
РОЗВИТОК КОЖУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ У МЕЖАХ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ: 

РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ 

КОНФЕРЕНЦІЇ



УДК 159.923.2

Рекомендовано Вченою радою

Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова 

(протокол № 10 від 27 лютого 2018 року)

Редакційна колегія:
Бондар Володимир Іванович -  дійсний член НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, 

заслужений працівник освіти України, декан факультету педагогіки і психології Національного 
педагогічного університету імені М.П.Драгоманова (голова редакційної колегії)-,

Мару синець Мар'яна Михайлівна -  доктор педагогічних наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, професор кафедри психології і педагогіки факультету педагогіки і психології 
Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова;

Матвієнко Олена Валеріївна -  доктор педагогічних наук, професор, заступник декана з наукової 
роботи та міжнародних зв’язків факультету педагогіки і психології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова;

Митник Олександр Якович -  доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної 
психології факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова;

Овдієнко Ірина Михайлівна -  кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри психології і 
педагогіки факультету педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені 
М.П.Драгоманова;

Шапошнікова Ірина Миколаївна -  кандидат педагогічних наук, професор, заслужений працівник 
освіти України, заступник декана з навчально-методичної роботи, завідувач кафедри педагогіки і 
методики початкового навчання факультету педагогіки і психології Національного педагогічного 
університету імені М.П.Драгоманова.

Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи:
матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції; редакційна колегія: В.І.Бондар (голова)[та 

ін .] . -  Івано-Франківськ: НАІР, 2018. -  292 с.

У збірнику містяться матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції на тему: 

«Розвиток конкурентоспроможної особистості у межах сучасної освіти: реалії та перспективи». У 

запропонованих статтях та тезах презентовано: зміст та показники розвитку конкурентоспроможної

особистості; проблеми розвитку конкурентоспроможності особистості у межах дошкільної та загальної 

середньої освіти; технології становлення конкурентоспроможного вихователя, вчителя і психолога у 

процесі професійної підготовки.

Матеріали конференції адресовано студентам, вчителям загальноосвітніх навчальних закладів, 

викладачам ВНЗ, аспірантам і науковцям, які цікавляться названою проблематикою

07 -  08 грудня 201 

М.П.Драгоманова відс 

тему: «Розвиток конку 

реалії та перспектив 

Державної наукової ус 

відділу початкової осі 

викладацький склад 

М.ПДрагоманова. V* 

П.Тичшш. Інституту п 

імені Бориса Грінчен 

педагогічної освіти: 

загальноосвітніх навс 

Херсона.

Аналіз проблем, 

засіданнях дозволив ні 

У першому 

конкурен тоспро.« ват 

психофізіологічні моя 

розвиток поняттєвого 

і гну чкість, самостійні 

метою створення мат* 

становлення конкурен 

У другому розді 

межах дошкільної 

концепції «Нова 

конкурентоспроможні 

представлено цільові 

методичний інструме 
чинника забезпеченн



■

дозволяє здійснювати точну діагностику емоційного стану молодших .......'"НИМ

вже сама по собі сприяє пізнанню власних емоцій та розвитку гм..... нін^
інтелекту.

Список використаних джерел
1. Бурлачук Л.Ф. Введение в проективную психологию / Л.ф Бур... ..

-Киев : Ника-Центр, 1997. -  128 с.

2. Лейбин В. Словарь-справочник по психоанализу / В. Лейбин Мш нми 
: АСТ, 2010,- 1219 с.

ТИе агіїсіе із беуоіеб ю Фе ргезепіаііоп апб Феогеїісаі зиЬзІапІіаІіоп оГ !І>. 

аиіЬог'з ргоіесііуе шеіНоб " Ешоїіоп сагсіз ", хуЬісН ргоуесі ііз єЯєсііуєпми їм 

рзус1ю1о§іса1 ууогк, патеїу іп Фа§позіп§ Фе етоііопаї зіаіе оґ сНіІФсп. І |ц 
ргосесіиге оГ арріісаііоп оГ (Не ІесЬп і  ̂ие із ргезепіесі.

Кеу копія: етоііопз, ргоіесііуе теїйосі, сііадпозіісз оі'етоііопаї зіаіе.

УДК 159.964.21-053.5

Шеремет Інесса,
кандидат педагогічних наук, 

доцент кафедри медико-біологічних та 
валеологічних основ охорони життя та здоров 'я 

факультету педагогіки і психології 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Челнокова Марія,
старший викладач кафедри медико-біологічних та валеологічних основ 

охорони життя та здоров 'я факультету педагогіки і психології

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Василенко Катерина, 
студентка 2 курсу магістратури 

спеціальності «Здоров 'я людини та практична психологія»

152



факультету педагогіки і психології 

НПУ імені М. П. Драгоманова 

Гаврилюк Юлія, 

студентка 2 курсу магістратури 

спеціальності «Здоров я людини та практична психологія» 
факультету педагогіки і психології 

НПУ імені М. П. Драгоманова

ОСОБЛИВОСТІ КОРЕКЦІЇ НЕГАТИВНИХ ПСИХОЕМОЦІЙНИХ 

( І АИІВ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЯК НАСЛІДКІВ 
КОНФЛІКТІВ У НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

У статті представлено особливості регуляції негативних психоемоційних 

і шіінів, які виникають у  наслідок конфліктів, що виникають у навчально- 
ниховному процесі, за допомогою кінезіологічних вправ. Оскільки уміння 
шстосовувати кінезіологічні вправи під час навчально-виховного процесу, буде 

сприяти розвитку конкурентоспроможності учителів початкової школи.
Ключові слова: психоемоційний стан, кінезіологія, конфлікти, педагогічні

конфлікти, конкурентоспроможність особистості.
Постановка проблеми. Система освіти має соціальне замовлення від 

суспільства та держави на виховання конкурентоспроможного молодого 
покоління у мінливих економічних та соціокультурних умовах. Якісна освіта з 

питань здоров’я [9], в тому числі його психічної складової, у подальшому може 

сприяти підвищенню якості життя кожної людини і суспільства в цілому.
В останні роки навчальне навантаження на учнів молодшого шкільного віку 

помітно зростає [1, 2]. Це пояснюється тим, що розширено обсяг навчальних 
програм [4, 6], збільшилася інтенсивність навчально-виховного процесу. Все це 
призводить до появи психологічного, емоційного напруження, стресів та інших 
негативних психоемоційних станів під час навчального процесу у школярів та 

педагогів.
Крім того, варто зазначити, що в наш час частота конфліктів серед вчителів 

та молодших школярів значно збільшилася [5, 7]. Цей феномен можна пояснити
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швидкими темпами розвитку суспільства так і недосконалістю системи освіти, що 
в свою чергу призводить до того, що навантаження на працівників освітянської 
галузі та учнів щороку збільшується.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю зниження рівня 
негативних психоемоційних станів молодших школярів, обумовлених 
конфліктами, що виникають під час навчально-виховного процесу та 
підвищенням ролі кінезіологічних вправ у профілактиці і знятті емоційної 
напруги особистості, а також науковою важливістю і водночас недостатньою 
розробленістю даної проблематики, що в свою чергу буде сприяти розвитку 
кон ку рентоспроможної особистості.

Незважаючи на те, що проблема профілактики і зняття негативних 
психоемоційних станів як наслідків конфліктів засобами кінезіології
досліджується недостатньо інтенсивно, створені певні передумови для її 
подальшого дослідження. Теоретичною основою нашого дослідження є: вчення 
про стрес (Г. Сельє), концепція фізичної активності (В. К. Бальсевіч), теорія 
рухової активності (Н.А. Бернштейн), вчення про вісцемоторні рефлекси (І. 
Павлов), метод «соматичного навчання» (М.Фельденкрайз), положення педагогіки 
здоров’я (В. Андрущенко).

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Термін «кінезіологія» 
перекладається з грецької як «наука про рухи» (кіпезіз -  «рух», 1о§оз -  «вчення, 
слово») [3, с. 392]. Це наука про зв’язки психологічного стану людини з роботою 
її м’язів, м’язовими рухами.

Засновником цього мультидисциплінарного підходу -  Джордж Гудхард 
(Оеог§е ОообЬеаП), який у 1964 році випустив свою книгу «Прикладна 
кінезіологія» («Аррііеб КіпезіоІо§у») [9]. Основний діагностичний інструмент 
кінезіології -  м’язове тестування -  допомагає визначити вплив стресових факторів 
на особистість, уточнює емоційні травми, які призвели до проблем [6].

Послідовники Дж. Гудхарда в (А. Бердал, Дж. Даймонд, Л. Віліамс, , К. 
Келуей, К. Е. Хонц, Дж. Тай, Г. Стокс, Д. Уайтсайд) побудували цілу науку про 
вплив роботи м’язової системи на психоемоційний стан.
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На даний час кінезіологія зайняла гідне місце у галузі освіти, охорони 
здоров’я, у психологічній практиці серед фахівців багатьох країн світу (особливо 
у ( ’ША, країнах Європи, в Австралії) [13] . Існує широкий спектр кінезіологічних 
вправ, які використовуються в освітній практиці з метою посилення мотивації 
сгудентів до вивчення іноземної мови, корекції навчання і розвитку школярів та, 
зокрема, учнів молодшого шкільного віку, корекції міжпівкульної взаємодії кори 
головного мозку у школярів і т.д. У США та Канаді кінезіологія стала окремою 

професійною галуззю, введена до страхової медицини.
Кінезіологія -  це цілісний підхід, заснований на концепції «тріади здоров’я» 

(«Тгіасі оґ НеаШі») [9] , яку має структурні, хімічні та психічні (психоемоційні) 

складові.
Згідно з цією концепцією, організм людини можна образно уявити собі у 

вигляді трикутника, кожна сторона якого умовно символізує ту чи іншу сторону 
гомеостазу: структурну, хімічну і психічну (психоемоційну). Будь-яка патологія 

або порушення рівноваги зачіпає одразу всі три сторони.
У межах нашого дослідження корекції негативних психоемоційних станів 

учнів молодшого шкільного віку засобами кінезіології варто детальніше 

розглянути саме психоемоційну складову «тріади здоров’я».
Сильні негативні емоції, які часто є реакцією молодших школярів на 

конфліктну ситуацію, викликають різні, в тому числі і фізіологічні зміни в 
організмі, своєрідну «вегетативну бурю». Під «вегетативної бурею» розуміється 
психогуморальна реакція організму у відповідь на зовнішній вплив конфліктної 
ситуації, що виявляється у збільшенні частоти пульсу, підвищенні артеріального 

тиску, почастішанню дихання, тремору кінцівок і т.д.
До негативних психоемоційних станів будемо відносити ті емоції , які 

найчастіше виникають внаслідок впливу конфліктних ситуацій і призводять до 

несприятливих чи негативним емоційним станам, таким як туга, тривога, образа, 

фрустрація, розчарування, відчай, апатія, стрес і т.д.
Навчившись регулювати емоційний стан та управляти психоемоційними 

реакціями у конфліктних ситуаціях за допомогою засобів кінезіології, педагоги 

зможуть знизити рівень цих негативних психоемоційних проявів в учнів
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початкових класів. Це буде особливо актуальним для дітей з нестійкою психікою 

та екзальтованою акцентуацією характеру, надмірно емоційних та тих дітей, які 
постійно знаходяться у стресовому для себе середовищі.

З метою зменшення негативних постконфліктних психоемоційних станів 

рекомендуємо такі кінезіологічні вправи: «Капелюх мудреця», «Жабка» («Кулак 
ребро-долоня»),«Кнопки мозку» («Масаж трьох зон»), «Слон».

Використання цих кінезіологічних вправ під час проведення уроків у якості 

фізкультхвилинок сприяє зняттю емоційної напруги не лише в учнів початкових 

класів, але і у самого вчителя. Всі вправи доцільно проводити під музичний 

супровід. Спокійна, мелодійна музика заспокоює, спрямовує на ритмічність 
виконання вправ відповідно до змін мелодії [8].

Для покращення здатності до навчання та корекції негативних 

психоемоційних станів учнів застосовуються й інші кінезіологічні вправи. Так у 

програмі «Гімнастика для мозку» вони зібрані в комплекс занять, рекомендованих 

для виконання дітям. Досвід роботи зарубіжних та вітчизняних кінезіологів 
підтверджує ефективність цього підходу.

Перспективи подальших досліджень вбачаємо у розробці комплексної 

корекційної програми з використанням засобів кінезіології, експериментальній 

перевірці впливу кінезіологічних вправ на психоемоційний стан особистості та 

корекцію його негативних проявів внаслідок впливу конфліктів, які виникають у 
навчально-виховному процесі.
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