
Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 109 - 

Список використаних джерел: 
1. Амеліна Л. «Будьте в мистецтві як діти – щирими й безпосередніми : 

Олександр Мурашко (1875–1919) – український художник / 
Л. Амеліна // Образотворче мистецтво. – 2013. – № 1. – С. 76–77. 

2. Жбанкова О. Картина, яка стала пророцтвом… Про Олександра 
Мурашка / О. Жбанкова // Арт-лайн. – 1999. – № 4. – С. 68–69. 

3. Орлова Є. Г. Олександр Олександрович Мурашко – український 
живописець, педагог, громадський діяч / Є. Г. Орлова // Мистецтво в 
школі (музика, образотворче мистецтво, художня культура). – 2010. – 
№ 3. – С. 18–22. 

 
Ірина Тичина  

Науковий керівник: к. п. н., доц. Матвієнко С. І. 
 
ЗМІСТ ВАЛЕОЛОГІЧНИХ ЗНАНЬ І УМІНЬ ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 
У Національній доктрині розвитку освіти України у ХХΙ столітті 

турбота про здоров’я молодого покоління, виховання в них основ  
здорового способу життя (тут і далі – ЗСЖ) визначається як одне з 
пріоритетних завдань. Воно актуалізується на рівні дошкільної освіти, оскільки 
негативний екологічний стан навколишнього середовища, недостатня 
ефективність системи охорони здоров’я, зниження життєвого рівня переважної 
більшості родин провокують погіршення здоров’я дітей від самого 
народження. Головна увага науковців та педагогів-практиків нині приділяється 
тому, що здоров’я треба не стільки повертати, скільки змалку виховувати у 
кожної людини усталені звички і потребу здорового способу життя. 

Слід зазначити, що з прийняттям нової редакції Базового компоненту 
дошкільної освіти в Україні (тут і далі – БКДО), яким задекларовано 
необхідність формування в дитини системи життєво важливих 
компетенцій, було вказано й на необхідність «виховання в дитини 
позитивного ставлення до своєї зовнішності, формування основних 
фізичних якостей, рухових умінь, культурно-гігієнічних, оздоровчих 
навичок та навичок безпечної життєдіяльності» [1, с. 6]. У зв’язку з цим 
було переглянуто зміст тих знань, уявлень, умінь та навичок дітей у галузі 
здорового пособу життя, які відповідають вимогам часу та основним 
положенням БКДО в Україні. 

Зміст – це упорядкована система знань, умінь та навичок, що 
допомагає людині реалізовувати переконаність у дійсності, стимулює 
навчальну та практичну діяльність, формує необхідні до віку соціальні 
почуття тощо. Зміст валеологічної роботи вихователя визначають державні 
комплексні програми, а також авторські програми виховання у дітей 
здорового способу життя.  

Здійснений нами аналіз змісту державних комплексних програм 
дошкільної освіти засвідчив, що усі вони містять завдання щодо зміцнення 
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здоров’я дітей при проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи; 
загартування, формування навичок самостійної валеологічної роботи та 
виховання у дошкільників культурно-гігієнічних навичок. Програми 
знайомлять дошкільників з досить широким колом подій, об’єктів та явищ 
природи і суспільного життя, але в них відсутні знання про організм 
людини та необхідність дбати про своє здоров’я. У програмах зазначається 
на необхідність дотримання дітьми культурно-гігієнічних навичок при 
прийманні їжі, особистої гігієни, зокрема, про необхідність стежити за 
чистотою рук, обличчя, одягу.  

Коротко схарактеризуємо окремі з програм щодо з’ясування підходів 
до формування у дитини системи валеологічних знань та умінь. Так, в 
освітній програмі для дітей від 2 до 7 років «Дитина» в освітній лінії 
«Особистість дитини», в структурному розділі «Здоров’я та фізичний 
розвиток» (для дітей старшої групи надано зміст валеологічних знань і 
умінь стосовно дітей 6-го та 7-го років життя окремо) йвизначено 
необхідність надання дітям знань про засоби загартування, нетрадиційні 
методи та прийоми оздоровлення. У дітей програмі особливо наголошується 
на необхідності оволодіння дітьми елементами різноманітних гімнастик, 
різних видів масажу, релаксацій тощо. Також у даній програмі звертається 
увага на те, щоб діти старшого дошкільного віку за допомогою вихователя 
набули умінь проведення оздоровчо-профілактичних заходів. Це 
сприятиме більш самостійності дитини, її більш активному залученню до 
здорового способу життя [2, с. 150, 205]. 

Ґрунтовно питання, пов’язані з формуванням у дітей різного віку 
особистісної позиції, знань, практичних умінь у галузі здорового способу 
життя визначені у змісті програми розвитку дитини дошкільного віку «Я у 
Світі» [5]. В освітній лінії «Особистість дитини», в структурному розділі 
«Здоров’я та фізичний розвиток» (окремо визначено зміст роботи для дітей 
6 та 7 років) автори програми взяли за основу кілька напрямів роботи з 
дітьми, які відповідно, визначають стратегію роботи педагогів і впливають 
на зміст знань, уявлень та практичних умінь дітей у галузі ЗСЖ.  

У підрозділі «Здоров’я та фізичний розвиток» цієї програми 
зазначено на необхідності формування у дітей знань і уявлень про такі 
ознаки здоров’я, як гарний настрій, апетит, міцний сон та відсутність 
шкідливих звичок. Вказано на необхідності формування у дитини 
свідомого керівництва еталонами ЗСЖ при виконанні фізичних вправ, 
участі у спортивних змаганнях та іграх тощо [5, с. 157]. 

У напрямі роботи «Рухова активність»діти отримують інформацію 
про шкідливість причин гіподинамії. Звертається увага на необхідності 
формування у дитини інтересу до різних видів рухової діяльності, а також 
практичних умінь виконання вправ, участі в іграх тощо. 

Також у цій програмі звертається увага на необхідність формування 
у дітей знань у умінь особистої гігієни та загартування. У старших 
дошкільників формують уявлення про зовнішність, тіло та основні органи, 
вказуючи на те, що усі органи та системи організму мають вправно 
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працювати за умов дотримання їх чистими та охайними. Безперечно, цей 
напрям роботи не є новим для валеології дошкільного дитинства, проте 
виокремлення його окремим підрозділом програми свідчить про 
важливість роботи щодо свідомого засвоєння дитиною умінь особистої 
гігієни, доступних загартувальних процедур тощо. 

Вагомим напрямом роботи з дітьми, як зазначено у даній програмі, є 
засвоєння дитиною норм безпечної поведінки, пов’язаної із рухом. 
Безперечно, сучасна дитина має знати основні небезпеки для свого життя, 
у тому числі – пов’язаних із руховою діяльністю, й уміти їх уникати 
самостійно або за допомогою дорослого. Також, з урахуванням вимог 
сьогодення, скориговано зміст знань і уявлень дітей стосовно статевої 
ідентифікації та диференціації. 

Слід зазначити, що розглянуті нами напрями роботи у галузі 
фізичного розвитку й здоров’я дитини, визначені відповідно змісту 
освітніх ліній БКДО в Україні, зберігаються і в інших чинних державних 
програмах дошкільної освіти. 

Наприклад у комплексній освітній програмі для ДНЗ «Світ 
дитинства», автори програми, зберігаючи структуру цього документа, 
підпорядкованого БКДО, запропоновано деякі інші підрозділи освітньої 
лінії «Особистість дитини», які, на думку авторів програми, повинні 
розширити знання та явлення дітей у певній сфері ЗСЖ. Наприклад, у 
підрозділі «Здоров’я та хвороби» вказується на необхідність 
«ознайомлення дітей із причинами деяких захворювань, безпечну 
поведінку в довкіллі як джерело здоров’я» [6, с. 122]. У підрозділі «Рухова 
активність та саморегуляція» більшою мірою, ніж в інших програмах 
звертається увага на необхідність формування у дитини навичок 
емоційного реагування на власні досягнення у руховій сфері, самостійно 
оцінювати й регулювати можливості власного тіла» [6, с. 123]. 

У парціальній програмі з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності 
дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» 
Л. Лохвицької вказано на те, що педагогами та батьками повинні бути 
забезпечені усі види здоров’я дитини – фізичне, психічне, психологічне, 
моральне, соціальне. Автор звертає увагу педагогів та батьків на необхідність 
«сформувати у дошкільників усвідомлене ставлення до власного здоров’я, 
сформувати валеологічний світогляд і мотивацію ЗСЖ [4, с. 6].  

В авторській програмі Л. Лохвицької та Т. Андрющенко 
«Дошкільникам про основи здоров’я» зазначено, що виховання свідомого 
ставлення до власного здоров’я має поєднуватися з формуванням в дитини 
високої душевності, доброзичливих взаємин) та звичок до відносно 
нескладних способів дій щодо збереження власного здоров’я, його 
зміцнення та відновлення. Отже, йдеться про засвоєння дітьми навичок 
здорового способу життя як шляху до еталону здоров’я [3]. 

Проблема формування у дітей дошкільного віку основ здорового 
способу життя залишається однією із найбільш актуальних для сучасної 
дошкільної освіти. Попри те, що впродовж останніх десятиліть науковцями 
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та педагогами-практиками здійснюється ґрунтовна робота щодо з’ясування 
найбільш ефективних форм, методів, технологій валеології дошкільного 
дитинства, стрімкі зміни умов життя людей, екологічні, соціальні та інші 
чинники визначають необхідність приведення до відповідності 
валеологічних знань та уявлень дітей вимогам сьогодення. Саме це, на 
нашу думку, сприятиме підготовці дитини до подальшого, більш 
самостійного життя й визначення життєвих пріоритетів, у тому числі – у 
галузі здорового способу життя.  
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Розвиток ринкових відносин та зростання економіки в Україні 

зумовлює активізацію діяльності організацій соціальної сфери, специфіку 
їх функціонування. Більшість організаціям для того, щоб вижити, 
необхідно правильно визначати свою стратегію та тактику поведінки і 
систематично проводити управління персоналом. Управління людьми – 
головне завдання менеджменту організації. 
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