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До питання поняття «здоров’я» та 

«здоровий спосіб життя» 

 

Проблема здоров’я має комплексний характер, її 

вивчають десятки наук. 

Загалом говоримо про три види здоров’я: фізичне, 

психічне й моральне (соціальне): 

− фізичне здоров’я − це природний стан організму, 

зумовлений нормальним функціонуванням усіх його 

органів і систем. Якщо всі вони добре працюють, то й увесь організм людини 

(система саморегулювальна) правильно функціонує й розвивається;  

− психічне здоров’я залежить від стану головного мозку, воно 

характеризується рівнем і якістю мислення, розвитком уваги й пам’яті, 

ступенем емоційної стійкості, розвитком вольових якостей; 

− моральне здоров’я визначається тими моральними принципами, що є 

основою соціального життя людини, тобто життя в повному людському 

суспільстві. Відмінними ознаками морального здоров’я людини є, насамперед, 

свідоме ставлення до праці, оволодіння скарбами культури, активне 

неприйняття вдач і звичок, що суперечать нормальному способу життя. Фізично 

і психічно здорова людина може бути моральним виродком, якщо вона нехтує 

нормами моралі. Тому соціальне здоров’я вважають вищою мірою людського 

здоров’я. Морально здоровим людям притаманна низка загальнолюдських 

якостей, що й роблять їх справжніми громадянами. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВОЗ) пропонує власне 

визначення, яке є досить поширеним. Здоров’я − стан повного фізичного, 

духовного та соціального благополуччя, а не лише відсутність фізичних 

дефектів. 

Поняття «здоровий спосіб життя» інтегрує взаємозв’язок способу життя 

та здоров’я людини. Здоровий спосіб життя об’єднує всі умови, особистісні 

якості, процеси, тобто все, що допомагає нормальному функціонуванню 

людини в професійній, суспільній, побутовій сферах. Це визначення також 

виражає ставлення людини, орієнтир її діяльності щодо зміцнення та розвитку 

індивідуального та суспільного здоров’я. Здоров’я має бути першочерговою 

потребою людини, але її задоволення має складний, зумовлений характер і не 

завжди призводить до потрібного результату. 

Здоровий спосіб життя пов’язаний із особистісно-мотиваційної сферою 

людини, із соціальними, фізичними можливостями та здібностями. Дуже 

важливо, підтримуючи здоров’я на оптимальному рівні, не лише уникати 

чинників ризику (алкоголізм, тютюнокуріння, наркоманія, нераціональне 

харчування), а й розвивати тенденції, які працюють на формування здорового 

способу життя й репрезентуються в різних чинниках життя людини. 
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До основних принципів здорового способу життя належать: 

− соціальні: спосіб життя повинен бути естетичним, моральним, 

вольовим; 

− біологічні: спосіб життя повинен відповідати віковим особливостям, 

забезпеченим енергетично, зміцнювальним та ритмічним. 

Реалізація цих принципів залежить від соціально-економічних заходів та 

формування моделей поведінки людини. Дотримання здорового способу життя 

передбачає: 

− прагнення до фізичної досконалості; 

− досягнення душевної, психічної гармонії в житті; 

− забезпечення повноцінного харчування; 

− виключення з життя самодеструктивної поведінки; 

− дотримання правил особистої гігієни: очищення організму та його 

загартовування. 

Культурно-історичні епохи по-різному визначають сутність здоров’я та 

здорового способу життя. Ми ж звернули увагу на ті аспекти, які залишаються 

стабільними впродовж століть і мають надзвичайне значення для сьогодення, а 

саме:  

1. Цілісність людської особистості виявляється, передусім, у 

взаємозв’язку та взаємодії психічних і фізичних сил організму. Гармонія 

психофізичних сил підвищує резерви здоров’я, яке має специфіку виявлятися на 

фізичному, психологічному та соціальному рівнях. 

2. Спосіб житгя в усі часи трактують як тип життєдіяльність людини, 

основними параметрами якого є праця, побут, суспільно-політична та культурна 

діяльність, різноманітні звички та поведінка. Якщо їх організація й зміст 

сприяють зміцненню здоров’я, то можна говорити про реалізацію здорового 

способу життя. 

3. Здоровий спосіб життя розглядаємо як сукупність видів діяльності, які 

забезпечують оптимальну взаємодію індивіда з довкіллям. 

4. Здоровий спосіб життя інтегрує взаємозв’язок здоров’я та способу 

житгя, тісно пов’язаний із особистісно-мотиваційною сферою людини, 

соціальними, фізичними, психологічними можливостями та здібностями. 

5. Здоровий спосіб життя здебільшого залежить від ціннісних орієнтирів 

людини, світогляду, соціально-практичного досвіду, методологічний аспект 

яких полягає в тому, що ціннісні орієнтації передбачають вільний вибір 

суспільних цінностей, на які особистість орієнтується та якими керується у 

своїй соціальній практиці.  

Виявлені структурні компоненти здоров’я та здорового способу життя 

людини в системі її біологічної та соціальної поведінки є методологічною 

основою розробки базових критеріїв визначення рівня сформованості здорового 

способу життя молоді:  
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− мотиваційно-потребнісний компонент здорового способу життя 

охоплює оптимістичній світогляд; оптимальний рівень соціокультурної 

толерантності; систему соціальних мотивів у сфері формування здоров’я та 

здорового способу життя людини; креативне ставлення до педагогічних, 

психологічних, соціальних процесів у вищезазначеній сфері; систему 

особистісно та соціально зумовлених потреб; 

− когнітивний компонент містить наявність в учнів: стабільних знань, 

умінь і навичок щодо формування здорового способу життя людини, умінь і 

навичок у галузі фізичного виховання, валеології, гігієни, спортивної 

підготовки, національних традицій в означеній сфері; знань у галузі 

формування здоров’я та безпеки життєдіяльності; додаткової інформації у сфері 

міжнародного досвіду оздоровлення людини та формування культури здоров’я, 

профілактики шкідливих звичок; 

− аксіологічний компонент охоплює: сформованість в учнів системи  

соціально спрямованого ціннісного ставлення учнів до духовних та 

матеріальних засобів у формуванні здорового способу життя;  

− праксіологічний компонент охоплює: систему практичних умінь і 

навичок щодо формування учнями цілей та завдань у галузі фізкультурно-

оздоровчої роботи, формування здорового способу життя; профілактику 

шкідливих звичок, фізичне та інтелектуальне самовдосконалення, систему 

умінь і навичок самоконтролю учнями стану свого здоров’я, функціональних 

можливостей, практичне застосування школярами правил, умов здорового 

способу життя; 

− афективний компонент містить: здатність дітей та підлітків отримувати 

задоволення від систематичних занять спортом, фізкультурою, процедурами 

загартування тіла; радість та задоволення від спілкування з однолітками в 

умовах формування здорового способу життя, фізичного виховання, змагань, 

туристичних походів; наявність в учнів позитивних сподівань на майбутнє, 

позитивної «Я-концепції». 

Отже, сучасна спроба усвідомлення здоров’я як категорії психологічної та 

біологічної є підґрунтям для висновку, що це еволюційно зумовлена 

універсальна якість організму людини, яка забезпечує за певних умов 

досягнення й збереження в індивідуальному розвитку оптимального рівня 

життєздатності.  

 

Ректор ДВНЗ «Донбаський державний  

педагогічний університет»  

Світлана Омельченко 
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Консультант:  
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Омельченко Світлана Олександрівна 

 

Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним завданням 

постає сприяння духовному, інтелектуальному, фізичному зростанню дитини. 

Гармонійний та всебічний розвиток особистості, заснований на нормах, 

цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму людини й 

реалізується через формування здорового способу життя. 

Фізичний розвиток дітей – пріоритетний напрям у роботі дошкільних 

навчальних закладів. Вже з раннього віку в дітей потрібно формувати культуру 

здоров’я, прищеплювати їм розуміння пріоритетів здорового способу життя. 

Тому, для нас важливо, щоб ці знання, вміння та навички малюків стали 

звичками й потребами.  

Основною формою навчання дітей руховим навичкам та розвитку 

фізичних якостей – є фізкультурне зняття. У своїй роботі ми намагаємось 

дотримуватись його класичної структури. Для досягнення високої рухової 

активності використовуємо фронтальний і груповий методи організації дітей. 

Основним завданням фізичного виховання вважаємо збереження, зміцнення, 

примноження того потенціалу, який має дитина. 

Пошук ефективних методів оздоровлення привів нас до нетрадиційних 

технологій, які спрямовані на підвищення якості фізкультурно-оздоровчої 

роботи, що забезпечує покращення фізичного, психічного та соціального 

здоров’я дошкільників. 
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Для зміцнення фізичного здоров’я дітей і формування в них упевненої 

красивої постави, створення позитивних емоцій використовуємо елементи 

хатха-йоги, релаксацію, самомасаж, дихальну гімнастику, точковий масаж, 

кольоротерапію, сольову терапію, су-джок терапію, психогімнастику, стретчинг, 

пілатес, степ-аеробіку, які можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і 

старшого дошкільного віку. Для впровадження в практику кожної з оздоровчих 

технологій було виготовлено цікаве для дітей, приємне на дотик, різнобарвне, 

практично-гігієнічне, мобільне, сюжетне авторське обладнання. Яскраве 

практичне оснащення спортивної зали сприймається дітьми з задоволенням і 

використовується у всіх видах рухової діяльності. 

Східна гімнастика є чудовим засобом естетичного й морального 

виховання. Це особлива система вправ, яка виховує розумне тіло. «Наша 

постава – це життя, яке ми вдягаємо на своє тіло», − так говорили древні йоги. 

Відтак, наше завдання – навчити малюків піклуватися про своє здоров’я, свою 

поставу.  

У нашій системі фізкультурно-оздоровчої роботи ми використовуємо такі 

здоров’язбережувальні технології як пілатес та стретчинг.  

Стретчинг – це гімнастика, у якій основне завдання спрямоване на 

пластичність, розтяжку та планомірний розвиток усіх м’язів. Метод Пілатеса 

спонукає м’язи працювати з середини назовні, це означає, що м’язи стають 

сильнішими та еластичнішими. Ці вправи цікаві, рухи різноманітні, плавні, 

кожна наступна вправа витікає з попередньої. Отже, східні гімнастики 

направлені на формування здорової, природної звички – мати ідеальну поставу, 

а, тобто, гармонію тіла й душі. 

Одним із видів фізичної культури, який сприяє формуванню сили, 

витривалості, спритності, є степ-аеробіка – система фізичних вправ, 

енергозабезпечення яких відбувається за рахунок використання кисню. Для 

занять спеп-аеробікою власноруч були виготовлені спеціальні м’які модулі, які 

використовуються й у якості степ-платформи. Такі вправи розвивають 

рухливість в суглобах, формують склепіння стопи, тренують рівновагу, серцево-

судинну й дихальну системи. Заняття з аеробіки зміцнюють віру у власні сили, 

надають упевненості в собі, позитивно впливають на фізичну підготовленість, 

на працездатність та розвиток координаційних здібностей. Кожна дитина на 

заняттях знаходить фізичне й моральне задоволення, отримує заряд енергії та 

бадьорості, а також море позитивних емоцій. 

Відомо, що колір та певні звуки (шум моря, спів птахів, класична музика) 

активно впливають на емоційний стан людини. Тому використовуємо у своїй 

роботі кольоротерапію та звукотерапію. Щоб зняти нервово-психічне 

напруження, застосовуємо пісочну терапію та ходіння сольовими доріжками. 

Пісок і вода – найулюбленіші матеріали для ігор і занять дітей. Пісок і сіль 

«поглинають» негативну енергію, «очищують» енергетику людини, 

стабілізують її емоційний стан. У процесі контакту з піском у дитини 

розвивається дрібна моторика рук, тактильно-кінеститична чутливість, це – 
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відчуття, які ми отримуємо через рецептори на шкірі. Вони тісно пов’язані з 

розумовими операціями, з їх допомогою ми пізнаємо світ. 

До ефективних оздоровчих заходів варто віднести дихальні вправи. 

Дихання називають мостом між тілом і мозком, це – своєрідний ключ до 

прихованого життя тіла, що безпосередньо пов’язане з розумовою 

працездатністю дитини та її емоційним станом. Дихальні вправи примушують 

працювати більшу частину легень, а також діафрагму – одну з наймогутніших 

м’язів. Ретельно ознайомившись з різними дихальними техніками, для роботи 

ми обрали ті, що вважаємо найбільш цікавими й корисними. Кожну дихальну 

методику було адаптовано згідно з віковою групою та розроблено сюжетні 

комплекси. Також використовуємо сміхотерапію для укріплення імунної 

системи, бо сміх сприяє виробленню життєво необхідних гормонів радості. 

Кожна людина має енергетичні канали. Впливати на енергетичні потоки в 

нашому організмі допомагають східні мудри та су-джок терапія. Мудри 

позитивно впливають на розвиток мислення та мовлення. Ми опанували 

найбільш корисні для дитячого організму, надали їм ігрової форми за 

допомогою віршованого супроводу та впровадили в практику роботи.  

В основі методики су-джок полягає принцип, згідно з яким організм 

людини сприймається як єдина енергетична структура. Дисбаланс на різних 

енергетичних рівнях є причиною будь-якої недуги. Кисть і стопа – своєрідні 

«пульти управління» організмом людини, бо мають велику кількість біологічно 

активних крапок. Відмінним засобом їх стимуляції є насіння рослин, яке являє 

собою біологічні магніти, здатні вбирати в себе негатив і передавати організму 

свою життєву енергію природи. Для су-джок терапії, самомасажу, 

психогімнастики використовуємо соняшникове насіння, зерна й початки 

кукурудзи. На заняттях із фізичного виховання намагаємося навчити дітей 

прислухатися до своїх тілесних відчуттів. 

Робота з родиною є невід’ємною складовою оздоровчої діяльності. 

Поліпшення родинної екології позитивно впливає на гармонію психічного та 

фізичного здоров’я дітей, тому, уже традиційно, ми запрошуємо родини на всі 

фізкультурні заходи. Для нас важливо, щоб і батьки, і їхня дитина усвідомили, 

що якість нашого здоров’я залежить від нашого сприйняття світу. 

Здоров’я людини повинно розглядатись у комплексі, його складовими є: 

фізичне, психічне, духовне й соціальне. Запорукою гарного здоров’я є гармонія 

всіх його складових. Ми повинні навчити своїх вихованців відкривати своє 

серце для радощів, посміхатися світу, фіксувати свої почуття на позитиві, а 

використання нетрадиційних методів у фізкультурно-оздоровчій роботі нам у 

цьому допомагає. 
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Практичні розробки фізкультурних занять із використанням 

нетрадиційних оздоровчих технологій 

для другої молодшої, середньої груп (із використанням 

нетрадиційних методів фізкультурно-оздоровчої роботи) 

«ПРИГОДИ ЇЖАЧКА» 
Програмний зміст: розвивати бажання дітей долучатися до ігрових 

вправ, удосконалювати вміння самостійно контролювати силу дихання під час 

виконання дихальних вправ. Закріпити навички дітей ходити коригувальними 

доріжками, шипованими килимками. Продовжувати вчити орієнтуванню в 

просторі та виконанню самомасажу. Сприяти створенню позитивного 

емоційного настрою після виконання добрих дій. Виховувати доброзичливість, 

позитивне ставлення до довкілля. 

Обладнання: гарбузи різного розміру, різнокольорові шиповані м’ячики, 

коригувальні доріжки різних кольорів із природними наповнювачами (горох, 

кукурудза, каштани, кам’яна сіль), мішечки з піском різного кольору,тренажер-

соняшник, ванночки з морською сіллю, насіння в соняшнику для 

психогімнастики, мішечки з насінням, панно з кольоровими стрічками, 

розташоване на гімнастичній драбині, ліхтарик із лазерним променем. 

Хід заняття: 
Діти заходять до зали, шикуються в шеренги. 

Ф: Добрий день, діти.  

(Діти вітаються.) 

Давайте зараз привітаємося до сонечка, простягнемо йому свої долоньки. 

(Діти простягають долоньки до макету: «сонце на хмаринці».) 

Ф: Розкрийте свої долоньки, розпряміть свої пальчики, покажіть сонечку 

свої промінці. 

Гімнастика для зап’ястя. 

«Сонце – луна» − відкрити долоньку – затиснути в кулачок.  

Вправа виконується з напругою, з прискоренням: відкрити – затиснути, 

відкрити – затиснути. 

Ф: Сонечку сподобалася ваша гра й сонечко дарує вам свій промінець (на 

стелю направити промінчик ліхтаря), за ним ми сьогодні будемо мандрувати, 

але давайте спочатку потренуємо оченята – чи зможемо ми уважно стежити за 

промінчиком, щоб не заблукати. 

Вправа для очей за методикою В. Базарного: 

Діти стежать за зірочкою на стелі, яка рухається вліво – вправо, вперед – 

назад, по колу. 

Ф: Молодці. 

Ручки готові, оченята готові, тоді рушаймо: 

1. Ходьба звичайна в колоні по одному. 

2. «Змійкою» на носках між гарбузами. 

3. Переступання через невеликі гарбузи. 

4. Тупотіння по шипованих килимках-соняшниках. 
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5. Звичайна ходьба. 

Діти доходять до великого гарбуза, становляться в коло. 

Ф: А ну ж, давайте з вами поглянемо, куди це ми потрапили, куди нас 

привів промінчик. (До городу.) 

Ф: Ой, подивіться, який великий виріс гарбуз, давайте покажемо щічками, 

який гарбуз кругленький. 

Дихальні вправи: 

Надування щічок, випускання повітря струмом від тихого – до сильного, 

від сильного – до тихого. 

Ф: Погляньте, дітки, а хто там затаївся під гарбузом? 

Та це ж маленький їжачок. Давайте спробуємо доторкнутися до його 

носика, чи сховається їжачок від нас? 

(Діти розглядають їжачка, торкаються носика.) 

Ф: Ні, не сховався, мабуть хоче нам щось сказати. 

Діти, а який носик у їжачка? (Холодний.) 

Що це означає, коли носик холодний? Здається їжачок змерз? А чи 

зможемо ми якось допомогти їжачку? А як? 

Давайте спочатку зробимо вправи й допоможемо їжачку зігрітися. 

Комплекс загальнорозвивальних вправ «Добрий їжачок» 

Ф: Як ви гадаєте, зігрівся наш їжачок? А тепер час відправлятися нам з 

їжачком до лісу, знайти йому місце, де він буде зимувати, приготувати йому 

містечко з листячка й гілочок. Давайте рушати. 

Діти беруть мішечки з піском певного кольору (за бажанням) і 

відправляються на розташоване по всій залі обладнання поточним методом. 

1. Проходження по кольорових доріжках із різними природними 

наповнювачами (колір доріжки відповідає кольору обраного мішечка), руки 

витягнуті вперед. 

2. Прокочування лежачи по вузькому мату (бавовняне покриття з принтом 

осіннього листя), руки з мішечком угорі. 

3. Підлізання в м’який циліндр (вузький мат-трансформер, складений 

циліндром за допомогою липучки). 

Ф: Подивіться, дітки, куди світить наш промінчик. Підійдіть, будь ласка, 

сюди. Відчуваєте як тут тепленько? Давайте влаштуємо тут містечко для їжачка. 

(Діти будують «гніздечко», викладають по черзі свої мішечки.) 

Гарне вийшло містечко для зимування, а давайте подивимося, чи зручно 

буде тут їжачку. Запросіть його сюди: «Їжачок, іди до нас, заходь до свого 

нового будиночку». 

(Вихователь разом із дітьми розташовують їжачка в «будиночку».) 

Ф: А тепер давайте відправимося до чарівного деревця, наберемо 

листячка й вкриємо нашого їжачка. А промінчик нам вкаже дорогу. 

Діти продовжують рух поточним методом. 

1. Проповзання на колінах і долонях басейном-тренажером. 
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2. З’їхати по похилій дошці на животі. 

3. Піднятися на одну сходинку швецької драбини, дістати кольорову 

стрічку, розташовану на панно (колір за бажанням дитини). 

4. Тупотіння ніжками у ванночці із сухою морською сіллю. 

Діти стрічками, як листячком, прикривають їжачка. 

Ф: Дуже вдячний вам їжачок, дітки, тепер тепленько йому буде взимку. 

Ой, подивіться, він нам залишив подаруночок. 

(Корзина з шипованими м’ячиками.) 

Ф: Та це ж його дружочки − їжачки-колобочки. Давайте з ними 

пограємося. 

Діти обирають собі м’ячик бажаного кольору. 

Спортивно-ритмічна гра «Веселі їжачки» 

Діти танцюють під веселу музику з м’ячем, катаючи його між долонями, 

коли музика зупиняється, діти біжать і кидають м’яч до відерця певного 

кольору, намагаючись влучити в ціль. 

На другий повтор діти знову беруть м’ячі з великого кошика. 

(Вихователь стежить, чи змінився настрій дитини впродовж заняття, 

який колір обрала дитина на цей раз.) 

Після двох повторів під приємну музику діти підходять до великого 

соняшника. 

Психогімнастика: гра з насінням 

Набирають насіння в жменю – «Дощик накрапає» − висипають по одній 

насінині. 

Знову – жменя – «Дощик сильніше» − висипають по декілька насінин. 

Набирають двома долонями – «Злива» − висипають струмом. 

«Море шумить» − занурюють долоні, виконують рухи руками вліво – 

вправо. 

Масаж мішечками з насінням 
1. Постукування мішечком по плечах. 

2. Затискання мішечка між лівим плечем і шиєю, між правим плечем і 

шиєю. 

3. Постукування по лівій – правій руці від кінчиків пальців до плеча. 

4. Прогладжування по лівій – правій руці від кінчиків пальців до плеча. 

5. Постукування по лівій – правій нозі від кінчиків пальців до стегна. 

Релаксація 

Діти лягають на спину, мішечок із насінням кладуть під шию. Дивлячись 

на стелю, стежать за зірочкою від промінця, яка рухається по колу. 

Промінець гасне, діти закривають очі, відпочивають (5–7 с.). 

Перевернулись на живіт, мішечок із насінням кладуть під лоб, 

відпочивають на животі (5–7 с.). 

Сідають на п’яти, відпочивають: «Поза дитини». 

 

«НАВЧИМО ХМАРИНКУ СМІЯТИСЯ ДЗВІНКО» 
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фізкультурно-валеологічне заняття в старшій групі 
Програмний зміст: дати уявлення про взаємозв’язок стану здоров’я 

людини й довкілля; продовжувати знайомити з чинниками, які мають вплив на 

настрій та здоров’я взагалі; продовжувати вправляти дітей у виконанні вправ на 

степ-платформах; вдосконалювати виконання статичних вправ зі стретчингу та 

точкового масажу; формувати в дітей розуміння необхідності берегти своє 

здоров’я; виховувати бажання надати допомогу тому, хто її потребує. 

Обладнання: м’яка іграшка-трансформер «хмаринка», м’які модулі – 

платформи для степ-аеробіки; сухий душ «дощик», панно на гімнастичній стіні 

для гри, стрічки всіх кольорів веселки, кам’яна сіль, шиповані килимки, сольова 

лампа, ванночки з кам’яною сіллю, кольорові доріжки, великі шиповані м’ячі; 

обруч, закріплений вертикально, дві похилі дошки. 

 

Хід заняття: 

Діти заходять до зали, де розкладені степ-платформи, на відстані 60 см 

одне від одної. 

Ходьба в колоні по одному звичайним кроком, ходьба на носках 

«змійкою», обходячи «степи», ходьба з високим підніманням стегна, 

переступаючи «степи» прямим кроком, боковим кроком. 

Легкий біг зі зміною темпу, залежно від характеру музичного супроводу. 

Ходьба з поступовим зниженням темпу, виконання кругових рухів руками 

(для енергетичного балансу). 

Діти сідають у позу напівлотоса. 

1. Дихання через ліву ніздрю 3 цикли (для заспокоєння нервової системи, 

зниження кров’яного тиску). 

2. Дихання через складений у «трубочку» язик (заспокоєння, 

концентрація). 

3. Виконання східною мудри «мушля» (для оптимізації діяльності 

дихальної системи) з розминанням і притисканням великого пальця (для 

підвищення функціональної діяльності головного мозку). 

4. Очищувальне дихання (підготовка легенів до аеробних вправ). 

5. Вправа «вітання сонечку» (налаштування на позитив). 

(Сонце-муляж, розташоване на великій хмарині.) 

Після виконання цієї вправи з великої хмари опускається маленька 

хмаринка-трансформер із сумним виразом обличчя. 

Ф: Діти, сонечко пропонує нам сьогодні пограти з хмаринкою. 

Подивіться, будь ласка, чи готова хмаринка з нами пограти? Який настрій у 

хмаринки? Чому ви вирішили, що настрій негарний?  

(Діти називають, за якими ознаками можна визначити настрій.) 

Ф: А в якому настрої бажано виконувати будь-яку справу (відповідь 

дітей) і чому? 
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Ф: А скажіть, на фізкультурі ми можемо отримати гарний настрій? Яким 

чином? Що може підвищити настрій? (Відповіді дітей.) 

Ф: Як ви гадаєте, якщо ви покажете, все, що вмієте, у хмаринки зможе 

покращитися настрій? Спробуємо? 

По-перше, настрій можна покращити після виконання спортивних вправ 

під гарну музику. 

Діти виконують комплекс вправ з аеробіки на степ-платформах. 

 

Вправи-заспокоєння з акцентом на дихання 

«Вітрила»  

ВП – діти стоять на «степі», ноги широко (по краях платформи), руки 

розведені в сторони, долоні догори. 

«Підняти вітрила» − вдих, з’єднати руки над головою. 

«Розкрити вітрила» − видих у складені долоні, повернутись у ВП. 

«Напрям вітру»  
ВП – те саме, поворот голови вліво – вдихаємо носом повітря з лівої 

долоні. 

Повільний поворот голови вправо – затримка дихання. 

Голова направо − видихаємо повітря на праву долоньку. 

(Виконується 3–4 цикли.) 

Ф: Діти, скажіть будь ласка, а цікава подорож морем зможе нам підняти 

настрій? 

Тоді сідаймо у свої човники й рушаймо разом із хмаринкою. 

(Діти сідають на свої степи-човники.) 

Виконання вправ хатха-йоги для покращення постави 

1. «На човні». 

2. «Великі хвилі». 

3. «Полетіли чайки». 

4. «Маячок». 

5. «Дельфіни». 

6. «Відпочинок на хвилях». 

7. «Морський коник». 

8. «Підводні рифи». 

Ф: Молодці. Гарно зробили вправи для хребта, бо коли в нас рівненька 

спина, всі наші внутрішні органи працюють справно. Коли всі органи працюють 

гарно, значить і здоров’я гарне.  

А коли здоров’я гарне, то настрій який? 

(Діти відповідають.) 

Ф: А чи може погода впливати на наш настрій? 

Давайте про це поговоримо. 

(Діти розповідають.) 

Ф: Подивіться, будь ласка, на нашу галявину (панно з прикріпленими на 

ньому парасольками). Як гадаєте, яка погода? 
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(Діти відповідають.) 

І який відповідно настрій під час дощової погоди? 

Ф: Оскільки заняття в нас казкове, пропаную змінити дощовий настрій на 

нашій галявині на сонячний. Але до галявини ми підемо не прямо, а по 

«маршруту здоров’я», щоб нам було цікавіше й веселіше. 

(Діти йдуть «маршрутом здоров’я» поточним методом.) 

1. По кольорових доріжках. 

2. Прокочування на животі на великих шипованих м’ячах. 

3. Підлізання в обруч, розташований вертикально. 

4. Скочування на животі по похилій дошці. 

5. Переступання по шипованих килимках-соняшниках. 

6. Проходження через сухий душ-дощик. 

7. Тупотіння у ванночках із морською сіллю. 

8. Заключне завдання: піднятися на гімнастичну драбину (2 сходинки) до 

панно-галявини, змінити парасольку на сонечко. 

Ф: Молодці. Нам, навіть, вдалося змінити погоду на галявинці. Давайте 

поглянемо на нашу хмаринку, здається настрій став кращий? Як гадаєте? 

(У хмаринки вже «посміхаються» очі, але вуста ще ні.) 

Ф: Помітно, що наша хмаринка почувається краще. А як ще можна 

покращити настрій? 

(Пропозиції дітей.) 

Здається, ми забули про яскраві кольори. 

Подивіться, яке вбрання в нашої хмаринки. 

Пропаную переодягти її в яскраву сорочку. 

Гра-естафета «Переодягнемо хмаринку» 

Діти біжать до кошика з різнокольоровими стрічками, обирають за 

бажанням і прикріплюють до хмаринки. 

(Після гри хмаринка із сумної перетворюється на веселу.) 

Психогімнастика. Вправа « Посмішка» 

Ф: Гарно ми з вами попрацювали й не марно: подивіться, яка весела наша 

хмаринка. Вона вам дуже вдячна й сьогодні разом із чарівними кристалами буде 

виконувати ваші бажання. 

Діти сідають по колу, передають кристал бажань. 

Вправа – бестінг (для підвищення самооцінки, для стабілізації психічного 

стану). 

Комплекс дихальних вправ «ВЕСЕЛИЙ ОРКЕСТР» 

(із використанням хатха-йоги) 

«Диригент» 
Затримка дихання. Важлива й корисна. Допомагає розвиватися й бути в 

хорошому тонусі м’язам грудей. Розвиває легені, дозволяє поступово 

розширити грудну клітину. Сприятливо діє на органи дихання, травлення, 

нервову систему й систему кровообігу.  
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В.П. − стати прямо без зайвої напруги. Зробити повний, від душі, вдих, 

розвести руки в сторони і затримати дихання. Залишити повітря нерухомим у 

легенях так довго, на скільки можливо. Тепер із силою випустити назовні через 

відкритий рот.  

«Трубачі» 
Очисне дихання.  

В.П. – стати прямо. Зробити повний вдих і негайно затримати на  декілька  

секунд. Потім губи скласти трубочкою та сильно видихнути порцію повітря. 

Зупинитися на видиху і знову його продовжити, видихнути ще  порцію. 

Продовжувати видихати порціями, поки повітря в легенях не вичерпається.  

«Піаніст» 
Пожвавлення легеневих бульбашок. Ліквідує застійні явища в легенях. 

Легеневі бульбашки можуть бути закупореними від поверхневого дихання. 

В.П. − стати прямо. Вдихати повітря не квапливо, наповнюючи легені 

повітрям поступово. Одночасно потрібно постукувати себе в різних місцях 

грудей кінчиками пальців, ніби граємо на піаніно. Коли легені уберуть у себе 

граничний об’єм повітря, затримати дихання, і під час затримки, вже долонями 

поплескувати на грудях – оплески. 

«Пограємо на баяні» 
Розтяжка для ребер. Може збільшити рухливість ребер і поліпшити 

здібність до повного дихання.  

В.П. − стати прямо. Притиснути долоні рук до грудної клітини. Як би 

обхватити грудну клітину, лікті відведені в сторони – узяли баян. Вдихнути 

повними грудьми – лікті відведені назад і затримати повітря на деякий час.  

Потім прикладаючи деяке зусилля, починаємо долонями стискувати собі ребра, 

лікті рухаються вперед-назад. Й одночасно повільно та неквапом видихнути 

повітря. 

«Барабан» 
Додаємо грудній клітці солідний об’єм.  

В.П. − встаємо прямо. Вдихаємо повними грудьми й затримуємо повітря. 

Далі – руки вперед, на рівні грудей, кулаки стислі – «тримаємо палички». 

Виконуємо рух, ніби граємо на барабані, кулаки весь час стислі, м’язи рук 

напружені. Видихнути повітря з силою через рот.  

«Пограємо на гітарі» 
Стимуляція кровообігу. Сприяє збагаченню крові киснем.  

В.П. − встати бадьоро прямо, вдихнути повним вдихом і з легкістю 

затримати дихання. Трохи нагнутися вперед, тримаючи в руках уявну гітару, і, 

ніби намагаючись міцною напругою рук, грати на ній із хорошим зусиллям. 

Пальцями виконувати рухи гри на гітарі. Потім ослабити напругу рук і 

випрямитися, виробляючи неквапливий видих.  

Завершує комплекс знову вправа «Диригент». 
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Валеологія формує у найменших вміння та  

бажання бути здоровими, успішними, щасливими. 

 

У системі національного виховання найважливішим завданням сьогодні є 

забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорона й зміцнення їхнього 

фізичного та духовного здоров’я як неодмінної умови формування майбутнього 

громадянина України. Саме так нас орієнтує Державна національна програма 

«Освіта. Україна ХХІ століття». 

Багаторічний досвід роботи в дошкільній освіті показав, що проблеми, з 

якими стикаються в шкільному віці, часто виникають ще в дитинстві, коли 

малюк повністю залежить від дорослих, і коли ми, дорослі, маємо максимально 

вплинути на нього, щоб знайти оптимальні шляхи формування особистості. 

Поштовхом до пошукової роботи з валеології стало занепокоєння з 

приводу погіршення здоров’я дітей. Саме тому було вирішено залучати малюків 

до науки, що називають валеологією. 
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Валеологія – наука про те, як зберегти та зміцнити здоров’я. 

Щоб вважатися компетентною в цьому питанні, дитина має набути 

елементарних уявлень про свою зовнішність і статеву належність, роботу 

основних органів і систем, вікові зміни організму, залежність його стану від 

харчування та способу життя, вміння уникати дії шкідливих чинників, 

орієнтуватися в показниках власного здоров’я та нездоров’я. Дошкільник, який 

орієнтується в показниках свого фізичного стану, буде життєздатним, зможе 

собі допомогти, вчасно звернеться за допомогою, уникатиме того, що є 

шкідливим, руйнівним. Елементарна обізнаність стане важливим внеском у 

формування найпростіших форм самодостатності дитини. 

У дошкільному віці людина засвоює певні знання з гігієни, практичні 

вміння та навички, які сприяють збереженню, зміцненню та формування її 

здоров’я. Вона знайомиться із загартуванням, вчиться елементарного 

самоспостереження, самовивчення та самоаналізу самопочуття, щоб визначити 

стан власного здоров’я, а, можливо, й виявити ознаки хвороби. Не варто 

обходити увагою психічне здоров’я, бо саме від нього залежить ставлення 

малюка до самого себе. 

Ці знання та навички людина поповнюватиме та вдосконалюватиме 

упродовж усього свого життя. Особливе значення цього підкреслено в Базовому 

компоненті дошкільної освіти в Україні, Загальній концепції непереривної 

валеологічної освіти, Концепції інтегративної українознавчої валеологічної 

освіти в Україні та в інших законодавчих і програмних документах. 

Враховуючи актуальність соціальних запитів, було поставлено завдання 

щодо розробки перспективного плану дій дослідницької роботи за темою 

«Укріплення здоров’я та формування валеологічного світогляду дошкільників». 

Головним було адаптувати обраний обсяг знань із валеології до дитячого 

колективу та розумно використати власні професійні та особистісні якості. 

Належало з’ясувати: обсяг та глибину наявних у дошкільнят стихійних 

знань із валеології, можливості засвоєння малятами знань про будову тіла, 

органів та систем людини, а також обсяг цих знань; доцільність використання у 

валеологічній освіті малят казки, ігри. Треба було визначитися зі змістом та 

обсягом знань, які необхідно було дати дітям про здоров’я; оздоровчі функції 

фізичної культури, загартування, гігієнічні умови, котрі сприяють збереженню, 

зміцненню та формуванню власного здоров’я дитини; розробити систему 

завдань, вправ, дій для самоспостереження, самовивчення дитиною свого 

самопочуття, свого емоційного стану. 

Дослідницька робота за темою «Укріплення здоровʼя та формування 

валеологічного світогляду дошкільників» підвела до наступних висновків. 

Дошкільнята володіють певним обсягом стихійних знань із валеології, їх 

цікавлять відомості про власний організм, вони здатні їх засвоїти. Кожний 

розділ програми розвитку дітей несе в собі значний валеологічний потенціал, 
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задіявши який можна забезпечити валеологічну спрямованість виховання та 

навчання. 

Варто досить виважено подавати дошкільнятам інформацію про будову 

органів та систем людського організму: лише те, що доступне вікові, допомагає 

малюкам використати ці знання на користь власного здоров’я. 

Важливо виробити в дітей свідоме ставлення до оздоровчих процедур, 

сформувати бажання бути сильними й здоровими, не хворіти, переконати, що 

вони на це здатні. 

Формувати основи валеологічного світогляду почали з молодшими дітьми 

як у повсякденні, так і під час організованої діяльності, використовуючи при 

цьому різні методи та прийоми, враховуючи, які з них найбільш прийнятні для 

певної дитини, відповідають її здібностям, потребам, інтересам. 

Усі обрані методи водночас розважали малюків, збагачували їх знаннями 

та вміннями дбати про своє здоровʼя. Намагалася правильно дібрати 

інформацію для подання її дітям у казковій чи ігровій формі для малюків, 

врахувати те, щоб вона була наукова, доступна для сприйняття старшими 

дошкільниками, зорієнтована на формування в них практичних навичок, 

дбайливого ставлення до свого здоровʼя, а також відповідала б вимогам 

Базового компонента та Базової програми розвитку дитини дошкільного віку «Я 

у Світі». 

Спільну організовану діяльність було побудовано на цікавому 

інформаційному матеріалі, широко використовуючи ігрові вправи, художню 

літературу, технічні засоби навчання, включаючи дослідницьку діяльність. 

Було розроблено перспективні плани з урахуванням віку та інтересів 

дітей, ігрові прийоми навчання дошкільників валеології; складено конспекти 

спільної організованої діяльності. У роботі з дітьми валеологічну діяльність 

поєднували з правовою та народознавчою освітою. Розвиваючі ігри, творчі 

завдання з проблеми формування валеологічного світогляду дошкільників були 

включені до авторського посібнику «Гралочка-навчалочка «Словʼяна»». 

У практичній роботі було використано методичну літературу та статті в 

періодичній пресі за обраною темою: навчально-методичний посібник 

«Дошкільникам про основи здоровʼя», журнали «Дошкільне виховання», 

«Розкажіть онуку», «Вихователь-методист дошкільного закладу», «Палітра 

педагога», «Бібліотечка вихователя дитсадка», Базову програму «Я у світі». 

Робота з родиною є невід’ємною складовою у формуванні валеологічного 

світогляду дошкільників. Поліпшення родинної екології позитивно впливає на 

гармонію психічного та фізичного здоровʼя дітей. 

Для батьків були проведені зустрічі, консультації, бесіди з фахівцями з 

психології та педагогіки. Батьки брали активну участь у батьківських зборах, 

родинних святах, спортивних змаганнях, ярмарках, конкурсах; залучалися до 

спільної праці, охоче допомагали в роботі вихователя. 

Результати роботи в цих напрямках виявилися позитивними: 

захворювання відступають, діти стають здоровішими, веселішими, 
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життєрадісними, адаптованими до шкільних та соціальних умов. Вони мають 

поняття про сім’ю та родину та уявлення про елементарні обов’язки членів 

сім’ї, розуміють важливість загартування, фізичних вправ і правильно 

організованого відпочинку для організму. Діти не лише дбають про своє 

здоров’я, а й намагаються принести ці знання до сімей, прагнуть залучати до 

здорового способу життя своїх рідних та близьких, і це також дає позитивні 

результати. 

 

 
  

 
 

Практичні розробки з формування валеологічного світогляду 

дошкільників 

 

Методичні засади впровадження проблеми «Укріплення здоров’я та 

формування валеологічного світогляду дошкільників» 
 

Програма формування валеологічного світогляду дошкільників 
«Здоров’ятко» 

Мета: Формувати валеологічний світогляд, систему знань про способи 

оздоровлення, виховувати позитивне ставлення до здорового способу життя, 

бережливе ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей. 

 

Ключові напрями виховної роботи: 
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− формування основ валеологічних знань; 

− формування звички до постійного застосування різноманітних способів 

оздоровлення; 

− формування уявлення про користь живої та неживої природи для 

нашого здоров’я; 

− формування уявлення про здоров’язбережувальні традиції українського 

народу; 

− формування компетентності щодо поведінки в природі, громадських 

місцях, удома; 

− формування компетентності щодо своїх прав у соціумі; 

− виховання прагнення до здорового способу життя; 

− виховання бережливого ставлення до здоров’я – свого та інших. 

Заходи реалізації виховної роботи: 
− ознайомлення дітей із дитячими художніми творами, казками, 

загадками, малими фольклорними формами для формування їх валеологічної, 

оздоровчої, правової компетентності; 

− використання художнього слова в режимних моментах; 

− ознайомлення дітей із творами українського фольклору, оберегами, 

традиціями щодо збереження та зміцнення здоров’я людей; 

− ознайомлення дітей із різними видами корисних та лікарських рослин; 

− створення умов для театралізованих ігор дітей для закріплення в них 

одержаних знань про здоровий спосіб життя; 

− активізація валеологічних знань у сюжетно-рольових іграх дітей: 

«Лікарня», «Аптека», «Магазин», «Сім’я», «Дошкільний заклад»; 

− використання нових форм роботи з дітьми: карток-схем, дитячих 

енциклопедій, комп’ютера, телебачення тощо; 

− співпраця з батьками щодо виховання здорової та валеологічно свідомої 

дитини.  

Форми та методи оздоровчої роботи 

Індивідуальні форми роботи 
Дошкільний заклад для мене забезпечує: 

− дієтхарчування; 

− кварцування, полоскання горла; 

− вітамінізація, фіточаї; 

− підтримку санітарного режиму приміщень; 

− постійний контроль лікаря; 

− індивідуальні медичні консультації; 

− профілактику порушень постави. 

Я сам для себе: 

− роблю ранкову гімнастику; 

− щодня виконую обов’язковий ранковий туалет; 

− роблю самомасаж; 

− піклуюся про зір та виконую гімнастичні вправи; 
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− вчуся правильно дихати; 

− не перегріваюся та не переохолоджуюся; 

− намагаюся вживати корисну їжу; 

− ціную та бережу своє та чуже здоров’я; 

− допомагаю тим, хто сам не вміє дбати про своє здоров’я. 

Групові форми роботи: 

− організована діяльність із фізичної культури; 

− фізкомплекси під час прогулянок; 

− валеологія, охорона безпеки життєдіяльності й здоров’я дитини; 

− валеохвилинки впродовж дня; 

− хореографія; 

− ранкова гімнастика; 

− корегувальна гімнастика; 

− дихальна гімнастика; 

− пальчикова гімнастика; 

− гімнастика для зору; 

− точковий масаж; 

− самомасаж; 

− психогімнастика; 

− прогулянки природою, піші переходи; 

− спортивні свята та розваги. 

 

Зміст програми за лініями розвитку 

Молодший дошкільний вік 

Фізичний розвиток 

1. Формувати в дітей практичні вміння дбати про своє здоров’я. 

2. Викликати інтерес до будови тіла людини, функціональних 

можливостей його частин. 

3. Формувати вміння користуватися предметами догляду за тілом. 

4. Формувати культурно-гігієнічні навички, навички самообслуговування. 

5. Сприяти оптимальній руховій активності, фізичним навантаженням 

дітей відповідно до вікових та індивідуальних особливостей. 

Соціально-моральний розвиток 

1. Спонукати виявляти позитивне ставлення до себе та інших. 

2. Допомагати дітям зрозуміти, що хворі потребують, крім лікування , ще 

й турботи та уваги. 

3. Виховувати емпатію та інші гуманні почуття. 

4. Спонукати дотримуватися правил культури поведінки та культури 

споживання їжі. 

 

 

Емоційно-ціннісний розвиток 
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1. Розвивати вміння розрізняти емоційний стан здорової та хворої 

людини. 

2. Спонукати виражати співчуття до хворих відповідними емоціями. 

3. Сприяти усвідомленню того, що негативні почуття шкодять здоров’ю, 

вчити вгамовувати негативні емоції. 

Пізнавальний розвиток 

1. Формувати уявлення дітей про самого себе, відмінності між 

хлопчиками й дівчатками, основні особливості та соціальні ролі чоловіків і 

жінок. 

2. Формувати елементарні уявлення про тіло людини, органи чуттів (очі, 

вуха, ніс, язик, шкіру) та засоби догляду за ними. 

3. Ознайомлювати дітей із позитивними та негативними чинниками, що 

впливають на здоров’я. 

4. Надати доступну інформацію про найпоширеніші дитячі хвороби та 

засоби профілактики. 

5. Формувати вміння визначати основні показники здорової та хворої 

людини. 

6. Сприяти розумінню причинно-наслідкових зв’язків: швидко рухався – 

спітнів – роздягнувся на холодному вітрі – застудився. 

7. Формувати знання правил безпечної поведінки та техніки безпеки, 

спонукати дотримуватися їх у повсякденні. 

Мовленнєвий розвиток 
1. Формувати вміння називати частини свого тіла та описувати їх 

(наприклад: очі блакитні, великі, гарні, добрі). 

2. Спонукати використовувати у своєму мовленні привітні та ввічливі 

слова, слова на позначення емоційного стану, настрою. 

3. Розвивати діалогічне мовлення, вміння розповідати невеликі вірші, 

казочки. 

4. Поповнювати словник дітей елементарними медичними термінами 

(ліки, рана, ангіна, тощо), спонукати вживати їх у власному мовленні. 

Художньо-естетичний розвиток 

1. Спонукати дітей передавати валеологічні знання в різних видах творчої 

діяльності (літературній, образотворчій тощо). 

2. Вчити бачити, відчувати прекрасне в житті й у собі. 

3. Виховувати охайність, художній смак. 

Креативний розвиток 
1. Формувати вміння досліджувати об’єкти, робити елементарні висновки 

(гострим предметом можна порізатися, волога підлога слизька – можна впасти й 

травмуватися тощо). 

2. Заохочувати дітей до ігор-драматизацій, сюжетно-рольових ігор: 

«Сім’я», «Лікарня», «Перукарня», формувати вміння творчо використовувати в 

грі набуті валеологічні знання та уявлення, предмети-замінники, вживати в 

мовленні відповідні терміни. 
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3. Виховувати потребу в основних враженнях, у вияві творчої ініціативи в 

різних видах діяльності. 

Очікувані результати 
Діти знають і називають зовнішні частини свого тіла, їх призначення; 

мають уявлення про основні чинники та показники здоров’я, визначають і 

називають ознаки, причини хвороби; прагнуть допомагати хворим людям 

добрим словом, увагою; дотримуються правил гігієни, культури поведінки та 

культури споживання їжі, техніки безпеки в довкіллі, режиму дня; 

використовують набуті знання та досвід у різних видах діяльності. 

 

Система 

організованої діяльності дітей молодшої групи 

з формування валеологічного світогляду 
 

Вересень 
Тема1. Людина – частина природи. 

Мета: Формувати в дітей уявлення про людину як живу істоту, що є 

частиною природи, вміння визначати зовнішні органи людини та бачити 

відмінності між людиною та твариною. Викликати інтерес до себе й до людей 

як частини природи. 

Тема 2. Мімічні хвилинки-цікавинки (індивідуальна робота). 

Мета: Вчити дітей помічати фізичний стан людей, що їх оточують 

(бадьорий, утомлений, хворобливий) та настрій (веселий, засмучений, 

роздратований) та передавати їх за допомогою міміки. 

Жовтень 

Тема 1. У Ведмедика зубки заболіли. 

Мета: Формувати в дітей навички догляду за власним тілом. Допомогти 

зрозуміти, як треба чистити передні зуби. Вчити правильно зберігати зубну 

щітку та доглядати за нею. Виховувати позитивне ставлення до дотримання 

правил особистої гігієни. 

Тема 2. Посміхаймося собі (індивідуальна робота). 

Мета: Вчити дитину позитивно ставитися до своєї зовнішності, статевої 

належності. Вчити бачити красу своєї посмішки, гарних здорових зубів. 

Листопад 
Тема 1. Вітаміни допомагають здоровими бути. 

Мета: Формувати уявлення дітей про вітаміни. Допомогти зрозуміти, що 

для повноцінного харчування необхідні овочі та фрукти, які містять вітаміни, а 

вони мають лікувальні властивості для здоров’я людей. Продовжувати 

формувати уявлення про догляд за порожниною рота. Прищеплювати бажання 

щодня виконувати гігієнічні процедури. 

 

Тема 2. Доня хоче спати (індивідуальна робота). 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №3/2017 

 

 

 
27 

Мета: Формувати в дітей позитивне ставлення до сну, гігієнічних 

процедур перед сном та після нього. Ознайомлювати з малими фольклорними 

жанрами: колисковими, піснями, пестушками. 

Грудень 

Тема 1. Учися охайним бути. Казка про Бруднулю. 

Мета: Учити дітей бачити недоліки в зовнішньому вигляді людини 

(невмите обличчя, брудні руки, неохайна зачіска, зіжмаканий одяг та нечемна 

поведінка). Допомогти дітям засвоїти правила особистої гігієни, переконати їх у 

перевагах здорового й активного способу життя. Викликати бажання бути 

охайними. 

Тема 2. Експериментальна діяльність «Чарівні пальчики» (індивідуально-

підгрупова діяльність). 

Мета: Учити дітей досліджувати частини свого тіла на прикладі рук. 

Допомогти дітям зрозуміти, що не всі пальці рук однаково активні. Навчити 

дітей доглядати за своїми руками, пальцями, нігтями. Познайомити з правилами 

безпеки під час користування ножицями та з діями першої допомоги під час 

порізу. 

Січень 

Тема 1. Зростаємо здоровими. 

Мета: Допомогти дітям зрозуміти цінність свого здоров’я. Сприяти 

усвідомленню дітьми того, що їм завжди на допомогу прийде лікар. Вправляти 

в умінні описувати стан свого здоров’я, самопочуття, настрою. Дати поняття 

про право «Всі діти мають право на медичну допомогу» засобами лялькової 

вистави «Як ведмедик захворів». 

Тема 2. Мавпочка захворіла. 

Розв’язання проблемної ситуації (індивідуально-підгрупова діяльність). 

Мета: Запропонувати дітям розв’язати проблемну ситуацію, спираючись 

на свій життєвий досвід. 

Лютий 

Тема 1. Вчимося кашляти й чхати. 

Мета: Розповісти дітям про мікроби. Пояснити чому необхідно 

прикривати рот долонею, коли чхаєш. Виховувати елементарні культурно-

гігієнічні навички. 

Тема 2. Про себе треба дбати. 

Ознайомлення з художньою літературою (індивідуально-підгрупове 

заняття). 

Мета: Вчити дітей цінувати своє здоров’я. Ознайомити з художнім твором 

Л. Салтисін «Бережи своє здоров’я», в якому діти на прикладі тваринок та 

пташок вчаться піклуватися про себе. 

 

 

Березень 
Тема 1. Батькам допомагаю, люблю їх, поважаю. 
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Мета: ознайомити дітей із правом «Кожна дитина має право на любов і 

турботу». Розвивати почуття індивідуальності, власної значущості, самоповаги, 

почуття любові, шанобливого ставлення до себе та членів сім’ї. Виховувати 

компетентність дітей у набутті соціокультурного досвіду в стереотипах 

чоловічої та жіночої поведінки, сприяти усвідомленню своєї статевої 

належності. Збагачувати словниковий запас назвами професій, інструментів, 

трудових дій. Спонукати доводити розпочате до кінця, досягати поставленої 

мети. 

Тема 2. Небезпечні речі − не іграшки малечі (дидактична гра). 

Мета: Формувати уявлення про небезпечні речі в побуті (голки, сірники, 

ножі, ножиці, розетки тощо) та правила безпечного поводження з ними. 

Квітень 

Тема 1. Я люблю відпочивати. 

Мета: Продовжувати виховувати свідоме ставлення до власного здоров’я, 

навчати дітей цінувати його та дбати про нього. Розширювати знання дітей про 

те, що є корисним (активний відпочинок, раціональне харчування) і що є 

шкідливим для їхнього здоров’я (пасивний відпочинок, лежачи на дивані та 

зловживання солодощами, солодкими газованими напоями та чіпсами). 

Заохочувати практичний досвід дитини. 

Тема 2. Що спочатку, а що потім (дидактична гра, валеологічні досліди). 

Мета: Запропонувати дітям дегустацію страв української кухні (борщ, 

вінегрет, салат із капусти та моркви, з редиса та огірків). Учити називати їх, 

впізнавати інгредієнти. Ознайомити дітей із насінням цих овочів. 

Запропонувати простежити увесь шлях корисних речовин, які з овочами 

потрапляють у їжу, від насінини до тарілки, посіявши насіння квасолі та 

посадивши цибулю. Допомогти дітям зрозуміти, що спочатку сіють насіння, а 

потім із вирощених овочів готують корисні смачні страви. 

Травень 
Тема 1. Бережи здоров’я змолоду. 

Мета: Формувати в дітей розуміння необхідності берегти своє здоров’я. 

Закріпити знання про правила особистої гігієни, харчування та загартування 

водними, повітряними та сонячними процедурами.  

Тема 2. Де ховаються мікроби (валеологічні досліди). 

Мета: Показати, що на шкірі є багато зморшок, складок, куди 

потрапляють пил, бруд, мікроби. Продемонструвати якісне миття рук із 

застосуванням мила. 

 

 

 

 

Конспекти організованої спільної діяльності з валеології з дітьми 

молодшого дошкільного віку 
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Людина – частина природи 

(організована діяльність із валеології в молодшій групі) 

 

Мета: Формувати в дітей уявлення про людину як живу істоту, що є 

частиною природи, вміння визначати зовнішні органи людини та бачити 

відмінності між людиною та твариною. Викликати інтерес до себе й до людей. 

Виховувати бережливе ставлення до природи. 

Обладнання: іграшка ведмедик Умка, зображення хлопчика, що 

роздивляється себе у дзеркало, ноутбук, відеозапис мультфільму «Умка», 

слайди із зображенням різних стихій, одягу, їжі, будівель, тварин, велике 

дзеркало, пазли великого розміру. 

 

Хід діяльності 

Вихователь пропонує дітям пограти в гру «Збери картинку» (робота в 

парах). 

З’являється іграшковий ведмедик Умка, «роздивляється» зібрані малюнки, 

запитує в дітей де що зображено. Діти відповідають. 

Вихователь: Умка, скажи, будь ласка, як можна сказати одним словом, де 

трапляється все, що зображено на цих малюнках (квітка, дерево, тварини, річка, 

небо). 

Умка: Це все трапляється в природі. Там, де я живу. 

Вихователь: Так, все це називається одним словом «Природа». 

Умка: Я – це природа? 

Вихователь: Так, Умка, і дерево, і кущик,  і квітка,  і собачка,  і ти, 

ведмедик, − усе це частини природи. 

Умка: Я зрозумів! Скажіть, а мій друг – хлопчик Вася, з яким я зустрівся 

на Північному полюсі, теж частинка природи? Спочатку я думав, що він теж 

ведмедик. Подивіться, якою була наша перша зустріч. 

(Перегляд уривку з мультфільму «Умка».) 

Вихователь: Діти, подивіться: хлопчик Вася після зустрічі з ведмедиком 

роздивляється себе в дзеркалі. Він хоче зрозуміти, чим відрізняється від 

ведмедика, а чим схожий. Давайте ми йому в цьому допоможемо. 

(Діти, роздивляючись себе в дзеркалі, показують та називають частини 

тіла, порівнюють чи є вони у ведмедика Умки й для чого вони слугують.) 

Мовленнєва гра «Наші помічники». 

Очі – дивляться.      Язик − … 

Вуха − …       Голова − … 

Ноги − …       Руки − … 

Умка: Я зрозумів: люди й тварини дуже схожі. Всі мають тулуб, кінцівки, 

голову. На голові: оченята, носик, вушка, ротик, язичок. Ми однаково їмо, 

спимо, граємося. Ми, ведмедики, полюбляємо зарядку робити. А ви, діти? 

Давайте разом зробимо зарядку. 
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Фізкультхвилинка «Маленькі ведмедики». 

(Діти виконують рухи віршика.) 

Прокинулись ведмедики, 

До сонця потягнулися. 

Праворуч і ліворуч  

Швиденько повернулися, 

Присіли два-три рази, 

Підстрибнули щодуху, 

Повільно походили, 

І зарядку закінчили. 

Вихователь: Так, діти та ведмедики дуже схожі, але є інші тваринки, від 

яких ми, люди, дуже відрізняємося.  

(Показ слайдів або малюнків різних тварин.) 

Назвіть цих тварин. 

Чим людина відрізняється від цих тварин? 

Що може робити людина, а тварина – ні? 

Що їсть людина? А що – ці тварини? 

Де мешкає людина? А де мешкає кожна з цих тварин? 

Що необхідно людині для життя?  

А що необхідно для життя тварині? 

(На слайдах представлено зображення різних стихій, одягу, їжі, 

будівель.) 

Вихователь: Ні люди, ні тварини не зможуть жити, коли навкруги брудно, 

коли немає їжі та помешкання. Природа допомагає людині жити. 

Поміркуйте як? Як саме?  

(Розміркування дітей.) 

А як ми можемо допомагати природі?  

(Розміркування дітей.) 

Умка: Дякую вам, дітки, що ви бажаєте допомагати природі. 

Цінуйте природу, бо вона − наш рідний дім і людина її частина. 

 

У Ведмедика зубки заболіли 

(організована діяльність із валеології в молодшій групі) 

 
Мета: Формувати в дітей навички догляду за власним тілом. Допомогти 

зрозуміти, як треба чистити передні зуби. Учити правильно зберігати зубну 

щітку та доглядати за нею. Виховувати позитивне ставлення до дотримання 

правил особистої гігієни. 

Словник: зубна щітка, передні зуби, чистити. 

Матеріал: мило, лялька Ведмідь, зубна щітка, макети зубних щіток із 

пінопласту, склянка з водою, рушничок, комп’ютер, слайди із корисними 

порадами з догляду за зубами. 
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Хід діяльності 

Влаштовано лісову галявину, між дерев сидить лялька-Ведмідь під 

кожухом. Проводиться рухлива гра «Ведмідь та діти». 

У ході гри Ведмедик з’являється з перев’язаною щокою. 

Вихователь: Ведмедику, чому ти такий сумний? 

Ведмедик: У мене зуби болять! 

Вихователь: А в мене й у моїх діточок зуби не болять. 

Ведмедик: Чому так? 

Вихователь: Тому, що ми маємо чарівні палички (показує зубну щіточку). 

Ось такі! 

Ведмедик: (сміється) Ха-ха! Та це ж звичайна зубна щітка. І в мене є 

така сама. Що ж тут цікавого? 

Вихователь: Тобі, мабуть, не цікаво, що ти не вмієш правильно 

користуватися щіткою. Хочеш, навчимо? 

Ведмедик: Так! 

Вихователь: Тоді сідай і дивись. У нашому роті є багато зубів, всі вони 

різні. Навчитися правильно чистити їх не просто. Сьогодні я навчу вас чистити 

передні зуби. Ось ці (показує). Ці зуби видно, коли ми всміхаємось. Усміхніться, 

діти. Бачиш, Ведмедику, які гарні зубки в наших дітей.  

Коли ми їмо, між зубів завжди щось залишається – шкірка від яблука, 

м’ясні волоконця або крупинки каші. Так от, щоб позбутися цього, треба 

щіточкою терти по зубах згори донизу й знизу догори.  

Ведмедик: Навіщо? 

Вихователь: Зараз побачиш. І ви, діти, також уважно дивіться. Уявіть, 

ніби це зуби (показує макет великої зубної щітки з пінопласту). А це 

(настромлює на зубці трохи вати) шкірочки від яблука. Я починаю терти 

щіткою, рухаючи її вперед-назад. Бачите, шкірочка залишилася між «зубів». А 

тепер я тертиму щіточкою інакше – знизу догори. Дивіться, нічого не 

залишилося від шкірочок. А щоб із середини все вичистити, треба повернути 

щіточку ручкою догори. Ось так (показує). Це, діти, ми почистили нижні 

передні зуби. 

(Вихователь пропонує дітям показати на пінопластових щіточках як 

треба чистити верхні передні зуби. Викликає когось, щоб навчити ведмедика. 

Підсумовує: зубну щітку треба рухати згори донизу.) 

Вихователь: А ти знаєш як треба зберігати щіточку? 

Ведмедик: Ні. 

Вихователь: Для цього потрібні вода (виставляє), мило й пластмасовий 

стаканчик. Коли почистиш зуби, треба помити щіточку, а потім намилити її й 

поставити в стаканчик. Нехай стоїть прямо, як санітар на посту. Щіточка 

чекатиме, коли ми покличемо її проганяти з нашого ротика все, від чого 

псуються зуби. 

Ведмедик: Ой, як цікаво! Тепер я завжди буду ось так чистити зуби. 
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Вихователь: У кожного з вас має бути своя товаришка – зубна щітка. 

Ведмедик: А де ж моя зубна щітка? Піду пошукаю її. (Заходить за 

дерева.) Знайшов, ось вона! Зараз я почищу нижні передні зуби – знизу догори, 

знизу догори. А тепер верхні – згори донизу, згори донизу. Чудово! Зуби вже не 

болять! (Знімає пов’язку.) Дякую вам усім. 

Вихователь: Це тобі допомогла зубна щітка. 

(Вихователь тримає в руках макет великої зубної щітки, у якої є очі та 

ротик, співає від її імені.) 

Зубна Щітка:  
Я маленька Зубна щітка,   Слухайте мою пораду: 

Я часу не гаю –      І у місті, і в селі 

У кого зубки захворіли,    Чистіть зуби всі-усі − 

Вмить допомагаю    І дорослі й малі.  

Я пропоную вам усім подивитися фільм про корисні речі для зубів малечі 

(перегляд слайдів). 

Вихователь: Діти, Ведмедик раніше зовсім не вмів чистити зуби, а тепер 

навчився. Чистіть зуби всі-усі – і дорослі, і малі. 

 

Вітаміни допомагають здоровими бути 

(організована діяльність із валеології та правового виховання в 

молодшій групі) 

 
Мета: Ознайомити дітей із правом «Всі діти мають право на повноцінне 

харчування». У ході дидактичної гри « Що корисно, а що ні» закріпити знання 

дітей про те, що для повноцінного харчування необхідні овочі та фрукти, які 

містять вітаміни, що мають лікувальні властивості для здоров’я людей. 

Формувати уявлення про догляд за порожниною рота. Прищеплювати бажання 

щодня виконувати гігієнічні процедури. 

Матеріал: свіжі яблука, виноград, груші, морква, капуста, картки із 

зображенням корисних і небезпечних для зубів продуктів (овочі, йогурт, 

шоколад, цукерки, кава, морозиво); лялька-хлопчик, комп’ютер, слайди з 

інформацією про корисні для зубів продукти. 

 

Хід діяльності: 
Вихователь: Ой, діти, а хто це плаче? (показує ляльку-хлопчика з 

перев’язаною щокою) 

Хто ти, хлопчику? 

Хлопчик: Я − Незнайко. 

Вихователь: А що з тобою сталося? 

Незнайко: У мене болить зуб. 

Вихователь: Як ви гадаєте, діти, чому в нього зуб болить? 
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(Відповіді дітей: не їсть овочі, фрукти, не чистить зуби; їсть багато 

солодощів). 

Вихователь: Признавайся: ти дуже полюбляєш їсти солоденьке? 

Незнайко: Так. 

Вихователь: Любиш варення, цукерки? А горішки, мабуть, гризеш 

зубами? 

Незнайко: Так. 

Вихователь: Хіба ти не знаєш, що цього робити не можна? Коли 

розгризаєш горішки зубами, на них утворюються тріщинки, куди потрапляє їжа. 

Вона загниває там і руйнує зуб, у ньому утворюється дірочка, а тому зуб 

починає боліти. Діти, розкажіть, будь ласка, Незнайці, як треба доглядати за 

зубами, щоб вони не боліли й довго слугували людині. 

(Відповіді дітей: потрібно полоскати рот після їжі теплою водою; не 

їсти багато солодощів; не гризти твердих предметів; постійно чистити зуби.) 

Вихователь: Діти, ви знаєте, коли під рукою немає зубної щітки, зуби 

можна почистити просто яблуком. 

Незнайко: Як це?  

Вихователь: Треба просто з’їсти яблуко. Овочі та фрукти дуже корисні 

для людей, особливо для дітей. Вони зміцнюють зуби й очищують їх від 

мікробів. А усі діти мають право на повноцінне харчування та корисну їжу, щоб 

зростати здоровими та сильними. 

Я пропоную тобі разом із дітьми скуштувати овочі та фрукти, які дуже 

корисні для здоров’я зубів і твій зуб перестане боліти. 

(Проводиться дидактична гра «Впізнай за смаком».) 

Вихователь: Незнайко, а ти знаєш яка це – корисна їжа? 

Незнайко: Не знаю. 

Вихователь: Ми зараз покажемо тобі які продукти корисні, а які шкідливі 

для здоров’я дітей. 

Дидактична гра «Що корисне, а що − ні» (одні діти вибирають 

продукти, які найкорисніші, а інші ті, які шкідливі для здоров’я зубів). 

(Показ слайдів.) 

Незнайко: Ой, діточки, в мене перестав боліти зуб. Мені так радісно 

стало! Ви вилікували мене і навчили як доглядати за зубами, і про моє право на 

повноцінне харчування розповіли. Дякую вам. Так я дещо зрозумів, але не все.  

Давайте пограємо в гру «Так чи ні». 

Отже, щоб зуби були здоровими треба… 

Відповідайте: 

Чим більше їсти цукерок. 

Завжди чистити зуби вранці й увечері. 

Ніколи не їсти овочі та фрукти. 

Не боятися лікувати зуби. 

Вихователь: Молодці, діти. Ви все вірно відповідали. 

Незнайко: А що це у вас там стоїть? Фрукти та овочі? 
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Вихователь: Так. І я пропоную всім скуштувати їх, щоб ваші зуби й ви 

самі були здорові, тому що ви, діти, маєте право їсти лише корисну для вас їжу. 

(Діти куштують фрукти та овочі на свій вибір за своїм смаком.) 
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Здоров’я – це дар не лише для людини, а й для суспільства. Ще древній 

філософ Сократ говорив: «Здоров’я – це все, але без здоров’я – нічого». На 

сучасному етапі розвитку суспільства людина, її життя й здоров’я визначаються 

як найвищі людські цінності, бо саме вони є показником цивілізованості 

суспільства.  

Всім нам відомо, що дитина народжується з великим адаптаційним 

потенціалом, але для того, щоб він розвинувся, ми, педагоги, маємо докласти 

зусиль. Адже майбутнє нашої країни – у кожній дитині!  
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У наш час особливо зросла увага до питання збереження й зміцнення 

психофізичного здоров’я дошкільників. За останні роки спостерігається багато 

чинників, які впливають на стан здоров’я малюків. Це, насамперед, зростання 

навчального навантаження. Майже весь свій вільний час діти проводять за 

комп’ютерними іграми, переглядом фільмів. А саме психологічний стан впливає 

на фізичне здоров’я. Щоб захистити дитину від негативних впливів довкілля в 

наших умовах, маємо подбати, щоб фізичне виховання та оздоровлення посіли 

важливе місце в освітньому процесі. 

Одне із основних завдань, визначених Законом України «Про дошкільну 

освіту» − збереження та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я 

дитини. Умовами цілісного розвитку дитини є використання в дошкільних 

навчальних закладах здоровʼязбережувальних та здоровʼяформувальних 

технологій, які реалізуються комплексно через створення безпечного 

розвивального середовища, екологічно сприятливого життєвого простору, 

повноцінного медичного обслуговування, харчування, оптимізації рухового 

режиму, системного підходу до формування в дітей ціннісного ставлення до 

власного здоров’я та мотивації щодо здорового способу життя, дотримання 

гармонійних, доброзичливих взаємин між педагогом та вихованцями. 

У процесі життєдіяльності дітей у нашому дошкільному навчальному 

закладі використовується комплекс різних засобів: фізичні вправи (гімнастика, 

ігри, елементи спорту й туризму), чинники природного середовища (повітря, 

сонце, вода), гігієнічні чинники (режим харчування, сну, занять і відпочинку, 

гігієна одягу, взуття, обладнання тощо). Поряд із традиційними засобами 

фізичного виховання, оздоровлення дошкільників у практичній роботі 

дошкільного закладу знаходять місце інноваційні технології. Мета 

впровадження інноваційних технологій – це покращення всіх складових 

здоров’я – психічного, фізичного й соціального, які забезпечені системою 

сучасних форм фізкультурно-оздоровчої роботи, і створення умов для 

формування особистості. 

Інноваційний педагогічний процес − цілісний навчально-виховний 

процес, що відображає єдність і зв’язок виховання та навчання, який 

характеризує спільну діяльність співпрацею та спільною творчістю його 

суб’єктів, сприяючи найбільш повному розвитку й самореалізації особистості 

дошкільників.  

Використання інноваційних технологій із фізичного розвитку дітей 

передбачає ігрові, нетрадиційні заняття з малюками. Інноваційна діяльність 

вихователя повинна бути спрямована на перетворення чинних форм і методів 

виховання, створення нових цілей і засобів її реалізації, тому вона є одним із 

видів продуктивної, творчої діяльності. На таких заняттях, крім фізичних та 

спортивних якостей, у дітей розвиваються й особистісні риси характеру: у 

дівчаток − ніжність, артистичність, лагідність та естетичність, а в хлопців − 

сміливість, рішучість, сила волі, цілеспрямованість. Ці заняття передбачають 
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використання нетрадиційного спортивного інвентарю. Використання 

нетрадиційного обладнання на фізкультурних заняттях дозволяє максимально 

підвищити рівень рухової активності дітей, а головне − викликати в дітей 

бажання займатися фізкультурою та спортом. Малюки швидше засвоюють рухи, 

адже весь процес навчання проходить у формі цікавої сюжетної гри. 

Використання сучасних технологій на заняттях із фізичної культури дає змогу 

вихователю найбільш якісно виконувати одну із важливих вимог до сучасного 

заняття в поєднанні з освітньою спрямованістю − досягти високої моторної 

компактності, динамічності, емоційності, які стимулюють інтерес дітей до 

занять фізичними вправами. Мета роботи та успіх обраного напрямку роботи з 

використанням інноваційних технологій у системі фізичного виховання, 

безперечно, залежить від самого вихователя, його професіоналізму, творчості й 

майстерності та від бажання впроваджувати цей напрямок розвитку дитини в 

практику своєї професійної діяльності.  

Загальні вимоги до сучасного заняття: 
− наділяти вихованців глибокими, міцними знаннями; 

− формувати в дітей міцні навички та вміння, що сприяють підготовці їх 

до життя; 

− підвищувати виховний ефект навчання на занятті, формувати в дітей у 

процесі навчання позитивні риси особистості;  

− здійснювати всебічний розвиток вихованців, розвивати їхні загальні та 

індивідуальні особливості; 

− формувати самостійність, творчу активність, ініціативу, вміння творчо 

вирішувати завдання, які трапляються в житті. 

Інноваційні види фізкультурних занять: 

− сюжетні заняття (за зрозумілими та цікавими для малят сюжетами з 

казок, оповідань); 

− заняття з використанням елементів хатха-йоги; 

− заняття з використанням елементів коригувальних вправ (для 

профілактики плоскостопості та порушень постави);  

− заняття на розвиток гнучкості, пластики, з елементами аеробіки (для 

дівчат);  

− заняття-гра (на основі рухливих ігор); 

− заняття з елементами баскетболу (волейболу, футболу, хокею); 

− заняття-казка (за сюжетом знайомої казки); 

− оздоровчі заняття (з елементами точкового масажу, вдихання 

фітоароматів, із використанням ігор-медитацій, психогімнастики, пальчикової 

гімнастики); 

− фізкультурно-валеологічне заняття; 

− горизонтальний пластичний балет («пластик-шоу») за методикою 

М. Єфименка; 

− заняття-похід (заняття туризмом у день пішого переходу); 
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− заняття, побудоване на музично-ритмічних рухах (різноманітні види 

ходьби та бігу під музичний супровід, із виконанням танцювальних рухів;  

− комплекс занять під назвою «Малі олімпійські ігри». 

 

Нетрадиційні методи оздоровлення 

Фізичне виховання дошкільнят − організований процес, спрямований на 

їхній фізичний розвиток, фізичну підготовку до творчої життєдіяльності, 

набуття знань, умінь та навичок із фізичної культури. Його пріоритетні завдання 

− формування, збереження, зміцнення та відновлення здоров’я дітей через 

комплекс фізкультурно-оздоровчих заходів. Заняття з фізичної культури, 

ранкова, гігієнічна, коригувальна гімнастики, фізкультурні хвилинки, динамічні 

паузи, рухливі ігри, спортивні вправи, піші переходи, спортивні розваги та 

свята, дні здоров’я тощо − усе це становить структуру фізичного виховання. 

Дуже важливо надавати процесу фізичного виховання оздоровчої спря-

мованості. Наповнення занять із фізичної культури, ранкової гімнастики та 

інших форм роботи різноманітними рухами в комплексі з традиційними та 

нетрадиційними оздоровчими технологіями збагатять дітей знаннями про 

особисте здоров’я, сформують у них уміння та навички оздоровлення та 

відновлення власного організму. У дошкільнят з’явиться потреба та бажання 

бути здоровими, не хворіти, вести здоровий спосіб життя, сформується 

емоційно-ціннісне ставлення до себе, свого організму. 

Опрацювавши Базовий компонент дошкільної освіти, програму 

«Здоровʼя» (автор Л. В. Абдульманова), регіональну програму «Моніторинг 

оздоровчої функції освіти», останні публікації журналів «Дошкільне 

виховання», «Палітра педагога», «Обруч», «Вихователь-методист», новинки 

методичної літератури з фізичного виховання, нетрадиційного оздоровлення, ми 

поставили за мету поглибити та поширити оздоровчо-профілактичну роботу зі 

своїми вихованцями, індивіалізувати її, створити оптимальні умови для 

різнобічного розвитку кожного вихованця. 

Серед інноваційних оздоровчих технологій для дітей дошкільного віку в 

ДНЗ треба виокремити: фітбол-гімнастику, художню гімнастику, пальчикову 

(вправи, ігри, картинки), дихальну та звукову гімнастику, імунну гімнастику, 

гідроаеробіку, психогімнастику (вправи, ігри, етюди, пантоміми). Для зміцнення 

фізичного здоров’я дітей і формування в них упевненої красивої постави, 

створення позитивних емоцій та оптимістичного світовідчуття як нетрадиційні 

методи оздоровлення використовуються також елементи хатха-йоги, масажу й 

самомасажу. Ці методики мають низку переваг серед інших видів фізичної 

активності: вони не вимагають великих приміщень і коштовного обладнання 

для занять, можуть проводитися з дітьми як молодшого, так і старшого віку. 

Крім цього, східна гімнастика є чудовим засобом естетичного й морального 

виховання: завдяки таким вправам не лише покращується здоров’я, а й 
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формуються красива фігура, правильна постава й енергійна хода, поліпшується 

координація рухів, виховується сила волі, витримка й впевненість у собі.  

Футбол-гімнастика. Досить цікавими є поєднання казкотерапії з 

нетрадиційними методами зміцнення фізичного здоров’я дітей, зокрема, 

фітболами. Ці заняття сприяють корекції психомоторного, мовного, емоційного, 

загального психічного розвитку дітей дошкільного віку. Фітболгімнастика 

включає виконання гімнастичних вправ на великих надувних м’ячах різного 

розміру й конфігурації. Вправи на м’ячах можна використовувати в навчально-

виховному процесі під час різних організаційних форм роботи з дітьми: на 

заняттях із фізичної культури, фізкультпаузах, валеохвилинках, святах, розвагах 

тощо. 

 

Масаж − це засіб терморегуляції, тактильний подразник, заспокійливий 

засіб для зняття втоми. Він підвищує імунну здатність організму й корисний у 

будь-якому віці. 

Для зміцнення імунної системи дітей застосовуються різні види 

лікувально-профілактичного масажу, а саме:  

− масаж стопи (у положенні стоячи або сидячи катати ступнею маленькі 

м’ячі з нерівною поверхнею, кульки);  

− точковий; 

− «пляшковий»; 

− щіточковий масаж; 

− масаж за допомогою махрової рукавички; 

− «горіховий масаж» (2−3 секунди) тощо. 

За допомогою «горіхового масажу» активізуються енергетичні точки. У 

такому різновиді масажу застосовуються звичайні волоські горіхи. За їх 

допомогою можна здійснювати оздоровчі процедури, масажувати будь-яку 

частину тіла. До того ж це може робити дитині як вихователь, так і самі 

вихованці один одному. Усі види масажу можна проводити як в дошкільному 

закладі, так і вдома. 

За останні роки популярності набуло застосування в практиці роботи ДНЗ 

оздоровчих технологій, що використовуються з профілактично-лікувальною 

метою, серед них можна виділити такі: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки); 

ароматерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія (вітамінізація страв). 

 

Фітотерапія. Незважаючи на бурхливий розвиток хімічної 

промисловості, появу нових високоефективних ліків, останнім часом 

спостерігається повернення до стародавніх методів народної медицини, що 

накопичила неоціненний досвід відновлення здоров’я людини, перевірений 

роками. Одним із таких методів є фітотерапія. Ефективність траволікування 

аніскільки не поступається іншим методам терапії. В умовах дитячого 

дошкільного закладу персонал має великі можливості для використання 

фітотерапевтичних методів профілактики, реабілітації та лікування своїх 



№3/2017 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
40 

вихованців. Застосовувати такий метод оздоровлення рекомендується з 

перервами. Доцільно застосовувати в період загострення респіраторних 

захворювань. Дітям пропонуються так звані «чайні столики», де вони мають 

змогу не лише відчути й насолодитися запашними трав’яними чаями, але й 

дізнатися про корисні властивості трав. Фітотерапія застосовується при 

захворюванні всіх органів і систем людини, навіть, може застосовуватися як 

профілактичний засіб, може бути одним із засобів підвищення фізичної 

активності людини. 

 

Ароматерапія − лікування ароматами. Народний досвід минулого й 

дослідження вчених довели, що запахи здатні керувати настроєм і 

працездатністю. Ароматерапія застосовується в поєднанні із музикотерапією. 

Сеанс триває 20−30 хвилин, тричі на рік для профілактики гострих 

респіраторних захворювань та запалення дихальних шляхів. Використовують 

рослинні ароматичні масла. Ці процедури проводяться в затишній фітовітальні 

або в аромабарі. Пропонується дітям уявити подорож весняним лісом, 

відпочинок на березі моря, або екскурсію в горах. Сеанси проводяться під 

супровід звуків природи. Такі вправи можна поєднувати з масажем носа, 

дихальними вправами, релаксацією. Курс ароматерапії проводиться від 10 до 20 

сеансів.  

Ефірні олії базиліка, коріандру, дягеля, шкірки лимона, майорану, 

петрушки, евкаліпта тонізують, а фітокомпозиції з базиліка, коріандру, 

розмарину, м’яти, тім’яну й вербени створюють пахощі, які впливають 

заспокійливо на перезбуджену нервову систему. Настоянка верби знімає 

напругу, дратівливість, плаксивість, приводить людину в стан рівноваги. 

Настоянка гостролиста зменшує злобність. 

 

Разом із дітьми знайомимося з кольоротерапією. За допомогою 

психолога дошкільного закладу обрано метод роботи з кольорами. 

Використовуємо 5 кольорів за днями тижня. Вже після перших двох тижнів 

помітили, що дітям дуже подобаються кольоросеанси, які також проходять у 

фітовітальні. Кольоротерапію поєднуємо з музикотерапією (класичні твори). 

Як показала практика, досить ефективним є впровадження в процеси 

життєдіяльності дитини нетрадиційних оздоровчих технологій. Тому в 

щоденному житті варто використовувати різноманітні оздоровчі технології. 

 

Спортивно-туристична робота в ДНЗ 

Необхідно ознайомлювати дітей із застосуванням туристичного 

спорядження, правилами надання першої медичної допомоги, технічного 

подолання перешкод, орієнтування на місцевості. Основними формами роботи з 

дошкільнятами тут є переходи, прогулянки – походи, екскурсії, цільові 

прогулянки, за участю батьків – походи вихідного дня. Вони бувають пішохідні, 
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лижні, велосипедні й мають, здебільшого, тренувальний характер. Під час 

переходу до місця стоянки діти вправляються в ходьбі, бігу, стрибках, 

виконують вправи на рівновагу. На кінцевому пункті влаштовується короткий 

відпочинок, де на маленьких туристів чекає якийсь сюрприз та організовується 

рухова діяльність з подоланням перешкод, з іграми-естафетами, змаганнями 

тощо. 

Туристичні походи 
Мета. Ознайомити дітей із природою рідного краю, різними видами 

ландшафту. Закріплювати та розширювати знання та уявлення дітей про тварин, 

птахів, комах, рослини, отруйні та їстівні гриби та ягоди. Формувати уявлення 

про види туризму: піший, велосипедний, водний, автомобільний та гірський. 

Уточнювати уявлення про туристичне спорядження, вдосконалювати вміння 

ним користуватися. Закріплювати знання правил безпечної поведінки в природі, 

на дорозі, під час використання спорядження. Формувати вміння дітей 

орієнтуватися на місцевості за допомогою карти. Розширювати уявлення дітей 

про здоровий спосіб життя, важливість і шляхи загартування. Розвивати 

пам’ять, мислення, увагу, доказове та описове мовлення, витривалість, вміння 

помічати зміни в природі в різні пори року. Виховувати інтерес до природи, 

дружелюбність, бажання допомагати одне одному, діяти в команді, милуватися 

красою рідного краю та бережно ставитися до довкілля. 

 

Підготовча робота. 
1. Медичне обстеження дітей. 

2. Відбір дітей до туристичного гуртка. 

3. Розробка й перевірка маршрутів, складання планів. 

 

Інструктаж для проведення туристичного походу. 

1. Прогулянка-похід проводиться лише після ретельного обстеження 

маршруту. 

2. З дітьми йдуть не менше двох дорослих на кожні 20 дітей. 

3. Одяг та взуття дітей мають відповідати сезону та погоді (у літній період 

обов’язковими є головні убори). 

4. Кожний дорослий має знати отруйні гриби, ягоди, трави, які ростуть у 

цій місцевості. 

5. Перед походом педагог повинен: 

− вивчити й перевірити маршрут; 

− визначити програмові завдання, які будуть реалізовуватися; 

− взяти весь необхідний матеріал, посібники, інвентар; 

− знати кількість дітей, що беруть участь у поході; 

− передати під відповідальність одного з працівників закладу дітей, які з 

будь-якої причини залишаються в закладі; 

− обов’язково зробити відмітку в журналі додаткового інструктажу; 
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− перед виходом за межі дошкільного закладу провести бесіду про 

правила безпеки життєдіяльності. 

6. Обов’язково дотримуватися правил дорожнього руху при переході 

вулиць мати червоні прапорці чи вимпели. 

7. У поході вихователь має бути уважним до самопочуття дітей, 

враховувати їхні індивідуальні та фізичні можливості, стежити, щоб діти не 

відставали. 

8. Купання дітей у водоймах, катання на човнах категорично заборонено. 

9. Дорослі повинні мати при собі питну воду, аптечку та знати правила 

надання першої медичної допомоги, за можливості забезпечити туристичну 

групу медичною сестрою. 

 

Піші переходи (за доробками канд. пед. наук, доцента Г. Шалигіної) 
Особливої підготовки потребує організація пішохого переходу, тривалість 

якого:  

− 15–20 хв в один бік у другій молодшій групі; 

− 20–25 хв – у середній групі; 

− 25–30 хв − у старшій групі.  

Не можна підміняти піші переходи цільовими прогулянками та 

екскурсіями за межі дошкільного закладу.  

Основна мета піших переходів − оздоровлення дітей, запобігання 

гіподинамії, вдосконалення рухових навичок в природних умовах та розвиток 

фізичної витривалості.  

 

Підготовка до пішого переходу. 

1. Визначення мети переходу. 

2. Розроблення маршруту. 

3. Продумування способу пересування (пішки, на санках, на велосипеді, 

на лижах). 

4. Визначення місць для відпочинку. 

5. Добір фізичних вправ, які будуть використовуватися на шляху. 

6. Планування рухової діяльності на кінцевому пункті. 

7. Добір необхідного обладнання, інвентарю, перевірка його цілісності. 

8. Попередження заздалегідь батьків і дітей про піший перехід (щоб 

правильно дитину одягнути та взути). 

9. Формування знань про отруйні гриби, ягоди, рослини в певній 

місцевості. 

10. Вивчення правил дорожнього руху. 

11. Перед виходом із дошкільного закладу попередити завідувача 

(методиста). 

12. Визначити не менше двох дорослих, які будуть іти з дітьми. 

13. Перевірити, як одягнені діти, чи зручне взуття. 
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14. Правильно розставити дітей (по одному або парами): попереду − діти 

із середнім темпом ходьби; всередині − повільні діти із швидкими, менш 

організованими та дисциплінованими; позаду − найбільш організовані діти. 

15. Взяти з собою кип’ячену воду та аптечку. 

 

Що повинно бути в аптечці: 

− вата, бинти стерильні, бинти прості; 

− йод, зеленка; 

− 3,1% розчин марганцю чи перекис водню; 

− нашатирний спирт; 

− сода харчова; 

− джгут; 

− настоянка валеріани (5−7 крапель на дитину); 

− вазелін, синтоміцинова мазь. 

 

Методичні рекомендації до проведення пішого переходу. 

1. Піший перехід планувати лише в дні, коли немає фізкультури. 

2. Планувати лише за наявності природно-ландшафтних умов: лісу, лугу, 

поля, водойми, лісосмуги, парку, стадіону тощо. 

3. Під час пішого переходу діти виконують різновиди ходьби та бігу; 

основні рухи в природних умовах: ходять і бігають між деревами, переступають 

із кореневища на кореневище, метають шишки в стовбур дерева, стрибають із 

пеньків тощо; грають у рухливі ігри. 

4. Під час відпочинку (5−10хв) спостерігають у природі: за комахами, 

метеликами, птахами тощо; грають у спокійні ігри, виготовляють саморобки з 

природного матеріалу. 

5. Довжина шляху в один бік не повинна перевищувати для дітей ІІ 

молодшої та середньої групи − 1,5 км, для старшої групи − до 2 км. Після 

кожних 15 хв. ходьби потрібно робити короткочасні (4−5 хв.) зупинки для 

відпочинку дітей. 

6. Повернення назад до дошкільного закладу бажано робити найкоротшим 

шляхом (по можливості).  

 

Оздоровлення – не сукупність лікувально-профілактичних заходів, а 

форма розвитку психофізичних можливостей дітей. Створення 

здоровʼязбережувального середовища дозволяє організувати навчально-

виховний процес з оптимальною користю для дітей. 

Здоровʼязбережувальна педагогіка потребує від педагога та всього 

освітнього закладу забезпечувати високий рівень освітньої діяльності без шкоди 

для здоров’я дитини. 

Проведена робота свідчить, що подібний підхід здатний реалізувати 

принципи оздоровчої спрямованості – підвищився індекс здоров’я дітей, в 

групах встановлені сприятливі відношення, діти стали більш свідомо ставитися 
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до здоров’я, використовувати в повсякденні набуті знання, віддавати перевагу 

доброму настрою; малята допомагають новеньким оволодівати технікою 

точкового масажу, знають назви лікарських рослин, їхні властивості, із 

задоволенням впроваджують нетрадиційні методи оздоровлення. 

Постійний моніторинг стану здоров’я дозволяє виявляти рівень та 

динаміку розвитку дитини, добирати корекційні заходи індивідуально для 

кожного вихованця. 

У родину впроваджуються здоров’язбережувальні та здоров’яформуючі 

технології, завдяки чому підвищився рівень батьківської компетентності щодо 

розвитку дитини, стало зрозумілим поняття здорового способу життя, 

встановилися більш комфортні психологічні відносини між батьками та дітьми, 

батьками та вихователями. 

Отже, вважаємо, що використання інноваційних здоров’язбережувальних 

технологій допомагає у створенні здоров’язбережувального середовища, в 

якому діти почуваються захищено й комфортно, де створено умови для 

повноцінного розвитку.  
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Рєзнік Олена Михайлівна, 
вихователь ДНЗ №15 «Малятко» 

м. Білицького Донецької області 

 

Конспект інтегрованого заняття 

валеологічного спрямування 

для старших дошкільників «Де ховається здоров’я?» 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Садова Тетяна Анатоліївна 
 

Мета: Розвивати пізнавальні здібності дитини, здатність аналізувати, 

робити узагальнення, висувати припущення, обґрунтовувати власну думку. 

Збагачувати практичний досвід дитини, надавати їй можливість виявляти 

творчу ініціативу, приймати рішення. Заохочувати дошкільнят до досліджень та 

експериментувань. Продовжувати виховувати свідоме ставлення до свого 

здоров’я, навчати дітей цінувати його та дбати про нього. Розширювати знання 

дітей про те, що є корисним (раціональне харчування), а що – шкідливим для 

їхнього здоров’я (зловживання борошняними та солодкими виробами). 

Формувати елементарне уявлення про вітаміни та їхнє значення для фізичного 

розвитку людини. Збагачувати та активізувати словник дітей іменниками та 

прикметниками на позначення продуктів харчування, вправляти в 

суфіксальному словотворенні прикметників від іменників. Пояснити дітям 

значення слів «раціональне харчування». Зміцнювати дружні відносини між 

дітьми, уміння працювати парами. Розвивати уяву, мислення, пам’ять, увагу, 

мовлення, фонематичний слух.  

Попередня робота: Розгляд зображень продуктів харчування; читання 

вірша Г. Чорнобицької «Зубки заболіли»; бесіда на тему «Яка їжа корисна»; 

читання оповідання І. Сніговика «Хліб чи хвала»; бесіда на тему «І смачно, і 

корисно»; вікторина «Загадки загадай і продукти відгадай»; вивчення прислів’я 

про здоров’я, продукти харчування, корисні страви; бесіда «Які продукти 
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можуть зашкодити нашому організму»; бесіда про те, що в їжі є вітаміни, які 

дуже корисні для здоров’я. 

Обладнання: презентація-легенда «Де ховається здоров’я?», промінчики 

сонечка, порожні пляшечки (на кожну дитину), 2 миски з водою, мнемотаблиця 

з вітамінами А, В, С, Д, скринька з продуктами харчування (фанта, пепсі, 

молоко, чіпси, лимон, апельсин, ковбаса, овочі, цукерки, шоколад, тістечка, сік 

ягідний, фрукти), макет дерева, шаблони серця на кожну дитину, фломастери 

мікрофон, аудіо запис. 

  

Хід заняття 

Доброго здоров’я, діти, доброго вам дня! 

Хай вам ясно сонце світить у вікно щодня! 

Хай сміється мирне небо і дивує світ, 

А земля нехай дарує вам барвистий цвіт, 

Бо здоров’я, любі діти, у світі головне, 

А здорових і веселих щастя не мине. 

Вихователь: Діти, до нас сьогодні завітало багато гостей. Давайте 

привітаємося з ними з душею та серцем (діти вітаються з гостями словами 

«Здрастуйте»,«Здоров’я бажаю»). А скажіть мені, будь ласка, а чому саме так 

ви привіталися, що означає слово «Здрастуйте»? (відповіді дітей, під час 

спілкування, діти отримують листа на електронну пошту). Нам на електронну 

пошту надійшов лист. Чи знаєте ви, що таке електронна пошта? (відповіді 

дітей). Діти, цей лист нам надіслала Фея Здоров’я. Він не простий, давайте 

подивимось, що нам хотіла розповісти фея. 

Презентація-легенда «Де ховається здоров’я». 

«Дуже давно, на горі Олімп жили боги. Стало їм нудно, і вирішили вони 

створити людину і заселити планету Земля. Стали вирішувати, яким повинен 

бути чоловік. 

Один із богів сказав: «Людина повинна бути сильною». Інший сказав: 

«Людина повинна бути розумною». Але один із богів сказав так: «Якщо все це 

буде в людини, вона буде подібна до нас». І вирішили вони заховати головне, 

що є в людині – її здоров’я. Стали думати куди б його заховати? Одні 

пропонували заховати здоров’я глибоко в синє море, інші − за високі гори. А 

один із богів сказав: «Здоров’я треба сховати в самій людині». Так і живе з 

давніх часів людина, намагаючись знайти своє здоров’я. Та ось не кожен може 

знайти й зберегти безцінний дар богів! 

− Так де ж заховано здоров’я? (відповіді дітей). Діти, я вас запрошую в 

незвичайну подорож, щоб дізнатися, де саме заховане здоров’я. (У цей час діти 

чують плач, до них виходить Сонечко, воно дуже засмучене, бо воно 

захворіло). 

− Сонечко, що з тобою трапилось? 
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Сонечко: Захворіло дуже Сонце, 

                Щось знобить весь час мене. 

                Голова болить і горло, 

                Нежить, кашель дістає. 

Вихователь: Сонечко, де ж ти так застудилося? 

Сонечко: Я дуже багато з’їла морозива. Тому я себе почуваю дуже 

хворою. 

Вихователь: Діти, а ви відчуваєте себе здоровими? Я вам відкрию 

маленьку таємницю: наше здоров’я можна порівняти з сонечком, у якого багато 

промінчиків, ці промінчики живуть в кожній клітинці нашого організму. Діти, 

давайте разом із сонечком підемо та знайдемо, де ж заховано здоров’я. І 

зберемо нашому сонечку всі промінчики здоров’я. Я вас запрошую в нашу 

лабораторію «Здоров’я». (Діти підходять до ємностей з водою.) Щоб дізнатися, 

як звуть перший промінчик нашого здоров’я, треба зробити фокус. Візьміть по 

пляшечці, подивіться в неї. Що там лежить? А в тебе щось є? Зараз ми 

побачимо, хто там ховається? Один, два, три − невидимка з пляшечки, біжи!». 

(Діти опускають пляшечки у воду.) Що за невидимка ховався в пляшечці? 

(Повітря). 

Дитина: Всі малята знати повинні 

                Без дихання нема життя, 

               Дихають всі птиці, квіти, річки, 

               Дихаємо він, і ти, і я. 

Вихователь: Діти, спробуйте глибоко вдихнути та закрийте долонькою 

рот і ніс (діти виконують завдання). Що ви відчули? Чому не змогли довго бути 

без повітря? А ти що відчув? А ти?.... . Правильно! Це кожна клітинка вашого 

організму збунтувалася: «Надішліть, будь ласка, повітря, а то ми загинемо». 

Давайте пригадаємо, які вправи на дихання ми з вами знаємо. 

Дихальна гімнастика: «Бджілки», «Задуй свічку». 

Вихователь: Діти, а звідки береться повітря? (Відповіді дітей.) 

Правильно діти, повітря, багате киснем – це чисте повітря! Як же звуть перший 

промінчик здоров’я? (Повітря.) 

Давайте ми цей промінчик подаруємо нашому Сонечку. 

Нам вже час рухатись далі. (Діти звертають увагу на скриньку, 

роздивляються що там лежить: гирі, гантелі.) А для чого це нам потрібно? 

Діти, а що таке сила? Яких ви людей вважаєте сильними? А твій тато 

сильний? А твій?..... . А ти сильний? Де знаходиться ваша сила? (В м’язах.) Що 

таке м’язи? Давайте перевіримо, чи багато сили у ваших руках. Розкажіть, будь 

ласка, що ви робите, щоб ваші руки стали сильними. Давайте ми зараз із вами 

зробимо зарядку. 

Фіз. хвилинка:  

Якщо хочеш – будь здоровим, 

Роби так …… (руки вгору), 
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Якщо хочеш – будь здоровим, 

Роби так ….. (руки вниз), 

Якщо хочеш – будь здоровим, 

Посміхнись і будь бадьорим, 

Якщо хочеш – будь здоровим, 

Роби так …..(повороти вліво – вправо), 

Якщо хочеш – будь здоровим, 

Дихай так …..(вдох носом, видих ротом), 

Якщо хочеш – будь здоровим, 

Роби так …..(крокують на місці). 

Вихователь: Подивиться, скільки сили стало у ваших руках (перевіряють 

силу). А для чого нам потрібна сила? Діти, хто знає приказку про силу? 

Дитина: «Кріпиться людина – міцніше каменя. 

                Ослабне – слабкіше води». 

Вихователь: Так яку назву має другий промінчик? (Сила.) Давайте його 

подаруємо нашому Сонечку (діти дарують промінчик Сонечку). Але нам вже 

час рухатись далі. 

− А чи знаєте ви, що ще дуже потрібно нашому організму? Без чого ми 

теж не можемо бути здоровими? (Підвести дітей до поняття групи вітамінів А, 

В, С, Д, дати завдання за допомогою карток скласти розповідь про вітаміни.) 

Молодці, діти, ви впорались із завданням, але де містяться всі ці 

вітаміни? Правильно, в їжі. А чи знаєте ви прислів’я про їжу? 

Дитина: «Щоб здоровими зростати, корисну їжу потрібно вживати». 

Вихователь: Чому так прислів’я говорить? Навіщо людині їжа? Як ти 

вважаєш? А ти? Ви згодні? У магазинах продають багато різних продуктів, 

якби вас мама попросила сходити до магазину, змогли б ви вибрати корисні 

продукти? Давайте пограємо у гру «Реклама» і дізнаємося чи можна вам 

довіряти домашнє господарство. 

Гра «Реклама»  

1.Фанту, пепсі пий завжди   Молоко потрібно дітям − 

І здоровим будеш ти!    Діти будуть здоровіти! 

 

2.Чіпси їж ти скрізь, повсюду  Чай з лимоном, апельсин 

І забудеш про застуду!    Нададуть дитині сил! 

 

3. Їж багато ковбаси    Треба овочі вживати 

Жирна їжа дає сил!    І здоровими ставати! 

 

4. Щоб здоровими вам бути,   Краще цим не зловживати, 

Про цукерки не забудьте.   А щоб сильними нам стати. 

Шоколад та тістечка −    Соки ягідні та фрукти 

Їжте більше, діточки!     Всі вживати не забудьте. 
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Вихователь: Молодці, обов’язково скажу вашим матусям, що ви вмієте 

обирати корисні продукти. Я пропоную вам стати садівниками здоров’я, 

давайте виростемо чудо-дерево. (На столі лежать продукти, діти обирають 

потрібні та прикрашають дерево). Давайте подивимося, чому на дереві виросла 

морква? Чим корисне молоко? Який вітамін знаходиться в буряку? Для чого 

нам потрібні фрукти? 

Діти: Корисна їжа для дитини – 

          Що містить різні вітаміни, 

          Що робить нас усіх сильнішим , 

          Що робить діток здоровішими 

          У їжі, добрій для дитини, 

          Є всі потрібні речовини: 

          І кальцій є, і мінерали, 

         Аби кістки міцні зростали. 

Вихователь: Діти, як називається наш промінчик? (Корисна їжа). Його 

ми теж подаруємо сонечку (діти чують, що хтось дзвонить їм через скайп, на 

зв’язку лікар він питає в дітей чи знають вони що таке загартовування, та як 

вони самі загартовуються, потім діти прощаються з лікарем). 

Вихователь: Чому ми повинні загартовуватись? А вам подобається 

загартовуватись? 

Отже, скажіть мені, будь ласка, яку назву носить наш наступний 

промінчик? (Загартовування). Як ви вважаєте, потрібно його подарувати 

Сонечку? 

Гра «Вуха, ніс, очі ….» 
Діти, а як ви гадаєте, що ще треба, щоб бути здоровими та міцними? 

(Відповіді дітей.) Так, гарний настрій. А що потрібно, щоб настрій був гарний? 

Я пропоную вам пограти у гру «Все в твоїх руках» (вихователь заздалегідь 

разом із дітьми приготував шаблони серця з руками, але домалював на 

маленькому серці обличчя крім посмішки, яку він пропонує домалювати дітям). 

Дитина: Ти не сумуй, а посміхайся, 

               І мене ти не цурайся, 

               Дивись на речі веселіше, 

               І в раз ти станеш здоровішим. 

Вихователь: Діти, так як називається останній промінчик? (Гарний 

настрій.) 

А давайте один одному теж подаруємо добру посмішку (діти виконують), 

а нашим гостям ми зробимо подарунки, щоб вони пам’ятали, що хороший 

настрій − це гарне здоров’я і воно в наших руках. А зараз я вам ще пропоную 

погратися. 

Мовленнєва гра «Продовж речення» 
«Я здоровий, тому що я…..» (великий, сильний, спритний). 

«Я буду їсти …….» (овочі, фрукти). 

«Я не буду вживати……» (чіпси, сухарики). 



№3/2017 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
50 

«Я хочу вирости …….» (великим, здоровим…). 

Вихователь: Діти, подивіться, наше Сонечко теж посміхається. Сонечко, 

чому ти так звеселилося? 

Сонечко: Дякую вам, ви мені дуже допомогли. Я тепер знаю що мені 

треба робити, щоб не хворіти. Але мені вже час повертатися на небо. До 

побачення (діти прощаються із Сонечком). 

Вихователь: Діти, так що нам потрібно знати й робити, щоб бути 

здоровими? 

Молодці, діти, мені дуже сподобалася наша подорож, а вам? А давайте ми 

запитаємо в наших гостей як вони піклуються про своє здоров’я. 

Гра «Мікрофон». 
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завідувач ДНЗ №15 «Малятко»  
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Запорожець Ірина Володимирівна, 
вихователь-методист ДНЗ №15 «Малятко»  

м. Білицького Донецької області 

 

Методичне обʼєднання керівників 

дошкільних навчальних закладів м. Добропілля 

«Роль керівника щодо створення умов успішності 

професійної діяльності педагогів засобами 

інтерактивного навчання згідно з вимогами, визначеними 

оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти» 
 

Консультант: 
кандидат педагогічних наук, доцент 

кафедри дошкільної освіти 

ДВНЗ «Донбаський державний 

педагогічний університет» 

Садова Тетяна Анатоліївна 
 

План проведення 

засідання методичного об’єднання керівників дошкільних начальних 

закладів м. Добропілля 

Тема. Роль керівника щодо створення умов успішності професійної 

діяльності педагогів засобами інтерактивного навчання дошкільників згідно з 

вимогами, визначеними оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти. 
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Мета. Забезпечення необхідних умов для підвищення якості професійної 

компетентності керівників дошкільних навчальних закладів щодо створення 

умов успішності вихователів засобами інтерактивного навчання та обміну 

досвідом із проблеми здоров’язбережувального навчання дошкільників згідно з 

вимогами, визначеними оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти. 

Завдання: 

− актуалізувати знання керівників щодо нормативно-правового 

забезпечення інноваційної діяльності ДНЗ із впровадження 

здоров’язбережувальних технологій, створення сприятливих умов для 

оздоровчо-рухового простору;  

− розглянути інноваційні технології здоров’язбережувального напряму 

для подальшого застосування в навчально-виховному процесі дошкільного 

закладу;  

− формувати мотивацію керівників ДНЗ для впровадження інтерактивних 

методів у навчальний процес ; 

− ознайомити учасників семінару з практикою роботи адміністрації та 

педагогічного колективу ДНЗ щодо управлінської підтримки нововведень; 

− націлити керівників на використання в роботі з кадрами інтерактивних 

методыв як інструменту засвоєння нового досвіду. 

Ключові поняття: інноваційний освітній процес, здоров’язбереження, 

імідж, здоров’язбережувальні технології, інтерактивні методи. 

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА 

1.1 

 

 

 

 

 

Зустріч та реєстрація 

учасників методичного 

об’єднання керівників ДНЗ 

Інтерв’ю учасників. 

Дегустація фіточаїв. 

Виставка-презентація 

фізкультурно оздоровчої роботи 

та здоров’язбережувального 

простору ДНЗ № 15 «Малятко». 

Вправа «Мій настрій». 

8.00–8.30 Героєва В.І., 

методист методичного 

кабінету 

 

Сачко Т.В.,  
завідувач ДНЗ №15  

1.2 

 

 

 

1.3 

 

 

 

 

Відкриття семінару керівників.  

 

 

 

Особливості реалізації 
здоров’язбережувальних 

технологій виховання дітей в 

умовах дошкільного закладу. 

 

8.30–8.35 

8.35–8.45 
Курдя Н.В.,  
завідувач методичного 

кабінету 

 

Героєва В.І., 
методист методичного 

кабінету 
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1.4 Визначення мети й завдань 

заходу, питань для 

обговорення. 

Сачко Т.В.,  
завідувач ДНЗ №15  

ІІ. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

2.1 «Вас запрошує «Малятко» 

Відео-екскурсія дошкільним 

закладом. 

8.45–8.50 Запорожець І.В.,  
вихователь ДНЗ №15  

2.3 «Повітряний чарівник» 
фрагмент фізкультурного заняття 

з використанням інноваційної 

оздоровчої технології (дихання за 

методикою О. Стрельникової). 

9.00–9.35 Кузьма О.І.,  
вихователь середньої 

групи  

 

2.4 «Робіть зарядку, усе буде в 

порядку!» 

Фрагмент фізкультурного заняття 

з використанням інноваційної 

оздоровчої технології (гімнастика 

на степ-платформах). 

9.00–9.15 Станасюк Є.Г., 
вихователь старшої 

групи 

2.5 «Де ховається здоров’я?» 

інтегроване заняття 

валеологічного спрямування. 

9.00–9.15 Рєзнік О.М., 

вихователь різновікової 

групи 

2.6 «Малі Олімпійські ігри – 2016» 

Спортивно-театралізована 

вистава. 

9.40–10.00 Костєва О.О., 

музичний керівник 

ІІІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА З УЧАСНИКАМИ СЕМІНАРУ 

3.1 «Ми – за здоровий спосіб 

життя!» 

Флеш-моб працівників ДНЗ. 

10.00–

10.05 
Костєва О.О., 

музичний керівник 

3.2 І – Мотиваційний блок 

Педагогічний брифінг 

«Використання інтерактивних 

форм і методів роботи в 

навчанні педагогів 

дошкільного навчального 

закладу» 
Відеопрезентація. 

10.05–

10.15 
Сачко Т.В.,  
завідувач ДНЗ №15 

3.3 ІІ-Теоретичний блок  
«Здоров’язбережувальні 

технології в дошкільній освіті 

як засіб інтерактивного 

навчання» 

Вправа «Модель діяльності 

10.15–

10.25 
Запорожець І.В., 
вихователь ДНЗ №15 
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працівників ДНЗ із 

впровадження фізкультурно-

оздоровчої роботи». 

3.4 ІІІ – Практичний блок 

Веб-квест «Здоров’я – 

найдорожчий скарб! 

10.25–

10.55 
Запорожець І.В , 
вихователь ДНЗ №15 

ІV. ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ВИРОБЛЕННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

СЕМІНАРУ 

4.1 Вправа «Все в твоїх руках». 
Обговорення заходів семінару. 

Інтерв’ю учасників «Мікрофон». 

11.10–

11.40 
Мальцева І.А., 
спеціаліст відділу освіти 

4.2 Вироблення рекомендацій 

щодо поставленої проблеми. 

11.40–

12.00 
Героєва В.І., 

методист методичного 

кабінету 

 

Веб-квест як педагогічна технологія 

Навіщо потрібна технологія веб-квест у методичній роботі? Перед 

сучасною освітою стоїть завдання пошуку нових видів і 

форм організації методичної роботи з педагогами. 

Навчання має розвивати самостійне критичне й творче 

мислення. З цією метою багато педагогів вже давно 

впроваджують проектну технологію, використоуючи 

ресурси мережі Інтернет. Але велика кількість 

інформації в мережі ускладнює процес роботи над проектом. Одне з можливих 

рішень цієї проблеми – це технологія веб-квест. Сьогодні ця технологія 

залучається як найбільш вдалий спосіб використання Інтернету на методичних 

заходах. Що таке веб-квест? На освітніх сайтах запропонована низка визначень. 

Розглянемо їх. 

Веб-квест − це пошукова діяльність, спрямована по одному або декількох 

маршрутах. Шлях до мети повинен бути розбитий на кілька етапів, переходи по 

яких ґрунтуються на сукупності зібраної інформації. 

Веб-квест − проблемне завдання, для виконання якого використовуються 

інформаційні ресурси Інтернету.  

Веб-квест − це ситуація з чіткими ролями всіх учасників.  

Веб-квест − це приклад організації інтерактивного освітнього 

середовища. 

Сучасні освітні інформаційні технології – це потужний стимул, який 

дозволяє підвищувати фаховий рівень педагогів, розвивати творчу активність, 

сприяє розвитку навичок самостійного отримання знань. Самостійна робота 

педагогів за технологією веб-квесту носить творчий характер, оскільки 

виконується в атмосфері співробітництва й високої мотивації до успіху з 

реальними, наочними й відчутними результатами власної праці. Використання 
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ІКТ надає великі можливості для суттєвого покращення науково-методичної 

роботи з педагогічними кадрами, що так само веде до підвищення якості 

навчального процесу, рівня засвоєння знань, інтересу до навчального процесу. 

Рекомендації до створення методичного веб-квесту 

Створюйте методичний веб-квест за такою структурою:  

− вступ;  

− завдання;  

− список інформаційних ресурсів;  

− поетапний опис виконання завдання;  

− висновки.  

У вступі охарактеризуйте вихідну ситуацію, чітко визначте ролі учасників 

й опишіть:  

− сценарій веб-квесту;  

− план;  

− терміни проведення самостійної роботи.  

Формулюйте завдання так, щоб вони були зрозумілими, цікавими й 

реальними для виконання, наприклад:  

− серія запитань, на які потрібно дати відповіді;  

− чітко сформульована проблема, яку потрібно розв’язати;  

− опис видів діяльності, спрямованої на оброблення зібраної інформації й 

відповідне подання результатів пошукової роботи.  

Складіть в електронному вигляді список інформаційних ресурсів із 

посиланнями на веб-ресурси, необхідні для виконання завдання. 

Подайте рекомендації з використання електронних джерел, шаблони 

звітів, а для короткочасних веб-квестів − запитання з варіантами відповідей.  

Розмістіть поетапний опис виконання завдання кожним учасником.  

Поясніть принципи опрацювання інформації, допоміжні питання, таблиці, 

схеми, діаграми.  

Підсумуйте у висновках:  

− результат, отриманий учасниками після виконання веб-квесту;  

− шляхи подальшої самостійної роботи із зазначеної теми;  

− галузі та види роботи, де можна застосувати отримані знання, навички. 

 

ПАМ’ЯТКА 

щодо застосування оздоровчих технологій у роботі з дітьми 

1. Чітко плануйте свою діяльність.  

2. Добре опануйте обрану технологію.  

3. Створюйте відповідне середовище.  

4. Узгоджуйте свої дії з батьками дітей, забезпечуйте єдність підходів 

дошкільного навчального закладу й батьків до технології, що запроваджується.  

5. Залучайте вихованців лише за їхнім бажанням.  

6. Будьте самі в доброму настрої.  

7. Стежте за власним здоров’ям.  
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8. Пам’ятайте, що здорову дитину може виховувати здоровий педагог.  

9. Регулюйте індивідуальні навантаження, враховуйте принцип 

прогресуючого навантаження.  

10. Використовуйте у своїй діяльності екологічно - доцільні предмети.  

11. Дотримуйтеся гігієнічних вимог.  

12. Самовдосконалюйтеся.  

13. Володійте знаннями про вплив обраних засобів на організм дитини й 

на конкретні органи зокрема.  

14. Враховуйте загальний стан здоров’я кожного вихованця, його 

психофізіологічні особливості, які виявляються під час навчання.  

15. Відчувайте міру (Не зашкодь!).  

16. Користуйтеся лише такими технологіями, які доцільні в роботі з 

дітьми дошкільного віку.  

 

Методичні рекомендації 
до засідання методичного об’єднання керівників 

дошкільних навчальних закладів м. Добропілля за темою: 

«Роль керівника щодо створення умов успішності професійної 

діяльності педагогів засобами інтерактивного навчання згідно з вимогами, 

визначеними оновленим Базовим компонентом дошкільної освіти» 
На сьогодні одним із основних напрямів державної освітянської політики 

в Україні визнано модернізацію системи дошкільної освіти, в основу якої 

покладено пріоритетність дошкільної ланки в єдиній національній системі 

неперервної освіти, а основним завданням визначено своєчасне становлення й 

повноцінний розвиток життєвокомпетентної творчої особистості з раннього 

дитинства. Нормативно-правове підґрунтя функціонування сучасної системи 

дошкільної освіти визначається основними положеннями Конституції України, 

Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства» та Державної цільової соціальної програми розвитку дошкільної 

освіти на період до 2017 року, якими передбачено створення належних умов для 

функціонування дошкільної освіти, а саме: поліпшення якості дошкільної 

освіти через розроблення механізму, що забезпечує її сталий інноваційний 

розвиток; забезпечення особистісного зростання кожної дитини з урахуванням 

її задатків, здібностей, індивідуальних психічних і фізичних особливостей; 

збереження та зміцнення здоров’я дітей із раннього дитинства тощо. З огляду на 

це, пріоритетним напрямом діяльності дошкільних навчальних закладів є 

спрямування освітнього процесу на реалізацію Базового компонента дошкільної 

освіти – Державного стандарту дошкільної освіти, який скеровує педагогів на 

цілісний підхід до формування дитячої особистості, підготовку її до 

органічного, безболісного входження до соціуму, природного й предметного 

довкілля через освоєння основних видів життєдіяльності, а також створення 

сприятливих умов для збереження фізичного, психічного й духовного здоров’я 
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дітей, забезпечення їх своєчасного та повноцінного, гармонійного фізичного 

розвитку з перших років життя. 

Виходячи з вищевикладеного, пропонуємо скоординувати зусилля 

педагогічних колективів дошкільних навчальних закладів, родин вихованців у 

таких напрямках: 
− розроблення та впровадження в педагогічний процес новітніх методик 

профілактики та лікування дитячих захворювань, здоров’язбережувальних та 

здоров’яформувальних технологій, соціально-оздоровчих проектів; 

− використання в практичній роботі дошкільних закладів сучасних 

засобів оздоровлення, фізичного розвитку й виховання: обладнання 

фізіотерапевтичних і медичних кабінетів, фізкультурних, ігрових майданчиків, 

залів, спортивних комплексів, тренажерів для групових кімнат для проведення 

занять, рухливих ігор, фізкультурних свят, розваг, днів здоров’я, дихальної та 

лікувальної гімнастики тощо; 

− активне використання традиційних і нетрадиційних форм, методів, 

засобів фізичного виховання, які б сприяли оптимізації рухового режиму в 

дошкільному навчальному закладі; 

− впровадження наукових новацій, кращого досвіду з питань фізичного 

розвитку дітей раннього й дошкільного віку в практику роботи навчальних 

закладів, соціальних, психологічних служб та родинного виховання; 

− популяризація ідей здорового способу життя, безпечної поведінки в 

довкіллі, спеціальних знань серед дітей та батьківської громадськості. 

 

Педагогічний брифінг 

 

Здоров’язбережувальні технології в дошкільній освіті як засіб 

інтерактивного навчання в сучасному дошкільному закладі 

Мета: ознайомити педагогів із різними здоров’язбережувальними 

технологіями, гармонійно поєднуючи теорію та практику. 

Учасники засідання проходять до музичної зали й займають місця за 

столами, де зображена рука різного кольору. 

 

Теоретична частина 

Ведучий: Відомий філософ Сократ говорив: «Здоров’я − не все, але без 

здоров’я нема нічого». Тож варто ростити дітей здоровими зараз, щоб не 

оздоровлювати їх завтра. 

На проекційному екрані виникає зображення квітучої планети Земля та 

заголовок − «Все в твоїх руках» 

Ведучий: Сьогодні ми проводимо педагогічний брифінг для керівників 

дошкільних навчальних закладів міста за темою «Здоров’язбережувальні 

технології в дошкільній освіті як засіб інтерактивного навчання». 

Адже перед тим, як повести розмову про здоров’язбереження, давайте 

поговоримо про інтерактивне навчання. 
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Завідувач: Інформація на тему: «Використання інтерактивних форм і 

методів роботи в навчанні педагогів дошкільного навчального закладу». 

Ведучий: Сьогодні в дошкільних установах приділяється велика увага 

здоров’язбережувальним технологіям, які спрямовані на вирішення 

найголовнішого завдання дошкільної освіти − зберегти, підтримати й збагатити 

здоров’я дітей. Крім того, серйозним завданням є і забезпечення максимально 

високого рівня реального здоров’я вихованців дитячих садків, виховання 

валеологічної культури для формування усвідомленого ставлення дитини до 

здоров’я та життя як власного, так й інших людей. 

Зусилля працівників ДНЗ сьогодні як ніколи спрямовані на оздоровлення 

дитини-дошкільника, культивування здорового способу життя. Одним із засобів 

вирішення означених завдань стають здоров’язбережувальні технологій, без 

яких немислимий педагогічний процес сучасного дитсадка. Але що таке 

здоров’язбережувальні технологій у педагогічному процесі та що ними вважати 

− досі залишається загадкою для широкого кола професійно-педагогічної 

аудиторії та навіть для тих, хто впевнено використовує ці технології у своїй 

практиці. Спробуємо розібратися в поняттях. 

Здоров’язбережувальні освітні технології − це сукупність засобів, 

методів прийомів іформ організації, проведення та управління освітнім 

процесом спрямованих на підвищення ефективності здоров’язбереження дітей 

дошкільного віку. 

На екрані розкрито поняття «здоров’язбережувальні освітні технології» 

та сформульовано мету їх застосування в дошкільному навчальному закладі. 

Ведучий: Мета здоров’язбережувальних технологій у дошкільній освіті 

щодо дитини − забезпечення високого рівня реального здоров’я дитини 

дошкільного віку й виховання валеологічної культури як сукупності 

усвідомленого ставлення до здоров’я та життя людини, знань про здоров’я та 

вміння оберігати, підтримувати й охороняти його, валеологічної 

компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно й ефективно вирішувати 

завдання здорового способу життя та безпечної поведінки, завдання, пов’язані з 

наданням елементарної медичної, психологічної самодопомоги та допомоги.  

Щодо дорослих − сприяння становленню культури здоров’я, в тому числі 

культури професійного здоров’я вихователів ДНЗ та валеологічної освіти 

батьків. 

Сьогодні вашій увазі презентуємо модель «Школа сприяння здоров’ю», 

що охоплює десять взаємозалежних напрямів роботи, за якими працював наш 

заклад і як ця система працює − ми сьогодні вам продемонструємо. 

На екрані зображено модель «Школа сприяння здоров’ю»: у центрі − 

зображення дитини, навколо − 10 «пелюсток» − напрямів роботи, на яких 

надписи: науково-методична, діагностична, освітня, медична, загартування, 

фізкультурно-оздоровча робота, лікувально-профілактична робота, створення 
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здоров’язбережувального середовища, співпраця з батьками, зв’язок із 

громадськими організаціями. 

На екрані − графічне зображення «Фізкультурно-оздоровчі заходи». 

Презентація «Здоров’язбережувальні технології». 

Ведуча: Можна виділити такі види здоров’язбережувальних технологій у 

дошкільній освіті: медико-профілактичні; фізкультурно-оздоровчі; технології 

забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини; 

здоров’язбереження та здоров’язбагачення педагогів дошкільної освіти; 

валеологічної освіти батьків. 

Розглянемо докладніше кожну з них. 

Медико-профілактичні технології в дошкільній освіті – це технології, що 

забезпечують збереження та примноження здоров’я дітей під керівництвом 

медичного персоналу ДНЗ, відповідно до медичних вимог і норм, з 

використанням медичних засобів. До них належать такі технології: організація 

моніторингу здоров’я дошкільнят та розробка рекомендацій з оптимізації 

дитячого здоров’я; організація та контроль за харчуванням дітей раннього та 

дошкільного віку, фізичним розвитком дошкільників, загартовуванням; 

організація профілактичних заходів у дошкільному закладі; організація 

контролю, організація здоров’язбережувального середовища в закладі. 

Фізкультурно-оздоровчі технології в дошкільній освіті − технології, 

спрямовані на фізичний розвиток і зміцнення здоров’я дитини: розвиток 

фізичних якостей, рухової активності й становлення фізичної культури 

дошкільнят, загартовування, дихальна гімнастика, масаж і самомасаж, 

профілактика плоскостопості та формування правильної постави, оздоровчі 

процедури у водному середовищі (басейні) і на тренажерах, виховання звички 

до повсякденної фізичної активності й турботи про здоров’я та ін. Реалізація 

цих технологій, здебільшого, здійснюється фахівцями з фізичного виховання та 

вихователями ДНЗ в умовах спеціально організованих форм фізкультурно-

оздоровчої роботи. Окремі прийоми цих технологій широко використовуються 

педагогами дошкільної освіти в різних формах організації педагогічного 

процесу: на заняттях і прогулянках, у режимних моментах й у вільній 

діяльності дітей, у ході педагогічної взаємодії дорослого з дитиною та ін.  

Здоров’язбережувальні освітні технології в дошкільному закладі – це, 

насамперед, технології виховання валеологічної культури або культури здоров’я 

дошкільників. Мета цих технологій − становлення усвідомленого ставлення 

дитини до здоров’я та життя людини, накопичення знань про здоров’я та 

розвиток уміння оберігати, підтримувати й зберігати його, набуття 

валеологічної компетентності, що дозволяє дошкільнику самостійно й 

ефективно вирішувати завдання здорового способу життя та безпечної 

поведінки, завдання, пов’язані з наданням елементарної медичної, 

психологічної самодопомоги та допомоги. У дошкільній педагогіці до найбільш 

значущих видів технологій відносяться технології особистісно-орієнтованого 

виховання й навчання дошкільнят. Провідний принцип таких технологій − 
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урахування особистісних особливостей дитини, індивідуальної логіки її 

розвитку, врахування дитячих інтересів і переваг у змісті й видах діяльності в 

ході виховання й навчання. Будова педагогічного процесу з орієнтацією на 

особистість дитини закономірно сприяє її благополучному існуванню, а значить 

здоров’ю.  

Технології забезпечення соціально-психологічного благополуччя дитини 

− технології, що забезпечують формування й збереження психічного й 

соціального здоров’я дитини-дошкільника. Основне завдання цих технологій − 

забезпечення емоційної комфортності й позитивного психологічного 

самопочуття дитини в процесі спілкування з однолітками й дорослими в 

дошкільному закладі й сім’ї, забезпечення соціально-емоційного благополуччя 

дошкільника. Реалізацію цих технологій забезпечує психолог за допомогою 

спеціально організованих зустрічей із дітьми, а також вихователь і фахівці 

дошкільної освіти в поточному педагогічному процесі ДНЗ. До цього виду 

технологій можна віднести технології психологічного та психолого-

педагогічного супроводу розвитку дитини в педагогічному процесі ДНЗ.  

Технології здоров’язбереження та здоров’язбагачення педагогів 

дошкільної освіти спрямовані на розвиток культури здоров’я педагогів 

дошкільного закладу, так само культури професійного здоров’я, розвиток 

потреби до здорового способу життя.  

На сьогоднішній день провідними психологами, педагогами та 

працівниками медичної сфери було створено безліч різних 

здоров’язбережувальних методик, які можна класифікувати за кількома 

окремими групами. Це медико-профілактичні та фізкультурно-оздоровчі 

технології, технології здоров’язбереження педагогів дошкільної освіти, 

технології, спрямовані на забезпечення соціально-психологічного благополуччя, 

валеологічного просвітництва серед дітей і батьків. 

 

Практична частина 

Ведуча: Шановні гості, увага на екран! Перед вами оздоровчі технології, 

які впроваджуються в нашому дошкільному закладі 

На екрані − фото, що демонструють різні форми роботи із 

впровадження оздоровчих технологій (презентація «Здоров’язбережувальні 

технології в нашому закладі»). 

Ведуча: А зараз настав час для практичної роботи. 
Завдання «Складові поняття здоров’я». 

Учасникам всіх груп пропонується вибрати собі картки, не повідомляючи 

про завдання, які в них вміщені. На картках написано складники здоров’я: 

− фізичне;  

− соціальне;  

− психічне;  

− духовне. 
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Групам надається по 5 хвилин на визначення умов, за яких формуються 

зазначені види здоров’я. Учасники представляють свої міркування. 

 

Складові поняття «здоров’я» 

Види 

здоров’я 

Формується за умов 

(бачення ведучого) 

Формується за умов 

(бачення учасників) 

Фізичне 

активної рухової діяльності; 

перебування на свіжому повітрі; 

загартування природними чинниками; 

цікавого й корисного відпочинку; 

достатнього сну. 

 

Психічне 

адекватного сприймання органами 

чуттів сигналів ЦНС; 

гармонійних відносин із членами 

родини, іншими людьми; 

переважання позитивних емоцій. 

 

Соціальне 

адекватних відчуттів, контактів 

словом, жестом, мімікою; 

доброзичливих відносин; 

самостійних думок, дій, рішень; 

активної життєвої позиції. 

 

Духовне 

бережного ставлення до природи; 

шанування духовних надбань своєї 

сім’ї, роду; 

залучення до мистецтва: музики, 

співів, танців, образотворчого 

мистецтва. 

 

 

Завдання «Скласти портрет здорової дитини». 
1. Показники фізичного й психічного розвитку відповідають віковим 

нормам. 

2. Усвідомлює та виконує основні гігієнічні вимоги щодо здорового 

способу життя. 

3. Позитивно ставиться до рухової діяльності, має та задовольняє потребу 

в ній. 

4. Бадьора, життєрадісна, з високою пізнавальною активністю. 

5. Сформовані уявлення про норми та правила поведінки на основі 

духовних цінностей. 

6. Активна життєва позиція. 

7. Особистісна й психічна готовність до прийняття певної соціальної 

позиції. 

8. Гармонійне поєднання фізичного, психічного та духовного розвитку. 
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Завдання. Заповни таблицю «Діяльність працівників ДНЗ у здійсненні 

фізкультурно-оздоровчої роботи». 

 

Посада Зміст діяльності 

Завідувач 

Створює необхідні умови для зміцнення здоров’я дітей, 

для забезпечення їх харчуванням. 

Забезпечує виконання санітарно-гігієнічних правил, 

протипожежних заходів та інших умов щодо охорони 

життя та здоров’я дітей. 

Забезпечує медико-педагогічний контроль за проведенням 

фізкультурно-оздоровчих заходів. 

Відповідає за проведення ремонту. 

Проводить навчання та інструктаж з техніки безпеки. 

Загальне керівництво із впровадження програм. 

Старша медична 

сестра 

Оглядає дітей під час ранкового прийому. 

Контролює проведення всіх фізкультурно-оздоровчих 

заходів в групах. 

Здійснює контроль за режимом дня. 

Робить профілактичні щеплення. 

Надає долікарську допомогу. 

Спостерігає за динамікою фізичного розвитку дітей. 

Перевіряє організацію харчування в групах. 

Стежить за санітарним станом харчоблоку й групових 

кімнат та інших приміщень закладу. 

Проводить санітарно-просвітницьку роботу серед 

співробітників дошкільного закладу й батьків. 

Контролює якість товарів, що поставляються, дотримання 

правил їх збереження й реалізації. 

Стежить за якістю приготування їжі. 

Веде бракераж сирих і варених продуктів. 

Стежить за виконанням графіка отримання їжі по групах. 

Перевіряє організацію харчування в групах 

Методист 

Розробляє розклад занять з урахуванням віку дітей, план 

оздоровчої роботи, руховий режим у різних вікових 

групах. 

Контролює проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у 

групах. 

Проводить діагностику рухових навичок спільно з 

вихователем із фізичної культури. 

Спостерігає за динамікою фізичного розвитку дітей. 

Здійснює контроль за режимом дня. 
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Здійснює підбір посібників та іграшок відповідно до 

гігієнічних вимог до них з урахуванням вікових 

особливостей дітей. 

Проводить консультативну роботу серед батьків і 

педагогів із питань фізичного розвитку й оздоровлення 

дітей. 

Вихователь із 

фізичної культури 

Координує всю фізкультурно-оздоровчу роботу. 

Проводить фізкультурні заняття, фізкультурні дозвілля й 

свята, індивідуальну роботу з розвитку та корекції 

рухових навичок дітей. 

Спостерігає за динамікою фізичного розвитку дітей. 

Проводить діагностику рухових навичок спільно з 

методистом. 

Консультує вихователів із питань проведення ранкової 

гімнастики, рухливих ігор, індивідуальної роботи з 

розвитку рухів. 

На педагогічних радах доповідає про фізичний стан і 

розвиток рухів дітей. 

Проводить просвітницьку роботу з батьками з питань 

здорового способу життя та використання елементів 

фізичної культури в домашніх умовах. 

Визначає показники рухової підготовленості дітей. 

Впроваджує здоров’язбережувальні технології. 

Включає до фізкультурних занять вправи для 

профілактики порушень постави, плоскостопості, вправи 

на релаксацію, дихальні вправи, загартування. 

Проводить пропаганду здорового способу життя. 

Музичний 

керівник 

Сприяє розвитку емоційної сфери дитини. 

Проводить музичні ігри та хороводи з дітьми.  

Займається розвитком рухів дітей на музичних заняттях й 

у вільний від занять час. 

Бере участь у проведенні ранкової гімнастики, 

фізкультурних занять, дозвіллі й свят. 

Вихователі 

Проводять ранкову гімнастику, пальчикову гімнастику, 

гімнастику для очей, гімнастику після сну, 

фізкультхвилинки, рухливі ігри, спортивні вправи, 

індивідуальну роботу з розвитку рухів. 

Дотримуються режиму дня. 

Стежать за здоров’ям дітей та їхнім емоційним станом, 

інформують про це медичну сестру, завідувача, педагога-

психолога. 

Стежать за температурним режимом, штучним 
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освітленням, одягом дітей. 

На педагогічних радах звітують про стан фізичного 

розвитку дітей і проведення загартування. 

Проводять просвітницьку роботу серед дітей і батьків. 

Впроваджують здоров’язбережувальні технології. 

Помічник 

вихователя 

Організовує провітрювання групової кімнати, спальні, 

приймальні, туалетної кімнати.  

Дотримується санітарно-гігієнічних вимог до миття 

посуду, прибирання в груповій кімнаті.  

Надає допомогу вихователю в загартуванні й проведенні 

оздоровчих заходів. 

Завгосп 

Забезпечує правильну роботу вентиляційних установок. 

Своєчасно проводить заміну постільної білизни. 

Регулює тепловий і повітряний режим дошкільного 

закладу. 

Стежить за станом устаткування, будівлі, приміщень, 

території, щоб уникнути травмонебезпечних ситуацій. 

Контролює дотримання правил протипожежної безпеки, 

створення матеріально-технічних умов. 

Контролює виконання молодшим обслуговуючим 

персоналом санітарно-гігієнічних умов. 

Кухар 

Своєчасно готує їжу відповідно до режиму дошкільного 

закладу. 

Проводить доброякісну кулінарну обробку продуктів. 

Забезпечує суворе дотримання терміну реалізації та умов 

зберігання продуктів. 

Організовує раціональне харчування дітей. 

Контролю дотримання технологій приготування страв, 

дотримання санітарно-гігієнічних норм на харчоблоці. 

Двірник 

Тримає в чистоті ділянку дошкільного закладу й підходи 

до нього. 

Своєчасно прибирає сніг і бурульки з даху. 

Стежить за станом огорожі території дошкільного 

закладу. 

Сторож 

Стежить за черговим освітленням. 

Відповідає за протипожежну безпеку будівлі, що 

охороняється. 
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Презентаційний блок 

Презентація творчих проектів учасниками семінару 
 

Веб-квест «У пошуках здоров’я». 

Мета: 
− показати керівникам дошкільних навчальних закладів міста нову 

інтерактивну форму роботи ; 

− удосконалювати їхні навички роботи з сучасними інформаційно-

комунікаційними технологіями, мережею Інтернет тощо; 

− ознайомити педагогічних працівників із дидактичними можливостями 

мережі Інтернет та веб-квесту як форми організації пізнавальної діяльності; 

− сприяти розвитку ІТ-компетентності учасників навчально-виховного 

процесу. 

Учасники: керівники дошкільних навчальних закладів міста. 

 

Вітаємо вас!!! Пропонуємо поринути в наш квест. 

Уявіть, що ви заблукали. Перед вами роздоріжжя. На великому камені 

можна прочитати написи. Перша дорога: «Направо підеш − багатство знайдеш, 

а здоров’я втратиш». Друга дорога: «Наліво підеш − половину багатства 

знайдеш, а половину здоров’я втратиш». Третя дорога: «Прямо підеш − 

багатства не знайдеш, проте здоров’я збережеш». 

Почнемо нашу пригоду! 

 

Перше завдання!!! 
Для початку просте завдання. Готові? Тоді вперед!  

Твоє завдання зібрати пазл. Що зображено на ньому? Яким чином це 

зображення пов’язано зі здоров’ям? (Відповіді). 

 

Ти впорався з першим завданням! Вітаємо! Але не втрачай пильності, 

друге завдання вже чекає на тебе! 

Ця методика відома давно. Ще в минулому столітті, а точніше в 1973 

році, було зареєстровано авторське право на методику, яка пропонувала 

ефективний спосіб лікування хвороб, пов’язаних із втратою голосу. Оскільки 

сама творець методики була співачкою, то випробувала цей метод на собі. У 

молодості вона втратила голос, який був відновлений завдяки цій чарівній 

методиці. Зараз цей абсолютно унікальний комплекс використовується не лише 

для відновлення голосу. У перелік захворювань, від яких можна позбутися або 

набагато полегшити стан хворого, входить і бронхіальна астма, і хронічний 

гайморит, і пневмонія, і захворювання серця, судин, при розладах статевої 

системи.  

Про яку оздоровчу методику йдеться? 

Хто її автор? (Відповіді.) 

Далі − важче! Переходь до третього завдання! Воно перед тобою! 
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Знайди презентацію за поданим слайдом. Ознайомся з її змістом.  

1. Про що йдеться в поданій презентації?  

2. Яка головна тема цієї презентації? (Відповіді). 

 

Ти вже майже на фінальному етапі нашого квесту. Приготуйся до 

наступного завдання! 

 

Твоє завдання: Знайди в мережі Internet «Вітамінну абетку». 

Відшукай літеру «Л».  

Про яку рослину йдеться?  

Чим багата ця рослина?  

Для чого її використовують люди?  

Чим вона корисна? (Відповіді). 

 

Ось він! Фінал нашого веб-квесту! Заінтригований? 

 

Фінальне завдання найпростіше й найважче одночасно. Тобі потрібно 

визначитися, що таке здоров’я та яке саме місце воно посідає у твоєму житті! 

Чекаємо на відповіді у коментарях! (Відповіді). 

 

Рефлексія 

Вправа «Все в твоїх руках». 
Існує кілька видів самоконтролю. Цікавий «Метод п’яти пальців», адже 

наші пальці завжди з нами. 

1. М (мізинець) − мислення. Що я сьогодні нового дізналася? Який досвід 

отримала? Що відкрила для себе? 

2. Б (безіменний палець) − близькість мети. 

Що я сьогодні зробила для досягнення поставлених цілей? 

3. С (середній палець) − стан духу. Який сьогодні переважав настрій? 
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4. У (указівний палець) − послуга, допомога.  

Чим я сьогодні допомогла іншим? Чим їх порадувала? 

5. В (великий палець) − бадьорість, фізична форма. Яким був сьогодні мій 

фізичний стан? Що я зробила для свого здоров’я? 

 

Використання інтерактивних методів і форм роботи в навчанні 

педагогів дошкільного навчального закладу 

 

Інформація для педагогічного брифінгу 
 

Сьогодні актуальною є проблема модернізації освітньої політики взагалі й 

дошкільної зокрема. Сучасний розвиток суспільства вимагає застосування 

нових аналітичних, інтерактивних та інформаційних технологій в дошкільних 

закладах. Кроком на шляху до реорганізації та оновлення є оновлений Базовий 

компонент дошкільної освіти.  

У сфері управління будь-якою організацією ця проблема є найбільш 

актуальною. Управлінець у зв’язку зі своїми функціями повинен бути не лише 

керівником, але й наставником в організації, володіти різними формами 

професійного навчання своїх співробітників. Лише тоді ми можемо говорити 

про ефективне управління та розвиток колективу, організації, особливо, коли ця 

організація здійснює педагогічну діяльність. 

Перед керівником дошкільного закладу постає питання − як зробити, щоб 

кожен педагог став активним, зацікавленим учасником у роботі різноманітних 

професійних об’єднань? Як позбутися пасивності окремих педагогів? Як 

перевести їх від репродуктивної діяльності до пошукової? До формування 

вміння рефлектувати в процесі пізнання нового та освоєння знайомого 

матеріалу? Активізація творчої діяльності педагога можлива через 

нетрадиційні, інтерактивні методи та форми роботи з педагогами.  

Саме тому методична робота в дошкільному закладі має бути 

максимально гнучкою, сприяти підвищенню інноваційного потенціалу 

педагогів та якості освітнього процесу. 

На початку необхідно визначити сутність поняття. Слово «інтерактив» 

прийшло до нас із англійської мови від слова «interact», де «inter» − це 

«взаємний», «act» − діяти. Інтерактивний означає здатність взаємодіяти чи 

знаходитися в режимі бесіди, діалогу. Звідси можливо зробити висновки, що 

інтерактивне навчання – це діалогове навчання, в ході якого відбувається 

взаємодія керівника й вихователів. 

Які основні характеристики «інтерактива»?  
Необхідно визнати, що інтерактивне навчання − це спеціальна форма 

організації тієї чи тієї діяльності. Вона має на увазі достатньо конкретну та 

прогнозовану мету:  організувати комфортні вимоги навчання, при яких педагог 

відчуває свою успішність, інтелектуальну спроможність, що робить 

продуктивним та ефективним весь навчальний процес.  
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У чому полягає сутність інтерактивного навчання?  
Процес взаємодії організований так, що практично всі учасники 

включаються в процес пізнання, обговорення. Вони мають можливість розуміти 

й рефлектувати з приводу того, що вони знають, розуміють, про що думають. 

Сумісна діяльність в цьому процесі означає, що кожен учасник вносить свій 

особистий індивідуальний внесок, має можливість обмінюватися знаннями, 

особистими ідеями, засобами діяльності, почути думку колег. Відбувається цей 

процес в атмосфері доброзичливості й взаємної підтримки, що дає змогу 

отримати не лише нові знання з цієї проблеми, але й розвиває саму педагогічну 

діяльність та переводить її на високі форми кооперації та співробітництва. 

Інтерактивна діяльність передбачає організацію та розвиток діалогового 

спілкування, яке веде до взаємодії, взаєморозуміння, спільного рішення та 

прийняття найбільш загальних, але значущих для кожного учасника задач. 

Важливо, що під час інтерактивної взаємодії відбувається не лише накопичення 

знань, а також формується механізм самореалізації вихователя. 

Виходячи з вищезазначеного, адаптація в практиці інтерактивних форм 

роботи з дорослими сприятиме оптимізації методичної роботи в дошкільному 

закладі.  

Ефективність засвоєння інформації залежить від методів подання. 

Звичайно люди запам’ятовують 10% того, що читають; 20% − того, що чують; 

30% того, що бачать; 50% − того, що бачать та чують; 70% − того, що говорять; 

90% − того, що говорять та роблять. Тому в нашому закладі в роботі з 

педагогами ми надаємо перевагу інтерактивним формам методичної роботи. 

Класифікації інтерактивних технологій навчання:  
− технології кооперативного навчання («акваріум», робота в парах, 

«карусель»); 

− технології колективно-групового навчання (мікрофон, мозковий штурм, 

обговорення проблеми в загальному колі); 

− технології ситуативного навчання (рольові ігри, спрощене судове 

слухання, імітаційні ігри); 

− технології опрацювання дискусійних питань (метод «Прес», дерево 

вражень). 

Такі форми роботи інтерактивного спрямування дають змогу: 

− створити умови для активної пізнавальної діяльності педагога; 

− підвищити рівень мотивації, активності й творчості; 

− сприяти встановленню відносин співробітництва між колегами; 

− формувати організаторські здібності та навички спілкування; 

− виробляти вміння приймати нестандартні рішення;  

− аналізувати й оцінювати свої дії, рівень власної компетентності; 

− набагато краще запам’ятовувати матеріал. 

 

Можливості, які надають інтерактивні методи для адміністрації:  
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− вдосконалення вміння організувати діяльність інших; 

− з’ясування індивідуальних та колективних проблем; 

− формування готовності до особистої взаємодії в різних ситуаціях; 

− розвиток здатності до організації групової рефлексії; 

− сприяння становленню нового педагогічного мислення; 

для педагогів: 

− становлення активної, суб’єктивної позиції в будь-якій діяльності; 

− розвиток особистісної рефлексії ; 

− зростання фахової компетентності; 

− розвиток навичок спілкування й взаємодії; 

− прийняття моральних норм і правил спільної діяльності; 

− підвищення пізнавальної активності.  

 

Спостерігаючи за проведенням таких форм роботи, ми дійшли висновку, 

що вони вносять в освітній процес свіжі думки, нові ідеї, сприяють 

згуртуванню колективу, мають значні переваги перед традиційними формами 

роботи. Їх оригінальність, новизна викликають інтерес, використання ігрових 

методів допомагає зняти суб’єктивні бар’єри в спілкуванні (побоювання 

помилитися, прийняти неправильне рішення тощо). Вони охоплюють весь 

потенціал людини: рівень та обсяг її компетентності (соціальної, емоційної та 

інтелектуальної), самостійність, здатність до прийняття рішень, взаємодії. 

Найчастіше інтерактивні форми ми використовуємо під час проведення 

педрад, семінарів, семінарів-практикумів. Дуже вдалою формою роботи є 

психолого-педагогічні тренінги, під час яких в ігровій формі, невимушеній, 

приємній психологічній атмосфері педагоги можуть закріпити знання, набути 

нового практичного досвіду, поспілкуватися з колегами. Групова робота під час 

тренінгу допомагає змінити неконструктивне ставлення до колег на ефективну 

модель співробітництва. На завершення треба зауважити, що використання 

інтерактивних методів навчання накладає вето на позицію «я − вчитель (тобто я 

вище), а ви − учні (тобто ви нижче)». Поділ на касти залишився у минулому, а 

сьогодні нами керує взаємонавчання вчителя в учнів, учнів у вчителя. Адже 

рівень кваліфікованості педагога залежить від рівня освіченості його учнів. 

Сучасна педагогіка оцінює своїх освітян виключно за такими параметрами, 

незважаючи на стаж. Вважаємо, що створення технологічного забезпечення 

методичної роботи для її оптимізації, дозволяє вивчити можливість інших 

пропозицій. Перспективним є впровадження в організацію методичної роботи з 

вихователями диференційованого підходу для стимулювання педагогів до 

неперервного особистісно-професійного розвитку. 

Чому я кажу «так» інтерактивним методам? 

Висока мотивація! Міцність знань! 

Творчість і фантазія! Комунікабельність! 

Активна життєва позиція! Командний дух! 

Цінність індивідуальності! Свобода самовираження! 
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Акцент на діяльність! Взаємоповага! 

Демократичність! 

 

Інтерактивність у навчанні легко пояснити такою словесною 

конструкцією, виведеною досвідом педагогів і психологів ще в античні часи: 

Те, що я чую – я забуваю; 

Те, що я бачу й чую − я трохи пам’ятаю; 

Те, що я чую, бачу й обговорюю − я починаю розуміти; 

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю − я набуваю навичок; 

Коли я передаю знання іншим − стаю майстром. 

 

Стисла характеристика інтерактивних методів 

Методичний міст – різновид дискусії. Проводиться для формування 

практичних навичок. Темою, переважно, обирається одна з проблем розвитку, 

навчання й виховання дітей. Під час проведення методичного мосту вихователі 

вдосконалюють свої аналітичні вміння. Роль ведучого виконує методист або 

завідувач дошкільного закладу. 

Проблемний стіл сприяє розвитку у вихователів прагнення до 

самоосвіти, розширення й поглиблення знань. Заздалегідь готуються питання 

для обговорення, список рекомендованої літератури, комплектуються творчі 

мікрогрупи, створюється прес- центр, який після закінчення підбиває підсумки, 

пропонує рекомендації й випускає методичний бюлетень «Досвід. Проблеми. 

Пропозиції». 

Методичні посиденьки − форма методичної роботи, що допомагає 

створити сприятливий психологічний клімат у колективі педагогів. 

Пропонуються питання для обговорення, тема оголошується заздалегідь, щоб 

усі мали можливості підготуватися. Активне обговорення проблеми найчастіше 

відбувається в невимушеній атмосфері за чашкою кави 

Методичний ринг проводиться так. Два опоненти заздалегідь готуються 

до обговорення двох питань. Кожний опонент має групу підтримки. Група 

аналізу (журі) оцінює рівень захисту кожного погляду на певне питання, потім 

усі разом підбивають «підсумки». Щоб зняти психологічну напругу, варто 

заздалегідь продумати, чим заповнити паузу (педагогічні ситуації, ігрові 

завдання). 

До цієї ж форми роботи можна віднести «Брейн-ринг», «Що? Де? Коли?», 

«Щасливий випадок», «Слабкий ланцюжок» тощо. Такі заходи проводяться за 

традиційним сценарієм. 

Методичний фестиваль використовується для обміну досвідом роботи, 

запровадження в практичну діяльність нових педагогічних ідей і методичних 

знахідок. На фестивалі відбувається ознайомлення з кращим педагогічним 

досвідом, із нестандартними ідеями, методиками, які виходять за межі традицій 

та загальноприйнятих стереотипів. 
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Педагогічні турніри. Розпочинати підготовку до проведення цієї форми 

методичної роботи потрібно за місяць. Обираються ведучий та журі. 

Вихователям повідомляють домашнє завдання. Потім обирають капітанів та 

опрацьовують літературу з теми турніру, обмірковують виконання домашнього 

завдання. Окрім того, передбачається низка запитань, ситуації, завдань, 

невідомих командам, які треба буде розв’язати в ході турніру (на відміну від 

КВК, що проводяться за традиційним сценарієм). 

Диспути − усний науковий спір, обговорення якогось питання публічно, 

перед аудиторією. Як інтерактивна форма роботи це можуть бути зіткнення 

ідей, думок, точок зору, дебати після доповіді. Здебільшого, опоненти 

визначаються заздалегідь. 

Дискусія – колективне обговорення якогось складного питання. 

Заздалегідь готується література відповідно до теми, оформлюється 

приміщення, учасники ознайомлюються з темою. Під час підготовки можуть 

бути створені творчі групи, які пропонують свою програму, позицію. 

Наприкінці дискусії формується єдине колективне розв’язання проблеми або 

рекомендації. Питань має бути не більш п’яти. Щоб вичерпати найголовнішу 

проблему дискусії, формулювати її треба так, щоб була можливість висловити 

різні погляди на неї. При цьому дуже важлива роль ведучого: він повинен уміти 

ясно й чітко обґрунтувати вибір теми, що обговорюється, зацікавити аудиторію, 

примусити її думати. 

Мозковий штурм – це процедура групового креативного мислення, а 

точніше засіб отримання від групи осіб великої кількості ідей. Це швидкий, 

рішучий наступ у грі, мета якого – групове розв’язання проблем. 

Першочерговим завданням групи є пошук нових альтернативних варіантів 

розв’язання проблемних ситуацій. Його використовують під час колективного 

планування певної діяльності чи заходу, для накопичення ідей, пошуку рішень, 

виявлення знань або асоціацій учасників із заданого питання. 

«Круглий стіл» визнаний науковцями як одна з ефективних 

інтерактивних форм навчання дорослих. Розрізняють міждисциплінарний « 

круглий стіл» та навчальні зустрічі за «круглим столом». Під час першого на 

обговорення виноситься тема, яку треба розглянути різнобічно: з погляду 

психології, педагогіки, лінговидактики тощо. У такому засіданні беруть участь 

різні фахівці. Слухачам заздалегідь пропонують тему повідомлень, що їх 

коментуватимуть запрошені фахівці: передбачається активна участь педагогів в 

обговоренні проблеми. На навчальні зустрічі за «круглим столом» виноситься 

тема, яка хвилює слухачів або яку треба розглянути ґрунтовніше. Запитання до 

запрошених формулюється заздалегідь. Обговорення, переважно, іде без 

активної участі слухачів. 

Семінар – найпоширеніша форма підвищення кваліфікації педагогів. 

Мета – вдосконалення теоретичної та практичної підготовки вихователів 

відповідно до сучасних наукових досягнень у галузі дошкільної педагогіки й 

дитячої психології. 
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Семінар-практикум вид заняття, мета якого полягає в забезпеченні 

можливості практичного використання теоретичних знань. Він передбачає 

інтенсивну самостійну практичну роботу учасників і ведучого за визначеною 

темою. У процесі проведення семінару-практикуму відбувається безпосередній 

обмін досвідом, розглядаються варіанти розв’язання тих чи тих проблем. 

Ділова гра – метод імітації прийняття рішень у різних педагогічних 

ситуаціях, умовне відтворення організаційної ситуації в ігровій формі. Суть гри 

полягає в тому, що учасники гри продукують свої ідеї відносно заданої 

проблеми, потім разом аналізують їх до того моменту, коли певне рішення 

задовольнить усіх або більшість гравців. Ділова гра, як і всі інші методи 

підвищення кваліфікаційного рівня педагогічного персоналу, максимально 

ефективна лише тоді, якщо її використання продумане й обґрунтоване. Ділова 

гра навчає учасників демократичності й відповідальності. Під час її проведення 

можна створити такі умови, за яких кожен із учасників отримує можливість 

максимально розкрити свій потенціал. Колектив же в цілому отримує не просто 

кваліфікованих працівників, а колективний інтелект, який працює на 

розв’язання спільних завдань. 

Тренінг – форма методичної роботи, спрямована на здобуття знань, умінь, 

навичок, корекцію установок для успішного розв’язання навчально-виховних 

завдань. Під час тренінгу вдосконалюються вміння виступати перед аудиторією, 

вести ділову розмову, правильно поводитись у конфліктних ситуаціях. 

Педагогічний аукціон спрямований на активний обмін новими ідеями, 

думками, педагогічними знахідками: їх захист або пропаганду. На аукціоні 

доцільно презентувати ідею чи проблему, що найбільше хвилює педагогів і 

щодо якої існує багато різних думок. 

Банк ідей – колективне проектування нових ідей для розв’язання 

практичних проблем, які не можна розв’язати в традиційний спосіб 

Бюро педагогічних знахідок покликане дати вихователям інформацію про 

кращі здобутки педагогів у галузі освіти. 

Вікторина – пізнавальна гра, що складається з питань та відповідей. 

Підвищує загальноосвітній рівень вихователів. 

Синтез думок – пошук і виявлення оригінальних рішень із теоретичних 

та практичних питань. 

КВК проводиться для виявлення та збагачення знань педагогів з окремих 

педагогічних проблем 

Клуб «Що? Де? Коли?» має на меті розширення знань із будь-якої 

педагогічної проблеми й формування навичок усного виступу. 

Школа провідного досвіду створюється за наявності в педагогічному 

колективі одного чи кількох вихователів – майстрів педагогічної праці, носіїв 

провідного педагогічного досвіду, нових технологій виховання і навчання. 

Ефективна робота таких шкіл, коли в кожній із них навчається 3−5 педагогів, які 

потребують методичної допомоги. 
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Глосарій 

Інновація – «нововведення в галузі техніки, технології, організації праці 

або управлінні, засноване на використанні досягнень науки й провідного 

досвіду; кінцевий результат інноваційної діяльності». 

Інновація щодо педагогічного процесу – введення нового в цілях, 

змісту, методах і формах навчання й виховання, організація спільної діяльності 

вихователя та дитини. 

Інноваційні педагогічні технології в сучасній дошкільній освіті − 

розвиток науки й техніки сприяв появі нових форм навчальної комунікації, 

новітнім методам розв’язання освітніх завдань. 

Інтерактивне навчання – це навчання в режимі діалогу, постійна 

активна взаємодія всіх його учасників із використанням моделей комунікацій, 

відносин, ролей тощо. 

Інтерактивні методи − це способи цілеспрямованої міжсуб’єктивної 

взаємодії, що забезпечують оптимальні умови розвитку дітей. 

Інтерактивні форми – це взаємодія в парах, групах та мікрогрупах 

(індивідуальні, колективні, групові). 

Веб-квест − проблемне завдання, для виконання якого використовуються 

інформаційні ресурси Інтернету.  

Здоров’язбережувальні освітні технології – це психолого-педагогічні 

технології, які спрямовані на виховання в дітей особистісних якостей, культури 

здоров’я, що сприяють його збереженню та зміцненню, формують уявлення про 

здоров’я як цінності, мотивують ведення здорового способу ЖИТТЯ. 

 
 

 

 

Казкотерапія Сендплей 

  



№3/2017 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
74 

Степ-аеробіка Бестінг 

  
Дихальна гімнастика 

(за О. Стрельниковою) 
Фітбол-гімнастика 

 

Список використаних джерел 

1 Групові форми методичної роботи з педагогами в сучасному 

дошкільному закладі / за заг. ред. К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 

2004. – 144 с.  

2. Дошкільна освіта: словник-довідник: понад 1000 термінів, понять та 

назв / упор. К.Л. Крутій, О.О. Фунтікова. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС»ЛТД, 2010. 

– 324 с.  

3. Карабаєва І. Майстер-клас – інтерактивна форма підвищення 

кваліфікації педагогів /І. Карабаєва // Вихователь-методист дошкільного 

закладу. − 2011. − №9. – С. 26-39  

4. Медведько І. Інтерактивні форми роботи з педагогами / І. Медведько // 

Палітра педагога. − 2010. − №3. – С. 18-22.  

5. Методична робота в ДНЗ / Упорядник Л.А. Швайка. – Х. : Вид. група 

«Основа», 2008. – 287с.  

6. Настільна книга вихователя-методиста ДНЗ / Уклад. О.А. Рудік. – Х. : 

Вид. група «основа», 2010. – 331с.  

7. На допомогу вихователю-методисту. – К. : Шк. Світ, 2009. – 128 с.  

8. Нетрадиційні методи оздоровлення дітей дошкільного віку : 

навчальний посібник / Г.І. Григоренко, Н.Ф. Денисенко, Ю.О. Коваленко, 

Н.В. Маковецька. – Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 116 с.  

9. Оздоровча робота в дошкільному навчальному закладі : навчальний 

посібник / Г.І. Григоренко, Н.Ф. Денисенко, Ю.О. Коваленко, Н.В. Маковецька. 

− Запоріжжя : ЗНУ, 2006. – 99 с. 

10.Організація оздоровчої роботи в дошкільному навчальному закладі / 

Укл. Л.А. Швайка. – Харків : Основа, 2008. − 253 с. 

11. Ревнівцева Н.І. Дні здоров’я в дошкільній установі / Н.І. Ревнівцева // 

Бібліотека вихователя дитячого садка. − 2009. − № 6. – С. 23-38. 

12.Терехова М. Учимся быть здоровыми / М. Терехова // Пралиска. − 

2008. − № 8. − С. 32-33  



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №3/2017 

 

 

 
75 

 

 

 

Шаповал Тетяна Олександрівна, 
практичний психолог ДНЗ №55 «Лелека» 

м. Слов’янська Донецької області 

 

Використання здоровʼязбережувальних технологій в 
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Сучасні орієнтири модернізації системи освіти – доступність, якість, 

ефективність – пред’являють підвищені вимоги до дошкільних навчальних 

закладів. Оптимізація розвитку системи дошкільної освіти можлива лише при 

освоєнні інноваційних здоров’язбережувальних технологій. 

Тому визначились основні умови природовідповідного, 

здоров’язбережувального середовища. 

Задоволення базових потреб дитини. У цьому випадку вона найбільш 

повно розкриває свої здібності, пізнає власну унікальність; у процесі 

самоактуалізації в дитини мимоволі формуються основні компоненти здоров’я. 

Створення екологічно чистого (адаптаційного, реабілітаційного 

розвивального) простору для кожної дитини. Лише в цих умовах ДНЗ зможе 

розкритись індивідуальність кожного вихованця. Завданням дорослого стає не 

формування особистості із заданими властивостями, а допомога дитині в 

пізнанні й створенні себе, навчання й виховання дітей згідно з природою 

кожного, пристосування змісту, технологій й умов виховання до дитини, а не 

навпаки. 

Виховання в дітей потреби в здоров’ї, формування в них елементарних 

знань про здоровий спосіб життя й вироблення індивідуального способу 

валеологічно обґрунтованої поведінки. 
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Головним напрямком роботи ДНЗ стає оздоровлення дітей. Одним із 

головних напрямків роботи психологічної служби є превентивне виховання 

дітей. Це викликано цілою низкою об’єктивних причин. Спостерігається 

зниження числа абсолютно здорових дітей та зріст захворювань за всіма видами 

захворювань. Отже, пошук ефективних мір, спрямованих на оздоровлення дітей 

набуває першочергового значення.  

Опитування батьків показує, що головним для них є психічне та фізичне 

здоров’я дитини. Анкетування педагогів виявило їхнє бажання включитися в 

комплексну роботу, яка дозволяє забезпечити покращення здоров’я дітей. 

Здоров’я дитини (всі його компоненти: фізичне, психічне, соціальне, 

духовне) залежить від її становлення як особистості, яка так само формується 

під впливом гармонійного поєднання природних задатків (С. Рубінштейн, 

Б. Теплов ); вагомих для конкретної дитини мотивів діяльності (Л. Виготський) 

та сприятливого розвивального середовища (С. Смирнов). Важливим чинником 

успіху є також виховання морально-вольових якостей, розвиток емоційної 

сфери та когнітивної сфери (набуття певних знань, умінь, навичок). Треба 

змінювати погляд на дитину як на об’єкт виховання, що потребує прямого 

керівництва. «Якщо розглядати дитину як суб’єкт творчого процесу, то треба 

визначити її право на активність, самостійність, ініціативу у виборі виду 

діяльності, способів дій, інструментарію, партнерів тощо».  

Диференційний підхід, урахування індивідуальних особливостей дітей у 

навчанні та вихованні – це не пристосування мети й змісту навчання та 

виховання до окремої дитини, а пристосування прийомів, методів, форм впливу 

до її індивідуальних особливостей для забезпечення запрограмованого рівня 

розвитку особистості. Індивідуальний підхід створює найсприятливіші 

можливості для розвитку дитини, її схильностей та обдарувань. 

У чому полягає особливість роботи щодо впровадження 

здоров’язбережувальних технологій? Насамперед, це використання традиційних 

форм роботи, але своєрідно поєднаних із прийомами й методами навчання, 

модифікованими та інтерпретованими. Такі форми роботи поєднують 

раціональні та емоційні види діяльності, надають простір ініціативам дітей та 

дорослих. 

Мета роботи – емоційно-особистісний розвиток дітей, формування 

звички до здорового способу життя, укріплення психічного, фізичного, 

духовного та соціального здоров’я дитини засобами сучасних 

здоров’язбережувальних технологій.  

Під час роботи за темою перед нами стояли такі завдання: 

− узагальнення досвіду роботи за темою; 

− впровадження в роботу новітніх технологій; 

− впровадження в практику роботи особистісно-орієнтованої моделі 

спілкування та навчання дітей для підвищення рівня їхньої компетентності в 

питаннях здорового способу життя;  
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− формування психологічного здоров’я як складової здоров’я людини в 

цілому; 

− формування позитивної мотивації в дітей щодо збереження та 

зміцнення власного здоров’я; 

− збагачення емоційної сфери позитивними емоціями: 

− розвиток емоційно-особистісної сфери дошкільників;  

− формування знань у батьків та педпрацівників про психологічне 

здоров’я та шляхи його збереження та зміцнення.  

Аналізуючи тривожні тенденції сучасного світу, можна стверджувати, що 

альтернативою психологічного здоров’я є не хвороба дитини, а відсутність 

можливостей розвитку, неспроможність виконати своє унікальне життєве 

завдання через самореалізацію та самовдосконалення, що починаються вже в 

дитинстві. Отже, закономірним й обґрунтованим є застереження Б. Братуся про 

те, що дедалі більшу кількість людей можна схарактеризувати так: «психічно 

здоровий, але особистісно хворий». Тому зрозумілими стають настанови 

видатного вченого та громадянина Д. Ельконіна − побажання дослідникам, 

ученим та практикам вивчати дитину в єдності її «внутрішнього» та 

«зовнішнього» життя. 

На часі – потреба розробки концепції психологічного здоров’я та його 

основних критеріїв. 

Результати проведеного співробітниками лабораторії дошкільника 

Інституту психології ім. Г. Костюка АПН України дослідження особливостей 

емоційного, пізнавального, вольового та комунікативного аспектів розвитку, що 

у своїй сукупності утворюють загальний психологічний портрет сучасної 

дитини дошкільного віку, виявили виразні наслідки зорієнтованості освітніх 

програм в основному на розвиток вербального інтелекту, стимулювання 

мнемічних функцій, завуальоване обмеження чи пряме гальмування виявів 

варіативної спонтанності дошкільнят. Серед вихователів та за активної 

підтримки батьків продовжує домінувати стереотип про провідну роль 

когнітивного, а точніше, інтелектуального розвитку і, відповідно, недооцінка 

ролі розвитку емоційного, послуговуючись виразом засновника інституту 

психології відомого вченого Г. Костюка, «спонтанного» самовияву дитини. 

Отже, емоційна та тілесна сфери не отримують адекватних умов для 

повноцінного розвитку в дошкільному віці, коли, власне, має починати 

закладатися базис для вибудовування першого загального обрису особистості. 

Широко відоме ставлення батьків і самих педагогів до уроків фізичної 

культури як до маловажливих та другорядних, розповсюджені повчання батьків 

на кшталт: «головою треба думати» − по суті спрямовують дітей на відверте 

ігнорування «мови» свого тіла, нехтування власними почуттями, пригнічення 

своєї емоційної спонтанності. У результаті під загрозою опиняється сама 

цілісність особистості, позаяк її тілесна життєвість є депривованою, 

незадіяною. Постійне стримування емоційних проявів (особливо негативних) не 

лише не сприяє розвитку диференціації власних емоцій та оволодінню 



№3/2017 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
78 

прийнятими способами їх відреагування, а й спонукає дитину нехтувати 

глибоким особистісним смислом своїх різноманітних почуттів. Отже, доцільне 

впровадження, починаючи вже з дошкільного навчального закладу, спеціальної 

системи профілактичних та розвивальних заходів, що в основі мають цілісну 

філософію розуміння розвитку цілісності особистості сучасної дитини. 

Оскільки зовнішній рух є відображенням внутрішньої життєвості, 

відсутність особистісної цілісності так чи інакше виявляється в рухах. 

Звідси й невичерпний потужний потенціал руху як діагностичного, так і 

розвивального, коригуючого засобу. Позитивний досвід, практичні кроки 

психолога, педагога, актора В. Нікітіна на шляху подолання розриву між 

тілесним, емоційним, когнітивним є дуже актуальним і затребуваним особливо 

в наш час. Не втрачають актуальності питання культури емоційної поведінки 

самих педагогів та батьків, домінування вміло замаскованих, неявних чи 

відвертих та однозначно агресивних стереотипів побудови відносин із дітьми. 

Комплексна модель розвивальної взаємодії має бути побудована на 

пріоритетному розвитку саме емоційної та рухової сфери як базових сфер 

загального психічного розвитку. Зовнішня, чуттєво-предметна, матеріальна дія 

слугує джерелом виникнення й розвитку багатьох форм, дій внутрішніх, 

емоційних, пізнавальних. Єдність руху й психіки є настільки очевидною, що 

можна стверджувати: живий рух – це і є психіка. 

Спеціалісти-практики підкреслюють наявність тісного зв’язку між 

фізичним ослабленням дитини та рівнем її психічного здоров’я. Найглибший 

пласт переживань дитини, що визначає її «стан душі», є саме емоційне відчуття 

свого здоров’я чи нездоров’я. 

«Суб’єктивне відчуття здоров’я – це задоволення, яке отримує дитина від 

тіла, що досягає іноді ступеня радості. Саме в таких станах ми відчуваємо 

зв’язок між усіма живими істотами й з усім світом. Біль, навпаки, ізолює нас від 

інших. Коли ми хворіємо, це проявляється не лише симптомом хвороби, а й 

ізолює нас від світу. Здоров’я виявляється в граціозних рухах тіла, в «сяянні» 

тіла, а також в його м якості та теплі. Повна відсутність цих якостей означає 

смерть або смертельну хворобу. Чим більш м’яким та пластичним є наше тіло, 

тим ближче ми до здоров’я». 

Тому надзвичайно важливим є повернення педагогів та батьків для 

розуміння необхідності докладати зусилля до підтримки та розвитку в дитині 

потреби в активному русі, що приносить «м’язову» радість, адже тілесність є 

тим сенсом, що задає гармонійність чи дисгармонійність емоційної сфери 

дитини, а отже, і загальному її розвитку.  

У сучасних старших дошкільників тілесне «Я», або «образ тіла», часто не 

є сформульованим ще на рівні просто «схеми тіла», так само низьким є і рівень 

диференціації та усвідомлення власних почуттів і зв’язку своїх позитивних та 

негативних емоційних станів з певними тілесними проявами. Не поодинокими є 

приклади, коли батьки замість того, щоб прислухатися до дитини, грубо 
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втручаються, порушують наявні, такі важливі тонкі зв’язки, що відчуває 

дитина, «скасовуючи», табуючи їх. Промовистим є зізнання п’ятирічного 

хлопчика: «Коли тато маму бив, у мене дуже заболів животик, але мама сказала, 

що від цього він ніколи не може боліти, а це – від чіпсів. По-чесному, він 

болить, але я тепер боюся казати, терплю». 

Віддаючи належне місце тілесноорієнтованим методам, варто створити 

потенціал для спільної роботи між різними рівнями та аспектами психічної 

діяльності дитини, освоєння дитиною програм емоційного, когнітивного, 

комунікативного, довільного розвитку. 

Актуалізація та закріплення будь-яких тілесних навичок завжди 

передбачає «затребуваність» ззовні таких психічних функцій як емоції, воля, 

пізнавальні процеси, уява, процеси саморегуляції. У контексті підготовки 

старших дошкільників до шкільного навчання можна твердити, що так 

закладаються оптимальні передумови для повноцінної їхньої участі в 

оволодінні читанням, письмом. Практика впровадження програми 

психомоторного розвитку в Німеччині в дошкільну та шкільну освіту засвідчує, 

що через оволодіння власним тілом діти покращують свої когнітивні та 

мовленнєві можливості, виявляють позитивні зміни в здатності до ефективного 

спілкування, відчувають емоційний комфорт. 

Емоції, особливості їх прояву виявляються в тісних формах дії і, якщо 

дитина не вміє виразити почуття гніву якимось чином у прямій манері 

поведінки, то цей афективний стан обов’язково буде виражений в якийсь інший 

спосіб, поза свідомістю, відреагується на різних рівнях організму. Так, зокрема, 

гнів виявляється у скороченнях м’язів у ділянці голови, грудей, живота, 

викликаючи головний біль. Не навчивши дитину спочатку елементарних, 

згодом дедалі складніших прийомів саморегуляції, зусилля вихователів та 

батьків, так само як і медиків, із попередження психосоматичних розладів дітей 

будуть малоефективними. 

Напрацювання світової та вітчизняної психологічної практики свідчать 

про необхідність і можливість реального впровадження до освітнього процесу в 

Україні такої важливої його частини як психомоторний розвиток дитини, 

завдяки якому: 

− оптимізується емоційна сфера; 

− формується активна соціальна позиція; 

− зростають пізнавальні, вольові, комунікативні та творчі можливості; 

− відкривається шлях до поступового осмислення дитиною на наступних 

вікових етапах органічної взаємопов’язаності у світі: рухового, тілесного, 

етичного, естетичного, культурального. 

Не менш важливими, ніж пізнавальні заняття, мають стати спеціальні 

уроки з розвитку емоційної грамотності, метою яких є розвиток емоційної 

компетентності дитини, її емоційного інтелекту, що містить адекватне уявлення 

про власні почуття, уміння управляти своїм настроєм, здатність до 

самомотивації, вміння співпереживати та оволодіння навичками побудови 
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відносин із людьми, конструктивного вирішення різноманітних конфліктних 

ситуацій. 

Оволодіння своїм тілом та емоціями покликане забезпечити бажане 

психологічне здоров’я і наближати дитину до відчуття гармонії себе зі світом та 

людьми. 

Теоретичні основи використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дітьми дошкільного віку 
 

Нормативна база 
Концептуальні положення закріплені Конституцією України, Конвенцією 

з прав дитини, Законом України «Про дошкільну освіту», Законом України 

«Про охорону дитинства», Концепцією дошкільної освіти в Україні, 

Концепцією національного виховання, Національною програмою «Освіта», 

Базовим компонентом дошкільної освіти в Україні, Національною програмою 

«Діти України». 

У Законі України «Про дошкільну освіту» (розділ 1 ст. 7) визначені 

пріоритетні завдання дошкільної освіти: «Збереження та зміцнення фізичного, 

психічного й духовного здоров’я дитини». У Національній Доктрині розвитку 

освіти розділ ІV п.11 зазначено: «Пріоритетним, завданням системи освіти є 

виховання людини в дусі відповідального відношення до власного здоров’я й 

здоров’я оточуючих як найвищої індивідуальної та суспільної цінності…». 

У Концепції дошкільної освіти чітко виділена головна спрямованість 

освітньо-виховного процесу на «Я» дитини, на формування позиції творення 

свого здоров’я. Через відкриття власного «Я» дошкільник виділяє себе із 

оточуючого світу, вивчає простір власного «Я», що спонукає дітей прагнути до 

самозбереження та саморозвитку. У Листі Міністерства освіти і науки України 

від 27.08.04 №1/9-438 «Організація фізкультурно-оздоровчої роботи в 

дошкільному навчальному закладі» звертається увага на те, що фізичне 

виховання дітей спрямовується на охорону та зміцнення здоров’я, підвищення 

опірності й захисних сил дитячого організму; на виховання стійкого інтересу до 

рухової активності, потреби в ній, вироблення звички до здорового способу 

життя. 

Корекційно-розвивальні та профілактичні програми, 

використані в досвіді 
Використання сучасних програм розвитку емоційно-особистісної сфери 

дітей дозволяє досягати позитивних результатів роботи діяльності практичного 

психолога. 

Авторська програма Н. Погосової «Кольоровий ігротренінг» 
спрямована на комплексний розвиток дитини: розвиток та корекцію мовлення, 

формування вольових якостей та творчих здібностей, гармонізацію емоційного 

стану. Застосування цієї програми спонукало до розвитку в дітей психічної 
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довільності, саморегуляції поведінки, тобто емоційно-особистісного розвитку 

дітей, про що свідчать результати моніторингу.  

Корекційно-розвивальна програма «Профілактика психічного та 

емоційного здоров’я та емоційних розладів у дітей старшого дошкільного 

віку» Г. Івасечко. 
Мета програми: сприяння створенню в дошкільнят позитивного 

емоційного настрою; формування вміння звільнятися від напруження, скутості; 

розвиток і корекція емоційної сфери дітей; психокорекція проявів тривожності, 

агресивності, невпевненості, імпульсивності в дітей старшого дошкільного віку. 

Корекційно-розвивальна програма «Розвиток емоційної сфери, 

пізнавальних психічних процесів» О. Камінської. 
Мета програми: забезпечення збереження психічного здоров’я 

вихованців, їхнього психологічного та психосоматичного благополуччя; 

створення умов, що забезпечують свободу самовираження кожного вихованця; 

сприяння створенню позитивного емоційного настрою в кожної дитини та 

позитивного емоційного клімату в групах. 

Танцювально-рухливий напрямок 
Тіло людини створено для руху, який є так само необхідним для життя, як 

і подих. Через рух ми відкриваємо нові можливості тіла, його універсальну 

тілесну мову, а відтак, удосконалюючи рухи, ми самовдосконалюємося. У 

контексті тілесно-орієнтованої, танцювально-рухової терапії та тренінгів 

особистісного зростання, рух, його сила, плавність, різкість, чіткість, 

хаотичність, а також багато інших рухових модальностей слугують одним із 

джерел діагностування. Рух виступає репрезентативною характеристикою 

особистості, дає багатий матеріал для усвідомлення різних аспектів життя, рух 

– це ключ до самопізнання, самовдосконалення та духовного зростання. 

Проявлені в русі чи танці теми усвідомлюються та проживаються 

тотальністю тіла через його тілесну свідомість. Значення нашого тіла є 

неоціненним, оскільки як би ми не шукали, ми не знайдемо психічної дії, 

можливої без опори на фізичну функцію. Тіло є мікрокосмосом, це інструмент 

прояву земних та космічних енергій, а його життя є джерелом нашої свідомості. 

Через тіло ми впізнаємо хто ми. Тіло структурується як основа особистості та в 

її свідомості сприймається як «я» Отже, образ «я» − це образ тіла. Створити 

більш усвідомлене «я», яке здатне проявлятися найбільш повно, ми можемо 

шляхом роботи з різними тілесними практиками. Танцювальна терапія розвиває 

«я» та його розуміння, внутрішній світ людини виноситься на поверхню за 

допомогою виразного руху чи танцю. 

Приймаючи метафору «життя − це танець» і розпочинається він ще в 

утробі під ритм материнського серця, а з народженням цей процес 

продовжується. Прийшовши в цей світ, продовжуємо танцювати свій танок – 

спонтанне соло життя. Виконуємо його у своєму ритмі, просторі та часі, 

вплітаємося в єдине мереживо невербально-комунікативних зв’язків з 

оточуючим середовищем. 
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Танець є складним та багатогранним феноменом, який виникає на 

перетині соціокультурних, соціально-психологічних та особистісних координат. 

Соціально-психологічний підхід до танцю ставить акцент на його 

діагностичній, комунікативній природі й розглядає його як особливий вид 

прояву взаємовідносин, як відношення до світу, до іншої людини, до себе. 

Ідеї «космічного» (С. Куракіна), «сакрального», «езотеричного» (І. Куріс) 

змісту танцю ґрунтуються на розумінні його як «руху особливого роду» 

(С. Куракіна), що виражає ритми Всесвіту, ритми самого життя. 

Танець у прадавні часи знаменувався поєднанням людини з могутніми 

космічними енергіями, він є зовнішнім проявом внутрішнього духу. З давніх-

давен люди краще усвідомлювали вплив небесних енергій. Рух зірок та планет 

на небосхилі були частиною їхнього життя. Ми є невід’ємною частиною 

космосу та зазнаємо його впливу на фізичному, емоційному та духовному 

рівнях. Через танець ми можемо не лише імітувати рух небесних світил, а й 

сприяти пробудженню нашої несвідомої пам’яті. Виконуючи танець планет, ми 

ніби, вбудовуємося в їхній ритм та даємо їм змогу більш творчо працювати на 

нас. Танець планет призводить до рівноваги фізичного (тіло) та небесного 

(душа).  

У танцювально-руховій терапії тіло людини й рух використовується як 

основний засіб самовираження та взаємодії учасників. Танцювально-рухова 

терапія сприяє розвитку особистісного творчого потенціалу людини. 

Мета танцювально-рухової терапії: стимулювання самопізнання, 

усвідомлення власного «я» життєвих цінностей та індивідуальних 

особливостей, актуалізація системи відношень: до себе, до другого, до світу, 

розширення танцювально-експресивного репертуару, гармонізація особистості 

та розкриття її творчої багатогранності. 

Методичні прийоми танцювально-рухової терапії: кінестетична емпатія, 

спонтанний танець, контактна імпровізація, динамічна візуалізація, малюнок 

тощо. 

Питання розкриття в людині її творчого потенціалу та усвідомлення 

власного «я», яке працює в тісному зв’язку з тілом, залишається відкритим. 

Шлях особистісного зростання веде нас до ядра своєї сутності та 

розкриває багатомірність нашого «я» як невід’ємної частини цілого. 

Ми – частина Всесвіту та цілий Всесвіт одночасно, і такими є всі люди. 

Шлях до емоційного комфорту дитини. 

У сучасному суспільстві різко зріс соціальний престиж інтелекту й 

наукового знання. З цим пов’язано прагнення батьків спочатку навчити дітей 

читати, писати, а відтак вже формувати здатність відчувати, думати й діяти. 

Сучасні діти знають набагато більше, ніж їхні однолітки 10−15 років тому, вони 

швидше розв’язують логічні задачі, але значно рідше захоплюються й 

дивуються, обурюються й співчувають, усе частіше вони виявляють байдужість 

і відчуженість, їхні інтереси обмежені, а ігри одноманітні. Дитяче 
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співтовариство сприяє повноцінному психічному й соціальному розвитку 

особистості дитини. 

У період психологічної адаптації дитини до школи в 60% першокласників 

виникають страхи, зриви, загальмованість, а в інших, навпаки, розв’язність і 

метушливість. Найкоротший шлях до емоційного комфорту дитини, зняття 

скутості, навчання відчування й художньої уяви – це шлях через гру, 

фантазування, творчість. Усе це може дати театралізована діяльність. Вона є 

найбільш поширеним видом дитячої творчості, адже саме драматизація, 

заснована на дії, відтвореній самою дитиною, найкраще, дієво й безпосередньо 

пов’язує художню творчість з особистими переживаннями. Заняття сценічним 

мистецтвом не лише вводять дітей у світ прекрасного, а й розвивають сферу 

почуттів, пробуджують співчуття, розвивають здатність поставити себе на місце 

іншого. 

Програма з театралізованої діяльності для дошкільнят спрямована на 

особистісне зростання та формування естетичної культури дитини. 

 

Напрямки роботи психологічної служби ДНЗ із розвитку емоційно-

особистісної сфери 

 

Етапи роботи з розвитку емоційно-особистісної сфери засобами 

здоров’язбережувальних технологій 

«Вчимося берегти здоров’я змалечку» 
Перспективне планування уроків здоров’я та днів здоров’я у 

ДНЗ № 55 «Лелека» 

 

Орієнтовні напрямки роботи: 
− удосконалення матеріально-спортивної бази; 

− підготовка кадрів; 

− забезпечення сприятливих психологічних умов; 

− пропаганда здорового способу життя; 

− об’єднання зусиль сім’ї та ДНЗ для виховання здорової дитини. 

Орієнтовні напрямки зміцнення здоров’я дітей: 
− оздоровче спрямування освітнього процесу; 

− сприятливі психологічні умови; психокорекція; 

− дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил; 

− фізіологічно доцільний режим дня; 

− загартування малюків. 

 

Вересень 

«Я – людина» 
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Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 

М
о
л
о
д

ш
и

й
 

1. «Що я знаю про себе», 

«Я − дівчинка»,  

«Я − хлопчик». 

2. «Подорож до міста 

Здоров’я». 

Гра-розвага. 

 

 

Ігрова 

ситуація. 

«Хай завжди буду Я». 

Мета: викликати радісний 

настрій у дітей; 

закріплювати знання за 

темою «Я − людина»; 

виховувати повагу до людей. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Що я вмію», 

«Я та мої почуття». 

 

«Шкідливо-корисно», 

«Добре-погано». 

 

«Все про людину». 

Бесіда-гра. 

 

 

Дидактична 

гра. 

 

Прислів’я, 

загадки. 

 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Я − людина», 

«Мій портрет». 

 

 

«Знай, люби своє тіло», 

«Буквар здоров’я». 

 

 

 

«Добре-погано», 

«Шкідливо-корисно». 

Розгляд 

альбомів, 

малюнків. 

 

Загадки, 

бесіда, 

розгляд 

ілюстрацій. 

 

Дидактичні 

ігри. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

«Ніхто не піклується про тебе краще, ніж ти сам» 
 

Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 

М
о

л
о
д

ш
и й
 «Це дуже шкідливо» 

(гриби, ягоди). 

Гра-

розповідь, 

«Я здоров’я бережу, сам собі 

допоможу». 
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«Знай і будь обережним 

(рослини ліса), 

«Шкідливо-корисно». 

 

 

«Одягнемо ляльку», 

«Добре-погано». 

 

«Щоб не сталося біди». 

розгляд 

ілюстрацій. 

 

Гра-

розповідь, 

дидактична 

гра. 

 

Ігри. 

 

 

Бесіда. 

Мета: вчити дітей бути 

обережними до власного 

здоров’я. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Що таке здоров’я», 

«Якщо хочеш бути 

здоровим». 

 

«Знай і будь 

обережним», 

«Щоб не трапилось біди, 

пам’ятай про це завжди». 

Бесіда. 

 

 

 

Гра-

розповідь. 

 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Якщо хочеш бути 

здоровим». 

 

«Щоб не трапилось біди, 

пам’ятай про це завжди». 

 

 

 

 

 

«Як би ти вчинив?», 

«Сигнал тривоги». 

Бесіда. 

 

 

Гра-

розповідь, 

розгляд 

ілюстрацій, 

аналіз 

ситуацій. 

 

Ігрова 

ситуація. 

 

 

 

 

Листопад 

«Культура харчування та здоров’я» 

 

Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 
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М
о
л
о
д

ш
и

й
 

«Як Вітю вчили їсти 

ложкою», « Як ми їмо». 

  

«Збери кошик Сніданку, 

Обіду, Вечері». 

 

«Про культуру 

харчування». 

Гра-

розповідь. 

 

Гра. 

 

 

 

Вірші, 

пісні, 

потішки. 

«Вітаміни-помічники». 

Мета: розкрити дітям 

значення вітамінів для 

організму людини. 

Формувати пізнавальний 

інтерес до природи, 

прищеплювати любов до 

неї. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Як поводитися за 

столом», 

«Казка про ніж та 

виделку». 

 

«Федорине горе» 

(К. Чуковський). 

 

 

 

 

«Про корисну їжу», 

«Для чого я їм?». 

Бесіда, 

розгляд 

ілюстрацій. 

 

 

Читання, 

рішення 

пошуково-

проблемних 

ситуацій. 

 

Бесіда. 

 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Вітаміни − наші 

друзі», 

«Для чого та як ми їмо». 

 

«Етикет та 

гостинність», 

«Запрошуємо до чаю», 

«Я вважаю, що 

корисно...». 

Бесіда. 

 

 

 

Розгляд 

альбому, 

сюжетно-

рольова гра. 

 

У
сі

 

гр
у
п

и
 «Дари осені». Виставка.  

 

 

Грудень 

«Вода та здоров’я», «Я дружу з водою» 

 

Вік Зміст Уроків здоров’я Форма Тематика Дня здоров’я 
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дітей роботи 
М

о
л
о
д

ш
и

й
 

«Я дружу з водою». 

 

«Щоб бути чистим». 

 

«Викупаємо ляльку». 

 

 

«В гостях у Білочки», 

«Мийдодир» 

(К. Чуковський), 

«Мікроби та мило». 

Гра-бесіда. 

 

Гра-заняття. 

 

Лялькова 

вистава. 

 

Ігрова 

ситуація. 

«Чистота – запорука 

здоров’я». 

Мета: формування інтересу 

та бажання підтримувати 

чистоту та закріплювати 

гігієнічні навички. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Розкажи як ти 

вмиваєшся». 

 

«Мікроби та мило», 

«Краплинка-

мандрівниця». 

 

«Що ти думаєш про 

це...». 

Бесіда. 

 

 

Ігрова 

вправа. 

 

 

Гра-заняття. 

 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Від простої води та 

мила в мікробів 

зникають сили». 

 

«Чарівна щітка». 

 

 

«Сонце, повітря, вода − 

наші друзі». 

Бесіда, 

розгляд 

ілюстрацій. 

 

Лялькова 

вистава. 

 

Бесіда-

вистава. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Січень 

«Традиції та звичаї українського народу» 

 

Вік Зміст Уроків здоров’я Форма Тематика Дня здоров’я 
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дітей роботи 
М

о
л
о
д

ш
и

й
 

«Моя родина», 

«Про рушнички». 

 

 

Українські народні ігри. 

Бесіда-

розповідь. 

 

 

Заучування, 

обігрування. 

«У здоровому тілі − 

здоровий дух». 

Мета: створити радісний 

настрій, бажання виконувати 

спортивні вправи. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Мій рідний край», 

«Обереги українського 

народу (рушники, 

вінок). 

 

Українська народна 

іграшка, 

Українські народні ігри. 

Бесіда-

розповідь. 

 

 

 

Виготов-

лення, 

заучування, 

обігрування. 

 

С
т
ар

ш
и

й
  

«Мій рідний край», 

«Традиції та звичаї 

українського народу». 

 

«Колядки, щедрівки». 

 

 

 

Українські народні ігри. 

Бесіда-

розповідь 

 

 

Заучування, 

театралі-

зація. 

 

Заучування, 

обігрування. 
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Лютий 

«Я − частина природи» 

 

Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 

М
о
л
о
д

ш
и

й
 

«Зелена аптека». 

 

 

«На лісовій галявині», 

«Крилаті друзі». 

Гра-

розповідь. 

 

Дидактичні 

ігри. 

«Зберігаймо Землю та 

життя». 

Мета: вчити дітей дбайливо 

ставитись до природи, 

охороняти рослинний і 

тваринний світ. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Рослини, які лікують 

людину». 

 

«Зелена аптека». 

 

 

«Я − частина природи». 

Розгляд 

ілюстрацій. 

 

Гра-

розповідь. 

 

Правила 

поведінки в 

природі. 

 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Природа поруч зі 

мною», 

«Я − частина природи». 

 

«Лікарські рослини», 

«Країна здоров’я». 

 

«Екологічна допомога». 

 

Правила 

поведінки в 

природі. 

 

Розгляд. 

Ілюстрацій. 

 

Ігрові 

ситуації. 

 

У
сі

 

гр
у
п

и
 

«Природа та фантазія». Виставка.  
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Березень 

«Краса душі − доброта» 

 

Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 

М
о
л
о
д

ш
и

й
 

«Чарівні слова».  

 

«Привітання – прояв 

ввічливості». 

 

«Чарівні слова». 

Гра. 

 

Гра-бесіда. 

 

 

Гра. 

«День чарівних слів». 

Мета: виховувати в дітей  

ввічливість, доброту,  

закріплювати навички 

культури поведінки, 

використання ввічливих 

слів. 

С
ер

ед
н

ій
 

«Казка про добро й зло». 

 

«Мені добре, коли...». 

 

«Я і мої думки». 

Читання, 

бесіда. 

 

Гра-бесіда. 

 

Бесіда. 

 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Казка про холодне та 

гаряче серце». 

 

«Я малюю добро», 

«Я бачу гарне», 

«Я люблю». 

 

«Сила слова», 

«Оціни вчинок». 

Читання, 

бесіда. 

 

Малювання,  

гра-бесіда. 

 

 

Дидактичні 

ігри. 

 

 

Квітень 

«Від усмішки стане веселіше» 

 

Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 

М
о
л
о
д

ш
и

й
, 

с
ер

ед
н

ій
 

«Подаруй усмішку», 

«Дружба починається з 

посмішки». 

 

«Весело-сумно». 

Гра-бесіда. 

 

 

 

Дидактична 

гра. 

«Від усмішки похмурий день 

світліше». 

Мета: створити бадьорий, 

гарний настрій. Розвивати 

почуття гумору. 
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С
т
ар

ш
и

й
 

«Сміх − це здоров’я». 

 

 

«Мій настрій», 

«Смішні історії 

(ситуації) із життя 

групи». 

Гуморина. 

 

 

Складання 

розповідей. 

 

 

Травень 

«Профілактика травматизму − запорука здоров’я» 

 

Вік 

дітей 
Зміст Уроків здоров’я 

Форма 

роботи 
Тематика Дня здоров’я 

М
о
л
о
д

ш
и

й
, 

с
ер

ед
н

ій
 «Правила пішохода». 

 

 

«Кицькін дім». 

Гра-

розповідь. 

 

Розгляд 

ілюстрацій. 

«До країни Світофорії». 

Мета: закріпити правила 

дорожнього руху. 

С
т
ар

ш
и

й
 

«Знай та будь 

обережним». 

 

 

Правила поведінки для 

всіх малюків. 

Конкурс 

малюнків. 

 

 

Складання 

карти 

здоров’я. 
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Здоров’я – це складне поняття, яке включає характеристики фізичного та 

психічного розвитку людини, адаптаційні можливості організму, його соціальну 

активність, які в підсумку забезпечують певний рівень розумової та фізичної 

працездатності. 

Сьогодні вже ні в кого не викликає сумніву положення про те, що 

формування здоров’я – не лише й не стільки завдання медичних працівників, як 

психолого-педагогічна проблема. Очевидно, що без формування в дітей і 
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дорослих потреби у збереженні й зміцненні свого здоров’я, сьогодні завдання 

не вирішити. 

У проекті зібрана вся необхідна для організації оздоровчої діяльності 

інформація та визначено її стратегічні напрями та механізми реалізації. Проект 

є основою моделювання фізкультурно-оздоровчої діяльності дошкільного 

закладу в конкретний період його функціонування. 

Актуальність проекту. В останні роки спостерігається різке погіршення 

стану здоров’я дітей, і тому оздоровлення дітей є одним з основних завдань, які 

стоять перед суспільством. Актуальність проблеми визначається високою 

захворюваністю дітей дошкільного віку. Так, результати вивчення динаміки 

основних показників стану здоров’я та розвитку дитини (моніторинг здоров’я) 

показали, що в значної частини дітей, що відвідують дошкільний заклад, 

спостерігаються різні відхилення в стані здоров’я, відставання у фізичному 

розвитку. Отже, необхідним стало вивчення сучасних методик щодо зміцнення 

й збереження дитячого здоров’я. 

Вид проекту: соціально-педагогічний 

Об’єкт: вихованці ДНЗ  

Учасники проекту: 

1. Завідувач ДНЗ 

2. Вихователь – методист 

3. Творча група в складі: 

− вихователі груп, 

− інструктор із фізичного виховання, 

− медична сестра 

4. Батьки ( громадськість). 

Мета проекту: формування у дошкільників потреби у здоровому способі 

життя та отримання освітніх знань. Виховання гармонійно та всебічно 

розвиненої людини  з почуттям національної самосвідомості та створення умов 

для оволодіння  валеологічними знаннями. 

Принципи роботи за проектом:  
− нормативності (у роботі керуватися основними нормативними 

документами); 

− демократизації (у принципах управління − співробітництво, 

партнерство, взаємоповага, взаємодопомога; перевага управління справами, а не 

людьми; перехід від надмірного адміністрування до ділового спілкування;); 

− гуманізації (гармонізація стосунків між усіма учасниками педагогічного 

процесу, створення сприятливих умов для творчої самореалізації усіх суб’єктів 

навчально-виховного процесу); 

− варіативності (забезпечення можливості широкого вибору змісту, форм і 

засобів навчання та виховання); 

− динамічності та модернізації (передбачає оперативне реагування на 

зміни в освітньому середовищі); 
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− комплексності (передбачає рівноцінну реалізацію усіх завдань, які 

стоять перед дошкільною установою); 

− колективної та особистісної відповідальності за процес і результати 

діяльності дошкільного закладу; 

− рефлексії (на раціональному рівні − це надати можливість 

конструктивно аналізувати зроблене, на емоційному – зберігати та 

поглиблювати емоційно-творчу атмосферу в колективі). 

Завдання: 

− оволодіння практичними здоров’язбережувальними вміннями та 

навичками; 

− розвиток індивідуальних здібностей дитини; 

− виховання в дітей почуття відповідальності за стан свого здоров’я. 

Очікувані результати 
1. Підвищення загального рівня психофізичного здоров’я дітей, педагогів 

та батьків. 

2. Підвищення опірності організму дітей, педагогів та батьків до 

шкідливих чинників впливу довкілля. 

3. Зниження показників захворюваності, тривалості гострої 

захворюваності. 

4. Формування ставлення до здоров’я як до цінності й це включає свідоме 

й відповідальне ставлення учнів, батьків та вчителів до своєї поведінки, яка 

впливає на стан здоров’я. 

5. Створення умов для реалізації творчого та інтелектуального потенціалу 

дітей, педагогів, спрямування їх на духовне та фізичне самовдосконалення. 

6. Зміна соціального менталітету батьків та формування в них навичок 

участі в різноманітних формах виховної роботи.  
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ВИСНОВКИ 
Систематична й поступова робота впродовж проекту сприяла 

формуванню гармонійно розвиненої особистості, здатної довго й щасливо жити 

в суспільстві й керуватися установкою на здоровий спосіб життя. Ми виходимо 

з ідеї гармонії, єдності всіх складників здоров’я: фізичного, соціального, 

Розробка дидактичного, 

методичного забезпечення 

питання для практичного 

впровадження 

Залучення до впровадження 

проекту всіх членів педагогічного 

колективу, батьків 

Аналіз літератури з 

питання виховання 

культури здоров’я. 

Створення моделі 

Школи культури 

здоров’я 

Створення 

творчої групи 

І етап. Підготовчо-організаційний 

Розробка проекту 

(визначення мети, 

завдань, змісту 

діяльності) 

ІІ етап. Планово-прогностичний 

Проведення зовнішньої 

експертизи якості розробки та 

управлінського забезпечення 

Захист проекту членами творчої 

групи 

ІІІ етап. Організаційно-виконавчий 

ІV етап Підсумковий 

Звіт про результати 

роботи над проектом 

Здійснення прогнозування 

перспективи подальшої 

роботи творчих груп 
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психічного − для виховання творчої, високоінтелектуальної, соціально 

адаптованої особистості. 

Зазначимо, що вихователі використовували оздоровчі технології під час 

проведення провідної форми роботи з фізичного виховання – фізкультурних 

занять як елемент чи частину заняття.  

Практика показує: жодні заходи не дадуть позитивних результатів, якщо 

до них не залучати батьків. У кожній віковій групі в «Батьківському куточку» є 

цікава відповідна психолого-педагогічна, медична інформація про складові 

здорового способу життя. Виготовлені спеціальні стенди для батьків 

«Зростаємо дужими», «В здоровому тілі – здоровий дух», «Зі спортом 

дружимо» та інші. Батьки, які ведуть здоровий спосіб життя діляться своїм 

досвідом виховання та залучення дітей до фізкультури й спорту. Крім 

інформативно-наочних матеріалів вихователі проводять консультації для батьків 

за такими темами «Щоб здоров’я дітям дати, про здоров’я треба дбати», 

«Організація режиму дня», «Рухова активність – запорука здоров’я», «Як 

провести з дитиною вихідний день», «Здорова дитина – щастя в сім`ї», «Що 

таке оздоровчі технології?».  

Вся робота, яка проводилася в ДНЗ впродовж дії проекту по збереженню 

та зміцненню здоров’я дітей, має ефективний комплексний вплив на зменшення 

захворюваності дітей. 

 

Модель Школи культури здоров’я 
Вимоги сучасності потребують переорієнтації змісту виховання 

підростаючого покоління, зміщення акцентів на створення умов для 

поступального, повноцінного, всебічного розвитку особистості. Для того, щоб 

навчити дітей жити, успішно діяти у світі, самовизначитися в ньому, необхідно 

сформувати в них, починаючи з дошкільного віку, ціннісне ставлення до себе, 

свого образу «Я», одним із компонентів якого є «Я – здоровий».  

Ця парадигма сучасної освіти яскраво відображена в державних 

документах, а саме: Законах України «Про дошкільну освіту» (2001 р.), «Про 

охорону дитинства»(2002 р), «Національній доктрині розвитку освіти» (2002 р), 

«Базовому компоненті дошкільної освіти в Україні» (2012 р.). 

Зокрема, у «Базовому компоненті» одним із основних завдань дошкільної 

освіти на сучасному етапі є забезпечення гармонійного та різнобічного 

розвитку дошкільника, формування в нього ціннісного ставлення до Природи, 

Культури, Людей і Самого Себе. 

Сучасними психологами й педагогами вивчаються умови, найбільш 

сприятливі для цілісного розвитку дитини як особистості, формування її 

психічного здоров’я (О. Кононко, В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, 

Л. Мельник, З. Плохій). Проблему фізичного розвитку дітей дошкільного віку 

досліджували О. Богініч, Е. Вільчковський, Н. Денисенко, Л. Сварковська та ін. 

У працях І. Брехмана, О. Дубогай, Р. Поташнюк та ін. значна увага приділяється 



 Альманах психолого-педагогічного досвіду №3/2017 

 

 

 
97 

питанням дотримання підростаючим поколінням здорового способу життя. 

Широко впроваджується в практику авторська методика М. Єфименка «Театр 

фізичного виховання й оздоровлення дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку», рекомендована МОН України 1997 р. Літературно-сюжетний 

матеріал, доступні природовідповідні рухи вдало знаходять своє місце на 

заняттях із дітьми дошкільного віку, дарують їм особливе психолого-фізичне 

задоволення, здійснюють надзвичайний оздоровчий ефект. Водночас 

залишається недостатньо вивченою проблема організації освітнього процесу з 

формування в старших дошкільників ціннісного ставлення до власного 

здоров’я.  

Мета колективу нашого дошкільного навчального закладу – розкрити 

деякі підходи до організації навчально-виховного процесу з формування в 

старших дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я.  

Педагогічний процес із формування ціннісного ставлення до власного 

здоров’я в дітей старшого дошкільного віку передбачає розкриття істотних 

зв’язків і залежностей, які існують між станом здоров’я людини та її способом 

життя, рівнем знань про здоров’я, настроєм, відносинами з іншими людьми. 

Одним із актуальних завдань у практиці роботи дошкільного навчального 

закладу №37 «Малюк» є забезпечення кваліфікованої допомоги в наданні дітям 

знань про основи здоров’я, формування навичок збереження, зміцнення та 

відновлення фізичного, психічного й соціального здоров’я дітей. Великий 

педагог В. Сухомлинський із цього приводу писав: «Я не боюся ще і ще раз 

повторити: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від 

життєрадісності, бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, 

розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили». 
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Родинне 

виховання 

Заняття з 

хореографії, 

музичні  

Наочна агітація 

Виховні заходи 

Фізкультурні 

паузи, хвилинки 

Здоров’язбере-

жувальні 

технології 

Заняття з ОБЖ, 

основ здоров’я 

Туристичні 

походи 

Виховна робота 

Заняття з фізичної 

культури 

Спортивні 

гуртки 

 

Формування культури здоров’я 

Навчальна діяльність 
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Методична служба 

Проект 

«Школа культури здоров’я» 

Комплексна оцінка стану здоров’я 

дитини 

Паспорти здоров’я 

Мед. карти, державні тести 

Інструктор Медичні 

працівники 

Діагностика 
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Головною метою моделі є підвищення рівня фізичного, психічного, 

духовного здоров’я дошкільників, розробка нових форм навчально-виховної 

діяльності, пошук нових можливостей для покращення стану здоров’я дітей і 

вдосконалення технологій валеологізації  навчального процесу й формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в дітей. 

Теоретично-методологічною основою моделі є Конституція України, 

Конвенція про права дитини, Закон України «Про охорону дитинства», «Про 

соціальну роботу з дітьми та молоддю», «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», Укази Президента України «Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні», «Про затвердження 

Цільової комплексної програми «Фізичне виховання – здоров’я нації». 

Напрямками роботи є:  
1. Психічне, духовне, соціальне здоров’я дитини.  
2. Розвиток фізичного виховання.  
3. Охорона життя та здоров’я дітей.  
4. Оздоровчо-профілактична робота.  
5. Спільна робота з батьками.  
6. Матеріально-технічне забезпечення.  
7. Інформаційно-пропагандистське забезпечення.  
8. Методичне забезпечення.  
Завданнями моделі є: 
1. Допомогти дошкільнику збагатити знання про здоров’я, виховувати в 

них прагнення до здорового способу життя. 

2. Створити відповідне матеріальне та дидактичне середовище для 

реалізації фізкультурно-інтелектуального напрямку. 

3. Оновити навчально-виховний процес, педагогічні технології на основі 

провідних ідей педагогіки. 

4. Забезпечити психологізацію та соціалізацію навчально-виховного 

процесу. 

5. Збагатити особистість валеологічними знаннями. 

6. Створити умови для формування компетентної особистості з належно 

розвинутим почуттям моральних норм, із сформованою екологічною 

орієнтацією. 

Формування культури здоров’я здійснюється через навчальну та виховну 

роботу.  

У навчальній роботі провідне місце відводиться заняттям з фізичної 

культури, ОБЖ, валеології. Фізичне виховання ґрунтується на принципах 

індивідуального та особистісного підходу, пріоритету оздоровчої 

спрямованості, широкого використання різноманітних форм. У навчальному 

закладі працюють спортивний гурток та факультатив.  
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Пріоритетним напрямком роботи Школи культури здоров’я в нашому 

закладі є система роботи з профілактики та пропаганди здоров’я, корекція 

здоров’я. 

 

Організація міжпредметних інтегрованих занять 
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Міжпредметні звʼязки на заняттях із фізичного виховання 

Тема «Їжа. Продукти» 

 
Ф

ІЗ
И

Ч
Н

А
 К

У
Л

Ь
Т

У
Р

А
 

Взаємодія фізичної культури з іншими розділами програми 

Введення у світ 

кількості, логіки, 

часу 

Вправляти дітей у 

лічбі за допомогою 

зорового, 

слухового апарату. 

Орієнтуватися в 

просторі: зліва-

справа, попереду-

позаду, далеко-

близько. Розрізняти 

круг, овал, 

знаходити 

предмети 

відповідної форми 

в оточені. 

Розвивати сенсорне 

сприйняття, 

уважність. 

Мовленнєва 

діяльність 
Закріплювати вміння 

дітей розгадувати 

загадки, розвивати 

уяву. Сприяти 

розвитку уваги, 

мислення,            

пам’яті. 

Ознайомлення з 

предметним 

довкіллям 

Закріплювати 

отриманні знання 

про продукти 

харчування, 

розвивати 

цікавість. 

Виховувати 

бережне ставлення 

до продуктів. 

Форми роботи 

Дидактичні ігри 

«Що зайве?» 
Мета: розвивати 

аналітичне 

мислення,уміння 

доводити 

правильність свого 

судження. 

«Я знаю 5 назв» 
Мета: закріпити 

уміння 

класифікувати та 

називати овочі, 

фрукти, продукти 

харчування. 

Дидактична гра 

«Що ми їмо» 

Мета: закріпити з 

дітьми поняття 

продукти тваринного 

та рослинного 

походження, 

продовжувати вчити 

правильно вимовляти 

всі звуки. 

Мовленнєва гра на 

вимову звуку Ч 

Чу-чу-чуки-чу (обома 

руками плескають по 

колінах) 

Калачів напечу (місять 

Дидактичні ігри 

«Чарівна 

торбинка» 
Мета: формувати 

уявлення 

вихованців про 

види круп, 

закріпити уміння 

кидати торбинку в 

ціль. 

«Знайди зайвого» 
Мета: 

закріплювати 

уміння дітей 

класифікувати 

промислові та 
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тісто) 

Чи-чи-чики-чи (обома 

руками плескають по 

колінах) 

Калачі в печі (рух, 

ніби саджають калач 

у піч: (долоні від 

грудей вперед) 

Че-че-чеки-че (обома 

руками плескають по 

колінах) 

Ой у пальчики пече 

(витягують із печі, до 

грудей, махають 

руками, ніби 

обпеклися) 

Ча-ча-чаки-ча (обома 

руками плескають по 

колінах) 

Хто тут хоче 

калача?(ніби тримають 

хліб на долонях). 

Бесіда 

«Щоб смачним був 

обід, мамо, зроби все 

як треба» 

Мета: Виховувати 

дбайливе ставлення до 

їжі, необхідність 

раціонального та 

економного 

використання 

продуктів харчування. 

Привчати дітей 

цінувати продукти. 

Мовленнєві перлинки 

Прислів’я та приказки 

про їжу. 

Без їжі й віл не 

потягне. 

Водою ситий не 

будеш. 

продовольчі 

товари. 

Бесіда 

«Солодкі 

продукти» 

Мета: 

закріплювати 

знання дітей про 

кондитерські 

вироби. 
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Літом сякий-такий 

бур’янець, а хліба 

буханець − то й ситий 

чоловік. 

Повар від запаху 

ситий. 

Риба не хліб, ситий не 

будеш. 

Хто сит, той гадає, що 

вже ніколи не 

зголодніє. 

І ріски в роті не було. 

Ні росинки, ні 

порошинки в роті не 

було. 

Чудний бублик: 

кругом об’їси, а 

всередині нема нічого. 

Калач за калач, а дарма 

нічого. 

Без приправи й 

паляниці не зробиш. 

Із-за смичка − тонка 

паляничка. 

Їв би паляниці та зубів 

нема. 

Ознайомлення з природою 

Закріпити знання дітей про 

осінні овочі та фрукти. 

Валеологія 

Закріпити знання дітей про 

користь вітамінів для 

здоров’я людини. 
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 Форми роботи 

Дидактичні ігри 

«Зваримо борщ і компот» 
Мета: узагальнити уявлення 

дітей про овочі та фрукти. 

«Маленькі кухарі» 

Мета: закріпити уміння дітей 

знаходити типові якості об’єктів, 

уявляти себе ким або чим-небудь, 

показувати нескладні дії. 

Бесіда 

«Про дари осені» 

Мета: закріплювати знання дітей 

про осінні явища. 

Дидактичні ігри 

«Диво дерево» 
Мета: закріпити правила 

здорового харчування, 

розширювати світогляд. 

Виховувати бажання бути 

здоровими. 

«Такі чудові ласощі» 
Мета: виховувати дбайливе 

ставлення до свого здоров’я. 

Сформувати поняття про те, 

що надмірне вживання 

солодощів  може бути 

шкідливе для здоров’я. 

Бесіда 

«Корисні продукти 
харчування» 

Мета: закріплювати знання 

дітей про значення їжі для 

здоров’я людини. 

На заняттях можна використовувати 

рухливі ігри загадки про їжу 

психогімнастику 

або релаксаційні 

вправи 

«Мама варила 

обід», 

«Їстівне – не 

їстівне», 

«Збери яблуко в 

кошик» −  

розвивати 

спритність і 

наполегливість. 

Виховувати 

відповідальність за 

виконання роботи, 

уміння доводити 

заплановане до 

кінця. 

«Хто більше збере 

Холодильник 

похвалився, 

що на дім 

перетворився, 

де смачна й свіжа 

проживає … (їжа). 

Морква, біб і 

цибулина, 

бурячок і капустина, 

ще й картопля − шусть 

у горщик. 

Ну й смачний ми 

зваримо … (борщик). 

Довго з тіста їх 

ліпили, 

у окропі поварили. 

«Лимон» − вправа 

на розслаблення 

м’язів рук. 

«Приємні спогади» 

− вправа на 

розслаблення тіла. 
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картоплі» −  

розвивати 

спритність, силу. 

«Хто далі кине 

моркву» −  

розвивати силу. 

«Прокоти кавун у 

ворота» −  

розвивати 

спритність. 

«Знайди й 

промовчи» − 

розвивати 

спостережливість. 

«Збий горіх» − 

розвивати окомір. 

«Яблуко через 

сітку» - розвивати 

силу рук. 

«Іменинний пиріг» 

− розвивати 

почуття ритму. 

«У ведмедя во 

бору» − розвивати 

спритність. 

«Знайди, де 

сховано» − 

розвивати 

уважність. 

«Садіння картоплі» 

− удосконалювати 

навички бігу. 

«Вантаження 

кавунів – навички 

ловіння м’яча. 

«Хто більше» − 

навички метання в 

ціль. 

Білки, жолуді, 

горіхи – 

удосконалювати 

навички бігу. 

Потім дружно 

ласували 

ще й сметанки 

додавали. (Вареники) 

Зелену травичку 

корівка жує 

Та біле мене воно 

людям дає. (Молоко) 

У воду цукор, з 

продуктів 

Сиплемо лише 

сухофрукти, 

Варимо в каструлі й от 

Вийшов в нас 

смачний  … (компот). 

Був зерном він у землі, 

Став із сіллю на столі. 

З ним їсти ми сідаємо,  

І гостей стрічаємо. 

(хліб). 

Можна смажити, 

варити, 

Можна й сирими пити. 

Їх несе нам курочка, 

Птаха-чеботурочка. 

Є шапка, але немає 

голови; є ноги, але без 

черевика. (Гриб) 

Я кислий був зелений. 

Дозрів − і пожовтів. 

З жарких країн, 

малята, до чаю 

прилетів! 

Хоч кислий я, малята, 

зі мною чай 

смачніший. 

Додам я аромату −і 

станеш 

здоровішим. (Лимон) 

Що то за голова, що 

лиш зуби й 

борода? (Часник) 
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«Принеси не 

розплескавши воду 

в ложці» - 

координація рухів. 

Я росла в темній 

темниці, як зросла − 

взяли у світлиці, 

з мене шкуру всі 

деруть, мене варять, 

мене труть, пироги з 

мене печуть. 

Відгадайте, хто ж я є, і 

назвіть ім’я 

моє. (Картопля) 

Спочатку я в окріп 

попав, 

А потім вінегретом 

став. (Буряк) 

На яблуньці ми зріли, 

на сонці боки 

гріли. (Яблука) 

А скажіть-но, любі 

діти: без чого юшки не 

зварити? (Риба) 

Я духмяний, в 

дірочках, а на смак так 

просто – ах! (Сир) 

Зі мною кожен 

бутерброд, зазирає вам 

у рот (Ковбаса) 

 

Індивідуальні заняття 

з дітьми високого 

рівня 

з дітьми низького 

рівня 

з дітьми, які часто 

хворіють 

(після хвороби) 

Рухливі ігри та 

вправи 

«Зайвий предмет», 

«Влучи в ціль» 

«Вантаження 

кавунів» 

Рухливі ігри та 

вправи 

«Знайди й промовчи», 

«Принеси горішки на 

сніданок мишці» 

Рухливі ігри та 

вправи 

«Іменинний 

пиріг», 

«Веселі колобки» 
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Система фізкультурно-оздоровчої роботи в ДНЗ №37 «Малюк» 
 

№ Напрямок 

роботи 

Зміст роботи Особливості 

організації 

Група Тривалість Відпові-

дальний 

І. 

К
о

м
п

о
н

ен
т 

ф
із

к
у

л
ь
ту

р
н

о
-о

зд
о

р
о

в
ч
о
ї 

д
ія

л
ь
н

о
ст

і 

Фізкультурні 

заняття 

3 рази на 

тиждень 

Усі 

групи 

Молодша − 15 хв. 

Середня − 20 хв. 

Старша − 25 хв. 

(за розкладом) 

Вихователі 

Фізкультурні 

паузи 

Між 

заняттями 

Усі 

групи 

5 хв. (якщо немає 

музичного чи 

фізкультурного 

заняття) 

Вихователі 

Фізкультурні 

хвилинки 

Щоденно Усі 

групи 

На заняттях Вихователі 

Ранкова 

гімнастика 

Щоденно Усі 

групи 

10 хв.  

(за графіком) 

Вихователі 

Гімнастика 

пробудження 

Щоденно Усі 

групи 

Після денного сну 

7–10 хв. 

Вихователі 

Фізкультура 

на свіжому 

повітрі 

Щоденно 

(крім днів, 

коли є 

заняття з 

фізкультури 

на свіжому 

повітрі) 

Усі 

групи 

І половина дня, 

15–20 хв. 

Вихователі 

Піші 

переходи 

Під час 

денної 

прогулянки 

за планом 

вихователя 

Усі 

групи 

Молодша − 60 хв. 

(20 хв. 

відпочинок). 

Середня − 60 хв. 

(до 25 хв. 

відпочинок). 

Старша − 60 хв. 

(до 25 хв. 

відпочинок). 

Вихователі 

Спортивні 

розваги 

1 раз на 

місяць 

Усі 

групи 

Молодша − 20 хв. 

Середня, 

старша − 30 хв. 

Вихователі 

Спортивні 

свята 

2 рази на 

рік (зима, 

літо) 

Усі 

групи 
Молодша − 20 хв. 

Середня, 

старша − 30 хв. 

Вихователі 

День здоровʼя 1 раз на 

місяць 

Усі 

групи 
За планом Вихователі 
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  Самостійна 

рухова 

активність 

Щодня під 

керівництвом 

вихователя 

Усі 

групи 

Тривалість 

залежить від 

індивідуальних 

особливостей 

дітей 

Вихователі 

Індивідуальна 

робота на 

прогулянці 

Щоденно Усі 

групи 
Робота з розвитку 

основних рухів та 

спортивних вправ 

Вихователі 

Доріжки 

здоровʼя 

Щоденно 

після 

денного сну 

Усі 

групи 
Підгрупами  

(7–10 дітей) 

Вихователі 

ІІ. 

П
р

о
ф

іл
ак

ти
ч

н
о

-л
ік

у
в
ал

ь
н

и
й

 к
о
п

о
н

ен
т 

Вітамінні чаї 2 рази на 

тиждень у 

приміщенні 

групи 

Усі 

групи 
Після 

фізкультурних 

занять в осінньо-

зимовий період 

Вихователі, 

медична 

сестра 

Аромотерапія 2 рази на 

тиждень у 

приміщенні 

групи 

Усі 

групи 
Під час 

загострення 

епідемічного 

стану 

Вихователі, 

медична 

сестра 

Ходіння по 

сольовій 

доріжці 

Щоденно в 

приміщенні 

групи 

Усі 

групи 
Під час 

гігієнічного 

комплексу після 

денного сну 

Вихователі 

Сонячні та 

повітряні 

ванни 

Щодня Усі 

групи 
На свіжому 

повітрі влітку 

Вихователі 

Масаж 

пальчиків 

Щоденно в 

приміщенні 

групи 

Усі 

групи 
На заняттях, 

упродовж 

виконання 

гігієнічних 

процедур 

Вихователі 

Часникові 

зрошування 

У 

приміщенні 

групи 

Усі 

групи 
Під час 

загострення 

епідемічного 

стану 

Вихователі 

Корекційні 

вправи 

порушення 

осанки й 

плоскосто-

пості 

Щодня в 

приміщенні 

групи, у 

фізкультур

ній залі 

Усі 

групи 
За планом 

вихователя 

Вихователі 
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ІII. 

О
зд

о
р
о

в
ч
и

й
 к

о
м

п
о

н
ен

т 

Пальчикова 

гімнастика 

2 рази на 

тиждень у 

приміщенні 

групи 

Усі 

групи 
За планом 

вихователя 

Вихователі 

Психогім-

настика 

Щодня в 

приміщенні 

групи, на 

свіжому 

повітрі, у 

фізкультур

ній та 

музичній 

залах 

Усі 

групи 

На заняттях Вихователі 

 

Модель організації фізкультурно-оздоровчої роботи у 

дошкільному закладі 
 

№
 

з/
п

 

Ф
із

к
у

л
ьт

у
р
н

о
-

о
зд

о
р
о
в
ч
а 

р
о
б

о
та

 

Ч
ас

 п
р
о
в
ед

ен
н

я
 

Т
р
и

в
ал

іс
ть

 

Ф
о
р
м

а 
о
р
га

н
із

ац
ії

 

У
м

о
в
и

 

п
р
о
в
ед

ен
н

я 

п
о
я
сн

ен
н

я
 

П
ер

іо
д

и
ч
н

іс
ть

 

В
ід

п
о
в
ід

ал
ьн

и
й

 

1 Ракова 

гімнастика 

8.00−8.30 5−15 хв. групова На свіжому 

повітрі. 

У зимовий час 

або за 

несприятливої 

погоди – у 

фізкультурній 

або 

музичній залі. 

Щоденно Вихователь 

2 Фізкультурні 

заняття 

за 

розкладом 

20–25 хв. – 

молодша, 

середня; 

30–35 хв. – 

старша. 

групова У фізкультурній 

формі. 

На свіжому 

повітрі (за 

сприятливих 

умов), у 

фізкультурній 

залі. 

Двічі на 

тиждень 

Інструктор із 

фізичного 

виховання 

3 Басейн за 

розкладом 

20–25 хв. – 

молодша, 

середня; 

30–35 хв. – 

старша. 

підгрупова Плавки, 

шапочки для 

плавання, 

рушники. 

Двічі на 

тиждень 

Інструктор із 

фізичного 

виховання 

(плав рук) 



№3/2017 Альманах психолого-педагогічного досвіду  
 

 

 
112 

4 Фізкульт-

хвилинки 

або рухливі 

паузи 

на 

заняттях, 

між 

заняттями 

5–10 хв. 

 

3–5 хв. 

групова, 

підгрупова 

На заняттях. 

Між заняттями, 

що вимагають 

статичних поз. 

Щоденно Вихователь 

5 Оздоровчі 

хвилинки 

І та ІІ 

половини 

дня 

до 8 хв. підгрупова Обладнання: 

масажні 

килимки, 

масажні м’ячі, 

рукавички, тощо. 

Самомасаж, 

корекція 

постави, стоп. 

Щоденно Вихователь, 

медична 

сестра 

6 Туристичні 

походи 

І 

половина 

дня 

15−40 хв. 

(залежно 

від віку й  

фізичної 

підготовки 

дітей). 

групова Згідно з 

інструкціями. 

Обов’язкові 

перерви з 

відпочинком. 

Двічі на 

місяць 

Вихователі, 

інструктор із 

фізичного 

виховання 

7 Рухливі ігри. 

Самостійна 

рухова 

діяльність 

упродовж 

дня 

5−20 хв. 

(залежно 

від віку 

дітей). 

фронталь-

но-

підгрупова, 

індивіду-

альна 

На повітрі. 

Різного 

фізичного 

навантаження. 

Ранній – 2. 

Молодший, 

середній – 

4. 

Старший – 

6. 

Вихователі 

8 Гімнастика 

пробуджен-

ня 

Корекційна 

гімнастика 

Дихальна 

гімнастика 

ІІ пол. дня 

  

5–10 хв. групова Після денного 

сну 

(спеціалізована 

група, санаторні 

групи). 

Щоденно Вихователі 

9 Дні здоров’я 

 

 

Тижні 

фізичної 

культури 

І і ІІ 

половини 

дня 

упродовж 

дня 

групова, 

підгрупова 

Активна рухова 

діяльність дітей 

на свіжому 

повітрі. 

Навчальні 

заняття в цей 

день не 

проводяться 

(лише 

валеологічного 

спрямування). 

Зміст діяльності 

дітей та робота з 

батьками 

оздоровчого 

спрямування. 

1 раз 

на місяць. 

 

 

1раз 

на квартал. 

Інструктор із 

фізичного 

виховання 

 

Інструктор із 

фізичного 

виховання 

(плаврук), 

вихователі 
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Проводяться як  

спортивні свята 

(дні здоров’я) з 

програмою на 

п’ять днів. 

10 Спортивні 

розваги 

 

 

 

 

Фізкультурні 

свята 

ІІ 

половина 

дня 

 

 

 

І 

половина 

дня 

15−35 хв. 

(залежно 

від віку 

дітей) 

 

 

від 30 хв. 

до 1.20 

(залежно 

від віку 

дітей) 

групова Чергуються із 

музичними, 

театральними. 

2 рази 

на місяць 

 

 

 

 

1 раз на 

місяць 

Інструктор із 

фізичного 

виховання 

 

 

 

Інструктор із 

фізичного 

виховання 

(плаврук), 

вихователі 

11 Фізичні 

вправи 

І та ІІ 

половини 

дня 

5−10 хв. індивіду-

альна 

За потреби, 

бажанням дітей 

та як 

індивідуальна 

робота 

вихователя з 

дітьми. 

Щоденно Вихователі 

 12 Прогулянки І та ІІ 

половини 

дня 

3−5 год. на 

день 

  

групова Щоденно. Постійно Вихователі 

 13 Загартуван-

ня: 

 

 

перебуван-

ня в 

полегшеном

у одязі; 

 

одяг 

відповідно 

до пори 

року; 

  

повітряні 

процедури; 

  

ходіння 

босоніж; 

  

обливання 

ніг 

упродовж 

дня 

 

 

постійно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

літній 

період 

6−10 хв. підгрупо-

ва, 

групова, 

індивіду-

альна 

Загартування 

дитячого 

організму 

проводиться 

усіма 

зазначеними 

видами 

впродовж усього 

перебування 

дитини в ДНЗ. 

Постійно 

  

  

  

щоденно 

  

Вихователі, 

старша 

медична 

сестра, 

помічник 

вихователя 
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прохолод-

ною водою. 

 14 Масаж 

(санаторні, 

спеціалізо-

вані групи): 

  

спец. масаж; 

  

горіховий, 

каштановий, 

камінчика-

ми; 

  

самомасаж 

щіточковий, 

губковий; 

  

точковий. 

2 р. на рік 

 

 

 

 

ІІ 

половина 

дня 

  індивіду-

альна 

 

 

 

підгрупо-

ва, група, 

індивіду-

альна 

За призначенням 

лікаря. 

  

 

 

Після денного 

сну, босоніж. 

 

  

  

  

  

  

Щоденно 

  

  

  

  

 

Медична 

сестра з 

масажу 

15 Психоко-
рекція 

 

Заняття з пр. 

психологом, 

казкотерапія 

 

Арт. терапія 

І та ІІ 
половини 

дня 

15−25 хв. 
(залежно 

від віку 

дітей) 

підгрупова 
та 

індивіду-

альна 

Як корекція 
емоційних 

станів дітей, 

підвищення 

життєвого 

тонусу. 

За планом 
практич-

ного 

психолога 

Практичний 
психолог, 

вихователі 

16 Профілак-

тика: 

вітаміноте-

рапія; 

 

 

 

щеплення; 

 

 

аромотера-

пія, 

фітотерапія. 

 

Вживання в 

їжу часнику, 

зеленої 

цибулі 

І 

половина 

дня 

 

за 

інструкцією 

групова 

 

 

 

 

 

 

індивіду-

альна 

 

групова 

 

 

 

ідивіду-

альна 

Вітамінізація І-

ІІІ страв 

вітаміном С 

упродовж року 

свіжі фрукти, 

соки. 

 

За календарем 

щеплень, 

згодою батьків. 

 

 

 

 

В період епідемії 

грипу. 

В осінньо-

зимовий 

період, під 

час епідемії 

грипу. 

 

 

За інд. 

календарем 

щеплень; за 

епідем. 

показника-

ми. 

 

2 тижні в 

осінньо-

весняний 

період 

Старша 

медична 

сестра 
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Конспект фізкультурної розваги 

для дітей молодшого віку 

«Почастуємо Лисичку та Журавля» 

 
Мета: закріпити з дітьми загальнорозвивальні вправи, удосконалювати 

вміння дітей ходити, високо піднімаючи коліна, на носках, «змійкою» між 

розставленими на підлозі предметами; вправляти в повзанні по гімнастичній 

лаві, стрибках із пересуванням вперед; утримувати рівновагу, орієнтуватися у 

просторі, стежити за правильною поставою; розвивати спритність, увагу під час 

гри «Журавель і жабенята»; виховувати доброзичливість, гостинність, бажання 

займатися фізкультурою. Збагачувати практичний досвід дитини. 

Обладнання: декорація (куточок лісу), гімнастична лава, кубики, глечик, 

відерце з муляжами овочів, ложки, каструля з крупою, тарілка, атрибути до 

рухливої гри. 

 

Хід 
Під музику діти заходять до зали, шикуються один за одним.  

Фізінструктор. Діти, ви любите подорожувати? 

А в казку хочете потрапити? Тож сьогодні на нас чекає надзвичайна 

мандрівка. Ми вирушаємо до казки, головні персонажі якої – хитра Лисичка та 

довгоногий Журавель. Діти, як називається ця казка?  

Відповіді дітей. 

Фізінструктор. Отож, по лісі журавель походжав.  

(Діти йдуть по колу, тримаючи руки на поясі й стежачи за своєю 

поставою, 10 сек.) 

Довгі лапи він високо піднімав. 

(Йдуть високо піднімаючи коліна, 20 сек.) 

Лисичка на носочках ступала.  

(Йдуть на носках, 20 с.) 

І смачненьку поживу шукала.  

(Ідуть у напівприсіді, 20 с.) 

Стріла тут Журавля на галяві,  

Запросила в гості ласкаво.  

(Біг, ходьба звичайна, стають обличчям у коло, 30 сек.) 

Загально-розвивальні вправи. 

1. Журавель запрошенню зрадів, 

Крилами весело залопотів. 

В. п. – стоячи, ноги на ширині плечей, руки на поясі. 1 – підняти праву 

ногу й руки одночасно; 2 – повернутися у в. п.; 3 – підняти ліву ногу й руки; 4 – 

повернутися у в. п. Виконати 6 разів. 
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2. Лисичка Журавля пригощала, 

Дорогого гостя розважала. 

В. п. – стоячи, ноги на ширині плечей, руки на поясі. 1 – нахилитися 

вперед, випростати руки; 2 – 3 – випрямитися, плеснути руками по стегнам; 4 – 

повернутися у в. п. Виконати 6 разів. 

 

3. Не вдалося кашу дзьобом вхопити. 

Захотів він Лисичку провчити. 

В. п. – те саме. 1 – повернути тулуб праворуч, руки розвести в сторони; 2 

– повернутися у в. п.; 3 – 4 – зробити те саме в лівий бік. Повторити 6р. 

  

4. Лиска бачила – 

Страва смачненька, 

Та в глечика горло вузеньке. 

В. п. – о. с. – руки на поясі. 1 – піднятися на носки; 2 – повернутися у в. п. 

Виконати 6 разів. 

  

5. Біля нього вона присідала, 

Справа, зліва в глек заглядала. 

В. п. – стоячи, ноги на ширині ступні, руки на поясі. 1 – 3 – присісти, 

нахилити голову праворуч – ліворуч; 4 – повернутися у в. п. Повторити 6 разів. 

 

6. Та голодна й побігла додому. 

Повільний біг на місці до 25 сек. 

 

7. Закінчилася дружба на цьому. 

Ходити на місці. Виконати вправу на відновлення дихання. 

 

Фізінструктор. Діти, ви гостинні й чемні. Правда ж? Тож готуймо для 

Лисички й Журавля смачний обід. 

 

Ігрова вправа «Нагодуємо Журавля». 

Діти перешиковуються в колону по одному. Перед ними стоїть відерце з 

муляжами овочів, далі – гімнастична лава, а за нею глечик. Малята по черзі 

беруть овоч, повзуть із ним по гімнастичній лаві й вкидають у глечик. 

 

Ігрова вправа «Почастуй Лисичку». 
Перед дітьми – каструля з крупою, далі – смуга перешкод і стільчик із 

пустою тарілкою. Дошкільнятам роздають ложки й пропонують наповнити 

тарілку кашею. Діти по черзі набирають крупу в ложку і, тримаючи її в руках, 
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проходять «змійкою» між «пеньочками» (кубиками). Потім висипають крупу в 

посудину. 

 

Рухлива гра «Журавель і жабенята». 

На підлозі лежать обручі. Жабенята стрибають між ними. З являється 

Журавель (фізінструктор).  

Фізінструктор.  
Ходить Журавель по болоту. 

Чап – чап! 

Ловить Журавель жабеняток. 

Хап – хап! 

Жабенята полякались. 

Ква – ква! 

У водичку пострибали. 

Раз – два! 

Після слів «ква – ква» Журавель ловить жабенят, а ті стрибають в обручі й 

присідають. Гра повторюється 3 р. 

По закінченні гри діти крокують по залі, виконуючи вправу на 

відновлення дихання: підіймають руки через сторони вгору (роблять вдих) й 

опускають вниз (видих).  

По закінченні – сеанс аромотерапії. 
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ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ  
 

Темна Анна Борисівна − інструктор із фізичного виховання, вихователь-

методист дошкільного навчального закладі №3 «Ромашка» м. Слов’янська 

Донецької області. 

 

Рабоча Лариса Володимирівна − вихователь дошкільного навчального 

закладу №3 «Ромашка» м. Словʼянська Донецької області. 

 

Махмудова Наталія Вікторівна − завідувач дошкільного навчального 

закладу №22 «Райдуга» м. Білозерське Донецької області. 

 

Соловйова-Зубкова Юлія Юріївна − вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу №22 «Райдуга» м. Білозерське Донецької області. 

 

Рєзнік Олена Михайлівна − вихователь дошкільного навчального 

закладу №15 «Малятко» м. Білицького Донецької області. 

 

Сачко Тетяна Володимирівна − завідувач дошкільного навчального 

закладу №15 «Малятко» м. Білицького Донецької області. 

 

Запорожець Ірина Володимирівна − вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу №15 «Малятко» м. Білицького Донецької області. 

 

Шаповал Тетяна Олексндрівна – практичний психолог дошкільного 

навчального закладу №55 «Лелека» м. Слов’янська Донецької області. 

 

Ганноченко Юлія Валеріївна – вихователь-методист дошкільного 

навчального закладу №87 «Дельфінчик» м. Краматорська Донецької області. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ДЛЯ РОЗМІЩЕННЯ НА 

СТОРІНКАХ РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ 

Для розміщення на сторінках офіційного сайту Ресурсного центру приймають 

науково-методичні матеріали провідного досвіду психолого-педагогічних працівників 

у вигляді перспективних планів, конспектів занять, сценаріїв, тренінгів, корекційних 

програм та ін. 

Рукопис необхідно надсилати в електронному варіанті в режимі .doc версії Word 

1997-2010 рр. на адресу Ресурсного центру. Назви файлів (латиницею) мають 

відповідати прізвищу автора (Рetrenko.doc). 

Вимоги до набору матеріалів. Основний текст рукопису необхідно друкувати 

через інтервал 1,5 без перенесень, 14 кеглем, шрифт – Times New Roman. Параметри 

сторінки: ліве поле – 2,5 см, праве – 1,5 см, верхнє та нижнє – 2 см. Абзацний    

відступ – 1,25 см (прохання не створювати абзацний відступ за допомогою клавіши 

Tab і знаків пропуску). 

Обов’язкове розрізнення знаків дефіс (-) та тире (–), а також використання 

лапок такого формату: «» («текст»). 

Виділення фрагмента тексту можливе курсивом (підкреслення не 

допускається). 

Бібліографічні покликання потрібно оформляти так: на одне джерело – [1, с. 4], 

на кілька джерел – [4, с. 55; 10, с. 15]. Можливе покликання без зазначення сторінки, 

якщо йдеться про джерело загалом. 

Через один рядок після основного тексту – використана література. 

Оформлювати бібліографію потрібно згідно з «Бюлетенем ВАК України» № 5, 

2009 р. 

До матеріалів на окремому аркуші необхідно додати інформацію про автора 

(українською мовою): 

– фото;      – освіта; 

– прізвище, ім’я, по батькові;   – кваліфікаційна категорія; 

– посада;      – рік атестації; 

– місце роботи;     – коло наукових інтересів; 

– стаж роботи за фахом;    – e-mail, мобільний телефон. 

Редакційна колегія Ресурсного центру залишає за собою право рецензувати, 

редагувати та проводити відбір матеріалів. 

Після проходження рецензування буде надіслано повідомлення електронною 

поштою з повним розрахунком вартості та всіх можливих способів оплати за наукову 

обробку, розміщення та видачу сертифіката. 

Відповідальність за достовірність фактів, покликань, власних імен, а також 

правильність перекладу покладено на автора. 

Матеріали, опубліковані на сторінках Ресурсного центру, відображають погляди 

авторів, які не завжди можуть збігатися з позицією редакційної колегії. 

Контакти: Донецька обл., м. Слов’янськ, пров. Вчительський, 1, каб. 14. 

E-mail: resurs-dopp@ukr.net. 

Телефон: (06262) 2-65-87 – кафедра практичної психології. 
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Видавництво Б.І. Маторіна  

84116, м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19. 

Тел.: +38 06262 3-20-99; +38 050 518 88 99. E-mail: matorinb@ukr.net 
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