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У статті розглядаються теоретичні та методичні засади підготовки фахівців 

з фізичного виховання дошкільників та ефективність цієї підготовки.  
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ТЕОРЕТИЧНІ І МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

Однією з найважливіших характеристик соціально-економічного, морального і 

культурного розвитку суспільства є здоров'я населення країни. Однак в Україні 

сьогодні спостерігається зниження «здоров'я нації», як інтегративного показника 

фізичного, психічного і соціального здоров'я громадян. Особливе занепокоєння 

викликає зниження рівня здоров'я дітей дошкільного віку, оскільки в цей віковий 

період закладається фундамент нормального фізичного розвитку людини та 

виховуються основні риси її особистості. За даними Всесвітньої організації охорони 

здоров'я за останні десятиріччя в Україні погіршився стан здоров'я дошкільників - 

знизилася кількість абсолютно здорових і збільшилася кількість дітей, які мають 

хронічні захворювання і різні відхилення у стані здоров'я. Саме тому, відповідно до 

Законів України «Про дошкільну освіту» (1998), «Про фізичну культуру і спорт» 

(1993), Базового компоненту дошкільної освіти в Україні одним із пріоритетних 

напрямів освітнього процесу в дошкільних навчальних закладах є фізичне виховання 

дітей. 

Оновлення сучасного змісту дошкільної освіти, зокрема фізкультурної, спрямоване 

на підвищення вимог до рівня загальної і спеціальної теоретичної та практичної 

підготовки фахівців, які організовують рухову діяльність дітей у дошкільних 

навчальних закладах різного типу. Проте існуюча система підготовки фахівців 

фізичного виховання та спорту, здатних на високому професійному рівні керувати 

процесом фізичного виховання дітей дошкільного віку не задовольняє сучасних 

потреб: у більшості випускників факультетів фізичного виховання не сформована 

готовність до фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей, яка значною мірою визначає 

успішність реалізації функцій інструктора з фізичної культури дошкільного 

навчального закладу. 

Здоров'я дітей - найцінніше надбання цивілізованого суспільства. Воно створює 

фізичний, духовний і соціальний базис, інтелектуальний та фізичний потенціал 

України [1]. Немає сумнівів у тому, що саме у цей вік закладаються основи 

майбутнього стану здоров'я та рівня фізичної підготовленості людини. Багато з того, 

що в цьому періоді загублено потім важко компенсувати. Аналіз відхилень у розвитку 

дітей шкільного віку незмінно приводить до висновку про те, що ці відхилення 

з'явилися значно раніше, а саме у дошкільному віці. 

Теоретичні дослідження та практика фізичного виховання підростаючого 

покоління свідчать про значне зниження рівня здоров'я і фізичної підготовленості 

дітей дошкільного віку. На жаль, стан здоров'я дітей за останні роки в більшості 



 

регіонів України, погіршав. Кількість здорових дітей зменшилася у п'ять разів і 

складає 10% від загальної кількості. 

За статистичними даними процент захворюваності дітей від 0 до 6 років з кожним 

роком зростає (хвороби ендокринної системи, обміну речовин, органів дихання, 

кістково-м'язової системи та поєднувальних тканин). 

Значний вплив фізичного виховання на дітей дошкільного віку та реальний його 

стан у дошкільних закладах породжує ряд проблем. За останні роки однією з 

головних є проблема забезпечення дошкільних навчальних закладів фахівцями із 

фізичного виховання. 

Ефективність фізичного виховання дітей у дошкільному закладі, як складової 

дошкільної освіти, пов'язана з удосконаленням системи управління, і залежить від 

професійних дій керівника із фізичного виховання. 

Професійна підготовка фахівців із фізичного виховання дошкільників є 

найактуальнішою проблемою вищої освіти в Україні. Система вищої освіти в галузі 

фізичного виховання і спорту, яка діє нині в Україні, на наш погляд, недостатньо 

враховує ту велику роль, яку фізичне виховання мусить відігравати у справі 

зміцнення здоров'я дітей дошкільного віку, профілактиці найбільш поширених 

захворювань, підвищенні працездатності, збереженні здоров'я нації. 

Мною впроваджено дослідження (опитування), спрямоване на вивчення ставлення 

адміністрації дошкільних закладів м. Лисичанськ до необхідності введення 

спеціаліста з фізичної культури до штату дошкільних закладів. Дослідження виявило, 

що сьогодні більшість з них впевнені у обов'язковості введення до штату керівника 

фізичного виховання. Зокрема половина з опитаних вважає, що спеціалістів з 

фізичної культури у дошкільному закладі повинно бути декілька. Проте, як виявилось 

на практиці фінансування такої посади не передбачено державою. 

Було встановлено, що в Україні на 2005 рік у 12470 дошкільних навчальних 

закладах працювало лише 1333 інструктори з фізичного виховання, що становить 10 

% від потреби. Ця цифра скорочується з кожним роком на 0,4 %. Спеціальну освіту по 

Україні мають 79,7% інструкторів фізичного виховання. 

На основі аналізу передових ідей вітчизняних і зарубіжних досліджень дійшли 

висновку, що вирішення завдань фізичного виховання дошкільників за своїм змістом 

і обсягом вимагає освітнього рівня не нижче, ніж у будь-якого із фахівців, яких зараз 

готують інститути фізичної культури. Отже, у фізкультурних вузах і на факультетах 

фізичної культури доцільно ввести додаткову спеціалізацію по роботі з дітьми 

дошкільного віку. Досвід підготовки таких фахівців упродовж декілька років має 

факультет дошкільного виховання при Лисичанському педагогічному коледжу. 

Тому, одним з основних напрямів розвитку системи фізичного виховання 

дошкільників є підготовка інструкторів з фізичної культури у навчальному закладі на 

основі концепції; що визначає основні аспекти їхнього навчання. 

За останні роки вимоги до професійної компетенції педагога, що організовує 

рухову діяльність дошкільників, значно зросли. Це привело до потреби в підготовці 

фахівців з вищою освітою на факультетах фізичного виховання. 

На дошкільних факультетах і в педагогічних коледжах ступінь оволодіння 

методикою фізичної культури значною мірою залежить від власної фізичної 

підготовленості студентів. На жаль, на факультет дошкільної освіти рідко поступають 

люди, що займаються спортом. А відомо, що орієнтація педагога, що здійснює 

керівництво руховою діяльністю дошкільників, на здоровий спосіб життя напряму 

впливає на його професійний рівень і компетентність. 



 

Ми повністю підтримуємо думку багатьох авторів, що в основу розробки освітньої 

програми підготовки фахівців, що здатні ефективно здійснювати фізичне виховання 

дошкільників, повинні бути включені такі розділи як: опис простору діяльності 

майбутнього професіонала, предмет його діяльності і кваліфікаційні вимоги, які 

пред'являються до нього. 

Враховуючи вищезазначене, спрямована освітня програма для підготовки фахівця 

повинна бути направлена на розвиток його власної активності як суб'єкта фізичної 

культури і педагогічної технології, що розвивається. В цій освітній програмі повинні 

бути представлені, принаймні, три освітніх і рівноцінних блоки: блок 

філософсько-методологічний, блок власне фізичного розвитку студентів, блок 

психолого-пєдагогічний, що включає і анатомо-фізіологічний, і психологічний опис 

предмету професійної діяльності, і поглиблений опис педагогічної технології в її 

історичному уявленні і сучасному поляганні. 

Фахівець-педагог, а саме з фізичного виховання дошкільників, в першу чергу, має 

усвідомлювати фізичне виховання як базовий етап процесу формування культури 

особи дитини і культурного способу його подальшого життя (прагнення до фізичного 

вдосконалення дитини). 

Слід зазначити, що ринкові відносини вимагають від педагога іншої моделі 

поведінки: готовності до інновацій, напруженій праці, мобільності, уміння 

ухвалювати самостійні рішення в нестандартних ситуаціях і нести за них 

відповідальність. 

Сьогодні підготовка керівника фізичного виховання дошкільного навчального 

закладу має враховувати сучасні умови, в яких йому доведеться працювати. 

Дошкільний заклад пропонує нові освітні й оздоровчі послуги, орієнтуючись на 

потреби, інтереси дітей і їхніх батьків, потрібна мобільна система підготовки фахівців 

в області фізичної культури, яка могла б реагувати на зміни ринку освітніх і 

оздоровчих послуг. 

Фахівець із фізичного виховання дітей дошкільного віку має бути соціально 

активною, творчою, заповзятливою особою, що дозволить їй бути більш 

конкурентоспроможною на ринку праці, визначитися у виборі життєвого шляху, а 

також успішніше самореалізуватися в професійній діяльності. 

Вдосконалення діяльності спеціаліста з фізичної культури багато в чому залежить 

від якості його професійної підготовки у коледжі, тому особлива роль належить 

навчальному закладу. Саме в цей період розвиваються важливі особові і професійні 

якості (інтерес до обраної спеціальності, уміння спілкуватися з дітьми, любов до них і 

пошана їх індивідуальності, уміння бачити їх можливості і створювати оптимальні 

умови для їх розвитку), які надалі дозволять вирішувати різні психолого-педагогічні 

завдання в роботі з дітьми, усвідомити цінність фізичної культури і більш 

цілеспрямовано керувати процесом фізичного виховання в сучасних умовах . 

Теоретична і практична підготовка у навчальному закладі фахівця із фізичного 

виховання дошкільників передбачає оволодіння студентами теоретичними знаннями, 

практичними вміннями і навичками, необхідними для формування фізичної культури 

дитини від народження до 7 років в різних типах дошкільних навчальних закладах. 

Студент повинен навчитися грамотно планувати і проводити різноманітні форми 

організації рухової діяльності дитини, враховувати їх групові й індивідуальні 

досягнення, аналізувати і творчо коректувати її психофізичний і особовий розвиток. 

Також підго- тонка передбачає навчання студентів різноманітних форм роботи з 

батьками: проведення консультацій, бесід, виступів на зборах тощо. Найважливішим 

завданням професійної підготовки студентів є виховання у них любові до своєї 



 

майбутньої професії, розвиток самостійності мислення, прагнення до підвищення 

знань, умінь і навичок, пошуку творчого рішення задач виховання, відповідального 

відношення до справи. 

Важливу роль в підготовці спеціалістів з фізичної культури дошкільників має 

відігравати розвиток особистості майбутнього педагога, відповідної професійної 

моделі фахівця, який уміє правильно, грамотно організувати процес виховання 

рухової культури дитини.У педагога з фізичної культури повинні бути сформовані 

такі уміння і здібності: - дидактичні здібності; академічні здібності - творчий пошук 

нового; комунікативні здібності - вміння встановити добрі відносини з дитиною, 

батьками, товаришами по роботі; перцептивні здібності - уміння зазирнути у 

внутрішній світ дитини, впізнати по його очах, жестах тощо, стан здоров'я , настрій, в 

якому вона прийшла на заняття; експресивні здібності - мова, міміка, жести; 

організаторські здібності - уміння вихователя організувати прогулянки, дозвілля, 

свята тощо; гностичні здібності - уміння педагога аналізувати діяльність своїх вихо-

ванців і свою власну, що дозволяє в необхідних випадках коректувати стратегію і 

тактику навчання і виховання дитини; стресова витривалість - уміння педагога 

управляти своїми емоціями, активізувати механізм саморегуляції, проявляти 

витримку, терпіння і спокій у критичних ситуація; емпатія - здатність співпереживати, 

радіти і засмучуватися; причетність до успіхів і недоліків дитини, бажати їй 

допомогти і підтримати педагогічні навички, що виробляються в ході вивчення 

предмету. Вони удосконалюються в процесі подальшої роботи з дитиною. 

Майбутній спеціаліст ІЗ фізичного виховання дітей дошкільного віку любить І 

чудово володіє всіма видами досягнень, що входять до програми навчання 

дошкільників. Він бездоганно показує, пояснює, грамотно використовуючи 

термінологію, команди, розпорядження, сюжетну розповідь, словесну інструкцію й 

інші прийоми навчання дитини. Його педагогічна майстерність виражається в умінні 

скласти індивідуальну програму психофізичного розвитку дитини, підібрати вправи, 

продумати варіанти навантаження, провести діагностику фізичної підготовленості і 

сенсомоторного розвитку дитини. Він повинен забезпечити безпеку занять, знати 

технічні характеристики тренажерів і особливості їх експлуатації, уміти викори-

стовувати музичний супровід відповідно до завдань заняття й особливостей фізичних 

вправ. 

Підготовка спеціаліста фізичного виховання та спорту, керівника фізичного 

виховання дітей дошкільного віку базується на принципах гуманізму, демократизму, 

особистої відповідальності та пріоритетності загальнолюдських цінностей. Його 

діяльність органічно поєднана з національною історією, культурою і традиціями, 

здоровим способом життя. 
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