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У статті висвітлено проблему культури здоров’я дітей дошкільного віку. 

Феномен «культура здоров’я дітей дошкільного віку» визначено як сукупність 

набутих валеологічних знань, умінь і навичок щодо власного здоров’я та здоров’я 

інших. Виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку розглянуто як проце с 

суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихователя і вихованців, у процесі якого вихователь 

створює умови для формування у дошкільників усвідомленого ціннісного ставлення до 

власного здоров’я. 
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Актуальність проблеми. Інтенсивні перетворення в соціально–економічному 

розвитку суспільства, глобальна соціокультурна криза, зміна умов життя на планеті, 

наслідки широкомасштабної перебудови в нашій країні призвели до появи великої 

кількості непрогнозованих раніше чинників, що негативно впливають на соціальний 

статус населення, моральні відносини між людьми та спричиняють погіршення 

їхнього здоров’я.  

Важливим завданням на сучасному етапі є формування в дітей ставлення до 

власного здоров’я як до найвищої людської цінності. Концептуальні положення щодо 

збереження і зміцнення здоров’я дітей визначено в Національній стратегії розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, державних документах («Діти України», 

«Концепція неперервної валеологічної освіти», «Концепція інтегративно ї 

українознавчої валеологічної освіти в Україні», «Базовий компонент дошкільної 

освіти»), Законах України «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства» тощо.  

Аналiз oснoвних дoслiджень i публiкацiй, в яких запoчаткoванo вирiшення 

прoблеми. Проблему формування здоров’я в дітей дошкільного віку досліджено в 

різних аспектах, а саме: надання дітям знань про основи здоров’я (Л. Лохвицька, С. 

Юрочкіна та ін.), формування ціннісного ставлення до власного здоров’я (Т. 

Андрющенко, Г. Бєлєнька, О. Богініч, А. Богуш, М. Машовець та ін.), особливості 

виховання фізичного здоров’я (О. Богініч, Е. Вільчковський, Л. Волков, Н. 

Денисенко, О. Дубогай, М. Єфіменко, Н. Лісневська, С. Петренко, О. Потужний, Л. 

Сварковська, Ю. Шевченко та ін.), забезпечення основ здорового способу життя (Н. 

Андреєва, Т. Бабюк, Н. Бикова, Л. Касьянова, Т. Овчиннікова, А. Ошкіна, О. 

Перевертайло та ін.), професійну підготовку майбутніх вихователів до освітньо–

оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку (Н. Денисенко, Л. Зданевич, Н. Кот, Н. 

Маковецька та ін.).Водночас актуальним є дослідження культури здоров’я дітей 

дошкільного віку, що підтверджено сучасною соціальною ситуацією, недостатнім 

розробленням зазначеної проблеми та практичною потребою в її реалізації.  

Мета роботи. Метoю статтi єобґрунтування особливостей культури здоров’я 

дітей дошкільного віку. 

Виклад oснoвнoгo матерiалу дoслiдження. Культура здоров’я особистості є 

складником загальної культури поведінки людини, характеризує її емоційно -ціннісне 

ставлення до свого здоров’я та практичне втілення потреби вести здоровий спосіб 
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життя, піклуватися про власне здоров’я і здоров’я оточуючих. Поняття «культура 

здоров’я» розуміємо як інтегроване особистісне утворення, що відображає 

усвідомлене ціннісне здоров’язбережувальне ставлення людини до власного 

здоров’я, засноване на валеологічних знаннях, уміннях і навичках дотримання 

здорового способу життя і виражене в повноцінному гармонійному розвитку 

особистості. 

Поняття «культура здоров’я» розглядається як частина загальної культури 

особистості, що пов’язана з її ставленням до свого здоров’я та здоров’я інших людей, 

веденням здорового способу життя і включає в себе численні компоненти. Так, І. 

Поташнюк розглядає культуру здоров’я як сукупність знань філософського, 

педагогічного, психологічного, медичного спрямувань, що збагачує духовне, 

психічне, фізичне життя індивіда, формує його особистісний складник [8, с. 21]. Г. 

Кравцова зазначає, що культура здоров’я учнів – це діяльнісно освоєний шар знань, 

зорієнтований на здоров’ябудування, здоров’язбереження і прищеплення навичок 

здорового способу життя [9, с. 121]. За Т. Андрющенко, культура здоров’я може 

виступати інтегративною характеристикою особистості та її діяльності, що 

відображає синтетичну природу культури, яка об’єднує створення людиною 

матеріальних і духовних цінностей як результат системи її ставлення до природи, 

суспільства, самої себе і свого здоров’я, зв’язку людини зі світом і прояву в ньому 

через створювані нею цінності [1, с. 54]. 

В Державному стандарті дошкільної освіти передбачено формування у дітей 

якостей, умінь і навичок, які забезпечать їм можливість підтримувати та зберігати 

власне здоров’я і здоров’я людей, які їх оточують. Зауважимо, що заявлене 

стосується переважно виховання фізичного здоров’я особистості дошкільника і 

зовсім відсутнє виховання психічного, духовно-морального і соціального здоров’я 

особистості. 

Так, у змістовій лінії «Здоров’я та фізичний розвиток» зазначено, що дитина 

дошкільного віку повинна усвідомлювати цінність здоров’я, його значення для 

повноцінної життєдіяльності, володіти елементарними знаннями про основні 

чинники збереження здоров’я; розуміти значення для зміцнення здоров’я і 

запобігання захворюванням загартування, щоденної ранкової гімнастики, плавання, 

масажу, фізіотерапії, правильного харчування, безпечної поведінки, гігієни тіла; 

дотримуватися правил здоров’язбережувальної поведінки; брати участь в оздоровчих 

та фізкультурно–розвивальних заходах, виявляти позитивне ставлення до 

національних та сімейних оздоровчих традицій; знати про вплив основних природних 

чинників на стан здоров’я організму; володіти найпростішими навичками 

загартування, виявляти інтерес до процедур загартування; визначати і правильно 

називати частини тіла та основні органи, їх елементарні функціональні можливості; 

розуміти, що є шкідливим та корисним для організму; орієнтуватись у призначенні 

органів чуття, дотримуватися правил їх охорони; усвідомлювати, що людина 

народжується, проходить різні етапи життєвого шляху – дитинство, юність, зрілість, 

старість; мати елементарне уявлення про статеву належність; орієнтуватися в ознаках 

своєї статевої належності; з повагою ставиться до протилежної статі [2, с. 82-83]. 

Відповідно до змістової лінії «Безпека життєдіяльності», сучасна дитина 

дошкільного віку має: диференціювати поняття «безпечне» і «небезпечне», 

усвідомлювати важливість безпеки життєдіяльності (власної та інших людей); знати 

правила безпечного перебування вдома, у дошкільному закладі, на вулиці, на воді, 

льоду, ігровому, спортивному майданчиках; орієнтуватись у правилах поводження з 

незнайомими предметами та речовинами, пожежної та електробезпеки, користуванні 

транспортом, в основних знаках дорожнього руху тощо; знати та може скористатися 

номером телефону основної служби допомоги (пожежна, медична, міліція); 

усвідомлювати, до кого можна звернутись у критичній ситуації; володіти навичками 
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безпечної поведінки при агресивному поводженні однолітків або дорослих.  

Змістова лінія «Здоров’я та хвороба» передбачає, що дитина дошкільного віку: 

усвідомлює, що може бути здоровою і хворою, розрізняє відповідні стани; 

орієнтується в основних показниках власного здоров’я (хороше самопочуття, 

відсутність больових відчуттів) та здоров’я довколишніх людей; знає, що для 

зміцнення здоров’я й запобігання захворюванням корисні рухова діяльність, 

правильне харчування, безпечна поведінка, догляд за тілом; виокремлює основні 

ознаки захворювання (висока температура тіла, біль, відсутність апетиту); 

повідомляє дорослому про погане самопочуття, під його керівництвом виконує 

необхідні лікувальні процедури; знає про існування різних захворювань, толерантно 

ставиться до хворих однолітків; знає, що розвиток людського тіла, його здоров’я 

залежать від повноцінного харчування; називає основні групи продуктів харчування, 

відрізняє корисну їжу від шкідливої; оперує назвами основних корисних напоїв, знає 

про їх роль для розвитку організму; розуміє виняткове значення питної води для 

здоров’я, орієнтується в ознаках спраги й голоду; дотримується вимог до розпорядку 

дня і культури харчування.  

У змістовій лінії «Гігієна життєдіяльності» зазначено, що дитина дошкільного 

віку: самостійно виконує основні гігієнічні процедури; без нагадування дорослого 

користується основними гігієнічними засобами та предметами догляду, знає, що 

ними користуються індивідуально; прагне бути охайною, володіє елементарними 

навичками особистої гігієни; намагається контролювати власну поставу, усвідомлює 

вплив постави на здоров’я, зовнішню красу тіла, естетику рухів, виконує комплекс 

вправ для запобігання порушенням постави та плоскостопості.  

Результатом змістової лінії «Рухова активність та саморегуляція» передбачено, 

що діти усвідомлюють роль фізичних вправ у розвитку та зміцненні організму, 

емоційно реагують на власні досягнення у руховій сфері (пластичність, виразність та 

естетика рухів); здатні самостійно застосовувати руховий досвід у повсякденному 

житті, оцінюють і регулюють можливості власного тіла; володіють основними 

рухами (ходьба, біг, стрибки, лазіння); виконують з різних вихідних положень вправи 

з предметами та без них; знають та свідомо дотримуються правил у рухливих та 

спортивних іграх, цінують чесність, виявляють спритність; володіють власним тілом, 

свідомо реагують на елементарні потреби організму, витримують відповідно віку 

фізичне навантаження; виявляють вольові зусилля у руховій діяльності [2, с. 84]. 

Кінцевий результат виховання культури здоров’я презентовано в освітній лінії 

«Особистість дитини», яка передбачає формування у дошкільників позитивного 

образу «Я», створення бази особистісної культури дитини, її активної 

життєдіяльності; виховання в дитини позитивного ставлення до своєї зовнішності,  

формування основних фізичних якостей, рухових умінь, культурно -гігієнічних, 

оздоровчих навичок та навичок безпечної життєдіяльності [2, с. 85].  

Зміст дослідження вимагає з’ясувати зміст феномена «культура здоров’я дітей 

дошкільного віку» за чинними програмами.Звернімося насамперед до чинних 

програм виховання дітей дошкільного віку щодо їхньої культури здоров’я. На 

сьогодні відсутні тематичні (парціальні) програми з виховання культури здоров’я 

дітей. Оскільки в дослідженні задіяно діти старшого дошкільного  віку, розглянемо 

зміст роботи з виховання культури здоров’я у дітей цього віку за такими чинними 

програмами:«Українське дошкілля», «Світдитинства», «Дитина», «Я у світі».  

Аналіз означених програм свідчить, що вони пов’язують вимоги щодо охорони 

життя і зміцнення здоров’я дітей з процесом фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Окремо визначено виховання культурно-гігієнічних навичок, правил поведінки в 

процесі прийняття їжі, особистої гігієни. Наголошується на необхідності стежити за 

чистотою рук, обличчя, тіла, одягу. Значна увага приділяється зміцненню здоров’я 

дітей дошкільного віку засобами фізичних вправ, активних рухових ігор, що 
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визначаються відповідно до віку дітей.  

Однак багаторічний досвід роботи дошкільних навчальних закладів свідчить, що 

визначений у цих програмах обсяг знань, уявлень і вмінь дітей, не дозволяє 

сформувати у них цілісне усвідомлене, дбайливе ставлення до свого здоров’я. 

Програми передбачають знайомити дітей з широким колом дій, об’єктів і явищ 

природи, громадського життя, натомість у них відсутні такі форми і методи роботи, 

які призводять до переконання цінності здоров’я і потреби стежити за ним. За 

текстами програм з’ясувалося, що поданий у них зміст щодо виховання 

культуриздоров’я обмежений здебільшого фізичними вправами і формуванням у  

дошкільників санітарно-гігієнічних навичок. 

Спроба конкретизувати зміст, форми і методи виховання культури здоров’я у 

дітей дошкільного віку відображено в окремих тематичних програмах, які сьогодні 

використовуються у дошкільних навчальних закладах. Одна з  таких програм – це 

парціальна програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного 

віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (авт. Л. Лохвицька) поглиблено 

висвітлює змістові компоненти «Про здоров’я» і «Безпека життєдіяльності» освітньої 

лінії інваріативної складової «Особистість дитини» за Базовим компонентом 

дошкільної освіти [6, с. 83].  

Зазначимо, що різні аспекти виховання культури здоров’я та формування 

здоров’язбережувальних компетенцій і здорового способу життя дітей дошкільного 

віку досліджувалися сучасними вченими в різних напрямах:  

- валеологічне виховання дітей (О. Тихомірова, С. Юрочкіна);  

- виховання здорового способу життя у дітей дошкільного віку (О. Іванашко, 

Л. Касьянова, А. Ошкіна); 

- розвиток здоров’язбережувальної компетентності у дошкільників 

(Т. Андрющенко, Л. Кузнецова) та ін.  

- розвиток культури здоров’я дітей дошкільного віку (Т. Каменська, 

М. Мєлічева). 

Під «здоров’язбережувальною компетентністю дітей дошкільного віку» 

Т. Андрющенко розуміє суб’єктивну категорію, що передбачає свідоме прагнення 

дитини до здорового життя, наявність сукупності знань про здоров’я та чинники його 

збереження, сформованість здоров’язбережувальних життєвих навичок і здатність до 

їх адекватного використання у відповідних життєвих ситуаціях. Діяльність із 

формування здоров’язбережувальної компетентності, на думку автора, передбачає 

поглиблену роботу з дітьми в дошкільний період їхнього життя на основі набуття 

ними здоров’язбережувальної компетенції, заявленої в Базовому компоненті 

дошкільної освіти; формування у дітей позитивної мотивації до збереження здоров’я; 

системи знань про здоров’я та чинники його збереження; життєвих навичок, що 

сприяють збереженню фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я. 

Робота має відбуватися з урахуванням вікових і психологічних особливостей, а також  

життєвого досвіду дітей [1, с. 67]. 

Метою дослідження Т. Каменської було розробити педагогічну систему, що 

забезпечить розвиток культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку в 

дошкільному навчальному закладі. Автор наголошує, якщо життєдіяльність дітей 

старшого дошкільного віку має здійснюватися в рамках педагогічної системи, яка 

базується на таких положеннях: мотиви, цілі, принципи відбору змісту і його 

технологічного втілення розглядаються як єдина цілісність (система), спрямована на 

розвиток культури здоров’я дітей; освітнє середовище закладу дошкільної освітимає 

розвивальний характер як результат забезпечення його безпеки, екологізації і 

валеологізаціі, а освітній процес ґрунтується на ключових ідеях педагогіки здоров’я; 

педагогічні технології взаємодії учасників освітнього процесу (батьки, діти, 

педагоги) розробляються на основі рефлексивного осмислення суб’єктності їхньої 
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позиції, то прогнозованим соціально–освітнім результатом може стати розвиток 

культури здоров’я дітей [8, с. 63]. Ученою було реалізовано передбачувані 

положення її методичної системи, що й дозволило забезпечити розвиток культури 

здоров’я дітей старшого дошкільного віку в дошкільному навчальному закладі.  

Культура здоров’я є компонентом загальної культури особистості дошкільника 

та умовою подальшої успішної життєдіяльності; формування культури здоров’я в 

період дошкільного дитинства визначається психофізіологічними особливостями 

цього вікового етапу; ефективність формування культури здоров’я дошкільників 

залежить від найближчого соціального оточення дитини, яке включає батьків і 

педагогів закладу дошкільної освіти. Стан здоров’я дитини визначається його 

активністю як суб’єкта життєдіяльності, а також наявністю знань про здоров’я і 

правилах ведення здорового способу життя; духовно–моральний компонент здоров’я 

зумовлює формування ціннісних настанов на збереження власного здоров’я та 

здоров’я близьких людей [3, с. 195]. 

Формування основ здорового способу життя у старших дошкільників можливо в 

силу їхніх психофізіологічних особливостей: розвиваються образні форми пізнання 

навколишнього світу, що свідчить про готовність дітей опанувати різноманітними 

відомостями про елементи здорового способу життя (від конкретних понять до їх 

зв’язків); готовність оперувати уявленнями значно розширює межі пізнання 

елементів здорового способу життя (дотримання режиму, гігієнічних процедур, 

рухова активність); діяльність дітей спрямовується із підпорядкуванням мотивів (з 

віком відбувається інтенсивне засвоєння мотивів, характерних для діяльності 

дорослих); змінюється емоційна сфера (від ситуативності і нестійкості до регуляції) 

тощо. Психофізіологічні особливості дітей служать психологічним фундаментом для 

розуміння основ здорового способу життя у старших дошкільників та обґрунтування 

процесу їх формування [7, с. 82-83]. 

Заслуговує уваги той факт, що усвідомлення дошкільниками здорового способу 

життя розглядається в єдності кількох структурних компонентів:  

- когнітивного, що включає розуміння вимог здорового способу життя через 

аргументоване представлення його основних елементів; наявність понять, які 

вказують на особистісні якості та елементи міжособистісної взаємодії людини у 

здоровому способі життя і самостійну побудову образу результату дотримання 

принципів здорового способу життя; 

- емоційного, що виявляє перевагу позитивної емоційної настанови на 

здоровий спосіб життя через переживання почуття відповідальності в дотриманні 

здорового способу життя, яка формується у взаємодії з однолітками та дорослими; 

узагальнені емоційні переживання передбачення результатів дотримання здорового 

способу життя дитиною і значущими іншими; 

– оцінно–вольового, що включає функціонування вольової поведінки, яка 

проявляється в довільності, та критичність суджень, що характеризує здатність 

дитини до реалізації сформованої позиції щодо здорового способу життя [5, с. 12 -13]. 

Реалізація комплексу діагностичних процедур дозволила з’ясувати особливості 

усвідомлення здорового способу життя дошкільниками та виділити рівні 

усвідомленняздорового способу життя, властиві дитині в цьому віці.  

Формування здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку 

буде ефективним, якщо здійснюватиметься в межах цілісної побудови навчально–

виховного процесу дошкільного закладу відповідно до моделі формування 

здоров’язбережувальної компетентності в дітей дошкільного віку і визначених 

педагогічних умов: наявність позитивної мотивації дітей на здоровий спосіб життя; 

насичення здоров’язбережувальним змістом різних видів діяльності дітей з 

урахуванням вікових особливостей; забезпечення в навчальному закладі 

розвивального здоров’язбережувального середовища [3, с. 196].  
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Аналіз наукових досліджень умов діяльності, спрямованої на формування 

культури здоров’я та основ здорового способу життя засвідчив, що науковці 

здебільшого акцентують увагу на змісті підготовленої для дітей інформації, 

створенні відповідного середовища та здійсненні співпраці педагогів і батьків. 

Вважаємо, що визначальним чинником для виховання культури здоров’я дітей 

дошкільного віку є створення вихователем умов для розвитку самосвідомості 

вихованців, які будуть спрямовані на ціннісне ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих. 

Виснoвки та перспективи подальших наукових розробок . Oтже, феномен 

«культура здоров’я дітей дошкільного віку» визначаємо як сукупність набутих 

дитиною валеологічних знань, умінь і навичок щодо власного здоров’я та здоров’я 

інших; усвідомлення цінності і необхідності їх дотримання в процесі 

здоров’язбережувальної життєдіяльності, що віддзеркалюється в гармонійному 

розвитку дитини. Виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку розглядаємо 

як процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихователя і вихованців, у процесі якого 

вихователь створює умови для повноцінного та гармонійного розвитку дітей і 

формування у них усвідомленого ціннісного ставлення до власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми виховання культури 

здоров’я дітей дошкільного віку. Перспективу подальших досліджень вбачаємо в 

розробленні методики виховання культури здоров’я дітей раннього віку в умовах 

закладу дошкільної освіти. 
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Kornienko S. The peculiarities of health culture of preschool age children. 

The formation of children’s attitude towards their own health as the highest human 

valueisan important task at the present stage. Conceptual provisions for the preservation 

and strengthening of children’s health are defined in the National Strategy for the 

Development of Education in Ukraine for the period up to 2021, in the state documents 

(«Children of Ukraine», «The Concept of Continuous Valeological Education», «The 

Concept of Integrative Ukrainian Valeological Education in Ukraine», «The Basic 

Component of Preschool Education»), in the Laws of Ukraine «On Preschool Education», 

«On the Protection of Childhood», etc. 

The health culture of the individual is a component of the general culture of human 

behavior, it characterizes the individual’s emotional and value attitude to his/her own 

health and the practical implementation of the need to lead a healthy lifestyle, take care of 

his/her own health and the health of others.  

The concept of «health culture» is considered by the researchers (L. Lokhvitska, 

T. Andriushchenko, I. Potashniuk, O.Perevertailo and others) as a part of the general 

culture of the individual, which is related to the individual’s relation to his/herown health 

and the health of other people, the pursuit of a healthy lifestyle and includes numerous 

components. 

The analysis of scientific research of the conditions of the activity aimed at forming 

health culture and the foundations of a healthy lifestyle showed that most scholars focus on 

the content of information provided for children, the creation of an appropriate 

environment and the cooperation of teachers and parents. We believe that the determining 

factor for the health culture education of preschool age childrenis when an educator 

creates thepupils’self-conciseness development conditions, which will be aimed at a value 

attitude to their own health and the health of others.  

The current programs: «Ukrainian Preschool», «The World of Childhood», «The 

Child», «I am in the World» testify to the fact that they link the requirements for the 

protection of life and the strengthening of children’s health with the process of physical 

culture and health work. The education of cultural and hygienic skills, rules of conduct in 

the process of eating, personal hygieneare definedseparately. It is emphasized on the need 

to monitor the cleanness of hands, face, body, clothing. Considerable attention is paid to 

strengthening the health of preschool age children by means of physical exercises, active 

outdoor games, which are determined according to the age of children.  

However, long-term experience in preschool educational institutions argues that the 

amount of knowledge, representations and abilities of children determined in these 

programs does not allow them to form a coherent, conscious, careful attitude to their 

health. 

Thus, health cultureeducation of preschool age children is considered as a process 

of subject-subject interaction between the educator and pupils in the process of which the 

educator creates conditions for full and harmonious development of children and the 

formation of a conscious value attitude towards their own health and the health of others. 

Key words: culture, health, health culture, children of preschool age, methodology, 

institution of pre-school education. 
  


