
Назва: Оздоровчі технології та діагностувальні методики фізичного
розвитку дітей

1. Ідентифікація
Шифр: 3.01.ННД.09 Характеристика навчального курсу
Кількість кредитів відповідних ECTS:5
Загальна кількість годин: 150  год.
Тижневих годин: І семестр – 2,2  год.

Нормативна
Курс: VІ
Семестр: І
Лекції: 14
Практичні заняття: 16
Самостійна робота: 120
Вид контролю: залік

2. Мета курсу: розкрити теоретико-методичні аспекти з організації занять

та здійснення освітнього процесу у ЗВО І-ІV рівня акредитації; сформувати у

студентів  уміння  і  навички ефективного  поєднання  на  практиці  теоретичних

знань  діагностики  стану  здоров'я,  фізичного  розвитку  та  рухової  активності

дітей дошкільного віку.

   Опис курсу.
Кредит 1. Роль оздоровчих технологій в освітньому процесі.

Тема 1. Предмет та завдання курсу викладання оздоровчих дисциплін.
Пріоритетні  напрями розвитку  системи освіти.  Предмет  та  основні  завдання
курсу.  Значення  формування  оздоровчого  світогляду  у  студентів.  Вирішення
проблем збереження та формування здоров'я дітей дошкільного віку в сучасних
наукових дослідженнях. 

Тема  2.  Характеристика  завдань  та  змісту  підготовки  фахівців  з
фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Функції, завдання та професійні вміння фахівців освітньо-кваліфікаційного
рівня «бакалавр» у галузі здійснення фізичного виховання дошкільників. Зміст
підготовки  фахівців  з  фізичного  виховання,  характеристика  модулів.  Аналіз
навчальних  програм,  навчальних  підручників  та  посібників,  характеристика
дидактичного оснащення педагогічного процесу.

Тема 3.  Дидактичні можливості організаційних форм роботи у закладі
вищої освіти.

Групові  та  індивідуальні  форми  організації  навчання  у  ЗВО.  Особливості
побудови  лекційних,  семінарських,  практичних  занять  у  процесі  викладання
курсу,  їх  тематика  та  зміст.  Специфіка  використання   організаційних  форм
роботи зі студентами в процесі викладання курсу. Самостійна робота студенів
як  професійно-формуюча  складова  процесу  навчання  у  вищій  школі.  Види
самостійної  роботи  студенів  з  дисциплін  оздоровчого  спрямування.  Умови
ефективної організації самостійної роботи студентів.
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Кредит 2.  Оздоровчі  технології  у  фізичному  розвитку  дітей
дошкільного віку.                                  
Тема  1.  Оздоровчі  технології  та  техніки  у  фізичному  вихованні
дошкільників: диференціація понять, основні методичні підходи.
Здоров'язбережувальна  технологія  як  психолого-педагогічна  технологія,
програма,  методи якої  спрямовані  на виховання у дитини культури здоров’я,
особистісних якостей, що сприяють її збереженню та зміцненню, формування
уявлень  про  здоров’я  як  суспільної  цінності,  мотивації  здорового  способу
життя. Аналіз сучасних досліджень (Л. Глазиріна, Н. Денисенко, І. Шилкова та
ін.),   щодо  добору  здоров’язбережуючих  технологій  котрі  відбуваються  за
наступними  правилами:  оздоровчі  технології  повинні  мати  наукову
обґрунтованість; добиратися з урахуванням національних і родинних традицій,
вікової  фізіологічної  спрямованості  нетрадиційних  оздоровчих  методик,
комплексної оцінки стану здоров’я дошкільників, а саме, груп здоров’я дитини.
Тема 2. Технологія фізичного виховання дітей М. Єфименка.

Технологія  фізичного  виховання,  що  спрямована  на  розвиток  і
оздоровлення  дітей.  Основні  професійні  заповіді  М.  Єфименка.  Особливості
«Театру  фізичного  розвитку  та  оздоровлення  дітей».  Критерії  майстерності
педагога-інструктора з фізичного виховання. Поєднання рухової та мовленнєвої
діяльності у фізичному вихованні.

Тема 3. Вальдорфська педагогіка про фізичне виховання дітей дошкільного
віку.
Вальдорфська педагогіка – одна з моделей альтернативної вільної школи, що є
сукупністю  методів  і  прийомів  виховання   та  навчання,  яка  грунтується  на
антропософській інтерпретації розвитку людини як цілісної взаємодії тілесних,
душевних і духовних факторів. 
Тема 4. Система формування рухових навичок дітей Глена Домана.
Методика Глена Домана – унікальний метод, який дозволяє розвивати здібності
дитини  на ранньому етапі й надає дітям необмежені можливості в житті. 
Тема 5. Фізичний розвиток дитини за методикою Сесіль Лупан.
Книга Сесіль Лупан «Повір у своє дитя» – досвід раннього фізичного розвитку
дитини.  Рекомендації  для  батьків  щодо  поетапного  розвитку  фізичної
активності малюків.
Тема 6. Система загартування П.К. Іванова «Дєтка».
Система  природного  оздоровлення  «Дєтка»  (1982р.).  Принципи загартування
(регулярність,  інтенсивність,  поєднання  загальних  і  місцевих  охолоджувань,
комплексність, емоційність).

Кредит 3.  Теоретичні  та  методичні  засади  здоров’язберігаючих
технологій фізичного розвитку дошкільників.
Тема  1.  Теоретичні  засади  здоров'язберігаючих  технологій  фізичного
розвитку дітей.
Предмет  і  завдання  курсу  «Оздоровчі  технології  та  діагностичні  методики
розвитку  дітей».  Сутність  понять  «технологія»,  «педагогічна  технологія»,
«здоров'язберігаюча  технологія».  Збереження  і  зміцнення  здоров'я  дитини  -
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основна  мета  дошкільного  виховання.  Вплив  на  фізичний  стан  екологічних,
економічних та соціальних чинників. Фізичний стан дітей в Україні та шляхи
його  покращення.  Роль  здоров'язберігаючих  технологій  у  забезпеченні
повноцінного фізичного розвитку дитини, покращення функціонального стану
та  фізичної  підготовленості.  Сучасні  наукові  дослідження  з  проблеми
оздоровлення  дітей  в  дошкільних  навчальних  закладах  (Г.В.  Бєлєнька,
О.Л. Богініч, Е.С. Вільчковський, Н.Ф. Денисенко, Т.І. Дмитренко,           М.М.
Єфименко та ін.).
Тема 2. Нормативно-правове забезпечення фізкультурно-оздоровчої роботи
в закладах дошкільної освіти.
Закони  України  «Про  освіту»,  «Про  дошкільну  освіту»,  «Про  охорону
дитинства», Наказ МОН України «Про систему організації  фізкультурно-
оздоровчої  та  спортивної  роботи  дошкільних,  загальноосвітніх,  професійно-
технічних та позашкільних навчальних закладах»,  Наказ МОН України «Про
організацію фізичного виховання і масового спорту в дошкільних, професійно-
технічних  закладах  України»,  Цільова  комплексна  програма  «Фізичне
виховання – 10 здоров'я нації», Базовий компонент дошкільної освіти в Україні,
Інструктивно-методичні рекомендації щодо організації фізкультурно-оздоровчої
роботи в ЗДО. Державні програми навчання та виховання в закладах дошкільної
освіти  («Дитина»,  «Дитина  в  дошкільні  роки»,  «Зернятко»,  «Українське
дошкілля», «Впевнений старт».
Тема 3. Діагностичні методики фізичного розвитку дітей.

Фізичний розвиток – показник здоров'я дитини. Значення діагностики та
прогнозування  фізичного  та  рухового  розвитку  дітей  дошкільного  віку.
Обстеження фізичного розвитку дитини. Основні методи масового дослідження
фізичного  розвитку  дітей.  Антропометричні  обстеження.  Обстеження
функціональних  можливостей  дитини:  визначення  стану  серцево-судинної
системи,  життєвої  місткості  легенів  та  розвитку  рухових  якостей.  Значення
активної  рухової  діяльності  в  дошкільному  віці.  Норма  рухової  активності.
Діагностика розвитку рухів дітей та контроль за організацією рухового режиму
в  дошкільному  навчальному  закладі.  Якісні  та  кількісні  показники  розвитку
рухів,  вимоги  щодо  проведення  обстеження  рухової  підготовленості  дітей.
Критерії оцінки рухової активності дітей.

Кредит 4. Оздоровчі технології у системі дошкільної освіти
Тема 1. Сучасні оздоровчі технології збереження і стимулювання здоров’я
дитини
Напрями  оздоровчої  технології.  Характеристика  та  значення  різноманітних
видів  оздоровлення.  Оздоровча  гімнастика:  ранкова  гімнастика;  корегуюча
гімнастика після денного сну. Фізкультхвилинки. Фізкультпаузи. Фізичні вправи
на формування постави: корекція постави, виправлення сколіозу, виправлення
сутулості. Фізичні вправи на профілактику плоскостопості. Масаж. Різні види
масажу.  Самомасаж.  Сучасний  підхід  до  загартування  в  умовах  закладу
дошкільної  освіти.  Особливості  використання  різних  напрямів  оздоровчої
технології в системі роботи  закладу дошкільної освіти. 
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Тема 2. Інноваційні оздоровчі технології психофізичного розвитку дитини
Інноваційна діяльність в галузі фізичного виховання дошкільників. Загальна

характеристика  інноваційних  оздоровчих  технологій.  Різні  види  гімнастик:
фітболгімнастика,  стимулювальна  гімнастика,  гімнастика  для  очей,  дихальна
гімнастика,  пальчикова  гімнастика  (вправи,  ігри,  картинки),  лікувальна
гімнастика для пальців, психогімнастика (вправи, ігри, етюди, пантоміми) тощо.
Оздоровчі  комплекси  з  елементами  психогімнастики:  дихально-оздоровчий
комплекс  «кунфу»;  гімнастика  у–шу  для  дошкільників;  ігри-медитації;
оздоровчий комплекс «бебі-йога».
Тема 3. Інноваційні  оздоровчі  технології  профілактично-лікувального  та
терапевтичного спрямування.

Оздоровчі технології профілактично-лікувального спрямування у системі
оздоровлення дітей дошкільного віку: фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки);
аромотерапія (ароматизація приміщення); вітамінотерапія (вітамінізація страв).
Оздоровчі технології терапевтичного спрямування: арт-терапія, піскова терапія,
казкотерапія,  ігрова  терапія,  сміхотерапія;  музична  терапія;  кольоротерапія,
рефлексотерапія тощо. Оздоровчі технології в режимі дня різних вікових груп.
Кредит 5. Здоров'язберігаючі технології в дошкільній   освіті України.
Тема 1. Традиційні оздоровчі технології в освітньому процесі.
Аутотренінг, коригувальні вправи, елементи методики М. Єфименка; елементи 
ігор спортивного характеру: баскетбол, футбол, хокей, волейбол. Самостійна 
рухова діяльність як форма активізації рухового режиму. Оздоровчо – 
валеологічна робота що сприяє всебічному фізичному розвиткові, підвищенню 
рівня функціональних та адаптаційних можливостей організму дітей в  ЗДО.  
Поняття «здоров’язбережувальна технологія» як синонім до «системи 
фізкультурно-оздоровчої роботи». Технології, що створюють безпечні умови для 
перебування, навчання  в ЗДО та ті, що вирішують завдання раціональної 
організації освітнього процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних 
особливостей та гігієнічних норм), відповідність навчального та фізичного 
навантажень можливостям дитини.

Тема 2. Інноваційні оздоровчі технології в освітньому процесі.
 Інновація – як  процес  передачі  в  практику  і  засвоєння  нового  (нової  ідеї,
методу, засобу, технології, системи тощо).  Оздоровчі технології, спрямовані на
вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я дітей, підвищення потенціалу
(ресурсів)  здоров’я:  фізична  підготовка,  фізіотерапія,  аромотерапія,
загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія тощо.
Технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих 
навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 
травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. 
Виховання культури здоров’я – виховання у дітей особистісних якостей, які 
сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 
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здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя,
підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я родини. 

Завдання курсу.

У результаті вивчення курсу студенти повинні:
знати:
 наукові підходи щодо організації освітньої діяльності у процесі вивчення

фахової методики  у ЗВО; 
 сучасні вимоги до підготовки фахівців дошкільної освіти;

 різні форми навчальних занять у закладі вищої освіти;

 інтерактивні методи й сучасні мультимедійні засоби навчання студентів;

 критерії  оцінювання  знань  студентів  з  основних  розділів  та  тем

дисциплін; 
 види самостійної роботи.

вміти:
 організовувати самостійну й навчально-дослідну діяльність студентів;

 використовувати у процесі  викладання фахової  методики традиційні  та

інноваційні форми навчання; 
 вільно  й  майстерно  викладати  теоретичний  матеріал,  організовувати

пізнавально-практичну діяльність студентів; 
 оптимально використовувати ТЗН під час лекційних і практичних занять; 

 розробляти  конспекти  лекційних  занять  та  завдання  для  самостійної

роботи студентів;
 організовувати  різні  форми занять  зі  студентами,  практику  та  науково-

дослідницьку  діяльність,  ураховуючи  їхні  вікові  та  індивідуальні
особливості. 

3. Статус у навчальному плані.
Нормативний курс із циклу професійних компетентностей
4. Лектор: кандидат педагогічних наук, доцент Лісовська Т.А.
5. Форми  і  методи  навчання: Лекційні  та  практичні  заняття  з

використанням  традиційних,  дискусійних,  наочних  методів,  інтерактивних
методик, робота в групах, самостійна та творча робота.

6. Форми організації контролю знань та система оцінювання. Поточний
та  підсумковий  контроль  здійснюється  у  вигляді  комп’ютерних  тестів  на
освітньому  просторі  університету.  Для  оцінювання  використовується
національна чотирьохбальна шкала: відмінно, добре, задовільно, незадовільно;
європейська шкала: A, B, C, D, E, FX, F. 

100% балів студенти накопичують на заняттях та під час поточного контролю,
що регламентується робочою програмою викладача.
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7. Мова викладання: українська.
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