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Отже, з огляду на історичний аспект дослідження проблеми, затримка 

психічного розвитку у дітей, це одна з найбільш розповсюджених форм 

психічної патології дитячого віку. Затримка має тимчасовий характер, за 

умови ранньої діагностики дітей з ЗПР та створенні для них спеціальних 

умов навчання, виховання, та корекційної  допомоги. 
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провідним у процесі формування особистості і виступає формою ціннісного 

засвоєння світу [1; 2; 5; 6].  

Дослідник О. Чебикін вважає, що постійний потік інформації 

призводе до інтенсифікації процесу навчання і витісненню з його змісту 

позитивних емоційних компонентів, потенційні можливості емоцій учнів 

недостатньо враховуються на практиці. Все це посилює негативні явища, які 

ми спостерігаємо в сьогоднішньому навчанні: неприйняття багатьма 

школярами навчання в традиційній формі, негативний вплив на їх психічне 

здоров’я, збільшення несприятливих проявів в емоційному розвитку 

школярів [6]. 

Емоції впливають на процес пізнання молодших школярів. Вони 

можуть вибірково сприяти одним пізнавальним процесам і гальмувати інші. 

Цю особливість потрібно враховувати при організації навчально-

пізнавальної діяльності учня. 

Молодший школяр перебуває в емоційно нейтральному стані, реагує 

на предмети залежно від їх значущості, при цьому чим важливішим для 

нього є той чи інший чинник (предмет, його властивість), тим краще він 

сприймається.  

Емоції помірного й високого ступеня інтенсивності викликають дуже 

виразні зміни в пізнавальних процесах, зокрема, в учня з’являється сильна 

тенденція до сприйняття, пригадування тощо тільки того, що відповідає 

домінуючій емоції. При цьому зміст сприйманого, мнемічного й розумового 

матеріалу підсилює й усталює емоцію, що, у свою чергу, ще більше зміцнює 

тенденцію до зосередження на змісті, який викликав цю емоцію. Тому, як 

правило, безуспішними виявляються спроби вплинути на сильні емоції за 

допомогою угод, пояснень та інших способів раціонального впливу. 

Емоційне збудження дитини поліпшує виконання більш легких 

завдань і ускладнює виконання більш важких. Але при цьому позитивні 

емоції, пов’язані з досягненням успіху, зазвичай сприяють підвищенню, а 

негативні, пов’язані з неуспіхом, - зниженню рівня виконання діяльності, 

навчання; коли успіх викликає емоції великої сили, то процес діяльності 

порушується, але у випадку, коли успіх досягається ціною особливих 

зусиль, можлива поява втоми, що погіршує якість діяльності; коли неуспіх 

настає за серією успіху, він може викликати короткочасне підвищення рівня 

виконання діяльності; позитивна емоція сприяє кращому, а негативна – 

гіршому виконанню діяльності, у результаті якої ці емоції виникли [2]. 

В молодшому шкільному віці інтенсивно розвиваються інтелектуальні 

почуття. Пізнання у процесі навчальної діяльності пов’язане з подоланням 

труднощів, успіхами й невдачами. У дітей виникають різноманітні почуття: 

подив, сумнів, радість пізнання, що веде до успіху в навчальній діяльності, 

виникає жага до знань, почуття нового. 

Задача педагога створити умови до постійного процесу пізнання, щоб 

дитина відчувала потребу у навчанні, була задоволена своєю діяльністю. 

Для цього важливо спиратися на яскраві уявлення, наочність, щоб радість і 
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задоволення виникали під час проникнення дитини в суть фактів, у 

причинно-наслідкові залежності. 

Ми погоджуємося з Л. Крюковою, що  гарна  успішність,  засвоєння  

шкільних  норм  поведінки, відсутність проблем у спілкуванні, емоційне 

благополуччя вважаються критеріями ефективної адаптації до шкільного 

навчання. Під впливом певного ряду факторів може сформуватися 

дезадаптація. Вона характеризується негативним емоційним відношенням  

до  школи,  високим  рівнем  тривожності,  підвищеною  емоційною  

лабільністю,  низькою працездатністю, руховим розгальмуванням, 

труднощами спілкування із вчителями й однолітками [1]. 

Тому корекційні програми потрібно будувати на діагностичній основі. 

Для дослідження емоційної сфери молодших школярів можна 

використовувати такі методики: анкета для оцінювання шкільної мотивації 

та рівня адаптації дитини до школи за Н. Лускановою; кольорово-

малюнковий тест, розроблений А. Прохоровим і Г. Генінгом, призначений 

для діагностики психічних станів молодших школярів у ході навчальної 

діяльності, контролю втомлюваності та навчального настрою дітей 

початкових класів, розвитку творчої уяви; тест шкільної тривожності 

Філіпса; проективна методика «Школа тварин» С. Панченко, яка передбачає 

вивчення процесу адаптації до школи, виявлення шкільних неврозів на 

ранній стадії розвитку; методика «Незакінчені речення» Л. Пономаренко, де 

визначаються наявні труднощі, зони конфлікту, ціннісні орієнтації учнів 

тощо [3; 4]. 

 Регулювання емоційного стану молодших школярів можливо через 

використання різних прийомів, а саме арт-терапії, казкотерапії, дихальних 

практик, які спрямовані на формування умінь і навичок емоційної регуляції 

та сприятимуть створенню доброго  настрою, впевненості,  оптимізму. 

Арт-терапія полягає у творчому самовираженні учня за допомогою 

живопису, музики, танцю, ліплення, театру; казкотерапія створює умови 

розвитку самосвідомості та вміння взаємодіяти з однолітками; дихальні 

практики дозволяють узгодити розумовий та фізичний стани.   

Отже, нереалізований емоційний потенціал учнів у традиційному 

навчанні обумовлений неспівпаданням бажань, які вони відчувають на 

різних етапах навчально-пізнавальної діяльності. Вчителю потрібно 

створити такі умови, які будуть забезпечувати емоційну регуляцію 

навчальної діяльності на рівні емоційності дидактичного матеріалу, 

корегування ситуативних емоцій учнів, зміни функціональних станів 

школярів, а це - раптовість, яскравість, контраст і відчуття успіху у процесі 

пізнання.  
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Ковальова А.А. 

ОЦІНКА ВІДНОВНИХ ПРОЦЕСІВ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ 

СИСТЕМИ ПРИ НАВАНТАЖЕННІ 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

Значна розповсюдженість серцево-судинних захворювань серед 

молоді, летальні випадки на уроках фізкультури від серцево-судинної 

недостатності [1,2] зумовлюють актуальність нашого дослідження.  

Для визначення адаптації серцево-судинної системи до різних за 

інтенсивністю та тривалістю фізичних навантажень застосували пробу С. П. 

Лєтунова [2]. У дослідженні взяли участь  учні 10-11 класів (16-17 років) 

Великобабчанського навчально-виховноно комплексу Чугуєвського району 

Харківської області. Учні були розподілені на дві групи. До першої групи 

увійшли  юнаки, що регулярно займаються спортом (15 учнів), які тричі на 

тиждень відвідують спортивні секції, до другої групи – юнаки, що не 

займаються спортом (28 учнів).  

Спочатку досліджено показники серцево-судинної системи учнів у 

стані спокою. Суттєвої різниці показників артеріального тиску, ЧСС, 

ударного об’єму крові (УОК) і хвилинного об’єму крові (ХОК) при цьому 

стані у старшокласників обох груп не виявлено. 

Після проведення першої частини проби С.П. Лєтунова, що включала 

в себе 20 присідань за 30 секунд середній показник систолічного тиску (СТ) 

збільшився у юнаків-спортсменів на 33 мм.рт.ст і дорівнював 151±3,4 мм. рт 

мм.рт.ст.; у юнаків, що не займаються спортом – на 19 мм.рт. і становив 

126±2,3 мм.рт.ст. Відновлення вихідних показників СТ відбулося на 3-тій 

хвилині у кожній досліджуваній групах, що відповідає нормі. Після 20 


