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Анотація. Формування фізичної культури особистості людини починається ще в дошкільному віці. 
Одним із головних її елементів є фізкультурна освіта дитини - засвоєння спеціальних знань, рухових умінь 
і навичок. У роботі визначається доцільність застосування засобів дитячого фітнесу для підвищення фіз-
культурної освіченості дітей старшого дошкільного віку. 
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Постановка проблеми досліджень. За ствердженням В.М. Видріна, рівень фізичної ку-
льтури дитини визначається, передусім, її освіченістю в цій галузі знань, усвідомленою по-
требою у використанні фізичних вправ та інших видах рухової діяльності для зміцнення здо-
ров’я і всебічного самовдосконалення. Учений підкреслює, що поняття «освіченість» - не су-
ма готових знань, а результат їх глибокої обробки і засвоєння, унаслідок чого вони стають 
переконанням людини [1].  

Освіта дітей дошкільного віку в галузі фізичної культури є невід’ємною частиною до-
шкільної освіти, яка безпосередньо пов’язана із формуванням особистості [3; 9]. Дошкільну 
фізкультурну освіту розуміють як процес засвоєння дитиною знань, умінь і навичок, пов’яза-
них із формуванням мотивів, усвідомлених потреб у заняттях фізичними вправами, здатності 
самостійно застосовувати засвоєнні знання і по можливості передавати їх оточенню [4; 10].  

Наявний зміст фізкультурної освіти є недостатнім для виховання особистості дошкіль-
ників, оскільки рівень оволодіння навичками здорового способу життя, рухової підготовлено-
сті, мотивації до занять фізичними вправами є дуже низьким [6]. Як показують дослідження 
деяких авторів [2; 7], впровадження фітнес-технологій у фізкультурну освіту є інноваційним 
підходом і має позитивні перспективи в майбутньому. 

На нашу думку, оптимізація фізкультурної освіти дітей старшого дошкільного віку мо-
жлива за рахунок використання засобів дитячого фітнесу, а отже, це питання потребує більш 
глибокого вивчення і систематизації. 

Мета дослідження – визначити шляхи підвищення фізкультурної освіченості дітей ста-
ршого дошкільного віку. 

Завдання дослідження:  
1. Розробити комплекс заходів для оптимізації фізкультурної освіти старших дошкі-

льників. 
2. Визначити засоби дитячого фітнесу, які доцільно використовувати у практиці фі-

зичного виховання з дітьми 5–6 років. 
Методи досліджень: аналіз науково-методичної літератури, системний аналіз. 
Результати досліджень та їх обговорення. Для поліпшення рівня фізкультурної осві-

ченості дітей старшого дошкільного віку ми розробили комплекс заходів, метою якого є ство-
рення спеціальних умов для засвоєння дитиною інтелектуальних цінностей фізичної культу-
ри, формування життєво-важливих рухових умінь і навичок, підвищення інтересу до занять 
фізичною культурою. 

Серед основних завдань комплексу заходів є такі:  
1. Надання дітям 5–6 років доступних теоретичних знань з фізичної культури. 
2. Формування життєво важливих рухових умінь і навичок, що пов’язані з фізкультур-

ними знаннями. 
3. Профілактика захворювань дошкільнят. 
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4. Підвищення зацікавленості дітей до занять фізичною культурою засобами дитячого 
фітнесу. 

5. Організація роботи з батьками з питань фізкультурної освіти. 
У розробленому комплексі заходів передбачається реалізація завдань упродовж навча-

льного року.  
Зміст комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти дітей старшого дошкільного 

віку складається з чотирьох розділів (рис. 1): 
1. Теоретичний (засвоєння необхідних теоретичних знань з фізичної культури).  
2. Практичний (навчання життєво важливих рухових умінь і навичок засобами дитячого 

фітнесу).  
3. Контрольний. 
4. Робота з батьками. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Рис. 1. Блок-схема комплексу заходів  
з оптимізації фізкультурної освіти старших дошкільників 

 

У кожному розділі подається перелік фізкультурних знань, рухових умінь і навичок, що 
повинні засвоїти діти старшого дошкільного віку. Способами перевірки результативності ре-
алізації комплексу заходів є визначення рівня фізкультурної освіченості (теоретичні знання, 
рівень оволодіння життєво важливими руховими уміннями і навичками) на початку і напри-
кінці навчального року.  

У теоретичному розділі ми запланували основні форми роботи, а саме: проведення пі-
знавальних фізкультурних занять із дітьми старшого дошкільного віку в ігровій формі. Голов-
ними темами для засвоєння є такі: «Основи здорового способу життя», «Основи гігієни», «Кра-
їна харчування», «Пізнати себе – пізнати світ», «Фізична культура і спорт у житті дитини», 
«Організм людини». При навчанні планується переважне використання наочного методу на-
вчання (картки, малюнки, розмальовки, фотографії), а також застосування дидактичних ігор. 

Після засвоєння теоретичного розділу комплексу заходів з оптимізації фізкультурної 
освіти діти старшого дошкільного віку повинні знати таке: 

- назви основних частин тіла та їх складових; 
- вправи на зміцнення м’язів верхніх та нижніх кінцівок, спини, живота; 
- правила безпечного поводження у спортивному залі, підіймання ваги, посідання на 

м’яч-фітбол; 
- вправи для відновлення дихання; 
- вплив занять фізичною культурою на організм людини; 
- корисні та шкідливі продукти харчування. 
У практичному розділі ми передбачаємо розвивати життєво важливі рухові уміння й на-

вички засобами дитячого фітнесу (звіроаеробіка, ігрофітнес), а також впровадити в основні 
форми фізичного виховання заняття із фітбол-гімнастики. За ствердженням провідних науко-

Робота з батьками 

Теоретичний  

розділ 

 

Практичний розділ: 
(заняття з фітбол-гімнастики;  

вправи ігрофітнесу;  
навчання вправам зі звіроаеробіки) 

Контрольний 

розділ 
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вців [2; 7], саме ці види фітнесу доцільно застосовувати на фізкультурних заняттях із дітьми 
старшого дошкільного віку. Для цього передбачається сумісна діяльність дошкільнят і доро-
слих, а також проведення додаткових форм роботи, завданням яких є закріплення, розширен-
ня, доповнення знань, що будуть отримані на заняттях. До таких форм належать бесіди, вико-
ристання карток, художньої літератури (прислів’я, загадки, казки). 

Засвоєння дошкільнятами матеріалу занять із фітбол-гімнастики планується за трьома 
етапами.  

На першому етапі (вересень – жовтень) вивчають вправи, спрямовані на ознайомлення з 
формою та властивостями м’яча, а також відбувається вивчення основних вихідних положень 
із фітболами. Заняття починають із добору правильного розміру м’яча, що визначається з 
урахуванням зросту та ваги дітей. 

Основні завдання першого етапу:  
1. Надати уявлення про форму і фізичні властивості фітболу. 
2. Навчити правильно сидіти на фітболі. 
3. Вивчення базових положень при виконанні вправ (сидячи, лежачи, присівши). 
На другому етапі (листопад – січень) дошкільнята розучують вправи з м’ячами із різних 

вихідних положень, що спрямовані на розвиток і вдосконалення життєво необхідних рухових 
умінь і навичок, а також на розвиток фізичних якостей. Наприкінці кожного заняття вправи 
закріплюють за допомогою рухливих ігор. 

Основні завдання цього етапу: 
1. Навчити збереження правильної постави при виконанні вправ для рук і ніг у поєднан-

ні з покачуванням на фітболі. 
2. Навчити вправ для різних частин тіла (м’язів верхнього плечового поясу, ніг, спини і 

живота). 
3. Навчити дитину вправ на збереження рівноваги з різних положень на фітболі. 
4. Навчити виконання вправ на розслаблення із фітболом. 
На третьому етапі (лютий - квітень) передбачається закріплення вивчених вправ під му-

зику, а також у рухливих іграх, естафетах та спортивних змаганнях. Плануються показові ви-
ступи для батьків. 

Характерні завдання третього етапу  
1. Навчити комплексу загальнорозвиваючих вправ із використанням фітболу в єдиному 

для всієї групи темпі. 
2. Закріпити правильне виконання вправ на розтягування із використанням фітболу. 
Окрім занять із фітбол-гімнастики, ми розробили вправи звіроаеробіки та ігрофітнесу. 
Ми пропонуємо використовувати вправи зі звіроаеробіки (імітація рухів тварин) при 

проведенні ранкової гімнастики, а також у підготовчій та основній частині фізкультурних за-
нять для закріплення і вдосконалення окремих рухових навичок (ходьба, стрибки, лазіння). 
Також плануємо застосовувати вправи зі звіроаеробіки при проведенні спортивних свят. 

Наприкінці основної частини фізкультурного заняття ми пропонуємо використання 
ігрового напряму фітнесу-ігрофітнесу, а саме вправ, що базуються на рухливих, музичних, 
розвивальних іграх та естафетах з ігровим і змагальним методом проведення. Завдяки вико-
ристанню ігрових вправ з фітнесу, розширюються можливості для розвитку творчих здібно-
стей дітей, їхньої пізнавальної активності, мислення, уваги, розкутості, фантазії, вільного са-
мовираження й комунікативних якостей особистості.  

Після засвоєння практичної частини комплексу заходів з оптимізації фізкультурної 
освіти діти 5–6 років повинні вміти таке: 

- виконувати основні кроки: відкритий крок, марш на місці, уперед, назад, навколо себе; 
- виконувати випади вперед, назад, вправо, уліво; 
- виконувати послідовні, одночасні рухи синхронно з інструктором фізичної культури; 
- виконувати рух відносно предмета (обруч, скакалка) зверху, знизу, праворуч, ліворуч, 

попереду, позаду; 
- напружувати й розслабляти м’язи; 
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- контролювати дихання під час виконання вправ відповідно до інструкції викладача, 
відновлювати дихання після інтенсивного бігу і стрибків; 

- виконувати вправи синхронно під музику разом із педагогом. 
У контрольному розділі комплексу заходів з оптимізації фізкультурної освіти дітей 5–6 

років ми передбачаємо самостійне виконання дошкільнятами вивчених комплексів вправ для 
ранкової гімнастики, вправ для формування правильної постави, вправ із різних вихідних по-
ложень із використанням фітболу та інших предметів, а також вміння самостійно грати в рух-
ливі ігри (табл.1). 

Таблиця 1 
Перелік теоретичних знань, умінь і навичок  

для самостійного виконання старшими дошкільниками  
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Самостійно називати основні частини тіла й органи людини. 
Знати способи збереження і зміцнення здоров’я. 
Вміти розрізняти корисні та шкідливі продукти харчування. 
Називати 5–6 видів спорту. 
Знати правила безпеки при проведенні фізкультурних занять.  
Знати правила особистої гігієни. 
Знайомитися за допомогою дорослих із додатковою літературою про значення фізичної 
культури для людини, про особисту гігієну, загартування (вірші, прислів’я, казки). 
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Самостійно виконувати вправи зі звіроаеробіки вдома. 
Самостійно показувати вправи для формування правильної постави. 
Самостійно виконувати вправи з фітболом із різних вихідних положень  
Вміти виконувати рухи відносно предмета (обруч, скакалка, фітбол) зверху, знизу, зправа, 
зліва, зпереду, позаду. 
Вміти грати в рухливі ігри з предметами і без предметів. 
Дивитися з батьками спортивні програми, змагання чи мультфільми про здоровий спосіб 
життя (до 15 хвилин). 
Малювати корисні продукти харчування. 
Складати нові вправи для різних частин тулуба за допомогою дорослих. 
Брати участь у спортивних святах і змаганнях разом з батьками. 
Спільно виготовляти нетрадиційний інвентар для фізкультурних занять 

 

Як стверджують фахівці [4; 5], на сьогодні найхарактернішою ознакою сучасної кон-
цепції фізичного виховання є підвищення ролі фізкультурної освіти батьків у формуванні фі-
зичної культури особистості дошкільнят. Наші попередні дослідження, проведені у м. Суми 
та м. Кролевець [8], вказують на достовірний (p<0,05) взаємозв’язок між фізкультурною осві-
ченістю батьків і рівнем знань дошкільнят. 

Для поліпшення рівня теоретичної і практичної підготовленості батьків у питаннях фіз-
культурної освіти ми пропонуємо щомісяця проводити інформаційну роботу, використовую-
чи різноманітні організаційні форми: батьківські збори, відкриті заняття, індивідуальні занят-
тя, тренінги, проведення спортивних змагань і вікторин. Для цього розроблено план прове-
дення зустрічей із батьками впродовж навчального року (табл. 2). 

Таблиця 2 
Інформаційна робота з батьками дошкільнят 

 

Місяць Зміст роботи 
1 2 

Вересень 1. Проведення анкетування батьків, батьківські збори. 
2. Консультації на тему «Особливості харчування дитини - дошкільника». 

Жовтень 

3. Консультації на тему «Профілактика порушень постави і плоскостопості в до-
шкільному віці засобами дитячого фітнесу». 
4. Навчання комплексу вправ для ранкової гімнастики. 
5. Відвідування відкритих занять із фітбол-гімнастики. 
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Продовження табл. 2 
1 2 

Листопад 6. Ознайомлення батьків із формами фізкультурно-оздоровчої роботи. 
7. Створення нетрадиційного фізкультурного обладнання. 

Грудень 
8. Консультації з профілактики застудних захворювань; способи загартування 
дітей 5–6 років для запобігання хвороб. 
9. Проведення «Днів здоров’я». 

 Січень –Лютий 10. Проведення виставки дітей на тему «Що потрібно робити для здоров’я?». 
11. «Організація занять фізичною культурою в домашніх умовах». 
12. Залучення татів до проведення спортивних змагань. 

Березень 13. Виставка фотографій і малюнків на тему «Значення фізичної культури у моїй 
родині». 
14. Проведення відкритих занять. 

Квітень – Травень 15. Батьківські збори за підсумками фізичної готовності дошкільнят до школи. 
 

На нашу думку, запланована робота з підвищення фізкультурної освіченості батьків до-
шкільників розширить рівень їхньої теоретичної і практичної підготовленості, що в цілому 
позитивно впливатиме на формування фізичної культури особистості дітей та їх фізичної го-
товності до навчання у школі. 

Висновки:  
1. Розроблений комплекс заходів з оптимізації фізкультурної освіти дітей старшого 

дошкільного віку дозволить комплексно вирішувати основні її завдання, а саме: розвивати 
теоретичні знання з фізичної культури, формувати життєво важливі рухові уміння й навички 
в дітей 5–6 років, підвищувати рівень фізкультурної освіченості батьків. 

2. У практиці фізичного виховання дошкільнят доцільно використовувати фітбол-гі-
мнастику, звіроаеробіку та ігрофітнес для успішного засвоєння життєво важливих рухових 
умінь і навичок, що необхідні для подальшого навчання у школі.  

Перспективи подальших досліджень пов’язуватимуться із експериментальною пере-
віркою та впровадженням у практику фізичного виховання розробленого комплексу заходів з 
оптимізації фізкультурної освіти дітей старшого дошкільного віку засобами дитячого фітнесу. 

 
 

Список літератури 
1. Выдрин В. М. Неспециальное (непрофессиональное) физкультурное образование / 

В. М. Выдрин // Теория и практика физической культуры. – 1995. – № 5/6. – С. 15 – 17. 
2. Детский фітнес: учеб. пособие. – М. : УИЦ ВЕК, 2006. – 160 с. 
3. Лиджиева Г. Н. Содержание и организация процесса освоения детьми 3-6 лет ин-

теллектуальных ценностей физической культуры : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Лиджие-
ва Галина Николаевна. – Краснодар, 2005. – 177 с.  

4. Моргун И. Н. Физкультурное образование детей 5–6 лет на основе взаимодействия 
семьи и педагогов дошкольных образовательных учреждений: дисс ... канд. пед. наук : 
13.00.04 / Моргун Ирина Николаевна. – К., 2001. – 181 с. 

5. Павлушкіна О. В. Підвищення рівня педагогічної культури батьків щодо форму-
вання здорового способу життя дітей дошкільного віку / О. В. Павлушкіна // Дошкільна осві-
та. – 2004. – № 3 (5). – С. 5 – 8. 

6. Пангелова Н. Є. Залучення старших дошкільників до цінностей здорового способу 
життя в процесі фізичного виховання / Н.Є. Пангелова // Молода спортивна наука України: 
Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту . – Л., 2010. – Вип. 13, т. 3. – С.183 – 187. 

7. Сайкина Е. Г. «Танцы на мячах»: оздоровительно-развивающая программа по фит-
бол-аэробике для детей дошкольного и младшего школьного возраста / Е. Г. Сайкина, С. В. Ку-
зьмина . – СПб. : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2006. – 31 с. 

8. Старченко А. Ю. Відмінності і взаємозв’язки між рівнем фізкультурної освіченості 
дітей старшого дошкільного віку та їх батьків залежно від місця проживання / А. Ю. Старче-



222  Анастасія СТАРЧЕНКО 

 

нко // Фізичне виховання в контексті сучасної освіти : матеріали VII Всеукр. наук-метод. 
конф. – К., 2012. – С. 141 – 143. 

9. Филиппова С. О. Формирование у дошкольников знаний в области физической 
культуры как средство активизации их познавательной деятельности / С. О. Филиппова // 
Ученые записки университета имени П. Ф. Лесгафта.– 2011. – № 12. – С. 181–186. 

10. Чернышенко Ю. К. Научно-педагогические основания инновационных направле-
ний в системе физического воспитания детей дошкольного возраста : дис. ... д-ра пед. наук : 
13.00.04. / Чернышенко Юрий Константинович. – К., 1998. – 392 с.  

 
 
 

ПОВЫШЕНИЕ ФИЗКУЛЬТУРНОЙ ОБРАЗОВАННОСТИ  
СТАРШИХ ДОШКОЛЬНИКОВ СРЕДСТВАМИ ДЕТСКОГО ФИТНЕСА 
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Аннотация. Формирование физической культуры личности человека начинается еще в дошкольном воз-
расте. Одним из главных ее элементов является физкультурное образование ребенка - усвоение специальных 
знаний, двигательных умений и навыков. В работе определяется целесообразность применения средств детского 
фитнеса с целью повышения физкультурной образованности детей старшего дошкольного возраста. 

 

Ключевые слова: физкультурное образование, физическая культура личности, детский фитнес, дети ста-
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Abstract. Physical culture formation of a personality starts at preschool age. One of its main elements is sports 
education of a child – mastering special knowledge, motor skills and abilities. Reasonability of using means of children’s 
fitness with the purpose of rising physical training education of senior preschoolers is defined in the paper. 
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