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Надзвичайно важливою проблемою сучасного суспільства є розвиток 

інтелектуального здоров’я учнів в умовах сучасної школи. Сучасний 

інтенсивний ритм життя ставить посилені вимоги до розвитку інтелектуальних 

здібностей дитини, адже для того, щоб в майбутньому повною мірою 

реалізувати себе в житті, необхідно вміти швидко і якісно сприймати, 

переробляти інформацію, аналізувати, запам'ятовувати, обмірковувати та 

приймати рішення [4].

Загальновідомо, що заняття фізичною культурою забезпечують 

гармонійний розвиток особистості, в тому числі впливають і на розумову сферу 

дитини [5, 6].

Вплив рухової активності на формування розумової сфери дітей 

достатньо високий, що підтверджується багаточисленними науковими даними 

(С.П.Рубінштейна (1976), Л.І.Божовича (1995), Е.С.Вильчковского (2004), 

Н.Є.Пангелова (2004), Н.В. Москаленко (2007), М.О.Носко(2014) та ін.

Однак, незважаючи на відносно повну теоретичну розробленість 

проблеми одночасного розвитку розумових і рухових здібностей дітей в 

процесі фізичного виховання, ці ідеї не отримали широкого застосування в 

загальноосвітніх навчальних закладах.
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Мета роботи обґрунтувати необхідність методики формування на уроках 

фізкультури інтелектуального здоров’я молодших школярів. Для досягнення 

мети були використані наступні методи дослідження: аналіз літературних 

джерел, статей, електронних ресурсів.

Виклад основного матеріалу. Під «інтелектуальним здоров’ям» 

розуміють складову здоров’я, яка характеризується рівнем і якістю протікання 

всіх психічних процесів, здатності засвоювати, розуміти, усвідомлювати, 

інтерпретувати і використовувати інформацію, а також приймати відповідні 

рішення для поліпшення стану свого організму [2]. *

Молодший шкільний вік є переломним в інтелектуальному розвитку 

особистості, тому вкрай важливо, саме в цьому віці, через рухову активність 

здійснювати інтенсивний вплив на розумові здібності дітей [1,3].

Вивчивши та проаналізувавши дані літературних джерел нами виявлено, 

що рівень інтелектуального здоров’я молодших школярів залежить від 

наступних факторів: а) рівня фізичного здоров’я; б) рівня розвитку рухових 

вмінь та навичок;в) рівня розвитку фізичної підготовленості; г) рівня розвитку 

розумових здібностей.

На основі цих даних, нами буде розроблено методику формування 

інтелектуального здоров’я молодших школярів, яка включатиме такі ключові 

концепти:

Зміцнення фізичного здоров’я. Формування правильної 

постави і ступні, зміцнення скелетних м’язів, вдосконалення роботи 

різних органів і систем (опорно-рухового апарату, серцево-судинної і 

дихальної систем);

Розвиток рухових умінь і навичок. Формування рухової сфери 

молодших школярів забезпечить активізацію вищих психічних функцій, 

що дозволить позитивно впливати на розумовий розвиток дитини;

Розвиток спеціально визначених фізичних якостей, що 

віддзеркалюють якісну сторону розумового виховання (швидкісні, силові, 

координаційні здібності; гнучкість, витривалість).
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Розвиток розумової сфери через використання спеціальних

фізичних вправ, які чинитимуть стимулюючий вплив на розумові

здібності (мислення, пам'ять, увагу, уяву, сприйняття, мову) молодших

школярів.

Висновки. Низка досліджень науковців свідчить про важливість рухової 

діяльності у становленні, розвитку і зміцненні інтелектуального здоров’я. Тому 

вбачаємо за необхідність пошук оптимальних педагогічних методик 

формування інтелектуального здоров’я молодших школярів засобами фізичного 

виховання.
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