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indicator of the development of the instrumental and creative component. It is the measure 
of coherence of movements during the play on children’s musical instruments, the variety of 
options for solving musical and rhythmic problems and the ability to create one’s own 
composition on children’s musical instruments. The following characteristics of the levels of 
development of musical-creative abilities are presented and include low (reproductive), 
medium (productive), and high (creative). There are disclosed general scientific-pedagogical 
methods of diagnostic research which include pedagogical observation, individual interviews, 
interviewing, questioning, pedagogical experiments, testing, and methods of qualitative and 
quantitative processing of experimental data. Based on the results of revealing the levels of 
development of musical-creative abilities of children, an average score for each component is 
determined. The generalized results of the ascertained and final diagnostics are then 
submitted. According to the results of the study, significant changes in the levels of 
development of musical-creative abilities of children aged 6–7 years old for each criterion 
and in general have been revealed. 

Key words: diagnostics, musical-creative abilities, 6–7-year-old children, out-of-school 
education institution, criteria, indicators, levels of development of musical-creative abilities. 
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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧА РОБОТА В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ: ПРАКТИЧНІ ЗАСАДИ 

 

У статті ѓ’ѐсовано практєчні ѓасадє фіѓкультурно-оѓдоровчої роботє в 
ѓакладах дошкільної освітє. Представлено досвід ѓдіѕсненнѐ фіѓкультурно-
оѓдоровчої роботє в Сумському ЗДО № 33 «Марєнка». Вєѓначено ѓавданнѐ 
фіѓкультурно-оѓдоровчої роботє ѓ дошкільнєкамє. Запропоновано схему та модель 
ѓдіѕсненнѐ фіѓкультурно-оѓдоровчої роботє в Сумському ЗДО № 33 «Марєнка». 
Доведено, що робота в ѓакладі дошкільної освітє у фіѓкультурно-оѓдоровчому 
напрѐмі підвєщую престєђ дєтѐчого садка, піднімаю на вєщєѕ рівень професіоналіѓм 
педагогів, ѓмушую їх ѓаѕматєсѐ самоосвітоя, ѓабеѓпечую умовє длѐ переведеннѐ 
дєтєнє ѓ об’юкта в суб’юкт вєхованнѐ, органіѓовую навчально-вєховну діѐльність, 
створяю умовє длѐ ѓбеређеннѐ та ѓміцненнѐ ѓдоров’ѐ дітеѕ. 

Ключові слова: ѓаклад дошкільної освітє, фіѓкультурно-оѓдоровча робота, 
дошкільнєк, ѓдоров’ѐ. 

 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку українського 
суспільства постійні соціально-економічні зміни зумовили збільшеннѐ 
ролі та значущості кожної особистості, успішності її індивідуального 
розвитку. Це зумовляю необхідність пошуку шлѐхів оптимізації навчаннѐ 
та вихованнѐ підростаячого поколіннѐ, зокрема дітей дошкільного віку. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 7 (81) 

161 

Незаперечним ю той факт, що дошкільний вік ю найбільш важливим 
періодом у житті дитини, оскільки саме в цей час вона проходить шлѐх 
фізичного й духовного розвитку, формуваннѐ особистості, у неї 
закладаютьсѐ фундамент здоров’ѐ та потреба в його збереженні. 

Відповідно до Законів України «Про дошкільну освіту», «Про фізичну 
культуру і спорт» одним із пріоритетних напрѐмів освітнього процесу в 
закладах дошкільної освіти ю фізичне вихованнѐ дітей. Воно спрѐмовуютьсѐ на 
охорону та зміцненнѐ здоров’ѐ, підвищеннѐ опірності й захисних сил дитѐ-
чого організму, поліпшеннѐ його працездатності, на своючасне формуваннѐ в 
дошкільників життюво важливих рухових умінь і навичок, розвиток фізичних 
ѐкостей і забезпеченнѐ належного рівнѐ фізичної підготовленості та фізичної 
культури взагалі, на вихованнѐ стійкого інтересу до рухової активності, 
потреби в ній, виробленнѐ звички до здорового способу життѐ. 

Слід зауважити, що традиційні підходи до фізкультурно-оздоровчої 
роботи з дошкільниками часто не відповідаять сучасним вимогам і 
потребуять заміни на такі, ѐкі б ефективніше сприѐли вирішення завдань 
зміцненнѐ здоров’ѐ, підвищеннѐ рівнѐ фізичної підготовленості, 
своючасного фізичного, інтелектуального й морального розвитку дитини 
та формування уѐви про здоровий спосіб життѐ. 

Завдання та зміст фізичного виховання в закладах дошкільної 
освіти визначаються вимогами Базового компонента дошкільної освіти в 
Україні, чинними програмами розвитку навчання й виховання дітей 
дошкільного віку: «Малятко», «Дитина», «Українське дошкілля». 

Аналіз актуальних досліджень. Аналіз останніх досліджень і публікацій 
свідчить, що останнім часом значно зросло зацікавленнѐ вчених і науковців 
питаннѐми фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах дошкільної освіти. 

Зауважимо, що в останні роки збільшиласѐ кількість досліджень із 
різних аспектів фізичного вихованнѐ дітей дошкільного віку, а саме: 
навчаннѐ дітей вправ та ігор спортивного характеру (Ю. Короп, О. Курок, 
Т. Осокіна, С. Цвек); диференційований підхід до навчаннѐ фізичних вправ 
(Е. Давиденко); вплив фізичних вправ та рухливих ігор на вихованнѐ 
позитивних моральних і вольових ѐкостей у дітей (Н. Кот, Е. Яницька); 
застосуваннѐ ігрового методу в навчанні дітей фізичних вправ (Г. Бюлюнька, 
О. Богініч, А. Волочинський); використаннѐ «малих форм» фізичної 
культури (О. Кириченко), мотиваціѐ дітей до занѐть фізкультуроя 
(Л. Сварківська), змісту фізичного вихованнѐ дітей раннього та дошкільного 
віку в сім’ї (М. Алѐб’юва, Е. Вільчковський).   

Конструктивними в контексті даної роботи ю дослідженнѐ Н. Левінець, 
О. Кірпіченко, І. Золотухіної, Н. Лісневської, Е. Вільчковського, О. Курок. Так, 
Н. Левінець сформулявала педагогічні умови створеннѐ здоров’ѐзбе-
режувального середовища в закладах дошкільної освіти, зокрема: розробка 
й затвердженнѐ здоров’ѐзбережувальної концепції, формуляваннѐ 
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стратегічних цілей і завдань; здійсненнѐ діагностики й моніторингу стану 
здоров’ѐ дітей; прилученнѐ дітей до основ здорового способу життѐ, 
формуваннѐ валеологічної компетентності; підвищеннѐ професійної 
компетентності педагогічного колективу в контексті здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності, формуваннѐ культури здоров’ѐ; змістовна взаюмодіѐ всіх суб’юктів 
педагогічного процесу (адміністрації, вихователів, інструктора з фізичної 
культури, психолога, медичної сестри, дітей, батьків), визначеннѐ їхніх 
обов’ѐзків і відповідальності в реалізації програмних цілей. 

О. Кірпіченко, досліджуячи здоров’ѐзбережувальне середовище зак-
ладів дошкільної освіти, визначаю його ѐк систему, що вклячаю навчально-ви-
ховний процес, соціальний та предметний компоненти (Кирпиченков, 2011). 

І. Золотухіна вважаю, що затверджуваннѐ здорового способу життѐ, 
збереженнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ молодого поколіннѐ розглѐдаютьсѐ наразі 
ѐк один із пріоритетних напрѐмів модернізації навчаннѐ й вихованнѐ та 
складаю важливу доктрину розвитку сучасної освіти (Золотухина, 2006). 

Н. Лісневська привертаю увагу до ролі вихователѐ у формуванні, 
збереженні та зміцненні здоров’ѐ дітей дошкільного віку (Лісневська, 2011). 

Е. Вільчковський та О. Курок у своюму навчальному посібнику «Теоріѐ 
і методика фізичного вихованнѐ дітей дошкільного віку» розглѐдаять 
основи системи фізичного вихованнѐ, завданнѐ та зміст фізичного 
вихованнѐ дітей раннього та дошкільного віку, методика проведеннѐ 
основних форм навчально-виховного процесу з фізичного вихованнѐ в 
закладі дошкільної освіти (Вільчковський та Курок, 2008). 

Мета дослідження – з’ѐсувати практичні засади фізкультурно-
оздоровчої роботи в закладах дошкільної освіти. 

Методи дослідження. Відповідно до поставленої мети було 
використано такі методи: системний аналіз і узагальненнѐ сучасної 
філософської, психолого-педагогічної та науково-методичної літератури, що 
дало змогу визначити сутність основоположних понѐть дослідженнѐ, 
спостереженнѐ, бесіди, аналіз навчально-виховних планів і чинних програм з 
метоя вивченнѐ практичних засад фізкультурно-оздоровчої роботи в 
закладах дошкільної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Організаціѐ фізично-оздоровчої 
роботи в закладах дошкільної освіти потребую вдосконаленнѐ. Про це 
свідчить наѐвність значної кількості дітей із дисгармонійним фізичними 
розвитком, а також із недостатнім розвитком основних рухів і фізичних 
ѐкостей. Фіксуютьсѐ досить високий відсоток дітей, ѐкі часто хворіять на 
респіраторні інфекції та маять хронічні недуги. 

Недостатній фізичний розвиток і низька фізична підготовленість 
дошкільників здебільшого поѐсняютьсѐ зниженнѐм їхньої рухової активності. 

З інструктивно-методичних рекомендацій щодо організації 
фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної освіти Міністерства 
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освіти та науки України видно, що потреба дітей у рухах задовольнѐютьсѐ 
лише на 30–50 %. Гіподинамія спричиняять часті респіраторні 
захворяваннѐ, нераціональна побудова рухового режиму й загального 
режиму днѐ, недостатню перебуваннѐ дітей на свіжому повітрі тощо.  

Щоб усунути ці недоліки, слід приділити основну увагу організації 
фізичного вихованнѐ в закладах дошкільної освіти, де було би 
передбачено правильну побудову та активізація рухового режиму, 
наданнѐ йому оздоровчого спрѐмуваннѐ, діювий медико-педагогічний 
контроль і своючасну лікувально-профілактичну роботу. 

Стосовно завдань, що вирішуятьсѐ в ході фізкультурно-оздоровчої 
роботи, узагальняячи дані літературних джерел і законодавчо-нормативних 
документів, В. Лѐх, Г. Мейксон, Ю. Копилов вважаять, що головна роль 
фізкультурно-оздоровчої роботи полѐгаю у сприѐнні нормальному фізичному 
розвиткові організму, прищепленні й удосконаленні різних рухових навичок з 
метоя зміцненнѐ здоров’ѐ та сприѐннѐ масовому охоплення дітей занѐттѐми 
фізичноя культуроя (Лѐх та ін., 1999). 

На основі теоретичного аналізу літератури під понѐттѐм 
«фізкультурно-оздоровча робота» ми розуміюмо один із основних 
напрѐмів упровадженнѐ фізичної культури в навчально-виховній сфері, ѐка 
спрѐмована на підтриманнѐ та зміцненнѐ здоров’ѐ та здійсняютьсѐ в 
поюднанні з фізичним вихованнѐм дітей дошкільного віку з урахуваннѐм 
стану їх здоров’ѐ, рівнѐ фізичного та психічного розвитку. 

Зауважимо, що аналіз нормативних документів та науково-
педагогічної літератури сьогоденнѐ даю можливість визначити завданнѐ 
фізкультурно-оздоровчої роботи з дошкільниками:  

- піднесеннѐ оздоровчої функції фізичної культури;  
- забезпеченнѐ диференційованого підходу до різних груп дітей;  
- посиленнѐ мотиваційного компонента вихованнѐ здорового способу 

життѐ;  
- упровадженнѐ ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-

оздоровчої діѐльності з урахуваннѐм місцевих особливостей, 
традицій, умов праці та відпочинку жителів міста чи села;  

- вихованнѐ відповідального ставленнѐ до власного здоров’ѐ та 
здоров’ѐ оточеннѐ ѐк до вищої індивідуальної й суспільної цінності;  

- формуваннѐ в дітей навичок здорового способу життѐ;  
- оптимізаціѐ режиму освітнього процесу; 
- збільшеннѐ рухової активності дітей;  
- активізаціѐ фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всіх ланок 

системи освіти.  
Доцільно, на нашу думку, закцентувати увагу на основних показниках 

фізичного здоров’ѐ дитини, до ѐких відносѐть загартованість організму 
(ступінь розвитку адаптивних можливостей організму проти негативних змін 
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навколишнього середовища); повноцінний фізичний розвиток; рівень рухової 
підготовленості; розвиток фізичних ѐкостей та тренованість організму. 

У зв’ѐзку з цим провідними цілѐми фізкультурно-оздоровчої роботи в 
закладі дошкільної освіти, ѐк нам видаютьсѐ, маю стати:   

- створеннѐ сприѐтливих умов длѐ повноцінного проживаннѐ 
дитиноя дошкільного дитинства,  

- формуваннѐ основ базової культури особистості,  
- усебічний розвиток психічних і фізичних ѐкостей відповідно до 

вікових та індивідуальних особливостей,  
- підготовка дитини до життѐ в сучасному суспільстві. 
У контексті даного дослідженнѐ пропонуюмо досвід фізкультурно-

оздоровчої роботи Сумського закладу дошкільної освіти № 33 «Маринка». 
ЗДО здійсняю виконаннѐ стандарту дошкільного рівнѐ освіти в усіх 

напрѐмах розвитку дитини. З 2015 року пріоритетним напрѐмом у 
діѐльності установи стаю фізкультурно-оздоровча робота з дітьми, оскільки 
оздоровча робота останнім часом набуваю особливої актуальності, що 
пов’ѐзано зі стабільноя тенденціюя погіршеннѐ здоров’ѐ всього населеннѐ 
нашої країни, в тому числі дітей.  

У закладі дошкільної освіти створені належні умови длѐ ефективного 
здійсненнѐ фізкультурно-оздоровчої роботи дітей. 

Обладнаннѐ та інтер’юр спортивного залу закладу відповідаю 
вимогам, що даю змогу раціонально використовувати його в роботі з 
дітьми всіх вікових категорій і різних рівнів фізичного розвитку.  

Достатньо нестандартного фізкультурного обладнаннѐ зроблено рука-
ми вихователів і батьків. Усе спортивне обладнаннѐ маю естетичний виглѐд. 
Длѐ занѐть на свіжому повітрі облаштовані ігрові та спортивні майданчики. 

Таким чином, пошук ефективності заходів, спрѐмованих на 
оздоровленнѐ, набуваю першочергового значеннѐ. Реалізаціѐ найважливіших 
положень Концепції, пов’ѐзаних із охороноя та зміцненнѐм здоров’ѐ дітей, 
активізувала пошук нових технологій фізкультурно-оздоровчої роботи, оцінки 
стану здоров’ѐ та фізичного розвитку.  

Відтак, длѐ проведеннѐ цілеспрѐмованої роботи зі зміцненнѐ та 
збереженнѐ здоров’ѐ дітей було проведено анкетуваннѐ серед педагогів і 
батьків. За результатами анкетуваннѐ: 88 % співробітників дитѐчого саду і 
72 % від загального числа батьків підтримали ініціативу керівництва дитѐчого 
садка про вибір фізкультурно-оздоровчої роботи пріоритетним напрѐмом.  

Відповідно, було визначено провідні завданнѐ фізкультурно-
оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку: 

- розвиток фізичних ѐкостей; 
- контроль рухової активності та становленнѐ фізичної культури 

дошкільників; 
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- формуваннѐ правильної постави, профілактика порушень опорно-
рухового апарату; 

- вихованнѐ звички повсѐкденної фізичної активності; 
- оздоровленнѐ засобами загартовуваннѐ.  
У межах закладу дошкільної освіти фізкультурно-оздоровча 

діѐльність здійсняютьсѐ інструктором із фізичної культури на занѐттѐх із 
фізичного вихованнѐ, а також педагогами – у виглѐді різних видів 
гімнастики, фізкультхвилинок, динамічних пауз тощо. 

Зауважимо, що в дитѐчому садку щоднѐ в усіх вікових групах 
передбачено кілька форм фізичного вихованнѐ дітей, що сприѐю 
зміцнення здоров’ѐ та дозволѐю забезпечити необхідну рухову активність 
дітей протѐгом усього днѐ. 

Особлива увага в режимі днѐ приділѐютьсѐ загартовування, що сприѐю 
зниження захворяваності. На наш поглѐд, загартовувальні заходи ѐк важли-
ва складова частина фізичної культури, допомагаять формування звичок 
здорового способу життѐ. Так, система загартовуваннѐ, що використовуютьсѐ 
в ЗДО «Маринка», передбачаю різноманітні форми й методи, що залежать від 
змін пір року, віку й індивідуальних особливостей стану здоров’ѐ дітей. 

У роботі з дітьми обов’ѐзково персонал дитѐчого садка (вихователі, 
інструктор з фізичної культури) дотримуятьсѐ основних принципів 
загартовуваннѐ: 

- здійсненнѐ загартовуваннѐ за умови, що дитина здорова; 
- неприпустимість проведеннѐ загартовуваннѐ за наѐвності в дитини 

негативних емоційних реакцій (страху, плачу, занепокоюннѐ); 
- ретельний облік індивідуальних особливостей дитини, її віку, 

можливості підвищеної чутливості до загартовуячих заходів; 
- інтенсивність загартовуваннѐ збільшуютьсѐ поступово й послідовно, з 

розширеннѐм зон впливу та збільшеннѐм часу проведеннѐ 
загартовуваннѐ; 

- систематичність і сталість загартовуваннѐ (а не від випадку до випадку). 
Вважаюмо, що одніюя з найбільш діювих процедур, що загартовую в 

повсѐкденному житті вихованців, ю прогулѐнка. Длѐ того, щоб прогулѐнка 
давала ефект, зміняютьсѐ послідовність видів діѐльності дітей залежно від 
характеру попереднього занѐттѐ й погодних умов. 

Незаперечним фактом ю те, що прогулѐнка – це один із 
найважливіших режимних моментів, під час ѐкого діти достатньоя міроя 
реалізовуять свої рухові потреби. Оптимальноя формоя длѐ цього 
служать рухливі ігри та фізичні вправи на вулиці. 

Погоджуюмосѐ з тим, що рухлива гра займаю особливе місце в 
розвиткові дитини-дошкільника. Вона сприѐю закріплення та 
вдосконалення рухових навичок і вмінь, надаю можливість розвивати 
пізнавальний інтерес, формую вміннѐ оріюнтуватисѐ в навколишній 
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дійсності, що так важливо длѐ набуттѐ дитиноя життювого досвіду. А 
різноманітні ігрові дії розвиваять спритність, швидкість, координація рухів 
і сприѐтливо впливаять на емоційний стан дітей. 

Зауважимо, що потреба в рухах у дошкільників велика, проте 
незміцнілий організм украй чутливий не тільки до нестачі, а й до надлишку 
рухів. Ось чому під час вибору рухливих ігор та ігрових вправ педагоги 
намагаятьсѐ дотримуватисѐ оптимального режиму рухової активності, 
регулявати допустиме навантаженнѐ, зміняячи ігрову ситуація, 
збільшувати або зменшувати кількість повторень. 

Крім рухливих ігор, у закладі дошкільної освіти широко 
використовуятьсѐ різноманітні вправи в основних видах рухів: біг і ходьба, 
стрибки, метаннѐ, киданнѐ й ловлѐ м’ѐча, вправи на смузі перешкод. 

У результаті спостереженнѐ ми можемо стверджувати, що проведені 
на свіжому повітрі фізичні вправи сприѐять функціональному вдоскона-
лення дитѐчого організму, підвищення його працездатності, розвиткові 
захисних сил по відношення до несприѐтливих факторів зовнішнього 
середовища. На кожні два тижні ю 3–4 комплекси фізичних вправ на повітрі: 

- длѐ гарної погоди (по сезону); 
- на випадок сирої погоди; 
- на випадок поривчастого вітру. 

Безумовно, особливе місце у вихованні здорової дитини в нашому 
дитѐчому садку приділѐютьсѐ розвиткові рухів на фізкультурних занѐттѐх. 
Причому в кожному віковому періоді фізкультурні занѐттѐ маять різну 
спрѐмованість: 

- маленьким дітѐм вони приносѐть задоволеннѐ, вчать їх оріюнтуватисѐ 
у просторі, прийомам елементарної страховки; 

- у середньому віці – розвиваять фізичні ѐкості, насамперед, 
витривалість і силу; 

- у старших групах – формуять потребу в русі, розвиваять рухові 
здібності й самостійність. 

Одним із найважливіших компонентів зміцненнѐ й оздоровленнѐ дитѐ-
чого організму, а також організації рухового режиму дитини, спрѐмованого 
на піднѐттѐ емоційного та м’ѐзового тонусу дітей, ю ранкова гімнастика. 

Переконані, що шоденне виконаннѐ фізичних вправ під 
керівництвом дорослого сприѐю проѐву певних вольових зусиль, вироблѐю 
в дітей корисну звичку починати день із ранкової гімнастики. Ранкова 
гімнастика поступово втѐгую весь організм дитини в діѐльний стан, зміцняю 
диханнѐ, підсиляю кровообіг, сприѐю обміну речовин, викликаю потребу в 
кисні, сприѐю розвиткові правильної постави.  

Важливе значеннѐ, на нашу думку, під час ранкової гімнастики маю 
музика, що супроводжую рух, оскільки вона створяю бадьорий настрій, 
робить позитивний вплив на нервову систему дитини. 
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Зміст ранкової гімнастики складаять вправи, рекомендовані 
програмоя длѐ даної вікової групи, розучені попередньо на 
фізкультурному занѐтті й добре знайомі дітѐм. 

У перервах між занѐттѐми, особливо в старших групах дитѐчого 
садка, проводитьсѐ рухова розминка. Її мета – запобігти розвиткові 
стомленнѐ в дітей, знѐти емоційну напругу у процесі занѐть із розумовим 
навантаженнѐм, що сприѐю більш швидкому засвоюння програмового 
матеріалу. Рухова розминка дозволѐю активно відпочити післѐ розумового 
навантаженнѐ й вимушеної статичної пози, сприѐю збільшення рухової 
активності дітей. Ігрові вправи, що використовуятьсѐ в розминці, добре 
знайомі дітѐм, прості за змістом, з невеликоя кількістя правил, ѐкі не 
тривалі за часом, доступні дітѐм із різним рівнем рухової актівності. 

Длѐ попередженнѐ стомленнѐ на занѐттѐх, пов’ѐзаних із тривалим 
сидіннѐм в одноманітній позі, потребуять зосередженої уваги й підтримки 
розумової працездатності дітей на хорошому рівні, в дитѐчому саду 
проводѐтьсѐ фізкультхвилинки. Вони підвищуять загальний тонус, 
моторику, сприѐять тренування рухливості нервових процесів, 
розвиваять увагу та пам’ѐть, створяять позитивний емоційний настрій і 
знімаять психоемоційну напругу. Фізкультхвилинки проводѐтьсѐ 
вихователем за необхідністя під час занѐть із розвитку мовленнѐ, 
формуваннѐ елементарних математичних уѐвлень тощо. 

Порѐд із різними оздоровчими заходами в дитѐчому садку прово-
дитьсѐ й гімнастика післѐ денного сну, ѐка допомагаю поліпшити настрій 
дітей, піднѐти м’ѐзовий тонус, а також сприѐю профілактиці порушень постави 
та стопи. Протѐгом року використовуятьсѐ різні варіанти гімнастики, а саме: 

- розминка в ліжку. Діти поступово прокидаятьсѐ під звуки приюмної 
музики і, лежачи в ліжку на спині поверх ковдри, виконуять 5–6 вправ 
загальнорозвивального впливу. Вправи виконуятьсѐ з різних 
положень: лежачи на боці, на животі, сидѐчи. Післѐ виконаннѐ вправ 
діти встаять і виконуять у різному темпі кілька рухів (ходьба на місці, 
ходьба по масажних килимках, поступово переходить у біг). Потім усі 
переходѐть із спальні в добре провітрену групову кімнату і під музику 
виконуять довільні танцявальні, музично-ритмічні або інші рухи; 

- гімнастика ігрового характеру. Складаютьсѐ з 3–6 імітаційних вправ. 
Діти наслідуять рухам птахів, тварин, рослин, створяять різні образи; 

- пробіжки по масажних доріжках. Це сприѐю розвиткові витривалості, 
координації рухів, формування стопи та зміцнення організму дітей. 

Вважаюмо, що в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи варто 
звернути увагу й на дихальну гімнастику. Так, загальновідомим ю той факт, що 
від правильного диханнѐ значноя міроя залежить здоров’ѐ лядини, її 
фізична й розумова діѐльність. Дихальні вправи збільшуять вентилѐція, 
лімфо- і кровообіг у легенѐх, знижуять спазм бронхів і бронхіол, покращуять 
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їх прохідність, сприѐять виділення мокротиннѐ, тренуять уміннѐ довільно 
управлѐти диханнѐм, формуять правильну біомеханіку диханнѐ, здійсняять 
профілактику захворявань і ускладнень органів диханнѐ. 

Доведено, що в дітей дошкільного віку дихальні м’ѐзи ще слабкі, тому 
необхідна спеціальна система вправ у природному ритмічному диханні, а 
також у правильному використанні вдиху й видиху при простих і більш 
складних рухах, причому ритм диханнѐ й руху утворяять одне ритмічне ціле. 
Так, до гімнастичних вправ, що формуять правильне диханнѐ, належать 
вправи длѐ постановки правильного диханнѐ через ніс, розвитку м’ѐзів 
грудної клітки длѐ збільшеннѐ її еластичності, на активне витѐгуваннѐ хребта. 
Усі вправи проводѐтьсѐ у власному дихальному ритмі, повільно, стежачи за 
вдихом і видихом і компенсаторноя паузоя післѐ видиху. Слід пам’ѐтати та 
слідкувати за тим, щоб вдих здійснявавсѐ через ніс, видих – через рот у 
зімкнуті трубочкоя губи. До того ж, важливим ю поюднаннѐ дихальних вправ 
із загальнорозвивальними, формуваннѐ диханнѐ змішаного типу. 

Додамо, що у процесі фізкультурно-оздоровчої роботи у ЗДО 
«Маринка» активно використовуютьсѐ точковий масаж, ѐкий вважаютьсѐ 
елементарним прийомом самодопомоги своюму організму. Переконані, 
що вправи точкового масажу вчать дітей свідомо піклуватисѐ про власне 
здоров’ѐ, прищепляять їм упевненість у тому, що вони самі можуть 
допомогти собі поліпшити свою самопочуттѐ. Порѐд із цим точковий масаж 
ю профілактикоя простудних захворявань. 

Оздоровчу роботу в дитѐчому саду проводимо й у літній період, 
здійсняячи комплекс заходів, спрѐмованих на відновленнѐ 
функціонального стану дитѐчого організму. 

Центральне місце в цьому комплексі займаю режим днѐ, ѐкий 
передбачаю максимальне перебуваннѐ дітей на відкритому повітрі, 
відповідну вікові тривалість сну й інших видів відпочинку. Всѐ діѐльність, 
пов’ѐзана з фізичними навантаженнѐми (рухливі ігри, працѐ, занѐттѐ 
фізичноя культуроя) проводѐтьсѐ в години найменшої інсолѐції. 

У процесі здійсненнѐ фізкультурно-оздоровчої роботи в Сумському ЗДО 
№ 33 «Маринка» було проведено Олімпійський тиждень, у межах ѐкого 
дошкільники зустрічалисѐ зі студентами Навчально-наукового Інституту 
фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені 
А. С. Макаренка. Студенти Бага Ірина Володимирівна та Овчар Олександр 
Віталійович розповіли дітѐм із групи середнього дошкільного віку «Ромашка» 
про свої спортивні досѐгненнѐ, провели з дітками ритмічну зарѐдку, навчали 
дітей користуватисѐ клячками, грати в хокей. Захопляячоя була й екскурсіѐ 
до спортивного комплексу ННІ фізичної культури СумДПУ імені 
А. С. Макаренка.  

Цікавим став досвід проведеннѐ спортивних змагань «Веселі старти», 
де діти груп компенсуячого типу «Веселка» та «Калинка» 
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продемонстрували свої спортивні навички й уміннѐ. Дошкільники старанно 
виконували всі завданнѐ.  

Закінчивсѐ олімпійський тиждень цікавими майстер-класами з легкої 
атлетики та хокея на траві від тренерів Бондаренка Євгена Миколайовича 
та Бондаренко Інни Миколаївни. Учасниками майстер-класів стали діти 
групи старшого дошкільного віку «Волошка». Дошкільники мали змогу 
виконати ритмічну розминку, гімнастичні вправи, навчитисѐ користуватисѐ 
клячками длѐ гри в хокей, позмагатисѐ в даному виді спорту, 
продемонструвати свої вміннѐ в стрибках та швидкому бігові. 

З метоя зміцненнѐ та збереженнѐ здоров’ѐ інструктор із фізичної 
культури проводить занѐттѐ з дітьми старшого дошкільного віку за 
програмоя хатха-йоги, сутність ѐкої полѐгаю в послідовному розвиткові 
вмінь і навичок відтворявати різні рухи й положеннѐ. Ураховуячи досвід 
роботи за ціюя програмоя, ми дійшли висновку, що впровадженнѐ даної 
системи вправ даю змогу диференціявати навантаженнѐ залежно від їх 
можливостей і рівнѐ розвитку дітей, поступово підводити їх рухові 
здобутки та, зрештоя, фізіологічні процеси до належного рівнѐ.  

Таким чином, вважаюмо за необхідне підкреслити, що занѐттѐ 
вирішуять низку позитивних оздоровчо-профілактичних завдань: 

- позитивно впливаять на нервово-психічну діѐльність. Діти стаять більш 
урівноваженими, спокійними, веселими й бадьорими. Підвищуютьсѐ 
загальний тонус; 

- нормалізуять кровообіг і обмін речовин, збільшуять об’юм диханнѐ; 
- закріпляять рухові навички (покращуютьсѐ координаціѐ, збільшуютьсѐ 

ступінь свободи, гнучкість тіла, закріпляятьсѐ навички оріюнтації у 
просторі); 

- ті, хто займаятьсѐ, стаять більш дисциплінованими, організованими, 
витриманими. 

Корисноя, на наш поглѐд, ю практика веденнѐ листка здоров’ѐ 
вихованців, ѐкий постійно знаходитьсѐ у групах. Відповідно до запису в 
листку відбуваютьсѐ здійсненнѐ індивідуального та диференційованого під-
ходів, ураховуютьсѐ стан індивідуального здоров’ѐ дитини під час фізичних 
навантажень. Длѐ кращого засвоюннѐ основних рухів плануютьсѐ індиві-
дуальна робота з дітьми, ѐкі відстаять у розвитку рухових умінь. Цѐ робота 
проводитьсѐ в час, відведений длѐ самостійної рухової діѐльності дітей. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Отже, у 
результаті проведеної роботи представлѐюмо схему здійсненнѐ 
фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО № 33 «Маринка» (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема здійсненнѐ фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО № 

33 «Маринка» 
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робота. Позитивні наслідки фізкультурно-оздоровчої роботи забезпечуятьсѐ 
різноманітністя їх форм. Так, пропонуюмо модель фізкультурно-оздоровчої 
роботи в Сумському ЗДО № 33 «Маринка» (рис. 2). 
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Рис. 2. Модель фізкультурно-оздоровчої роботи в Сумському ЗДО 

№ 33 «Маринка» 
 

ЛІТЕРАТУРА 
1. Вільчковський, Е. С., Курок, О. І. (2008). Теоріѐ і методєка фіѓєчного 

вєхованнѐ дітеѕ дошкільного віку. Суми: ВТД «Університетська книга» (Vilchkovskyш, E. 
S., Kгrok, O. I. (2008). Theory and method of physical education of children of preschool age. 
Sumy: VTD “University Book”). 

2. Дєтєна: освітнѐ програма длѐ дітеѕ від 2 до 7 років (2016). К.: Київ. ун-т ім. 
Б. Грінченка (Child: Educational program for children from 2 to 7 years old (2016). K.: Kyiv. 
Un-ty named after B. Hrinchenko). 

3. Закон Українє «Про дошкільну освіту». Режим доступу: 
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14 (Law of Ukraine “On Preschool Education”. 
Retrieved from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14). 

4. Закон Українє «Про фіѓєчну культуру і спорт». Режим доступу: 
https://zakon.help/law/3808-XII/ (Law of Ukraine “On Physical Culture and Sport”. Retrieved 
from: https://zakon.help/law/3808-XII/) 

5. Золотухина, И. П. (2006). Здоровьесберегаящее пространство как феномен 
вѓаємодеѕствєѐ детского сада є начальноѕ школы (дисс. … канд. пед. наук: 13.00.01). 

Модель фізкультурно-оздоровчої роботи в Сумському ЗДО № 33 «Маринка» 

Робота з дітьми  Робота з батьками Робота з 

педагогами 

Навчання дітей 

здоровому способу 

життя; формування 

навичок безпечної 

поведінки в довкіллі; 

виховання ціннісного 

ставлення до здоров’я 

Формувати прагнення 

зміцнювати та берегти 

здоров’я (власне та 

оточуючих); створювати 

безпечні умови для 

перебування дітей у 

довкіллі 

Сприяти застосуванню 

інноваційних 

здоров’язбережувальни

х технологій 

Заняття, фізичні вправи, 

Дні здоров’я, 

олімпійські тижні, 

прогулянки на свіжому 

повітрі, раціональне 

харчування, 

загартування, режим 

дня, рухливі ігри, 

спортивні ігри, 

спортивні заходи 

Батьківські збори, 

різноманітні 

індивідуальні та 

групові консультації, 

свята, конкурси, 

розміщення 

інформації в куточках 

для батьків 

Педради, 

консультації, 

тренінги, семінари, 

конкурси, 

ознайомлення з 

методичною 

літературою 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14
https://zakon.help/law/3808-XII/
https://zakon.help/law/3808-XII/


Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 7 (81) 

172 

Москва (Zolotukhina, I. P. (2006). Health-saving space as a phenomenon of interaction 
between kindergarten and elementary school (PhD thesis). Moscow). 

6. Кирпиченков, А. А. (2011). Компонентный состав здоровьесберегаящей 
среды в дошкольном образовательном учреждении. Ученые ѓапєскє унєверсєтета 
єменє П. Ф. Лесгафта, 1 (71), 51-54 (Kirpichenkov, A. A. (2011). Component composition 
of health-saving environment in pre-school educational institution. Scientists notes of 
University named after P. F. Lesgaft, 1 (71), 51-54). 

7. Лісневська, Н. В. (2011). Роль вихователѐ у формуванні, збереженні та 
зміцненні здоров’ѐ дітей дошкільного віку. Гуманіѓаціѐ навчально-вєховного процесу. 
Вєпуск LVІІІ. Частєна ІІ, 174-181. Слов’ѐнск (Lisnevska, N. V. (2011). The role of the 
educator in the formation, preservation and strengthening of health of children of preschool 
age. Humanization of the educational process. Issue LVIIII. Part II, 174-181. Slaviansk). 

8. Лѐх, В. І., Мейксон, М., Копилов, Ю. А. (1999). Оцінка успішності з фізичної 
культури. Фіѓєчна культура у школі, 1, 8 (Liakh, V. I., Meikson, M., Kopylov, Yu. A. (1999). 
Assessment of success of physical culture. Physical Culture at School, 1, 8). 

9. Малѐтко. Програма вєхованнѐ дітеѕ дошкільного віку. Режим доступу: 
http://doshkolenok.kiev.ua/zakon/519-maljatko.html (Maliatko. The program of upbringing 
children of preschool age. Retrieved from: http://doshkolenok.kiev.ua/zakon/519-
maljatko.html). 

10. Програма роѓвєтку дєтєнє дошкільного віку «Українське дошкіллѐ» (2012). 
Тернопіль: Мандрівець (The program of development of the child of preschool age 
“Ukrainian preschool” (2012). Ternopil: Traveler). 

 
РЕЗЮМЕ 

Шрамченко Елена, Рыбалко Петр. Физкультурно-оздоровительнаѐ работа в 
учреждениѐх дошкольного образованиѐ: практические основы. 

В статье выѐснены практєческєе основы фєѓкультурно-оѓдоровєтельноѕ 
работы в учређденєѐх дошкольного обраѓованєѐ. Представлен опыт 
осуществленєѐ фєѓкультурно-оѓдоровєтельноѕ работы в Сумском ЗДО № 33 
«Марєнка». Определены ѓадачє фєѓкультурно-оѓдоровєтельноѕ работы с 
дошкольнєкамє. Предлођена схема є модель осуществленєѐ фєѓкультурно-
оѓдоровєтельноѕ работы в Сумском ЗДО № 33 «Марєнка». Докаѓано, что работа в 
учређденєє дошкольного обраѓованєѐ в фєѓкультурно-оѓдоровєтельном 
направленєє повышает престєђ детского сада, поднємает на более высокєѕ 
уровень профессєоналєѓм педагогов, ѓаставлѐет єх ѓанєматьсѐ самообраѓованєем, 
обеспечєвает условєѐ длѐ перевода ребенка єѓ объекта в субъект воспєтанєѐ, 
органєѓует учебно-воспєтательнуя деѐтельность є соѓдает условєѐ длѐ 
сохраненєѐ є укрепленєѐ ѓдоровьѐ детеѕ. 

Ключевые слова: ѓаведенєе дошкольного обраѓованєѐ, фєѓкультурно-
оѓдоровєтельнаѐ работа, дошкольнєк, ѓдоровье. 

 
SUMMARY 

Shramchenko Olena, Rybalko Petro. Physical culture and health work in institutions 
of preschool education: practical foundations. 

Introduction. According to the Laws of Ukraine “On preschool education”, “On 
physical culture and sport”, one of the priority directions of the educational process in 
preschool education institutions is physical education of children. It is aimed at protecting 
and strengthening health, increasing resistance and protective forces of the child’s body, 
improving its ability to work, timely formation in the preschoolers of vital motor skills and 
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abilities, development of physical qualities and ensuring proper level of physical fitness and 
physical culture in general.  

The aim of the research is to find out practical foundations of physical culture and 
health work in preschool education institutions. 

Research methods. According to the aim, the following methods have been used: 
systematic analysis and generalization of modern philosophical, psychological-pedagogical 
and scientific-methodological literature that made it possible to determine the essence of the 
basic concepts of research; observation, conversation, analysis of curriculum and current 
programs with the aim of studying practical foundations of physical culture and health work 
in institutions of preschool education. 

Research results. The article describes practical foundations of physical culture and 
health work in preschool education institutions. The experience of implementation of physical 
culture and health work in the Sumy PEI № 33 “Marynka” is presented. The task of physical 
culture and health work with preschoolers is determined. The scheme and model of 
implementation of physical culture and health work in Sumy PEI № 33 “Marynka” is offered.  

Conclusions. Work in the institution of preschool education in the physical culture and 
health improving direction increases prestige of the kindergarten, raises professionalism of 
teachers to a higher level, makes them engage in self-education, provides conditions for the 
transfer of the child from the object to the subject of education, organizes educational 
activities, creates conditions for preservation and strengthening of children’s health. 

The prospect for further research is seen in the study of innovative technologies of 
physical culture and health work with children of preschool age. 

Key words: preschool education institution, physical culture and health work, 
preschool child, health. 

 
 

 

 

 




