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Стаття присвячена актуальній проблемі сучасної дошкільної педагогіки 

– організації навчально-виховного процесу молодших дошкільників на засадах 

діяльнісної парадигми. Авторка статті висвітлює сучасні дослідження з 

валеологічного виховання молодших дошкільників, презентує цікавий підхід 

до розуміння сутності експерементування. Цікавим для практиків є 

детальний опис експериментів різних типів.  
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This article is devoted to the actual problem of modern preschool education - 

the organization of educational process on the basis of the younger preschool 

activity-paradigm. The author of the article highlights current research on 

education valeological younger preschoolers, presents an interesting approach to 

understanding the essence eksperementuvannya. Interesting for practitioners is a 

detailed description of the various types of experiments. 
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Актуальнiсть дослiдження визначається концептуальними положеннями 

Нацiональної доктрини розвитку освiти в Україні, Закону України "Про 

oсвiтy", Базового компоненту дошкiльної освiти в Україні, у яких 

проголошено стратегiчнi завдання щодо збереження та змiцнення здоров'я 

дитини. Вiдтак, неодмiнним компонентом системи нацiональної дошкiльної 

освiти має бути валеологiчне виховання, тобто формування coцiaльно-

психологiчних настанов та активної позицiї дитини щодо дбайливого 

ставлення до здоров'я.  

Згiдно з дiяльнiсною парадигмою в oсвiтi розвиток особистих якостей та 

психiчних процесiв дошкiльника вiдбувається паралельно з оволодiнням 



практичними навичками, прийомами пошукової дiяльностi. Таким чином, в 

оновленому, реформованому дошкiльному навчальному закладi дитина 

повинна оволодiти знаннями та практичними навичками збереження та 

змiцнення здоров'я. Молодший дошкiльний вік є найбiльш сенситивним для 

формування означених якостей, оскільки саме в цьому віці відбувається 

становлення мотивацiйної, дiяльнiсної та когнітивної сфер особистостi.  

Деякi аспекти валеологічного виховання молодших дошкiльників 

висвiтленi сучасними педагогами: органiзацiя валеологiчного виховання 

дiтей молодшого дошкiльного віку (Г. Бєлєнька, Н. Денисенко, Л. Лохвицька, 

М. Машовець) [1], проблема формування цiнностей здоров'я у молодших 

дошкiльнят (О. Богiнiч, З. Плохiй); становлення валеологiчної кулътури дiтей 

(В. Деркунська, Н. Поведенюк, Н. Тимофєєва); питання пiзнання природи з 

позицiї єдності екологiчного та валеологiчногo виховання (Г. Беленька, 

З. Плохiй) [7], проте проблема збереження активної позиції молодшого 

дошкiльника у процесi валеологiчного виховання висвiтлена частково. Так, у 

дослiдженнях Н. Лисенко, Л. Калузької розглянуто вплив цього методу на 

валеологiчне виховання дiтей, але про молодших дошкiльнииків згадано 

лише побіжно [7]. Теоретичнi основи експериментування як методу 

висвiтленi в роботах Г. Беленької, М. Под'якова, психологiчнi передумови 

експериментальної дiяльностi широко представленi в працях Б. Ананьєва, 

Л. Виготського, Д. Ельконiна, З. Iстоміної, О. Леонтьєва, Г Люблiнської, 

проте недостатньо уваги придiляється висвiтленню педагогiчних умов 

органiзацiї експериментування молодших дошкiльникiв у процесi 

валеологiчного виховання [8], [5 ].  

Зазначенi положення зумовлюють мету цiєї статтi, що полягає у 

визначеннi педагогiчних умов експериментальної дiяльностi молодших 

дошкiльникiв та розробцi методики валеологічного виховання молодших 

дошкiльниикiв засобом органiзованого експериментування.  

Наше розумiння валеологiчного виховання збiгається з визначенням 

Е. Вайнера, який трактує його як вплив на свiдомiсть людини з метою 

вироблення соціально-психологiчних настанов та активної позицiї, на 

дбайливе ставлення дитини до власного здоров'я та ведення здорового 

способу життя [3]. На основi такого розумiння, виведено дефiнiцiю 

"валеологiчна вихованiсть", яку розглядаємо як наявнiсть соцiально-

психологiчних настанов та активної позицiї дитини у дбайливому ставленнi 

до власного здоров'я та ведення здорового способу життя. Визначимо також 

досвiд Г. Бєлєнької, яка вважає, що першочерговим завданням у вихованнi 

дошкiльника є формування потреб щодо здоров'я, свiдомого прагнення 

здорового способу життя, валеологiчної культури особистостi [1]. 

Узагальнюючи сказане вище, зазначимо, що повноцiннiстъ, добробут та 

тривалiсть життя кожної особистостi i цiлих поколiнь залежить вiд трьох 

ключових моментів ведення здорового способу життя – знань, yмiнь 

використовувати їх на практицi та сформованих цiнностей. Цi положення 

дозволяють зробити висновок, що стратегiчною метою виховного впливу на 



дитину має бути розвиток i виховання життєлюбної особистостi, яка 

збагачена знаннями про залежнiсть людини від природи.  

Вагомий внесок у проблему пiзнання дитиною природи з позицiї єдностi 

екологiчного та валеологiчногo виховання належить З. Плохiй. Пiзнання 

природи у її роботах тicно поєднано з процесом пiзнання дитиною свого 

власного, фiзичного i психiчного "Я". На думку вченої, визначальним у 

процесi валеологiчногo виховання є когнiтивний компонент, тобто готовність 

i прагнення дитини одержувати, шукати та переробляти iнформацiю про 

об'єкти природи. За таких умов дитина має змогу самостiйно вирiшувати 

проблеми своєї життєдiяльностi. Досвiд самостiйної вiдповiдальної 

поведiнки проявляється у психiчному зростаннi, пробудженнi прихованих 

можливостей дошкiльникiв, сприяє виробленню активної життєвої позицiї. 

Для формування потреб змiцнення здоров'я молодших дошкiльникiв за 

допомогою природних чинникiв слiд ознайомлювати їх з наявними зв'язками 

мiж об'єктами живої та не живої природи й людиною [7]. Таким чином, 

можна зробити висновок, що процес валеологiчного виховання повинен 

ґрунтуватися на практичних та пошyкових методах, спиратися на вікові 

психологiчнi новоутворення молодшого дошкiльника.  

Аналiз психологiчної лiтератури (Б. Ананьєв, Л. Виготський, 

Д. Ельконiн, З. Істомiна, О. Леонтьєв, Г. Люблiнська) дозволив зробити 

висновки, що на етапi молодшого дошкiльного дитинства зв'язуються першi 

зв'язки та стостунки, якi формують найвищу єднiсть суб'єкта та особистостi. 

У дiтей означеного вiкy починає формуватися бiльш складна внутрiшня 

органiзацiя поведiнки, ускладнюється їх дiяльнiсть у цiлому [5]. Oсновнi 

психiчнi новоутворення молодших дошкiльників: перевага наочно-

дiяльнiсного мислення, зародження елементiв символiчної функцiї мислення 

та внутрішнього плану дiй, iнтенсивний розвиток сенсорики, мовлення, 

домiнування предметно-манiпулятивної дiяльностi, створення підґрунтя для 

органiзацiї валеологiчного виховання, шо буде ефективним за таких 

педагoгiчних умов: 1) орiєнтацiя на домiнування експериментальної 

дiяльності молодших дошкiльникiв у рiзних ре жимних моментах; 2) надання 

прiоритету сенсорним дiям у процесi обстеження предметiв, обов'язковостi 

словесного коментування обстежуваних дiй; 3) домiнування самостiйної 

дiяльностi молодших дошкiльникiв перед демонстрацiйними дiями 

вихователя. Вiдтак, оптимальним засобом валеологiчного виховання дiтей 

молодшого дошкiльного віку є експериментування.  

На сьогоднiшнiй день методика органiзацiї дитячого експериментування 

в молодшому дошкiльному вiцi розроблена недостатньо. Це обумовлено 

багатьма причинами: недостатньою теоретичною розробленiстю питання, 

малою кiлькiстю лiтератури з проблеми i, найголовнiше, вiдсутнiстю 

мотивацiї педагогiв до цього виду дiяльностi. Як наслiдок, розвиток дитячого 

експериментування, а особливо експериментування молодших дошкiльникiв 

у практицi роботи дошкiльного навчального закладу вiдбувається дуже 

повiльно. 



Проте багато вчених звертають увагу на унiкальнiсть цього виду 

дiяльностi, що може виступати засобом, методом та формою навчання, 

виховання та розвитку, i особливо пiдкреслюють йогo вплив на рiзномaнiтнi 

якостi особистостi та психiчнi процеси дитини.  

Цiкавим є досвiд A. Іванової, яка визначає велику роль впливу 

експериментiв на розвиток творчих здiбностей та формування уявлень про 

змiцнення здоров'я [4]. Л. Виготський неодноразово пiдкреслював, що 

природа експериментування спорiднена з природою предметно-

манiпулятивної дiяльностi [5]. Тому цей метод найбiльш вiдповiдає вiковим 

особливостям дiтей молодшогo дошкiльного віку i є практично єдиним 

засобом пiзнання свiтy. За використання цьогo метода навчання виступали 

тaкi корифеї педагогiки, як Я. Коменський, Й. Песталоццi, Ж.-Ж. Руссо, 

К. Ушинський [4 ].  

Г. Бєлєнька, аналiзуючи розвиток пiзнавальних iнтepeciв та 

допитливостi дiтей у процесi експериментування, акцентує увагу на 

молодшому дошкiльному вiцi. Дослiдниця зазначає, що в цьому вiцi виникає 

низка психологiчних передумов для розвитку експериментальної дiяльностi. 

Для дiтей 3-4 pоків притаманна висока пiзнавальна активнiсть, допитливiсть. 

Малюки цього вiкy можуть уважно розглядати те, що їх зацiкавило: 

спостерiгати явища та об'єкти природи, зацiкавлено ставитися до власного 

тiла. Однак дiтям цього віку притаманний ситуативний ненавмисний 

характер дiяльностi. Молодшi дошкiльнята ще не вмiють спiввiдносити 

результат i умови дiяльностi, вiдстежувати процес досягнення мети [1]. Саме 

тому в молодшому дошкiльному вiцi мова може йти про проведення 

експериментiв, а не дослiдiв. Зазначимо, що інтерпретації понять ,,дослiд" i 

"експеримент" є неоднозначними у психолого-педагогiчнiй та методичнiй 

лiтературi.  

Згiдно з словником iншомовних слiв, слово "експеримент" походить вiд 

грецької мови "experimentum", що перекладається як "спроба", "дослiд". 

Отже, експеримент визначається як науково поставлений дослiд, 

спостереження об'єкта в спецiально створених умовах, що дозволяють 

слiдкувати за перебiгом явища та багаторазово вiдтворювати його. За 

енциклопедичним словником, експериментом є чуттєво-пpедметна дiяльнiсть 

у нayцi, у бiльш вузькому значеннi – дослiд, вiдтворення об'єкту пiзнання, 

перевiрка гiпотези [6]. Очевидно, що такий пiдхiд ототожнює поняття 

"дослiд" та "експеримент". Проте icнyє iнша думка, згiдно з якою 

експериментування i дослiдження є зовсiм рiзними видами дiяльностi 

(Г. Бєлєнька). Так, експериментування являє собою манiпулятивну 

дiяльнiсть дитини з об'єктами чи явищами оточення, що призводить до 

пізнання дитиною їx властивостей. При цьому знання виступають сумiжним 

продуктом практичної ситуативної дiяльностi. На вiдмiну вiд цього, 

дослiдницька дiяльнiсть вiдрiзняється наявнiстю чiткої мети та гiпотези. 

Дослiд має чiтку структуру, його можна вiдтворити, знаючи умови 

проведення; вiн потребує вiд дитини високого рiвня розвитку таких 

розумових операцiй, як узагальнення, систематизацiя знань [9].  



Експериментування "пронизує" вci сфери дитячого життя, воно є 

основою будь-якого знання, без нього будь-якi поняття – cyxi абстракцiї, 

тому вважаємо, що валеологiчне виховання дошкiльникiв неможливе без 

застосування методу експериментування. Таким чином, нами теоретично 

обґрунтовано положення про те, що органiзацiя експериментування 

стимулює навчально-пiзнавальну дiяльнiсть молодшого дошкiльника. 

Вiдповiдно, головним завданням ДНЗ є створення у процесi валеологічного 

виховання означених педагогiчних умов та забезпечення розвитку 

пiзнавальних iнтepeciв i потреб молодших дошкiльникiв, а також формування 

в них умінь оволодівати способами розв'язання пiзнавальних задач та 

самостiйно їx знаходити.  

Ураховуючи теоретичний аналiз означеної проблеми, ми розробили 

методику валеологiчного виховання молодших дошкiльникiв засобом 

органiзованого експериментування, яка впроваджувалась у три етапи 

(таблиця 1).  

 

Таблиця 1. 

Етапи валеологічного виховання молодших дошкільників засобом 

організованого експериментування 
 

Етапи формування 

експериментальної 

діяльності 

 

Види експериментування 

за 

характером 

включеності 

у пед. 

процес 

за 

характером 

пізнавальної 

діяльності 

за  

тривалістю 

за кількістю 

спостережень 

за об’єктом 

 

За місцем 

у циклі 

І. Підготовчий 
Мета: навчити бачити 

один стан об’єкта або 

одного явища без 

зв’язку з іншими 

станами чи явищами. 

Розвивати сенсорні 

вміння, мовлення. 

 

епізодичні 

 

ілюстративні 

 

коротко-

тривалі 

 

одноразові 

 

первинні 

ІІ. Порівняльний 
Мета: сформувати 

вміння порівнювати і 

виділяти зміни у станах 

чи явищах одного 

об’єкта. 

 

епізодичні, 

починати 

систематичні 

 

ілюстративні, 

починати 

пошукові 

 

короткотривалі, 

починати 

довготривалі 

 

багаторазові 

 

повторні 

ІІІ. Узагальнюючий 
Мета: вчити бачити 

загальні якості об’єкта, 

процеса, що 

досліджувалися на 

попередніх етапах; 

формувати первинний 

досвід самостійних дій. 

 

систематичні 

 

пошукові 

 

довготривалі 

 

циклічні 

 

заключні, 

підсумкові 

 

Як засвiдчує матерiал таблицi: мета першого, пiдготовчого етапу, 

полягала у формуваннi вмiння бачити один стан об'єкта або одне явище без 

зв'язку з iншими об'єктами та явищами. У процесі обстеження об'єкта або 



явища прiоритет надається сенсорним діям при обов'язковому словесному 

коментуванні обстежуваних дiй. Експерименти носили епiзодичний, 

iлюстративний, короткотривалий характер займали первинне місце в циклі.  

На другому eтaпi – порівняльному дiти вчилися порiвнювати якостi або 

стани одного об'єкта. Експерименти носили характер епiзодичностi, але вже 

простежувався елемент системностi. Дiти починали iз зацiкавленням 

ставитися до пошукових завдань, поступово вiдбувся перехiд до 

довготривалих, багатократних , повторних експериментiв.  

Завдання третього етапу – узагальнюючого – були спрямованi на 

розвиток умінь бачити загальнi закономірності процесу, що вивчався раніше, 

на перших двох етапах. Дiти переважно самостiйно виконували пошукові 

завдання. Експерименти мали системний, пошуковий, довготривалий та 

циклiчний характер, займали заключне та пiдсумкове місце в циклi. 

Поступово вiдбувалося максимальне наближення до дослiду.  

Для визначення чiткої структури поетапного впровадження означеної 

методики ми виокремили напрями експериментальної дiяльностi молодших 

дошкiльнят: з об'єктами неживої природи, з рослинами, з людиною (Рис.1).  

Рис. 1 Напрями експериментальної діяльності 

 

Рисунок ілюструє поетапне оволодiння дiтьми молодшого дошкiльного 

віку знаннями, уявленнями про природнi чинники здоров'я за допомогою 

нескладних експериментів. 



Погоджуючись iз думкою донецьких дослiдникiв О. Азарова, 

Н.  Губанова, Л. Мiнiна, А. Проненко, І. Ушакова, якi зазначають, що не 

варто проводити oкpeмi заняття з валеологiї, оскiльки це може 

перевантажити навчальний процес у дошкiльному навчальному закладi, ми 

реалiзaцiю розробленої методики здiйснювали пiд час режимних моментів: 

прогулянок, загартyвальних процедур, оздоровчих заходiв, iгpової дiяльностi, 

культypнo-гiгiєнічних заходiв, ранкового прийому, прийняття їжі .  

Розглянемо докладнiше змiст деяких експериментiв першого 

пiдготовчого етапу:  

Загартування: Експеримент "Якого кольору вода"  
Мета: продовжувати ознайомлювати з властивостями води. Maтepiал: 

прозора ванночка, на дні галька, сiль, йод. Умови: топтання не бiльш 2 

хвилин при тeмтepaтуpi 22-24 с!  

Хiд експерименту  

Вихователь додає у воду йод до жовтого кольору та пропонує дiтям 

загартуватись,  

визначає разом iз дiтьми пiд час дiї з водою її температуру, колiр, 

властивостi води.  

Оздоровчі заходи: Дихальна гімнастика з експериментальною 

дiяльнiстю "Подмухай на воду" Мета: визначити експериментальним 

шляхом продемонструвaти наявнiсть повiтря в людинi. Матерiал: склянки з 

рiзним соком, соломки (за кiлькiстю дiтей).  

Умови: проводити з пiдгрупою дiтей 3-4 дитни!  

Хід експерименту  

Вихователь пропонує дiтям зробити дихальну гімнастику, показує, як це 

робиться. Дiти набирають повітря у легенi, видихають його у соломинки та 

словесно визначають, що вони вiдчули, якого кольору ciк. Вихователь 

розповiдає, чому утворилися бульбашки.  

Змiст деяких експериментiв другого – порівняльного етапу:  

Ранковий прийом: Експеримент "Який у мене настрій" Мета: 

створювати пошуковi завдання для розвитку вмінь визначати власний 

психологiчний стан. Матерiал: nаперова квimкa з пелюстками рiзного 

кольору; маленькi фотокарткu дiтей. Умови: дати дiтям більш 

caмocmiйнocmi!  

Хiд експерименту  

Пiсля приходу в дитячий садок дитина за допомогою дидактичного 

посiбника – квiтки з рiзнокольоровими пелюстками, визначає свiй настрiй. 

Вихователь пpoпoнyє малюковi обґрунтувати свiй вибiр та порiвняти з 

минулим визначенням.  

Оздоровчi заходи: Фiтотерапiя: Eкcпepимeнт "Трав'янi вiдвари"  
Мета: формувати уявлення про значення рослин для людини.  

Maтepiал: два графини з трав'яними вiдварами (ромашка та шипшина)  

Умови: дiзнатися у медичної сестри, чи не має у дiтей алергiї на трави!  

Xiд експерименту 



Вихователь пропонує дiтям два трав'янi вiдвари порiвняти за кольором 

та смаком. Яка користь вiд лiкарських рослин?  

Прийом їжi: Експеримент "Робимо сiк" Мета: виявити наявнiсть 

води у рослинах. Матеріал: яблуко, терка, тарiлка, марля. Умови: під час 

другого сніданку!  

Xiд експерименту:  

Дiтям пропонується виявити чи є у фруктах вода. Для цього вони за 

допомогою вихователя натирають яблуко на терцi та через марлю 

процiджують ciк. Вихователь допомагає зробити висновки.  

Визначимо змiст деяких експериментiв третього – узагальнюючого 

етапу: Господарсько-побутова праця: Експеримент "Помиємо iграшки" 

(довготривалий)  
Мета: розширити уявлення про сонце та якостi води. Mamepiал: таз iз 

водою, iграшки, рушники. Умови: сонячнuй день!  

Хід експерименту  

Дiти миють iграшки, визначають стан iграшок до миття та пiсля. Пiсля 

цього вихователь iз дiтьми виносить iграшки на сонечко. Якi зараз iграшки? 

Через двi години дiти знов визначають стан iграшок. Куди подiлася вода?  

Праця в природi: Експеримент "Гiлочка бузку" (довготривалий)  
Мета: продемонструвати необхiднiсть тепла для рослин. Матерiал: двi 

вази з водою, двi гiлочки бузку. Умови: проводити eкспepимент у лютому!  

Хід експерименту 

Поставити одну вазу з гiлочкою в кiмнaтi, а iншу – у прохолодному 

мiсцi (мiж вiконними рамами). Визначати змiни, порiвнюючи стан гiлочок iз 

деревами на вулицi.  

Проведене дослiдження дозволило на пiдставi аналiзу теоретичних 

джерел i педагогiчного досвiду визначити сучаснi тенденції валеологiчного 

виховання молодших дошкiльникiв, теоретично обґрунтувати та 

експериментально перевiрити педагогiчнi умови експериментальної 

дiяльностi молодших дошкiльникiв, розробити методику органiзацiї 

експериментування дiтей молодшого дошкільного віку.  

Потребує спецiального вивчення проблема методичної пiдготовки 

вихователiв дошкiльних навчальних закладiв щодо реалiзацiї означених 

педагoгiчних умов валеологiчного виховання молодших дошкiльникiв у 

навчально-виховному процесі.  
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