяльності.

Виконання різновидів основ-
них вправ з урахування розробле-
них методичних рекомендацій у 
поєднанні із завданнями, спрямо-
ваними на активізацію пізнаваль-
ної діяльності, дозволить ефек-
тивно розвивати як фізичні, так і 
пізнавальні здібності дитини.
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Пам’ять
Уява
Увага
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3-4
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90-120



152

методичні основи превен-
тивного фізичного виховання 
дітей старшого дошкільно-
го віку: автореф. дисерт. ... 
канд. наук з фіз. вих і спор-
ту: 24.00.02 / Н.С. Маляр. – 
Львів, 2014. – 20 с.

11. Пангелова Н.Є. Теоретико-
методичні засади формуван-
ня гармонійно розвиненої 
особистості дитини дошкіль-
ного віку в процесі фізичного 
виховання: автореф. дисерт. 
...докт. наук з фіз.вих. і спор-
ту: спец. 24.00.02 – «Фізич-
на культура, фіз.вих. різних 
груп населення» / Н.Є. Пан-
гелова. – К., 2014. – 39 с.

12. Пасічник В.М. Удоско-

налення фізичних і ро-
зумових здібностей у фі-
зичному вихованні дітей 
старшого дошкільного віку з 
використанням інтегрально-
розвивальних м’ячів: дис. ... 
канд.н.ф.в. і с.: спец. 24.00.02 
/ В.М. Пасічник. – Львів, 
2014. – 295 с.

13. Пивовар А.А. Вікова дина-
міка фізичного розвитку і 
фізичної підготовленості ді-
тей 5-го – 6-го року життя / 
А.А. Пивовар // Молода 
спортивна наука України: Зб. 
наук. праць з галузі фізичної 
культури та спорту. Вип. 7: У 
3-х т. – Львів: НВФ «Україн-
ські технології», 2003. – Т.2. 

– С.11-14.
14. Полякова А.В. Організацій-

но-методичні засади рухо-
вого режиму дітей 3-4 років 
у дошкільних закладах різ-
ного типу: автореф. дис. ... 
канд.н.ф.в. і с.: спец. 24.00.02 
/А.В. Полякова. – Дніпропе-
тровськ, 2016. – 22 с.

15. Старченко А.Ю. Оптимізація 
фізкультурної освіти старших 
дошкільнят на основі засто-
сування засобів дитячого фіт-
несу: автореф. дис. ... наук. ст. 
канд. н. з фіз.вих. і с.: спец. 
24.00.02 – Фізична культура, 
фіз.вих. різних груп населен-
ня / А.Ю. Старченко. – Дні-
пропетровськ, 2015. – 20 с.


