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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

У сучасних умовах урбанізації, комп’ютеризації, загострення 

соціальних проблем, незадовільного екологічного стану в Україні важливого 

значення набуває повноцінний гармонійний розвиток дітей, підвищення рівня 

адаптаційних можливостей їх організму. Дошкільне дитинство є періодом 

первинного фактичного становлення особистості. Різниця між потенційною 

спроможністю кожної дитини стати особистістю і мірою реалізованості 

(нереалізованості) цієї спроможності визначає характер особистісного 

зростання на кожному етапі життєвого шляху. 

У світлі вимог до сучасної освіти одним з найголовніших завдань є 

формування системи навчання і виховання, яка передбачає інтегрований 

освітній, оздоровчий і загальний виховний ефект, що є запорукою 

оптимального фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини. До 

маловивчених аспектів зазначеної проблеми належать взаємозв’язок і 

взаємодія компонентів морфо-функціонального стану, фізичної 

підготовленості, інтелектуального і морального розвитку дітей 4, 5 і 6 років; 

визначення структури і розробка теоретико-методологічних засад концепції 

формування гармонійно розвиненої особистості дітей у процесі фізичного 

виховання; розробка і обґрунтування організаційно-методичних засад 

реалізації комплексного розвитку складових особистості (рухових, 

розумових, моральних) у процесі фізичного виховання в умовах ЗДО. 

Визначено, що структуру особистості дитини складають такі 

компоненти: дитячий світогляд, базові якості, потребово-мотиваційна сфера, 

самосвідомість, емоційна сфера, вольова сфера, фізичний стан. 

Фізичне здоров’я є фундаментом здорової особистості, а від психічного 

залежить моральне, інтелектуальне, духовне і соціальне. Тому цілком 

закономірно, що в багатьох державних документах наголошується на 

необхідності зміцнення фізичного і психічного здоров’я дітей та молоді. 

Фізична культура є невід’ємною частиною загальної культури людини. 

Це найбільш доступний засіб зміцнення здоров’я, а також     психічного, 



духовного, фізичного та соціального розвитку особистості, що 

підкреслюється в основних державних документах: Державна національна 

програма «Освіта (Україна XXI століття)» (1994); Закон України «Про 

фізичну культуру і спорт» (2009); Цільова комплексна програма «Фізичне 

виховання - здоров’я нації (1998)», Національна доктрина розвитку фізичної 

культури і спорту (2004), Закон України «Про дошкільну освіту» (2001), 

Базовий компонент дошкільної освіти в Україні (2021) та ін. 

Таким чином, саме фізичне виховання розглядається сучасною 

педагогічною і психологічною наукою як особливий вид діяльності, що 

сприяє вихованню кращих фізичних, моральних, інтелектуальних, психічних 

якостей і пов’язаний з формуванням цілісної, гармонійної особистості та її 

здоров’я. 

Однак, зараз яскраво проявляється протиріччя між декларативними 

заявами про необхідність формування гармонійно розвиненої особистості та 

практичною діяльністю у цій сфері. 

Традиційні підходи до фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дошкільнятами часто не відповідають сучасним вимогам і потребують 

заміни на такі, які б ефективніше сприяли вирішенню завдань зміцнення 

здоров’я, підвищення рівня фізичної підготовленості, своєчасного фізичного, 

інтелектуального і морального розвитку дитини та формуванню уяви про 

здоровий спосіб життя. 

Особливої гостроти набуває необхідність оновлення сучасного 

змісту дошкільної освіти, зокрема, спеціальної фізкультурної освіти 

(О. Томенко, 2012), у зв’язку з тим, що в Україні сьогодні спостерігається 

зниження рівня «здоров’я нації» як інтегративного показника фізичного, 

психічного і соціального здоров’я громадян, особливо, дітей дошкільного 

віку. Нині майже 80% дітей мають одне або кілька захворювань, лише 

15-20% малюків народжуються цілком здоровими, у кожної третьої 

дитини фіксуються відхилення у фізичному або психічному розвитку 

(Г. Апанасенко, О. Богініч, Л. Калуська, З. Калуський, Т. Круцевич). 



Дослідженню феномену здоров’я присвячена значна кількість наукових 

праць, де визначені такі його види, як фізичне, соматичне, психічне, 

інтелектуальне, емоційне, духовне, моральне та соціальне (М.  Амосов, 

В. Бобрицька, Е. Буліч, І. Муравов та ін.). 

Водночас, питання формування цілісної особистості дошкільнят, 

взаємозв’язок і взаємозалежність розвитку її основних структурних 

компонентів у процесі фізичного виховання не було предметом спеціальних 

досліджень. 

Враховуючи соціальну значущість та актуальність проблеми 

формування і розвитку цілісної, гармонійно розвиненої особистості 

дошкільника, забезпечення його психічного, фізичного та духовного здоров’я 

засобами фізичної культури, відсутність концепції, теоретичних і методичних 

засад системи навчання, яка передбачає інтегрований освітній, оздоровчий, 

загальний виховний ефект у процесі фізичного виховання, як запоруки 

оптимального інтелектуального, духовного, соціального і фізичного розвитку 

дитини. Отжe, aктуaльність тa знaчущість проблeми, обумовили вибір тeми 

досліджeння: «Психолого-педагогічні особливості формування 

гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі 

фізичного виховання». 

Мета роботи – теоретично обґрунтувати, розробити та 

експериментально перевірити методику формування гармонійно розвиненої 

цілісної особистості дошкільнят 4-6-річного віку засобами фізичного 

виховання для підвищення рівня їх фізичного і психічного здоров’я. 

Завдання роботи: 

1. Проаналізувати та узагальнити стан досліджуваної проблеми в теорії і 

практиці фізичного виховання у сучасних дослідженнях. 

2. Визначити сутність поняття «гармонійно розвинена особистість дитини 

дошкільного віку», її структурні компоненти, співвідношення 

значущих для розвитку особистості дошкільнят видів діяльності в 

онтогенезі. 



3. Дослідити вікові особливості фізичного стану, розумових і моральних 

якостей дітей 4-6-річного віку, які відвідують дошкільні навчальні 

заклади, для визначення ефективності чинних освітніх програм. 

4. Визначити наявність та інформаційну значущість взаємозв’язків 

основних компонентів фізичного і психічного стану дітей 

дошкільного віку у процесі фізичного виховання. 

Об’єкт дослідження – гармонійний розвиток особистості дітей 

дошкільного віку. 

Предмет дослідження — теоретико-методичні засади поєднаного 

розвитку рухових, інтелектуальних і моральних якостей як складових 

особистості дітей дошкільного віку в процесі фізичного виховання. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження використані основні 

положення теорії пізнання; теорії системи; теорії управління; діалектичний 

принцип взаємозв’язку та взаємозумовленості закономірностей і явищ 

соціальної дійсності; загальнофілософські ідеї розуміння людини як 

абсолютної цінності і самоцілі соціального прогресу; загальнотеоретичні і 

методологічні філософські, педагогічні та психологічні положення про 

єдність теорії та практики, тенденцій модернізації освіти в Україні; сучасні 

концепції (демократизації та гуманізації освіти і виховання, 

особистісно-орієнтованого навчання, застосування у дошкільній освіті 

здоров’язберігальних технологій; положення про роль безперервної освіти у 

формуванні особистості); філософські, педагогічні й медико-біологічні 

положення про взаємозалежність фізичної і психічної сфер людини 

О. Запорожця, Ж. Піаже, Л. Виготського, фізичного, психічного та 

соціального здоров’я М. Амосова, Г. Апанасенка, І. Брехмана; наукові 

положення про: вікові особливості розвитку дітей дошкільного віку 

Є. Аркіна, М. Кистяківської, А. Кенеман, Д. Хухлаєвої, Е. Вільчковського, 

Л. Божович, О. Запорожця; навчання і вдосконалення рухових дій Є. Леві-

Гориневської, Л. Бикової, Е. Вільчковського, О. Богінич; розвитку фізичних 

здібностей дошкільнят Є. Вавілової, В. Волкова, Н. Ноткіної, 



Е. Степаненкової; систему фізичного виховання дітей дошкільного віку 

Е. Вільчковського, Т. Круцевич, Н. Денисенко; концепцію фізичного 

виховання в системі освіти України. 

Підґрунтя  структури нашого дослідження складають об’єкт, проблемні 

умови і проблемні цілі системи дошкільного фізичного виховання. 

Для визначення більш широкої сфери методологічних проблем нами 

використано термін «системний підхід». Методологічна специфіка 

системного підходу визначається тим, що він зорієнтований на розкриття 

цілісності об’єкта і забезпечує виявлення різноманітних типів зв’язків 

складного об’єкта та зведення їх в одну теоретичну схему. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, 

порівняння; соціологічні – опитування, інтерв’ювання, анкетування; 

педагогічні – спостереження, тестування, експеримент; медико-біологічні – 

антропометрія, пульсометрія, спірометрія, динамометрія, функціональні 

проби, контент-аналіз індивідуальних медичних карт; психодіагностичні – 

стандартизований комплекс психодіагностичних методик пізнавальних 

процесів, мовлення, компонентів морального розвитку дошкільнят; 

математична статистика. 

Практична значущість одержаних результатів полягає у 

впровадженні технології комплексного розвитку особистості дитини 

засобами фізичного виховання у навчально-виховний процес дошкільного 

навчального закладу, що сприятиме підвищенню ефективності системи 

дошкільного фізичного виховання. 

Aпробaція рeзультaтів: мaтeріaли досліджeння були обговорeні нa 

зaсідaнні кaфeдри психології тa пeдaгогіки розвитку дитини та на 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний 

супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім'ї» (25 листопада 

2021 року). 

Публікaція: Основний зміст та результати дослідження відображено у 

матеріалах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-



педагогічний супровід розвитку дитини в умовах взаємодії ЗДО та сім'ї», зa 

рeзультaтaми досліджeння опубліковaно тeзи нa тeму: «Формування 

гармонійно розвиненої особистості дитини дошкільного віку в процесі 

фізичного виховання» (25 листопада 2021 року). 

Eкспeримeнтaльнa бaзa. Досліджeння проводилося з дітьми 4-6-

річного віку дошкільного нaвчaльного зaклaду яслa-сaдок комбіновaного 

типу №30 м. Умaні. Eкспeримeнтом було охоплeно 50 дітeй, 4 виховaтeлів тa 

50 бaтьків. 

Структура і обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Основний зміст роботи 

викладено на 102 сторінках машинописного тексту.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило зробити ряд висновків: 

1. Проаналізовано та узагальнено стан досліджуваної проблеми в 

теорії і практиці фізичного виховання у вітчизняних і зарубіжних 

дослідження. Аналіз проблеми модернізації дошкільної освіти на сучасному 

етапі розвитку суспільства в Україні свідчить, що її головною метою є 

створення умов для формування гармонійно розвиненої особистості дитини. 

Турбота про фізичне здоров’я дошкільнят була і завжди залишається одним 

із пріоритетів педагогічної роботи. Водночас все частіше у наукових 

публікаціях наголошується, що фізичний стан організму це – не тільки 

абстрагований соціальний феномен, але і властивість особистості. У системі 

фізичного виховання можливий акцентований вплив на розумовий розвиток і 

розширення пізнавальної інформативності, удосконалення почуттів і 

соціальної поведінки, моральності і духовності. 

2. Визначено сутність поняття «гармонійно розвинена особистість 

дитини дошкільного віку», співвідношення значущих для розвитку 

особистості дошкільнят видів діяльності в онтогенезі.  

Аналіз визначення поняття «особистість» дав нам змогу визначити, що 

гармонійно розвинена особистість – це людина, яка наділена свідомістю, 

здатністю до пізнання, спілкування і праці, управління своєю поведінкою; 



має оптимальний рівень розвитку та інтеграцію фізичних, інтелектуальних 

здібностей та духовних і моральних якостей; високий ступінь продуктивності 

життєдіяльності, реалізації особистісного потенціалу. Отже, гармонійно 

розвинена особистість дитини дошкільного віку – це результат інтеграції її 

рухових, когнітивних і соціально-моральних компонентів, які відповідають 

віковим нормам розвитку дитини на певному етапі онтогенезу. 

Досягнення гармонії особистості дитини можливе у процесі фізичного 

виховання, що забезпечується реалізацією принципу цілісного розвитку, який 

полягає у єдності тілесного, інтелектуального та соціально-психологічного 

компонентів у формуванні особистісної фізичної культури. 

3. Досліджено вікові особливості фізичного стану, розумових і 

моральних якостей дітей віку, які відвідують заклади дошкільної освіти, для 

визначення ефективності чинних освітніх програм. Використання методів 

діагностики і прогнозування гармонійної вихованості дітей у контексті 

виховного процесу ЗДО дало можливість більш глибоко осягнути внутрішній 

світ дітей. Головна відмінність у показниках між експериментальною і 

контрольною групами полягає в тому, що в 30% дітей експериментальної 

групи виявлено високий рівень гармонійної вихованості.  

4.  На підставі результатів констатувального етапу експерименту було 

розроблено зміст, форми і методи гармонізації фізичного і психічного стану 

дітей дошкільного віку у процесі фізичного виховання, які забезпечили 

комплексний підхід до розв’язання поставленої проблеми. Удосконалення 

змісту виховної роботи у процесі занять фізичною культурою відбувалось у 

таких напрямках: впровадження інноваційних технологій фізичного 

виховання; впровадження методик психопрофілактичної роботи 

(казкотерапія, сміхотерапія, музикотерапія, кольоротерапія, адаптовані 

методики психофізичної гімнастики); застосування елементів туристсько-

краєзнавчої діяльності; впровадження елементів спортивно-орієнтованого 

фізичного виховання. 



Таким чином, у процесі проведених педагогічних експериментів було 

встановлено, що у дітей експериментальних груп, де фізкультурно-оздоровчі 

заняття були побудовані на підставі розробленої технології формування 

гармонійно-розвиненої особистості дошкільнят у процесі фізичного 

виховання, значно поліпшились показники не тільки функціонального стану, 

фізичної підготовленості, але й відбувалася гармонізація моральної та 

інтелектуальної сфер особистості дошкільника. 

Провeдeнe досліджeння нe вичeрпує усієї глибини постaвлeної 

проблeми. Пeрспeктиви подaльшої нaуково-дослідної роботи вбaчaємо у 

визначення нових підходів щодо вдосконалення системи фізичного 

виховання у дошкільних закладах, створення сучасних інноваційних 

технологій, які передбачають системний підхід до формування цілісної 

гармонійної особистості дитини дошкільного віку. 

 

 


