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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗГЛЯДУ  

ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 
У статті досліджуються теоретичні основи фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. Обґрунтовано значення теорії і методики фізич-
ного виховання дітей дошкільного віку як навчальної дисципліни у зв’яз-
ку з орієнтацією дошкільної освіти на загальнолюдські цінності у сфері 
фізичного виховання та зростання відповідальності за здоров’я дітей. 
На основі теоретичного аналізу визначається роль та місце теорії і 
методики фізичного виховання дітей у системі підготовки фахівців у 
галузі дошкільної освіти в контексті виокремлення здоров’язбережуваль-
ної спрямованості модернізації дошкільної освіти.   
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В статье исследуются теоретические основы физического воспи-

тания детей дошкольного возраста. Обосновано значение теории и ме-
тодики физического воспитания детей дошкольного возраста как учеб-
ной дисциплины в связи с ориентацией дошкольного образования на обще-
человеческие ценности в сфере физического воспитания и ответствен-
ности за здоровье детей. На основе теоретического анализа определя-
ется роль и место теории и методики физического воспитания в систе-
ме подготовки специалистов в сфере дошкольного образования в контекс-
те здоровьесберегательной направленности модернизации дошкольного 
образования. 
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ческого воспитания, образовательный процесс, приоритетность физкуль-
турно-оздоровительной работы, здоровьесберегательная компетентность. 

 

Постановка проблеми. У сучасних умовах реформування дошкіль-

ної освіти активна реалізація здоров’язбереження як стратегічної мети 

діяльності дошкільного навчального закладу взаємозв’язана з актуаль-

ністю змін у дошкільній освіті та оптимізацією сучасної системи фізич-

ного виховання дітей дошкільного віку. Стає очевидним, що педагогіч-

ний процес, у тому числі і фізичне виховання дітей дошкільного віку, 

вперше набувають здоров’язбережувального характеру в контексті впровад-

ження оздоровчої парадигми в систему освіти, що передбачає усвідом-

лення цінності здоров’я та включення її у безпосередню щоденну діяль-

ність в умовах дошкільного навчального закладу. Сучасні тенденції роз-

витку фізичного виховання та оздоровлення дітей дошкільного віку відо-

бражають збільшення ролі науково обґрунтованих ідей педагогіки і мо-

дернізації змісту й організації діяльності дошкільних навчальних закла-

дів щодо здоров’язбереження.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В умовах модернізації 

дошкільної освіти актуальність ідеї здоров’язбереження у фізичному ви-

хованні дітей дошкільного віку базується на розробці сучасних підходів 

до виховання та оздоровлення дошкільників у контексті орієнтації на осо-

бистість дитини (Т. Андрющенко, І. Бех, О. Богініч, Н. Денисенко, О. Ко-

нонко, В. Нестеренко та ін.) [1; 2; 4; 5; 7; 9; 10]; створення здоров’я-

збережувального середовища в дошкільному закладі (О. Богініч) [3]; нап-

рямів і оптимальних шляхів використання здоров’язбережувальних тех-

нологій в освітньому процесі дошкільних навчальних закладів (О. Богі-

ніч, Н. Денисенко, Н. Левінець, Л. Лохвицька та ін.) [3; 7; 12]. О. Богініч 

проведено вагоме теоретичне обґрунтування необхідності впровадження 

до системи освіти оздоровчої парадигми як вагомого компонента філо-

софської гуманістичної освіти. Дослідниця, синтезувавши надбання гума-

ністичної педагогіки, духовно-ціннісних перетворень, великого потенціалу 

фізичного виховання дошкільників, а також, ураховуючи проблеми погір-

шення здоров’я дітей, уперше в Україні обґрунтовує принцип гумані-

зації та принцип оздоровчої спрямованості освітньо-виховного процесу 

і виокремлює їх у стратегічні принципи сучасної дошкільної освіти [3]. 

Виходячи з аналізу стратегічних напрямів реформування системи 

дошкільної освіти, що розглядаються у дослідженнях І. Беха, Г. Бєлєнь-

кої, О. Богініч, А. Богуш, Е. Вільчковського, Н. Гавриш, Н. Денисенко, 

І. Дичківської, Л. Зданевич, О. Кононко, Н. Левінець, Т. Піроженко, Т. По-

німанської, Г. Тарасенко та ін., пріоритетним завданням є практична 

підготовка дитини до життя у культурному просторі, в контексті якого 

стає необхідним збереження і зміцнення здоров’я як умови та основи 
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благополучного зростання дитини, основоположної цінності [2; 4; 6; 7; 

8; 9; 10; 11; 12]. Саме тому ми цілком поділяємо твердження О. Богініч, 

яка відводить готовності майбутніх педагогів до розв’язання завдань фіз-

культурно-оздоровчого напряму фундаментальну, системотвірну роль у 

процесі їхньої фахової підготовки [5]. 

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким 

присвячується стаття. Аналіз та узагальнення теоретичних джерел 

засвідчує недостатність комплексного і системного висвітлення змісту і 

методичних підходів до ефективної організації фахової підготовки май-

бутніх вихователів у галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку 

в контексті впровадження в освітній процес гуманістичного підходу.  

Метою статті є обґрунтування сучасних підходів до розгляду тео-

ретичних основ фізичного виховання дітей дошкільного віку. Для досяг-

нення мети слід розв’язати завдання: 

1. Визначити роль та місце теорії і методики фізичного виховання 

дітей дошкільного віку в системі підготовки фахівців дошкільної освіти 

для сприяння світоглядного переосмислення пріоритетності збереження 

та зміцнення здоров’я дітей. 

2. Обґрунтувати необхідність зміни освітнього змісту теорії і мето-

дики фізичного виховання дітей дошкільного віку як навчальної дис-

ципліни. 

Виклад основного матеріалу. Вивчення та аналіз сучасних програм 

у контексті Базового компонента дошкільної освіти дав змогу виділити 

у поліпрограмовому просторі загальні тенденції розвитку здоров’язбере-

жувального фізичного виховання дітей дошкільного віку: особистість 

дитини розглядається як центральна фігура в освітньому процесі; здоро-

в’я дитини як збереження стійкої життєздатності і життєдіяльності ор-

ганізму в конкретних умовах соціального та екологічного середовища 

розглядається умовою повноцінного фізичного і психічного розвитку; 

технологізація фізичного виховання як інноваційний шлях у забезпече-

нні здоров’язбережувального характеру освітнього процесу в дошкільних 

навчальних закладах; визначення діяльнісно-компетентнісного підходу 

як базисної основи здоров’язбережувальної діяльності у дошкільних нав-

чальних закладах; відповідність застосування методичного інструмента-

рію фізкультурно-оздоровчої роботи психофізіологічним особливостям 

дітей і специфіці їхнього розвитку в різні періоди дошкільного дитинства. 

Аналіз сучасних досліджень (О. Богініч, Е. Вільчковський, В. Шебе-

ко) [5; 6; 13] дає нам підставу із упевненістю констатувати, що варіа-

тивність механізмів реалізації змісту фізичного виховання дітей дошкіль-

ного віку зумовили необхідність визначення зміни пріоритетів у сфері 

фізичного виховання дітей:  
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– перехід від діяльності за типовою програмою до поліпрограмо-

вого простору, що допомогло визначити напрям реалізації фізичного ви-

ховання від усталеної методики проведення фізкультурних занять, розвит-

ку моторики дитини, коли показники фізичної підготовленості не врахо-

вували повною мірою рівень фізичного розвитку та стану здоров’я дітей 

до самостійного вибору дошкільним навчальним закладом власного нап-

ряму здоров’язбережувальної діяльності;  

– забезпечення взаємозалежності між навчанням, вихованням, роз-

витком і здоров’ям, що відображають основну закономірність організації 

педагогічного процесу в дошкільному навчальному закладі;  

– упровадження особистісно орієнтованого та діяльнісно-компе-

тентнісного підходів в освітній процес, що забезпечують найбільш повні 

можливості для організації життєдіяльності й самореалізації кожної ди-

тини в особистісно значимих видах діяльності та формування її здоров’я-

збережувальної компетентності;  

– зміна позиції учасників освітнього процесу; фізичне виховання 

дітей дошкільного віку спрямовується на задоволення потреб, інтересів, 

мотивів, що стимулюють пошук ефективних засобів їх задоволення;  

– основною метою фізичного виховання в умовах дошкільного нав-

чального закладу має бути забезпечення оздоровчої та розвивальної функ-

ції фізичної освіти дошкільників, у процесі реалізації яких і забезпечу-

ватиметься їх фізична готовність до навчання у школі; 

–  активізація системної щоденної фізкультурно-оздоровчої роботи, 

включення рухового компонента до усіх видів дитячої діяльності, в тому 

числі розумової;  

– відхід від традиційних методів виховного впливу роботи та змі-

ну змісту фізкультурно-оздоровчої роботи, використання багатого арсе-

налу різноманітних засобів фізичного виховання і форм роботи з дітьми 

та здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі. 

У ролі важливого пріоритету фізичного виховання дітей у контексті 

здоров’язбереження виступає застосування технологій, в основі яких ле-

жить міжпредметна інтеграція, що спричинена вимогами до рівня розу-

мового розвитку, освіченості дітей, необхідністю засвоєння великого 

масиву інформації. Ми повністю погоджуємося із О. Богініч, яка вважає 

неправомірним, коли автори з метою новітніх пошуків намагаються на 

занятті з фізичної культури реалізувати математичний, мовленнєвий чи 

природничий зміст. Усі форми роботи з фізичної культури, переконана 

дослідниця, повинні проводитися самостійно з метою забезпечення опти-

мальної рухової активності дітей та їх фізичного розвитку [5]. Ми до-

тримуємося тотожного погляду на проблему інтеграції у процесі фізич-

ного виховання і переконані, що фізична культура сама собою володіє 

унікальними засобами і методами, потенціал яких необхідно глибше 
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вивчати та використовувати, у тому числі й для розвитку розумової, 

пізнавальної сфери дітей дошкільного віку.  

На важливих аспектах змін в організації фізичного виховання дітей 

акцентує увагу О. Богініч. По-перше, у контексті реалізації гуманістич-

ного принципу виховання віра в дитину, її можливості, перспективи про-

гресивних досягнень мають складати основу взаємовідносин у процесі 

організації рухової діяльності. По-друге, оцінка рівня рухової підготов-

леності має базуватися не лише на кількісних та якісних показниках, а й 

на індивідуальних можливостях кожної дитини, врахуванні зусиль, яких 

дитина докладає для досягнення певного результату [5]. 

Таким чином, можна ствердно зазначити, що визначені нами пріо-

ритети у сфері фізичного виховання дітей дошкільного віку в умовах 

становлення системи дошкільної освіти в контексті осмислення сучас-

них трансформацій світового освітянського простору засвідчили, що вони 

набувають значимості основних базових засад організації фізичного ви-

ховання в дошкільному навчальному закладі. Проведений науковий пошук 

доводить, що на сучасному етапі інтенсивно досліджуються проблеми 

оновлення змісту оздоровчого спрямування фізичного виховання дітей 

дошкільного віку, методичних підходів до організації фізкультурно-оздо-

ровчої роботи з дітьми на засадах особистісно орієнтованого виховання.  

Фізичне виховання стратегічно спрямоване на збереження, зміцне-

ння і формування здоров’я комплексом дієвих засобів фізичного вихо-

вання, що впливають на якість життєдіяльності. На практиці це забезпе-

чує наявність особистісної здоров’язбережувальної позиції, що відобра-

жає володіння способами практичних дій, прийняття щоденних опти-

мальних мотивованих рішень, спрямованих на адекватну оздоровчу пове-

дінку, перетворення цінностей здоров’я і фізичної культури на надбання 

особистості через активну діяльність, набуття здоров’язбережувальної 

компетентності через навчання і виховання, що складають основу розвит-

ку дитини та відповідність процесу життєдіяльності дітей дошкільного 

віку нормам безпечного й здорового способу життя. Ми цілком свідомі, 

що в дошкільних навчальних закладах здійснюється не лише медичний 

супровід педагогічного процесу, а й сам зміст освітньо-виховної роботи 

з дітьми спрямований на оздоровлення і фізичний розвиток; сама сут-

ність освітнього процесу стає здоров’язбережувальною.  

У контексті вищесказаного можемо ствердно зазначити, що навчаль-

на дисципліна «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкіль-

ного віку» має забезпечити усвідомлення фізичної культури як сфери 

професійної діяльності педагога дошкільного фаху, опанування системою 

знань у галузі фізичного виховання дітей дошкільного віку та формува-

ння у студентів активної життєвої позиції щодо збереження власного 

здоров’я та здоров’я своїх вихованців. Оволодіння студентами теоретич-
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ними знаннями та практичними навичками у сфері фізичного виховання 

дітей дошкільного віку вважаємо основоположним у цілісній фаховій 

підготовці майбутніх педагогів.  

На сучасному етапі виникає нагальна потреба у підвищенні й по-

глибленні теоретичного рівня майбутніх вихователів у галузі фізичного 

виховання та оздоровлення дітей. Необхідно ґрунтовно ознайомлювати 

студентів із сучасними проблемами теорії і методики фізичного вихова-

ння, експериментальними дослідженнями, передовим педагогічним досві-

дом, сучасною методичною літературою. Виникає потреба формування 

у майбутніх фахівців переконань у необхідності переосмислення вико-

ристання традиційних засобів і методів фізичного виховання для отри-

мання оздоровчого ефекту та забезпечення позитивної динаміки у здо-

ров’ї, фізичному розвитку, особистісному становленні, а також з урахува-

нням динамічних змін у суспільстві, тенденції до погіршення стану здо-

ров’я дітей, зниженням рівня рухової активності, фізичної витривалості, 

визнання самоцінності дошкільного дитинства, міждисциплінарних інте-

граційних процесів освітнього процесу дошкільного навчального закла-

ду, що має стати здоров’язбережувальним.  

Навчальна дисципліна «Теорія і методика фізичного виховання ді-

тей дошкільного віку» має змінити ставлення системи дошкільної освіти 

до самої дитини. Концептуальні основи сучасного наукового дискурсу 

містять твердження, що дошкільному навчальному закладу належить про-

відна роль у реалізації безперервності процесу засвоєння дітьми дошкіль-

ного віку цінності здоров’я та формування у них щоденних навичок адек-

ватної оздоровчої поведінки. На нашу думку, здоров’язбереження у фі-

зичному вихованні дітей дошкільного віку реалізується через організа-

цію фізкультурно-оздоровчої діяльності, у якій набувається і проявля-

ється здоров’язбережувальна компетентність та в якій вихователь і ви-

хованець є суб’єктами освітнього процесу, активно і рівноцінно взаємо-

діють у спільній діяльності.  

Виходячи з попередніх тверджень, ми свідомі того, що після завер-

шення освітньої програми студенти мають набути навчальні результати 

(знання, розуміння, уміння, цінності та інші особисті якості). Крім того, 

основними показниками оволодіння навчальним матеріалом має бути 

уміння не лише відтворити отримані знання та професійний досвід, але 

й навчати інших, застосувати знання у галузі суміжних дисциплін, транс-

формувати теоретичні знання у практику. Зазвичай навчальні результати, 

яких мають набути студенти, визначені у пояснювальній записці робо-

чої навчальної програми курсу. Оскільки навчальні результати можливо 

планувати, формувати та оцінювати, на наш погляд, їх доцільніше зазна-

чити після кожної теми курсу.  
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Наприклад, у процесі вивчення теми «Предмет теорії і методики 

фізичного виховання дітей дошкільного віку» студенти мають:  

– усвідомити значення навчальної дисципліни для фахової підго-

товки;  

– оволодіти основними поняттями теорії фізичного виховання ді-

тей дошкільного віку в контексті здоров’язбережувальної діяльності;  

– усвідомити зв’язок теорії фізичного виховання з іншими науками; 

– усвідомити необхідність та пріоритетність фізкультурно-оздоров-

чої роботи, її роль в організації здоров’язбережувального середовища до-

шкільного навчального закладу; 

– усвідомити власну відповідальність за здоров’я вихованців і фор-

мування фізичної культури особистості дитини.  

Навчальні результати з теми «Становлення системи фізичного ви-

ховання» можна визначити так:  

– розуміти мету фізичного виховання на різних історичних етапах; 

– розуміти необхідність зростання потреби у фізичному вихованні 

дітей та підвищення його суспільної значимості;  

– оволодіти основами теоретичної спадщини в галузі фізичного 

виховання дітей дошкільного віку; 

– мати уявлення про основні напрями сучасних проблем теорії фі-

зичного виховання дітей дошкільного віку. 

У процесі вивчення теми «Рухливі ігри» студенти набувають такі 

навчальні результати: 

– знати значення рухливої гри для усебічного розвитку дитини; 

– знати класифікацію рухливих ігор; 

– розуміти основні відмінності між рухливою грою та ігровою 

вправою; 

– знати методику проведення різних видів рухливих ігор з дітьми 

молодшого, середнього і старшого дошкільного віку; 

– уміти складати плани-конспекти рухливих ігор; 

– уміти розроблювати варіанти рухливих ігор; 

– уміти доцільно підбирати та проводити різні види рухливих ігор 

упродовж дня. 

Висновки. Таким чином, уперше на початку ХХІ століття власне 

ідея здоров’язбереження стала інваріантним ядром фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. Визначене інваріантне ядро ідеї здоров’язбере-

ження у фізичному вихованні може бути використане в удосконаленні 

сучасної теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку 

як навчальної дисципліни на теоретичному і практичному рівнях.  

На теоретичному рівні проблема здоров’язбереження дітей дошкіль-

ного віку має стати пріоритетним напрямом розвитку дошкільної освіти. 

Розв’язання цієї проблеми в контексті навчальної дисципліни передба-
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чає світоглядне переосмислення пріоритетності розвитку здоров’язбере-

жувального характеру фізичного виховання; усвідомлення майбутніми 

вихователями відповідальності за фізичне і психічне здоров’я вихован-

ців; формування у студентів активної позиції щодо необхідності збере-

ження власного здоров’я та здоров’я інших; теоретичне обґрунтування 

засобів, принципів, методів фізичного виховання; обґрунтування основних 

положень організації фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкіль-

ного віку; теоретичне обґрунтування і розроблення моделей фізичного 

виховання дітей, основних факторів реалізації здоров’язбережувального 

середовища у дошкільному навчальному закладі. 

На практичному рівні реалізація здоров’язбережувального фізичного 

виховання дітей дошкільного віку в контексті вивчення курсу передба-

чає розроблення науково-методичних рекомендацій щодо різних аспек-

тів фізичного виховання у дошкільних начальних закладах; організацію 

методичного забезпечення щодо формування оптимального стану здоро-

в’я та забезпечення гармонійного розвитку дитини; застосування фізкуль-

турно-оздоровчих технологій та засобів оздоровчо-профілактичної роботи 

задля збереження і зміцнення здоров’я та повноцінного фізичного роз-

витку дітей дошкільного віку; формування здоров’язбережувальної компе-

тенції дитини; підвищення професійної компетентності вихователів та 

їх готовності реалізовувати оздоровчу парадигму в умовах дошкільного 

навчального закладу.   

Перспективи подальших досліджень. Необхідність зміни освітнього 

змісту теорії і методики фізичного виховання дітей дошкільного віку як 

навчальної дисципліни викликана нагальною потребою формування у май-

бутніх фахівців переконань у необхідності переосмислення використа-

ння традиційних засобів і методів фізичного виховання для отримання 

оздоровчого ефекту та забезпечення позитивної динаміки у здоров’ї, фі-

зичному розвитку та особистісному становленні дитини, що потребує 

подальшого дослідження. 
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