
Медико-педагогічний  проект 

Гармонія  

інтелекту  та  здоров’я 

Затверджено  МОН  України  
(Наказ  №1028  від  10.11.2008) 



Гармонізація  дітей,  

їхніх  педагогів  і  батьків 



Гармонізація  учнів 

Уникнення  наболілих   

педагогічних,  

медичних,   

соціальних   

проблем 



Труднощі  в  навчанні  і  поведінці,   

неуспішність, 

небажання  вчитися,   

погіршення  стану  здоров’я  в 

процесі  навчання  

(психоемоційні  та  психосоматичні  

розлади) 



60-70%  першокласників  

мають  порушення  

в  дозріванні  та  функціонуванні 

вищої  нервової  діяльності  





Дислексія,   

дисграфія,  

дискалькулія 



Дисграфія  зустрічається   

у  52%  учнів  на  кінець  2  класу,   

39% – на  кінець  8  класу 



Перевантаження 

незрілих  центрів  мозку 

порушує  процес 

формування  вищих 

психічних  функцій  на 

все  життя  людини   

! ! 



У  дітей  6-8,  а  іноді  й  10-12  років 

ліва  півкуля  мозку   

є  недостатньо  зрілою,   

зв'язки  між  нейронами  слабкі 

 

Лівопівкульна  діяльність  

(читання,  письмо,  вивчення  

граматики,  математики)  

не  повинна  бути  тривалою 



Шкільний  

невроз 

Перевантаження   

лівої  півкулі,   

пригнічення  правої 



Прояви  перевантаження   

лівої  півкулі: 

 

підвищена  втомлюваність,  

забудькуватість,  

відволікаємість 



Прояви  пригнічення  

правої  півкулі: 

 

неспокійність, 

дратівливість, 

поганий  настрій 



Стан  здоров’я  6-річних  дітей 
(дані НДІ ПАГ АМН України) 

Здоровими  до  школи  ідуть  лише 

22,7%  дітей 
 

Хронічну  патологію  мають  51,8%  

майбутніх  першокласників 
 

25,5%  мають  функціональні 

порушення 



65% – захворювання лор органів 

57% – ортопедична патологія 

45% – дисгармонійний фізичний розвиток дівчат 

34% – ----------------------//------------------------ хлопчиків 

41% – захворювання органів травлення 

30% – порушення осанки 

26% – захворювання серцево-судинної системи 

11% – патологія ендокринної системи 

10% – порушення нервової системи 

 

Стан  здоров’я  6-річних  дітей 
(дані НДІ ПАГ АМН України) 



39% – психологічна  втома 

26% – напруга 

37% – тривожність 

55% – стрес 

До  60%–80%  дітей  мають 

психоемоційні  відхилення 

Стан  здоров’я  6-річних  дітей 
(дані НДІ ПАГ АМН України) 



Стресори  в  житті  дітей 

Причиною  стресу  у  дітей  

можуть  бути  будь-які  фактори, 

які  викликають  у  них  

страх  і  тривогу. 

Найчастіше  зустрічаються 

стресори,  пов'язані   

з  життям  у  сім’ї та  навчанням 



Стресори  в  житті  дітей 

• дисгармонійні  відношення  між  членами    

  сім’ї  (конфлікти,  недовіра,  сварки); 

• нервове  напруження  і  стрес  у  батьків; 

• відсутність  підтримки  збоку  близьких; 

• постійний тиск збоку батьків і близьких; 

• примушення  займатися  тим,  до  чого   

  не  має  здібностей  або  бажань; 

• наявність  хвороб  у  дитини; 

• неповна сім’я,  поява нового члена сім’ї 



Стресори  в  житті  дітей 

• недостатня  психофізіологічна  зрілість; 

• лівопівкульноорієнтоване  навчання; 

• труднощі  в  навчанні; 

• великий  об’єм  інформації; 

• нездатність  справитися  з   

  навчальним  навантаженням; 

• інтелектуальні,  фізичні  перевантаження,    

  додаткові  заняття 



Стресори  в  житті  дітей 

• високий  темп  навчальної  діяльності; 

• страх  допустити  помилку; 

• засудження  неуспішності  учня; 

• обмеження  рухів,  ігрової  діяльності;    

• недостатні  відпочинок  та  перебування   

  на  свіжому  повітрі; 

• дисгармонія  в  стосунках  учня   

  з  вчителем  та  однолітками 



Стрес  негативно  впливає   

на  фізичне  і  психічне  здоров’я,   

пригнічує  розумову  діяльність,   

викликає  поведінкові  порушення  

Хронічний  стрес 



Прояви  стресу  у  дітей 

• часта  зміна  настрою,   

  пригнічений настрій,  пасивність;  

• неспокій,  підвищена  тривожність;   

• нервозність,  роздратування,  істерики; 

• непосидючість,  гіперактивність; 

• різкі  уривчасті  рухи; 

• підвищена  втомлюваність; 

• труднощі  в  дотриманні  дисципліни; 

• невпевненість  в  собі,  в  своїх  силах; 

• труднощі при засипанні, неспокійний сон 

 



Прояви  стресу  у  дітей 

• затримка  росту,  фізичного,  психічного,    

  мовленнєвого  розвитку; 

• підвищення  або  втрата  апетиту; 

• фізичне  нездужання,  психосоматичні    

  розлади  (часті  застуди,  порушення   

  травлення,  болі  у  м’язах,  хребті,   

  головний  біль,  алергічні  прояви);  

• порушення  пам'яті,  уваги,   

  мислення,  мовлення; 

• труднощі  в  навчанні,  неуспішність;  

• небажання  вчитися,  шкільна  фобія 



(3-я  стадія  стресу) 

Нервово-гормональне 

виснаження 

Емоційне  вигорання  

педагогів 



 



Симптоми  прояву 

неврозоподібних  станів  у  дітей 

• дитина швидко втомлюється, відволікається,  

стає неуважною, забудькуватою, а також 

непосидючою, тривожною, має поганий настрій; 
 

• спочатку у школяра виникають нав’язливі 

побоювання зробити щось не так, а потім –  

невпевненість у собі,  хворобливе загострення 

почуття відповідальності, головні болі.  
 

При  всіх  шкільних  неврозах  відбувається 

порушення  міжпівкульної  взаємодії 



Прояви  депресії  у  дітей 
Депресія  у  дітей  частіше  має  

«замаскований»  характер.  

Її  проявами  можуть  бути: 

• гнітюче  відчуття  нещастя,    

• пригніченості,  безвихідності; 

• гальмування  розумової  діяльності; 

• погіршення  успішності; 

• втрата  інтересу  до  навчання,  

• улюбленої  діяльності;  

• небажання  ходити  в  школу; 

• проблеми  з  поведінкою; 

• функціональні  розлади  різних  органів 



Депресія  у  дітей 



Депресія 

у  деяких  дітей  проявляється  лише 

головними  болями   

або   

болями  у  животі,   

істериками, 

небажанням  ходити  до  школи   



За  даними  ВООЗ 

до  2020  року  депресія  вийде   

на  перше  місце  серед   

усіх  захворювань   

і  паралізує  економічну  діяльність  

усіх  країн  світу   



Прояви  депресії  у  дорослих 

• поганий  настрій,  відчуття  туги,  суму; 

• пригнічення  розумової  діяльності; 

• зниження  життєвого  тонусу; 

• ослаблення  інтересу  до  діяльності; 

• зниження  активності; 

• виражена  стомлюваність; 

• занижена самооцінка, непевність в собі; 

• погіршення  апетиту,  порушення  сну; 

• невеселе  бачення  майбутнього; 

• думки  про  смерть  і  самогубство; 

• психосоматичні  порушення 



Хвороби  залежності  дорослих  і  дітей  

(виникають на фоні депресії) 

наркоманія 

алкоголізм 

тютюнопаління 

кофеінізм 

ігроманія 

інтернет-залежність 

телезалежність 

залежність  витрачати  гроші 

пристрасть  до  переїдання 

 



Україні  загрожує   

епідемія  наркоманії 

(свідчення  спеціалістів)  



Щороку  в  Україні   

від  наркотиків  вмирає   

біля  120  000  українців 



80%  старшокласників  

пробували   

психотропні  речовини 



11%  українських  дітей  

намагались  купити  

наркотики  в  Інтернеті 



Українці  широко  

використовують  

антидепресанти 



Діти   

з  високим  рівнем  інтелекту  

більш  схильні   

до  вживання  наркотиків   

в  дорослому  житті,   

особливо  дівчатка  розумниці 



Кожен  10-й   

український  наркоман   

живе  в  Києві 



Алкоголь  щорічно  вбиває  

більше  40  000  українців 



В  Україні  діти  починають  

пити  з  11  років   

(40%  дітей  11-12  років  

вживають  алкоголь)   



Українські  підлітки   

п’ють  алкогольні  напої 

більше  всіх   

підлітків  в  світі 



Серед  київських  підлітків  

більше  30%  періодично  

вживають  алкоголь,   

20% – регулярно 



90%  старшокласників  

Харківщини   

вживають  алкогольні  напої 



Ігроманія 
(комп’ютерні  ігри) 

 

Інтернет-залежність 



Труднощі  у  навчанні,  

неуспішність,  

небажання  вчитися 

Незрілість  центрів  головного  мозку, 

хронічний  стрес   

психосоматичні  захворювання,  

депресивні  стани 



Педагоги  і  батьки  повинні:   

знати  особливості  розвитку  дітей, 

контролювати  наявність  та  динаміку 

розвитку  порушень  в  стані  їхнього  

фізичного  й  психічного  здоров’я,  

використовувати  технології  

безстресового  навчання 



Навчання  молодших  школярів і 

дітей  дошкільного  віку  
повинно  бути:   

розвиваючим  

(природна  стимуляція  розвитку), 

психофізіологічно  комфортним 

(рівнопівкульним,  багатосенсорним), 

оздоровчим,  

коригуючим 



Гармонізуюче  навчання  

дітей  дошкільного  та   

молодшого  шкільного  віку 

Світова  інновація 

Музикотерапевтична 

педагогіка 

Захищено  патентом  на  винахід 



Кожна  дитина  розвивається 

інтелектуально,  

фізично,  

психічно,  

естетично,  

духовно,  

соціально 

Музикотерапевтична  

педагогіка 



Оригінальні  навчальні  пісні  містять   

не тільки  художні  образи,   

як традиційні  пісні,   

а  й  систематизовані  тематичні  знання 

Унікальне  рівнопівкульне   

сприйняття  навчальної  інформації 

Ніяка  інша  освітня  технологія  не  дає  

такого  гармонізуючого  ефекту 

Музикотерапевтична 

педагогіка 
(захищено  патентом  на  винахід) 



Оригінальні  навчальні  пісні 

створені  на  засадах  музикотерапії 

(врівноваження  процесів   

збудження  і  гальмування  в  мозку)  

Музикотерапевтична 

педагогіка 



Легке  і  швидке  засвоєння  знань   

без  напруження,  втоми  і  стресу, 

психоемоційне  врівноваження,   

достатня  рухова  активність,  

зацікавленість  навчанням,  

збереження  та  зміцнення  здоров’я   

в  процесі  навчання,   

збільшення  вільного  часу  для   

творчого  розвитку  та  відпочинку 

Музикотерапевтична  

педагогіка 



Комфортне  для  кожного  учня, 

незалежно  від  стану його здоров’я  

та  психофізіологічних  особливостей  

розвитку 

(типу  нервової  системи,  мислення,  

пам’яті,  працездатності) 

Музикотерапевтична  

педагогіка 



Комфортне  для  дітей 

із сильною  або  слабкою, 

рухливою  або  інертною 

нервовою  системою; 

“правопівкульних”,  “лівопівкульних”,  

“рівнопівкульних”; 

аудіалів,  візуалів,  кінестетиків; 

(універсальне  особистісноорієнтоване) 

Музикотерапевтична  

педагогіка 



Навчальний  комплект  “Всесвіт”  (1-4  класи)   

Енциклопедія  2  частини,  аудіо-,  відеодиски 

Природознавство,  читання,  українська  мова 



Навчально-

методичний 

комплект 

“Всесвіт” 

cтворено  з 

урахуванням  вимог 

нового  Державного 

стандарту  початкової 

загальної  освіти 

(1 клас) 



Навчально-методичний  комплект  “Всесвіт” 







Мультимедійний  супровід  уроків  

навчально-методичного  комплекту  “Всесвіт” 

 

  фрагменти  музичного  фільму  “Всесвіт” 

  слайди  до  змісту  навчальних  тем 



Навчальний  комплект  

“Чарівний  світ  чисел”   (1 клас)  

Навчальний  посібник,  альбом  ілюстрацій,  аудіо-,  відеодиски 





Математика  2-3  клас  

аудіо-CD 



Математика  2-3  клас  
навчально-методичний  відеопосібник  4DVD 



• захворюваність  –  нижча  на  40%; 

• більша  активність,  оптимізм,   

соціальна  адаптація; 

• низька  схильність  до  депресивних  станів; 

• значно  нижча  потенційна  реалізація 

розладів  шлунку,  підшлункової  залози 

системи  кровотворення  

Консультативний  висновок  медиків  

НІІ  ПАГ  АМН  України 

Обстеження  педіатра,  лор-лікаря,  ортопеда  та 

системних  методик  обстеження  по  Накатані, 

Акабане. 



Проект  «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»  
запроваджено  в  різних  навчальних  закладах  України 



Міжнародний  форум  

«Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»  

Київ, 2013 р. 



• зал 

Міжнародний  форум  

«Гармонія  інтелекту  та  здоров’я»  

Форум  пройшов  на  базі  гімназії  №34  “Либідь” 



4  форум  “Профілактика  та  корекція  емоційних  

розладів  учнів  засобами  медико-педагогічної  

технології  «ПіснеЗнайка»” 

Мелітопольська  ЗОШ  І–ІІІ  ступенів  №4,    2016 р. 



Навчальні  посібники  серії  «ПіснеЗнайка»   
передані  представникам  української  діаспори   

22  країн  світу.   

Отримані  схвальні  відгуки  



Проект  «Гармонія інтелекту та здоров’я»   

представлено  учасникам  

Міжнародного  симпозіуму  

«Освіта в Євпропі для гармонійного розвитку учнів»  

під  патронатом  Генсека  Ради  Європи  Т. Ягланда  

2010 р. 



Проект  «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я» 

неодноразово  представлено  на  телебаченні  

Передача  “Життя  триває” 

Перший  національний  канал 



Проект  «Гармонія  інтелекту  та  здоров’я» 

неодноразово  представлено  в  періодичній  пресі  



Інноваційна  програма 

«Гармонізація   

дітей  і  дорослих,  

сім’ї  і  суспільства» 



Створення  

на  базі  навчальних  закладів  

національної  мережі  центрів 

гармонізації  дітей  і  дорослих, 

сім’ї  і  суспільства 



Гармонізація 

учнів,  педагогів  і  батьків 

 

Уникнення  наболілих  

медичних,  педагогічних  

і  соціальних  проблем 



Інноваційна  програма 
Гармонізація  учнів,  педагогів,  батьків 

• безстресове,  психофізіологічно-комфортне  

навчання  дітей; 

• моніторинг  стану  фізичного  і  психічного  здоров’я  

учнів  і  педагогів; 

• гармонізація  дітей  на  етапі  підготовки  до  школи; 

• профілактика  і  корекція  проявів  стресу,  неврозу, 

депресивних  станів,  психосоматичних  розладів,  

різних  видів  залежностей  дітей і  дорослих; 

• розвиток  здібностей  і  талантів  учнів; 

• гармонізація  міжособистісних  стосунків 



Інноваційна  програма 
організаційна  складова 

• створення  оригінальних  навчальних  

посібників  для  учнів  початкової  і  середньої  

школи; 

• створення  на  базі  навчальних  закладів  

центрів  гармонізації  дітей  і  дорослих 

(консультація,  діагностика,  оздоровлення); 

• міжнародна  діяльність  (співпраця  з 

осередками  української  діаспори,  

спеціалістами і  батьками  різних  країн  світу); 

• спонсорська  підтримка  



Інноваційна  програма 
 

поліпшення  успішності,   

фізичного  і  психічного  здоров’я  учнів, 

їхніх педагогів  і  батьків,   

підвищення  якості  життя   

українських  родин 



тел. (044) 599-58-32 
 

e-mail: pzinfo@ukr.net 



www. 

гармонизирующее- 

образование.org 



www.facebook.com/PisneZnaika 


