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ВСТУП 

Актуальність теми. Важливою передумовою соціально-економічного 

розвитку суспільства є здоров’я громадян. Формування в підростаючого 

покоління ставлення до власного здоров’я як до найвищої людської цінності 

– одне з основних завдань держави. 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. Лише третина сучасних дошкільників вважається 

відносно здоровою. Нераціональний спосіб їхнього подальшого життя, набуті 

шкідливі звички, невміння контролювати негативні емоції призводять до 

того, що на час закінчення школи лише в 5-7 % випускників стан здоров’я 

відповідає медичним нормам.   

Різні аспекти заявленої проблеми розглянуто філософами, 

соціологами, психологами і педагогами. Зокрема, дослідження Б. Ананьєва, 

І.  Беха, А. Здравомислова, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Н. Чавчавадзе та 

ін. присвячені визначенню та осмисленню сутності категорії «цінність», 

розкриттю істотного впливу ціннісних новоутворень на розвиток і 

життєдіяльність особистості. Ученими М. Амосовим, Г. Апанасенком, І. 

Брехманом, В. Дімовим, Ю. Лисициним, В. Петленком,         І. Муравовим та 

ін. досліджено феномен здоров’я: розкрито гармонійну єдність фізичної, 

психічної, духовної та соціальної його сфер, визначено чинники, що 

сприяють збереженню і зміцненню здоров’я.   

У контексті нашого дослідження особливого значення набувають  

праці, які стосуються формування ціннісного ставлення до різних сфер 

дійсності, а також до здоров’я в дітей дошкільного віку. Так, формування в 

старших дошкільників ціннісного ставлення до природи розглянуто 

сучасними науковцями: В. Маршицькою, З. Плохій, М. Рогановою та ін., до 

соціальної дійсності – Т. Поніманською та ін. Пошуку шляхів зміцнення 

фізичного здоров’я дошкільників присвячено праці О. Богініч, 



Е. Вільчковського, Л.Волкова,   Н. Денисенко, О. Дубогай, Л. Сварковської та 

ін.  

Проблему формування в дітей психічного здоров’я досліджували          

І. Бех, Л. Божович, Д. Ельконін, О. Запорожець, О. Кононко, В. Котирло,            

В. Кузь, В. Кузьменко, С. Кулачківська, С. Ладивір, С. Максименко,               

В. Мухіна, Т. Пироженко та ін. З точки зору психологів дошкільний період є 

сенситивним у становленні особистості, формуванні в дитини ставлення до 

себе, здатності відповідним чином впливати на умови життєдіяльності, 

усвідомлювати власне «Я». Значним новоутворенням старшого дошкільного 

віку є здатність до супідрядності мотивів, передбачення результатів своєї 

діяльності, усвідомлення прагнення до здорового способу життя.  

Підґрунтям забезпечення соціального здоров’я дошкільників є 

розвиток комунікативних умінь, здатність встановлювати доброзичливі 

взаємини в різних сферах життєдіяльності. Це положення підтверджено 

дослідженнями Л. Артемової, А. Богуш, О. Кононко, Т. Поніманської та ін. 

У працях Т. Бойченко, І. Брехмана, О. Дубогай, О. Іванашко,                           

В. Оржеховської, С. Свириденко та ін. значну увагу приділено розгляду 

проблеми формування здорового способу життя підростаючого покоління. 

Питанням методичного забезпечення навчально-виховного процесу з 

формування здоров’я, визначення змісту та обсягу інформації, адресованої 

дошкільникам, підготовки вихователів щодо заявленої теми присвячено 

праці Н. Денисенко, Т. Книш, Л. Лохвицької, В. Нестеренко, З. Плохій,        

С. Юрочкіної та ін.  

Водночас залишається недостатньо вивченим питання формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного 

віку. Аналіз  сучасної педагогічної теорії і практики свідчить про наявність 

низки протиріч між:  

– замовленням держави на виховання здорового покоління і 

погіршенням стану здоров’я дітей, починаючи з дошкільного віку; 



– необхідністю проведення систематичної роботи з 

формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в старших 

дошкільників і недостатньою теоретико-прикладною розробленістю 

поставленої проблеми; 

– провідною роллю вихователів і батьків у формуванні в дітей 

ціннісного ставлення до власного здоров’я та їх непідготовленістю до 

даного процесу. 

Отже, актуальність, соціальна та педагогічна значущість проблеми, 

практична потреба в її вивченні та науково-методичному обґрунтуванні 

обумовили вибір теми дисертаційного дослідження: «Формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного 

віку». 

Об’єкт дослідження – процес формування ціннісного ставлення до 

власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування ціннісного 

ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов формування ціннісного 

ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку.  

Завдання дослідження: 

– з’ясувати стан досліджуваної проблеми у філософській і 

психолого-педагогічній літературі;  

– уточнити сутність поняття „ціннісне ставлення до власного 

здоров’я” в контексті його формування в дітей старшого дошкільного 

віку;  

– визначити критерії, показники та діагностувати рівні 

сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей 

старшого дошкільного віку;  



підібрати та апробувати ефективні педагогічні умови формування ціннісного 

ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку, 

розробити методичні рекомендації для вихователів і батьків.  

ВИСНОВКИ 

У висновках викладені основні результати дослідження: 

1. Проведене дослідження засвідчило, що проблема формування 

ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку 

є недостатньо розробленою в педагогічній теорії і практиці. У навчально-

виховній роботі педагоги обмежуються ознайомленням дітей з фізичною 

сферою здоров’я, не розкриваючи шляхи формування психічного і 

соціального здоров’я. Наявна науково-методична література з означеної 

проблеми не забезпечує на необхідному рівні здійснення роботи з 

формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого 

дошкільного віку. Основною причиною малоефективної організації 

означеного процесу є недостатнє використання вихователями методів, 

ефективних для формування ціннісного ставлення до власного здоров’я в 

дітей старшого дошкільного віку та низький рівень співпраці дошкільних 

навчальних закладів з родинами вихованців з даної проблеми.  

2. Вивчення філософської та психолого-педагогічної літератури з 

проблеми дослідження дало змогу встановити взаємозв’язок понять 

«цінність», «особистісна цінність», «ціннісні орієнтації», «ціннісне 

ставлення», «власне здоров’я». Це стало підґрунтям для уточнення сутності 

поняття «ціннісне ставлення до власного здоров’я» в контексті його 

формування в дітей старшого дошкільного віку.  

3. З’ясовано, що формування ціннісного ставлення до власного 

здоров’я в дітей старшого дошкільного віку є можливим. В цьому віці 

розвивається здатність до супідрядності мотивів, усвідомленого сприйняття 

ціннісних орієнтацій. Це виражається у ставленні до себе, до інших людей, у 

розумінні соціальних і моральних цінностей. 



4. Узагальнення матеріалів дослідження дозволило визначити критерії  

(знання про основи здоров’я, емоційна реакція на оздоровчі дії, 

здоров’ятворча діяльність), показники (Усвідомлення дитиною здоров’я як 

найвищої цінності, наявність знань щодо фізичної, психічної та соціальної 

сфер здоров’я. Сформованість позитивного ставлення до власного здоров’я і 

здоров’я інших людей. Дотримання здорового способу життя) та 

діагностувати рівні сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я 

в дітей старшого дошкільного віку (високий, достатній, середній, низький). 

5. У ході констатувального експерименту з’ясовано фактичний стан 

сформованості ціннісного ставлення до власного здоров’я в дітей старшого 

дошкільного віку. Виявлено, що в більшості дошкільників (40% у КГ і 36,5% 

в ЕГ) переважав середній рівень сформованості ціннісного ставлення до 

власного здоров’я. Лише незначна кількість дітей (17,5% у КГ і 17,0% в ЕГ) 

мала високий рівень. Отже, процес формування ціннісного ставлення до 

власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку потребував 

систематичного, цілеспрямованого впливу з боку вихователів і батьків. 

6. Підвищенню ефективності формування ціннісного ставлення до 

власного здоров’я в дітей старшого дошкільного віку сприяють такі 

педагогічні умови:  

– підготовка вихователів до діяльності щодо вирішення заявленої 

проблеми, яка реалізується за допомогою проведення методичних об’єднань, 

лекцій, семінарів, „круглих столів”, створення умов для самоосвіти педагогів; 

– співпраця педагогів і родин вихованців, що забезпечується залученням 

батьків до участі у батьківських зборах, дискусіях, консультаціях, бесідах, 

практичних заняттях, Днях відкритих дверей, ознайомлення зі змістом 

спеціально підготовлених папок-пересувок; 

– впровадження в навчально-виховний процес методики, яка розроблена 

відповідно до сутності поняття «ціннісне ставлення до власного здоров’я». 

7. Охарактеризовано динаміку змін у ставленні дітей до 

власного здоров’я, що виявляється в зростанні кількості дітей 



експериментальної групи з високим рівнем сформованості ціннісного 

ставлення до власного здоров’я на 18,3% (у КГ – на 2,5%), з достатнім – 

на 14,8% (у КГ – на 5,1%), зменшення кількості дошкільників із середнім 

рівнем на 17% (у КГ – підвищення на 1,2%), і відсутності дітей 

експериментальної групи з низьким рівнем (у КГ зниження низького рівня 

на 8,8%).  

 

  


