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Актуальність теми. В останнє десятиріччя проблема благополуччя 

людини все частіше стає предметом вивчення науковців. Ситуація пов`язана з 

теоретичною та практичною необхідністю визначення механізмів і 

детермінант сильних сторін людини, визначенням чинників повноцінного 

життя, переходом особистості в стан позитивного функціонування, основами 

внутрішньої рівноваги людини. Загалом, під науковий приціл проблема 

благополучної людини потрапила тільки після багаторічного дослідження 

стресів, вікових криз і психологічних травм, у контексті яких розглядали 

особистість. 

Благополуччя є станом людини або об`єктивною ситуацією, коли вона 

має все те, що позитивно характеризує її життя в розумінні своїх близьких і 

самої себе, «це отримання людиною благ». Під останнім розуміють діапазон 

різного роду обставин і речей: здорове самопочуття, матеріальні статки, 

позитивні взаємовідносини з оточенням та ін.  

Вважаємо за необхідне встановити причинно-наслідковий зв'язок між 

термінами «благополуччя» та «здоров`я», оскільки вивчення критеріїв та 

показників здоров`я допоможе краще зрозуміти «психічне благополуччя» 

дитини та основні детермінанти його прояву. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, експериментально 

виявити та встановити ступінь взаємозв`язку між руховою активністю і 

психічним благополуччям старшого дошкільника. 

Для досягнення мети були поставлені наступні завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми рухової активності 

дитини дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі, уточнити 

сутність поняття «рухова активність», розкрити зміст терміна «психічне 

благополуччя дошкільника». 

2. Визначити і теоретично обґрунтувати психолого-педагогічну 

характеристику психічно благополучної особистості старшого дошкільника. 

3. Емпірично дослідити взаємозв`язок між руховою активністю та 

психічним благополуччям старших дошкільників. 



4. Розробити та апробувати програму збільшення рухової активності 

старших дошкільників як чинника прояву їх психічного благополуччя. 

Об’єкт дослідження – психічне благополуччя старшого дошкільника. 

Предмет дослідження – рухова активність як чинник психічного 

благополуччя дитини. 

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Проаналізовано стан дослідженості проблеми рухової 

активності дитини дошкільного віку у психологічній літературі, уточнено 

сутність поняття «рухова активність» як міру рухливості, що проявляється в 

активності дитини у різних специфічно дитячих видах діяльності (гра, 

спілкування, пізнавальна образотворча та інша діяльність), які, в свою чергу, 

забезпечують розвиток емоційних, соціальних, когнітивних досягнень та 

цілісність психічного розвитку дошкільника. Висвітлено диференціацію 

рухової активності (спонтанна та спеціально організована), розмежовано 

терміни «рухова активність», «рухова діяльність», «фізична активність», 

обґрунтовано поняття «норма рухової активності». У ході теоретичного 

етапу дослідження з`ясовано взаємозв`язок рухової активності із фізичним та 

психічним благополуччям дитини. Поняття «фізичний розвиток» розкрито як 

морфофізіологічні зміни людського організму, від яких залежить формування 

антропометричних показників, рівень прояву фізичних якостей (швидкість, 

спритність, гнучкість та ін.) і рухової активності. 

Зроблено висновок, що психічне благополуччя дошкільника – це 

сприятливий психоемоційний стан дитини, що відзначається проявом 

активності, яка забезпечує позитивну міжособистісну взаємодію з 

навколишнім оточенням, сформованість комунікативних навичок, впливає на 

розвиток пізнавальних процесів, розуміння дошкільниками емоційних станів 

людей, прояв емпатії відповідно до ситуації спілкування. 

2. У ході роботи теоретично обґрунтовано психологічну 

характеристику психічно благополучної дитини: це – дошкільник, в якого 

відсутні клінічні прояви психопатології та не встановлений діагноз 



психічного захворювання. Окрім того, психічно благополучний дошкільник – 

життєрадісний і веселий, пізнає навколишній світ не лише розумом, але й 

відчуттями, розвиває інтуїцію, знаходиться в постійному розвитку, набуває 

здатності до рефлексії, стресостійкості, володіє та використовує власний 

ресурсний потенціал у складній життєвій ситуації, у повній мірі розкриває 

емоційні та поведінкові прояви особистості, відзначається самокритичністю 

та адекватною самооцінкою. Така дитина повністю сприймає саму себе й при 

цьому проявляє толерантну поведінку до оточуючих її людей, самостійність, 

набуває духовних цінностей, її життя наповнюється сенсом. Можна вважати, 

що критеріями прояву психічного благополуччя дитини дошкільного віку є: 

схильність діяти, а не турбуватися з приводу тієї чи іншої ситуації; 

оптимальне функціонування всіх психічних структур, які забезпечують стан 

душевного комфорту в соціальному середовищі; розвиненість особистісних 

якостей, що сприяють позитивному сприйняттю себе та інших; альтруїзм, 

креативність, відповідальність. 

3. Під час роботи емпірично досліджено взаємозв`язок між 

руховою активністю та психічним благополуччям старших дошкільників. 

Встановлено, що між компонентами психічного благополуччя існують 

переважно сильні кореляційні зв’язки. Найтісніший взаємозв`язок 

зафіксовано між когнітивним та соціальним компонентами і між когнітивним 

та емоційним компонентами психічного благополуччя. Зафіксовано 

помірний зв'язок між руховою активністю та трьома компонентами 

психічного благополуччя: когнітивним компонентом і руховою активністю, 

емоційним та руховою активністю, соціальним і руховою активністю. 

Зроблено висновок, що рухова активність виступає необхідною умовою для 

розвитку психічного благополуччя дитини, але не як домінуючий фактор, що 

його розвиває. 

4. За результатами теоретичного та емпіричного етапу 

дослідження розроблено та апробовано програму підвищення рухової 

активності старших дошкільників. Основна мета програми – підвищення 



рівня компонентів психічного благополуччя (когнітивного, соціального, 

емоційного) старших дошкільників через підвищення рівня їх рухової 

активності. 

Для досягнення мети здійснено підбірку різновидових ігор 

(дидактичних, сюжетно-рольових та рухливих). Програму розроблено на 

основі режиму дня ДНЗ та в часовому діапазоні розраховано на увесь 

навчально-виховний період (дев`ять місяців). Перед підбором будь-якої гри 

враховувалося її місце проведення в режимі дня та послідовність у діяльності 

дитини. 

Розроблена програма збільшення рухової активності старших 

дошкільників підтвердила свою ефективність результатами формуючого 

експерименту, згідно з яким початково здійснено попередній вимір рівня 

психічного благополуччя дошкільників. 

Після завершення експериментального впливу було здійснено повторне 

тестування рівня психічного благополуччя в обох групах. В 

експериментальній групі відзначався значний зріст компонентів психічного 

благополуччя, на відміну від контрольної. Всі показники зросли (за 

інтегральними шкалами оцінювання). На це вказували як міри центральних 

тенденцій (середнє арифметичне, медіана), так і міри мінливості (стандартне 

відхилення, розмах ряду) за когнітивним, соціальним та емоційним 

компонентами. Натомість, у контрольній групі суттєвого зросту показників 

не спостерігалося. 

Таким чином, було підтверджено гіпотезу про те, що збільшення 

рухової активності у процесі освоєння дитиною соціально-предметного 

простору в різних видах ігрової діяльності сприяє, в свою чергу, 

встановленню та зміцненню зв`язків між соціальними, когнітивними, 

емоційними досягненнями психічного розвитку дошкільника, чим збільшує 

цілісність, інтегрованість та конструктивність прояву його психічного 

благополуччя в життєвій практиці. 

 


