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Аннотация
В статье рассмотрены прин-

ципы построения занятий по 
физическому воспитанию детей 
дошкольного возраста в контек-
сте формирования комплексного 
развития  личности. Представле-
ны существующие в специальной 
литературе принципы, которые 
включают базовые, дидактиче-
ские и специфические. Приведен-
ные принципы являются исход-
ными научно-практическими 
положениями, определяющими 
основные требования к построе-
нию, содержанию, методам и ор-
ганизации процесса физического 
воспитания, применение которых 
будет способствовать гармонич-
ному развитию личности ребенка 
дошкольного возраста.
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Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і публі-
кацій. Демократичні процеси, що 
відбуваються в державі, вимага-
ють раціональної трансформації 
сучасної освіти, зокрема, її до-
шкільної ланки – як основи соціо-
культурного становлення особис-
тості. У світлі вимог до сучасної 
освіти одним з найголовніших 
завдань є формування системи на-
вчання і виховання, яка передбачає 
інтегрований освітній, оздоровчий 
і загальний виховний ефект, що є 
запорукою оптимального фізич-
ного, інтелектуального, духовного 
розвитку дитини [3, 5, 6].

Дошкільний вік – це особли-
вий період життя, коли відбуваєть-
ся створення базових компонентів 
формування особистості дитини 
дошкільника, базовий розвиток 
його особистісних «механізмів» 
поведінки, формування нових ру-
хових, психомоторних, інтелекту-
альних та морфо-функціональних 
взаємозв’язків як вищої біологіч-
ної і соціальної єдності в діяльнос-
ті людини як особистості [2, 3, 6].

На думку провідних вчених [5, 
6, 8], саме фізичне виховання є 
особливим видом діяльності, що 
сприяє вихованню кращих фізич-
них, моральних, інтелектуальних, 
психічних якостей і пов’язаний 
з формуванням цілісної, гармо-
нійної особистості та її здоров’я. 
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Дитина пізнає світ через рух, 
жодна навчальна дисципліна не 
має такого потенціалу для реалі-
зації широкого комплексу педаго-
гічних завдань, як фізичне вихо-
вання, що володіє потенційними 
можливостями бути представле-
ним в якості одного з провідних 
стимулів гармонійного розвитку 
особистості. 

Завдання дослідження по-
лягає в теоретичному обґрунту-
ванні принципів побудови занять 
у фізичному вихованні дітей до-
шкільного віку в контексті фор-
мування комплексного розвитку 
особистості.

Методи дослідження: теоре-
тичний аналіз і узагальнення даних 
літературних джерел, що стосу-
ються проблематики дослідження. 

Виклад основного матеріалу. 
Метою занять з фізичного вихо-
вання є залучення дітей до ціннос-
тей фізичної культури, розглядати 
яку необхідно в єдності складових 
компонентів: тілесного, інтелекту-
ального і духовно-світоглядного. 
Тілесний компонент передбачає 
розвиток і корекцію фізичних кон-
дицій дитини: гармонійного розвит-
ку тіла, функціональних можли-
востей організму, фізичних якостей 
(витривалості, координації, сили, 
швидкості, гнучкості тощо). Ін-
телектуальний – спрямований на 
розвиток пізнавальних процесів 
засобами спеціально організова-
них фізичних вправ; оволодіння 
елементарними знаннями: техніки 
виконання різних рухів, анатоміч-
ної будови людини, правил гігіє-
ни, загартовування, збереження 
і зміцнення здоров’я; створення 
різнобічної бази рухових навичок; 
знайомство з різними видами фіз-
культурно-спортивної діяльності, 
правилами змагань. Духовно-світо-
глядний компонент передбачає ці-
леспрямоване формування у дітей 
навичок здорового способу життя, 
бажання і потреби в систематич-
них заняттях фізичними вправами 
для подальшої самореалізації в на-
вчальній, спортивній і трудовій ді-
яльності [11]. 

Комплексний розвиток осо-
бистості дитини дошкільного 
віку повинен розглядатися з пози-
ції діяльнісного, синергетичного і 
антропологічного підходів.

Діяльнісний підхід передба-
чає розв’язування низки освітніх, 
оздоровчих і виховних завдань 
процесу фізичного виховання ді-
тей дошкільного віку. Цей підхід 
заснований на єдності внутрішньої 
і зовнішньої діяльності. Діяльність 
– це спосіб буття людини, це її по-
ведінка щодо задоволення різно-
манітних потреб, мотивів і цілей. 
Сутністю діяльнісного підходу є 
положення про розвиток особис-
тості в процесі діяльності. Орієнту-
ючись на положення діяльнісного 
методологічного підходу можна 
стверджувати, що дієвим фізичне 
виховання є лише тоді, коли дитина 
включається у різноманітні види ді-
яльності, в процесі якої оволодіває 
знаннями щодо фізичної культури, 
руховими уміннями і навичками 
[4]. Діяльність дитини є фактором 
фізичного, психічного і духовного 
формування, а основним видом ді-
яльності дитини дошкільного віку 
є гра.

Ідея цілісності навчально-ви-
ховного процесу повинна реалі-
зовуватися через синергетичний 
(з грецьк. «sinergia» – співпраця) 
підхід. Засновник науки «синерге-
тики» Г. Хакен [13] визначив її як 
колективну взаємодію підсистем, 
які утворюють систему. Синерге-
тика у даному контексті – спрямо-
ваність взаємодії усіх компонентів 
педагогічного впливу єдиній меті, 
що цілісно забезпечує реалізацію 
фізичного, морального, соціаль-
ного і розумового потенціалу ди-
тини. Урахування синергетичного 
підходу при організації навчаль-
но-виховного процесу дозволяє не 
лише сформувати цілісний підхід 
до навчання, а надає можливість 
формування цілісної особистості 
дитини.

Антропологічний підхід засно-
ваний на тому, що процес фізич-
ного виховання повинен орієнту-
ватися на особистість дитини, як 

на мету виховання, визнаючи її як 
найвищу цінність суспільства, на 
яку спрямовано педагогічні впли-
ви, що забезпечують умови для 
самореалізації і досягнення ре-
зультатів у руховій, пізнавальній і 
творчій діяльності [4].

Професор Ю.К. Чернишенко 
пропонує інноваційний напрямок 
використання культурологічного 
підходу у фізичному вихованні 
дошкільнят в контексті форму-
вання гармонійної особистості:

- технологія освоєння дітьми 
фізкультурних знань і пов’язаних 
з ними умінь і навичок, що скла-
дають основу інтелектуальних 
цінностей фізичної культури;

- формування певного світо-
гляду, усвідомленого в межах ві-
кових можливостей відношення 
дитини до освоєння фізкультур-
них цінностей, розвитку її мо-
тиваційно-потребової сфери, що 
традиційно ідентифікується з со-
ціально-психологічними завдан-
нями виховання фізичної культу-
ри людини [12].

Гармонійний розвиток осо-
бистості дошкільника в процесі 
занять фізичними вправами пе-
редбачає організацію занять з 
позиції єдності наведених мето-
дологічних підходів і при дотри-
манні комплексу принципів, які є 
складовою частиною методології 
і відображають загальні положен-
ня її змісту, розкривають логіку 
вирішення завдань і окреслюють 
головні правила їх реалізації. 

У теорії фізичного вихован-
ня аналіз системи принципів за-
ймає важливе місце, оскільки він 
тісно пов’язаний з оптимізацією 
педагогічного процесу занять 
фізичними вправами. Вибір і ре-
алізація доцільних принципів в 
організації навчально-виховного 
процесу значно підвищує його 
ефективність.

У контексті вищевикладеного 
слід дотримуватися базових, ди-
дактичних і специфічних прин-
ципів, які є вихідними науково-
практичними положеннями, що 
визначають основні вимоги до по-
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будови, змісту, методів і організа-
ції процесу фізичного виховання.

Організація і проведення за-
нять з дітьми повинна відбу-
ватись з дотриманням базових 
принципів вітчизняної системи 
фізичного виховання, які реалі-
зуються на всіх рівнях освітнього 
процесу в дошкільних навчаль-
них закладах, а саме: гармоній-
ного всебічного розвитку особис-
тості, оздоровчої спрямованості, 
соціалізації особистості в про-
цесі занять фізичними вправами. 
Наведені принципи включають 
компоненти соціальних факторів 
(культури, виховання, освіти), 
що забезпечує спрямований все-
бічний розвиток дитини [9, 10]. 
Стрижневим принципом при по-
будові занять у фізичному вихо-
ванні дітей є принцип гармоній-
ного розвитку особистості, адже 
формування особистості дитини 
засобами фізичної культури за-
безпечується єдністю тілесного, 
інтелектуального та духовно-сві-
тоглядного компонентів. Прин-
цип всебічного гармонійного 
розвитку вимагає забезпечувати 
зв’язок фізичної культури з ін-
шими складовими розвитку осо-
бистості: моральним, інтелекту-
альним і естетичним. Реалізація 
принципу всебічного розвитку 
особистості особливо важлива на 
заняттях з дітьми, тому як вира-
жає необхідність цілеспрямова-
но поєднувати різні сторони ви-
ховання. Не менше значення має 
гармонізація взаємин в групі і з 
навколишнім світом [9].

При проведенні занять фізич-
ними вправами необхідно врахо-
вувати дидактичні принципи, які 
відображають закономірності пе-
дагогічного процесу (наочності, 
доступності та індивідуалізації, 
свідомості й активності, поступо-
вості, систематичності, міцності і 
прогресування [10].

У світлі викладеного інтерес 
представляють специфічні прин-
ципи, до яких ми віднесли такі: 
«навантаження заради здоров’я», 
розвивального навчання, комп-

лексного впливу, оптимальності 
та інтеграції. 

Принцип «навантаження зара-
ди здоров’я» або принцип управ-
ління навантаженням [9]. Він є 
одним з найважливіших принци-
пів оздоровлення і його не можна 
розуміти як мінімізацію наванта-
ження, так як без певного напру-
ження, без затрат зусиль неможна 
не тільки підвищити рівень пси-
хофізичного потенціалу, а й збе-
регти його. Заняття з фізичного 
виховання повинні, в першу чер-
гу, оздоровлювати дітей, коригу-
вати їх фізичний розвиток і, в той 
же час, сприяти підвищенню їх 
фізичної підготовленості. 

Принцип розвивального на-
вчання передбачає залучення 
дитини у різні види діяльності, 
а саме: в ігрову, рухову, пізна-
вальну і комунікативну. У розви-
вальному навчанні педагогічні 
впливи випереджають, стимулю-
ють, спрямовують і прискорюють 
розвиток здібностей особистості 
дошкільника, який є повноцін-
ним суб’єктом діяльності. Розви-
вальне навчання спрямоване на 
розвиток всієї цілісної сукупності 
якостей особистості дитини (єд-
ності рухового, інтелектуального 
і соціально-психологічного ком-
понентів) і відбувається в зоні її 
найближчого розвитку [6]. 

Принцип комплексного впливу 
відображає комплексність впливу 
на психофізичну сферу, функціо-
нальний стан, рухові здібності та 
інтелект [9]. При цьому слід зазна-
чити, що фізичні навантаження на 
заняттях повинні бути спрямованої 
дії і нести відповідне дозування. 
Усвідомлене виконання рухових 
дій і контроль своїх м’язових від-
чуттів, отримання інформації про 
функціонування організму в умо-
вах виконання різних фізичних 
вправ повинно сприяти збагачен-
ню знаннями та підвищенню рівня 
усвідомленості занять, а відтак, і 
сприяти підвищенню інтелектуаль-
ного потенціалу

Принцип оптимальності пе-
редбачає поміркованість, раціо-

нальність, відчуття міри у виборі 
й застосуванні методів, форм, за-
собів і самих педагогічних впли-
вів навчально-виховного про-
цесу [7]. У даному випадку це 
оптимальне поєднання в процесі 
фізичного виховання рухового і 
пізнавального компонентів для 
досягнення максимально мож-
ливого результату і задоволенні 
природної біологічної потреби 
дитини в рухах.

Принцип інтеграції. Сучасна 
педагогічна наука вважає інте-
грацію одним з головних дидак-
тичних принципів, який полягає 
в об’єднанні, взаємопроникненні 
і взаємодоповненні різних струк-
турних компонентів навчально-
виховного процесу у єдине ціле 
[1]. Як зазначає М.О. Правдов [8], 
інтеграція розуміється як про-
цес, спрямований на досягнення 
цілісності та єдності у розвитку 
дитини дошкільного віку. Інте-
грація рухової і пізнавальної ді-
яльності дітей дошкільного віку 
характеризується зближенням, 
об’єднанням в ціле, узгодженням 
змісту різних розділів базової 
програми навчання і виховання 
дітей у ДНЗ для досягнення вну-
трішньої (ціннісно-орієнтаційної) 
єдності. При цьому відзначають-
ся упорядкування, структуруван-
ня, велика ступінь цілісності про-
грамного змісту, стійкість, стан 
гармонійної врівноваженості, 
упорядкованого функціонування 
різних частин освітнього про-
цесу, певна ступінь його автоно-
мії та ефективності. Результатом 
інтеграції рухової і пізнавальної 
діяльності дітей виступає гармо-
нійно розвинена особистість до-
шкільника. Доцільність реалізації 
принципу інтеграції пояснюється 
синкретичною природою дити-
ни дошкільного віку. Для дітей 
дошкільного віку характерне до-
мінування процесів інтеграції 
(синтезу) над процесами дифе-
ренціації [1]. Синкретичність 
(з грецьк. synkretismos – сполу-
чення, об’єднання) відображає 
наявність загальних витоків, 
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спільності у виборі засобів та ме-
тодів впливу на дитину, які дають 
можливість одночасно розвива-
ти рухову і розумову сферу [2]. 
Переваги принципу інтеграції: 
пожвавлює навчально-виховний 
процес і позбавляє від перевтоми.

На думку О.Г. Сайкіної [9] в 
силу того, що заняття з дітьми ма-
ють свої вузько-специфічні особли-
вості, що відрізняють їх від занять 
з дорослими доцільно виділити до-
даткові специфічні принципи: ігро-
вої та емоційної спрямованості, іні-
ціативності й креативності. 

Сутність принципу ігрової та 
емоційної спрямованості полягає 
у тому, що заняття з дітьми пови-
нні бути цікавими, спонукати до 
активної діяльності, містити ігро-
ві та змагальні моменти. Це по-
легшує процес запам’ятовування, 
надає навчально-виховному про-
цесу привабливу форму, підви-
щує емоційний фон, викликаючи 
позитивні емоції. 

Принцип ініціативності і твор-
чості (креативності) передбачає 
цілеспрямовану роботу інструк-
тора з фізичної культури по засто-
суванню нестандартних вправ, 
спеціальних завдань, творчих 
ігор, спрямованих на розвиток 
вигадки, творчої ініціативи, ар-
тистизму та уяви. При проведенні 
занять слід уникати методичних 
шаблонів, розвивати творчі зді-
бності дітей, їх пізнавальну ак-
тивність і мислення. Як вказують 
Л.Д. Глазиріна, В.О. Овсянкін [2] 
принцип креативності розкрива-
ється в самостійному створенні 
дитиною рухів на основі її рухо-
вого досвіду.

Принцип самореалізації че-
рез рухову діяльність обумовлює 
самоствердження дитини через 
змагальні моменти, показові ви-
ступи, сприяє розкутості, роз-
виває впевненість у своїх силах. 
Бажання дітей бути красивіше, 
сильніше, краще, прагнути до са-
мовдосконалення.

Висновки. Розв’язання про-
блеми забезпечення гармонійно-
го розвитку особистості дитини 

у дошкільних навчальних закла-
дах є актуальною проблемою, що 
викликає практичний інтерес. В 
умовах сучасної освіти перед фі-
зичним вихованням, як основою 
забезпечення зміцнення здоров’я, 
повноцінного фізичного розви-
тку, рівня фізичної підготовле-
ності, когнітивного та соціаль-
но-морального розвитку дітей 
висуваються нові завдання, які 
потребують компетентного ви-
користання принципів побудови 
занять. Знання наведених прин-
ципів і їх творче використання у 
навчальному процесі з фізичного 
виховання дошкільнят буде сут-
тєво сприяти успішному навчан-
ню рухів, формуванню фізичних 
якостей, оздоровленню дітей, їх 
інтелектуальному та соціально-
моральному розвитку.
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