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Виходячи із розуміння того, що основним фактором благополуччя людини 

є здоров'я як абсолютна і фундаментальна цінність буття, сучасні реалії 

виокремлюють нагальну потребу у зміні ставлення людей до власного здоров'я 

та впровадження в життя оздоровчої ідеології. У цілісній системі виховних 

цінностей визначальними мають стати: орієнтація на повноцінне життя і 

здоров'я; орієнтація на фізичне, психологічне, духовне та соціальне 

удосконалення; орієнтація на життєву мету, що полягає у прагненні бути 

здоровим; свідоме визначення власного життєвого шляху та наближення до 

ідеалу. Перед сучасними педагогами постає потреба переосмислення стратегії 

співдіяльності з дітьми, зосередивши увагу на здоровому способі життя як 

системотворчому факторі людського існування. 

На сьогодні проблема збереження і зміцнення здоров’я підростаючих 

поколінь набула особливої актуальності, адже дані медичних та соціальних 

досліджень засвідчують стійку тенденцію погіршення стану здоров’я дітей. 

Про необхідність формування в дітей позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя зазначено у низці офіційних документів та програм. Так, зокрема, 

в Конвенції з прав дитини (1990) великого значення надається здоров'ю 

молодого покоління як вирішальному чинникові виживання людства. У 

вітчизняних програмах «Малятко», «Дитина», у Базовому Компоненті 

дошкільної освіти проблеми охорони та зміцнення здоров'я дитини 

визначаються як найголовніші чинники повноцінного розвитку дошкільнят. У 

коментарі до Базового Компонента йдеться про те, що дитина має набути 

елементарних уявлень про залежність стану здоров'я від способу життя [9]. 



Основи свідомого ставлення до свого здоров'я закладаються ще в пору 

раннього та дошкільного дитинства. Нормальна життєдіяльність організму, 

добре самопочуття – запорука подальших успіхів у навчанні та праці. Тож 

пріоритетним напрямком у роботі дошкільного навчального закладу є 

збереження здоров'я кожного малюка [7]. Такої точки зору дотримуються як 

вітчизняні, так і зарубіжні вчені (О.Л.Богініч, Є.С.Вільчковський, 

Н.Ф.Денисенко, Т.К.Андрущенко, Л.В.Лохвицька, С.С.Волкова, О.Л.Кононко 

та інші). 

Для реалізації цього завдання особливу увагу необхідно приділяти, по-

перше, формуванню культури здоров'я дитини в дошкільному навчальному 

закладі, по-друге, формуванню культури здоров'я в сім'ї. Тому серед 

пріоритетних цілей дошкільної освіти є виховання валеологічно компетентних 

дітей, які вміють змалку піклуватися про своє здоров'я, свідомо ставитися до 

життя як найвищого дарунку природи, усвідомлювати пріоритет здоров'я як 

найвищу людську цінність, а здоровий спосіб життя — як чинник збереження і 

зміцнення здоров'я. 

Піклування про здоров'я дитини, визнання його найбільшою цінністю 

передбачає впровадження в освітню систему принципу гуманізації, який стає 

одним із стратегічних принципів організації навчально-виховного процесу. 

Адже від нього залежить, якою буде особистість. З якими ціннісними 

орієнтаціями вона житиме. Гуманістична спрямованість навчального процесу 

ґрунтується на повазі до дитини, вірі в її можливості, відсутності критиканства, 

об’єктивно-оптимістичному аналізі, переконливості в унікальності кожної 

дитини, прийнятті її такою, якою вона є. 

Важливим принципом сучасної системи дошкільної освіти є принцип 

оздоровчої спрямованості навчально-виховного процесу, що є похідним від 

принципу гуманізації. Реалізація цього принципу передбачає створення 

здоров’язберігаючого середовища, тобто середовища, у якому дитині приємно і 

безпечно перебувати, що стимулює її розвиток, забезпечує комфортні умови 

для формування здоров'я і є оптимальним для її зростання. 



Довкілля дитини повинно бути важливою умовою для реалізації її 

потенціалу: фізичного, психічного, розумового та підготовкою до майбутнього 

життя. Навколишнє середовище має бути організоване так, аби спонукати 

дитину до виконання активних дій відповідно до її життєвого ритму, фізичних 

та психічних можливостей. Враховуючи різноманітність процесів, які 

відбуваються у розвивальному середовищі, їх можна виділити в окремі 

специфічні простори, що переплітаються та взаємодіють один з одним, 

складаючи єдине ціле [2, 28]. 

Основна вимога до предметного середовища – його розвивальний та 

оздоровчий характер. Воно має об’єктивно через свій зміст і властивості 

створювати умови для творчої діяльності кожної дитини, надавати можливість 

отримувати інформацію, необхідну для визначення і розв’язання завдань тієї чи 

іншої діяльності, забезпечувати зону найближчого розвитку та його 

перспективу. Педагоги повинні чітко знати, що в умовах предметного вакууму 

у дитини зникає бажання пізнавати нове, з’являється апатія. 

Незаповнене і безбарвне предметно-ігрове середовище справляє на дітей 

негативний вплив, гальмує розвиток особистості. Перенасичене предметне 

середовище так само погано впливає на психіку малят. І тільки періодично 

оновлюване, варіативне, оптимально організоване предметно-ігрове 

середовище має розвивальний вплив, спонукає дитину до активної пізнавальної 

діяльності, позитивно впливає на її емоційну сферу, мобілізує процеси 

мислення. 

Організація навчально-виховного процесу має ґрунтуватися на основній 

закономірності його побудови - нерозривному зв’язку і тісній взаємозалежності 

між основними педагогічними категоріями: навчанням, вихованням, розвитком 

та здоров’ям. 

Вивчаючи проблеми здоров’я Л.В.Лохвицька, Т.К.Андрущенко у 

навчально-методичному посібнику «Дошкільникам про основи здоров'я» 

враховують актуальність соціальних запитів, а також недостатню розробленість 

та практичне значення цієї проблеми поставили собі за мету теоретичне 



обґрунтування, визначення обсягу і змісту знань про основи здоров'я для дітей 

дошкільного віку та методики роботи [10]. Також в поміч працівникам 

дошкільних навальних закладів у посібнику охарактеризовані основні види 

дитячої діяльності і форми її організації, у ході якої вони отримують 

інформацію про власний організм і основні правила догляду за ним, розкриті 

шляхи, засоби та умови забезпечення повноцінного валеологічного виховання. 

Використання даної розробки як цілісного системного підходу з питання 

формування у дітей знань про основи здоров'я є можливим і необхідним як в 

умовах суспільної, так і родинної дошкільної освіти. Тобто в дошкільному віці 

слід закласти фундамент знань про основи здоров'я, прищепити гігієнічні 

навички та вміння – адже це ті життєві здобутки, які ніколи не девальвуються. 

У практиці організації фізкультурно-оздоровчої діяльності дошкільного 

навчального закладу вихователями мало уваги приділяється використанню 

різних форм навчання дітей культури здоров’я. Сьогодні чималої популярності 

набуває гурткова робота. Результативність такого виду діяльності зумовлена 

можливістю акцентувати увагу на розгляд окремих аспектів виховання та 

розвитку дітей, враховувати інтереси і потреби вихованців, широко 

застосовувати інноваційні підходи. Нами було створено систему гурткової 

роботи з формування основ здорового способу життя. Впровадження у 

педагогічний процес дошкільного навчального закладу даного гуртка 

відповідало його оздоровчій концепції та сприяло посиленню роботи із 

залучення дітей до основ здорового способу життя. 

Мета нашої роботи  у гуртку «Малючок-здоров’ячок» - це розвиток у 

дошкільнят компетенції у галузі фізичного “Я” (власне тіло та його 

функціонування, живлення, загартування, гігієна, здоров’я і хвороба, безпека), 

виховання у дітей відповідального ставлення до свого здоров'я, прагнення 

постійно й неухильно дбати про себе, виховання позитивного ставлення до 

здорового способу життя, формування системи знань про способи 

оздоровлення та використання їх у повсякденному житті. Все це втілюється в 



процесі спеціальних занять. Періодичність занять – один раз на тиждень по 

підгрупах в другу половину дня. 

Структура занять має теоретичну та практичну чистини. За основу 

теоретичної частини взято варіативну програму «Про здоров’я треба знати, про 

здоров'я треба дбати » з навчально-методичного посібника Лохвицької Л.В., 

Андрющенко Т.К. «Дошкільникам про основи здоров'я» [10 ]. 

Усвідомлене ставлення до власного здоров’я у дошкільнят виробиться в 

тому випадку, коли діти засвоять елементарні знання про свій організм, 

оволодіють гігієнічними нормами поведінки, психологією спілкування, 

гігієною харчування, у них сформується «модель тіла». Ці знання та навички 

вони поповнюватимуть і вдосконалюватимуть протягом усього свого життя, але 

основа закладається саме в дошкільному віці. Щоб дитина знала, що таке 

здоров’я і що впливає на нього, що для нього корисне, а що – шкідливе, як 

зберегти і зміцнити своє здоров’я і здоров’я інших людей необхідно надати їй 

систематизовані знання. 

На спеціально організованих заняттях дітям слід подавати елементарні 

знання про будову тіла людини, його частини та органи , про профілактику та 

усунення шкідливих звичок, про дитячі хвороби та їх запобігання, 

ознайомлювати з доступними методами фіто профілактики та лікування, 

лікарськими рослинами, елементами різних видів масажу тощо [5]. 

Найчастіше у дітей відсутня зацікавленість у заняттях оздоровчого 

характеру. На думку Г. К. Зайцева, це пов'язано з тим, що, по-перше, 

рекомендації щодо здорового способу життя насаджуються дітям найчастіше в 

повчальної категоричній формі і не викликають у них позитивних емоційних 

реакцій, а по-друге, самі дорослі рідко дотримуються зазначених правил в 

повсякденному житті, і діти добре це бачать. Крім того, виконання необхідних 

правил здорового способу життя вимагає від людини значних вольових зусиль, 

що вкрай важко для дитини-дошкільника, що має недостатньо сформовану 

емоційно-вольову сферу. Тому у своїй роботі ми намагалися використовувати 



різноманітні традиційні та нетрадиційні засоби, заняття проводили в ігровій 

невимушеній формі. І це мало позитивні результати. 

Загальновідомо, що дітей зацікавлює пошуково-дослідницька діяльність, 

яку слід широко використовувати [7]. Діти із задоволенням шукають відповіді 

на поставлені питання. (Що краще — бути здоровим чи хворим? Як ми 

розпізнаємо пахощі? Який на смак? Чому воду називають цілющою? Чому 

потрібно добре жувати їжу? тощо). Дітям цікаво самостійно робити висновки 

під час дослідів, доводити один одному та вихователю необхідність певних дій, 

закріплювати знання в різноманітних іграх. 

Але всі ми знаємо, що теорія невід’ємна від практики. Лише після того, як 

дитина в процесі практичних дій матиме можливість «прожити» почуте, сама 

зробить певні висновки, до яких її грамотно підведе творчий педагог, у неї 

виробляться не тільки певні навички та вміння, а саме звички здорового 

способу життя. 

Практична частина занять гуртка має на меті формування вмінь та навичок 

застосування різноманітних способів оздоровлення: різні види масажів, вправи 

для корекції постави та профілактики плоскостопості, дихальна та пальчикова 

гімнастика, вправи для м’язів очей тощо. Важливим компонентом є 

розучування різних комплексів вправ та масажів. Саме на цих заняттях ми 

вчимося правильно визначати точки при точковому масажі чи робити певну 

вправу саме з такою амплітудою, при якій вона принесе найбільшу користь. 

Діти вчаться робити це свідомо, з розуміння. Комплекси розучуються на 

гурткових заняттях та закріплюються у повсякденному житті разом з 

вихователями.  

Загальновідомо, що компетентну дитину формує компетентний педагог. 

Це одне із провідних завдань фахової підготовки сучасного вихователя. Завдяки 

психологічно-педагогічній та організаційно-методичній роботі педагоги мають 

бути ознайомлені з різноманітними аспектами означеної проблеми з позиції 

сучасної психології та педагогіки; брати активну участь у пошуку, вивченні та 

впровадженні ефективних технологій та методик оздоровлення; вивчати думку 



батьків, щоб отримати сімейну підтримку; створити умови та оформити 

необхідний матеріал; вивчати навчально-тематичний курс валеологічної 

підготовки вихователів.  

Колектив дошкільного навчального закладу має забезпечувати здоровий 

розпорядок життя дітей, відповідне фізичне навантаження, рольове статеве 

виховання, активний відпочинок; застосовувати сучасні оздоровчі технології: 

світло-кольоро-музикотерапію, психогімнастичні вправи, валеокорекцію, 

гігієнічні процедури, різні види масажів, загартування, дихальну гімнастику 

тощо [6]. 

Серед методичних рекомендацій, які можуть стати у нагоді при вирішення 

завдань формування у дошкільників мотивації до здорового способу життя 

можна виділити наступні [3, 98]: 

1. Викладання матеріалу на доступному дітям дошкільного віку рівні. 

Сучасні дошкільники багато в чому розвиненіші і ерудованіші, ніж вихованці 

дошкільних навчальних закладів минулих років; радіо, телебачення, 

комп’ютерні засоби комунікації вже в цьому віці формують зародки певної 

особистісної й соціальної позиції, але педагог повинен покладатися насамперед 

на безпосередній чуттєвий досвід дітей, уникати складних для розуміння 

узагальнень і логічних висновків, адже здатність до узагальнень і абстрактного 

мислення в цьому віці ще не розвинута.  

2. Необхідно широко використовувати засоби наочності. Яскраві й помітні 

картинки, фігурки, емблеми привертають увагу дошкільника. Привернути увагу 

дитини якимось кольоровим малюнком нескладно, складність полягає у 

правильному методичному використанні наочного матеріалу, за допомогою 

якого можна вирішувати складні дидактичні завдання, особливо серед старших 

дошкільників, які вже володіють початками аналітичного мислення, можуть 

встановлювати найпростіші причинно-наслідкові зв’язки. 

3. Поєднання розповідей вихователя з безпосередньою ігровою діяльністю 

дітей. Неприпустимо перевантажувати дошкільників, також недоцільно 

перетворювати навчальний процес у суцільну розповідь, яка в силу 



особливостей протікання нервово-психічних процесів у дітей дошкільного віку 

просто не може бути сприйнята ними. 

Виходячи з вищенаведених загальних положень можна розробити й 

конкретні методичні рекомендації: наприклад, проведення днів здоров’я, 

присвячених збереженню здоров’я серця, необхідності вчасно лягати спати, 

робити ранкову гімнастику та інше [4]. 

Особливе місце в залученні дітей до основ здорового способу життя 

відводиться роботі з батьками. Результативність гурткової роботи буде значно 

ефективнішою за умови змістовної співпраці із батьками. Оскільки першими 

вихователями, наставниками, ідеологами у житті дитини є батьки та люди з 

найближчого оточення, то саме на них має покладатися відповідальність за 

збереження і зміцнення здоров’я дитини. Звідси випливає закономірна 

необхідність свідомого ставлення до збереження здоров’я дитини в кожній 

родині та дотримання основних правил здорового способу життя. Провідними 

засобами формування здорового способу життя дитини є не лише спеціальні 

заходи, а й повсякденне буття родини, основою якого є сповідування цінностей 

життя, серед яких провідною є здоров’я у всій його багатогранності [8]. 

Здорова дитина — мрія всіх батьків. Однак, не всі розуміють, як цього 

досягти. Формуючи культуру здоров'я дітей у сім'ї, особлива увага має 

приділятись теоретичній підготовці батьків, організації здорових умов життя 

дитини в родині, її фізичному вдосконаленню, формуванню загальнолюдських 

та національних цінностей. Основним завданням в роботі з батьками, щодо 

цього питання є: вивчення рівня валеологічних  знань батьків, способу життя у 

родині. Для реалізації цього завдання нами були сформульовані питання для 

анкетування; складена анкета - картка з вивчення рівня сімейного виховання 

дітей дошкільного віку; розроблені пам’ятки для батьків; розроблений 

валеологічний порадник для батьків. 

З метою просвітництва батьків проведені: конференції, лекторії, дискусійні 

клуби «Банк ідей», бесіди, дні відкритих дверей тощо. 



В контексті реалізації завдань педагогічного експерименту була 

організована система практичної допомоги родинам: щоденні консультації; 

практичні заняття, на яких батьки розв'язували педагогічні задачі, проблемні 

завдання, що стосуються збереження і формування здоров'я дитини; педагогічні 

практикуми, де батьки оволодівають практичними навичками проведення 

нескладних масажів, ознайомлюються з натрадиційними методами 

оздоровлення; організовані сумісні розваги і свята, «Тижні здоров'я», фото- та 

відео- конкурси на кращий спортивний куточок у сім’ї та найцікавішу рухливу 

гру за участю дітей та батьків, міні-походи дітей, батьків та вихователів. 

Відомо, що жодна навіть найкраща програма і методика не можуть 

гарантувати повноцінного результату, якщо її завдання не вирішуються спільно 

з сім'єю, якщо не створено дитячо-доросле співтовариство (діти - батьки - 

педагоги), в якому всі розуміють та підтримують один одного. Єдність вимог 

здорового способу життя в родині та дошкільному навчальному закладі сприяє 

формуванню у дитини свідомого ставлення до свого здоров'я. 

Підсумовуючи все вищезазначене можна зробити висновок про те, що 

залучення дітей до здорового способу життя передбачає врахування усіх 

складових здоров’я і можливе лише за умови забезпечення комплексності 

освітньо-виховного впливу на дитину у різноманітних організаційних формах, 

серед яких важливе місце відводиться гуртковій роботі. Спеціально 

організовані гурткові заняття, що в свої структурі містять як теоретичну, так 

практичну складові, сприятимуть підвищенню рівня мотивації дітей до ведення 

здорового способу життя, ціннісного ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих, формуватимуть практичні уміння і навички 

здоров’язберігаючої поведінки. 
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