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ФОРМУВАННЯ ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ У МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ 

ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

Сьогодні в Україні на різних рівнях усе частіше обговорюється питання 

здоров’я дітей. Сучасні діти потребують індивідуального підходу у фізичному 

вихованні й оздоровчо-профілактичній роботі. Змінити цю ситуацію можуть 

дошкільні заклади, адже саме в них діти проводять більшу частину свого часу під 

керівництвом дипломованих фахівців. Отже, стає очевидним, що важливою 

складовою іміджу сучасної дошкільної установи є турбота про збереження й 

зміцнення здоров’я вихованців, створення умов для їх повноцінного фізичного, 

психічного, інтелектуального розвитку. Фізкультурно-оздоровча компетентність 

вихователя є ядром його готовності до здійснення завдань фізичного виховання 

дітей дошкільного віку. Дослідження останніх років присвячені проблемі 

підготовки вихователів ЗДО до фізичного виховання дітей дошкільного віку 

належать О. Богініч, Н. Денисенко, Ю. Коваленко, Н. Левінець, С. Петренко, 

О. Шовкопляс та іншим. Процес формування фізкультурно-оздоровчої 

компетентності у майбутніх вихователів дошкільних закладів здійснюється в три 

етапи: 1-й – підготовчий, 2-й – нормативний, 3-й – проектувальний. На кожному 

етапі застосовуються різноманітні типи занять з відповідною метою і завданнями 

та адекватними їм методами. 

Так, на підготовчому етапі, що припадає на перший курс навчання в 

університеті, визначається смислоутворювальний зміст навчальної діяльності 

майбутніх вихователів, що полягає у формуванні в них цілей як бажаних 

установок на оволодіння системою знань і практичних умінь у галузі фізичного 

виховання дітей дошкільного віку. Змістом діяльності викладача на цьому етапі є 

подача інформації, трансляція власних знань, формування мотивації. Студенти на 

цьому етапі, у свою чергу, отримують цілісне уявлення про майбутню професію, 
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виявляють позитивне зацікавлення до оволодіння знаннями і вміннями в 

організації і проведенні фізкультурно-оздоровчої роботи в закладі дошкільної 

освіти. 

Метою нормативного етапу є забезпечення сприйняття й усвідомлення 

студентами загальної мети та завдань фізичного виховання дітей дошкільного 

віку на сучасному етапі розвитку освіти, зокрема засвоєння теоретичних знань і 

вироблення фахово-методичних умінь вирішувати завдання фізкультурно-

оздоровчої роботи за готовими, демонстрованими викладачами зразками. На 

цьому етапі викладач допомагає у засвоєнні знань, указує на помилки, виправляє 

їх або ж створює ситуації, в яких майбутній вихователь міг би сам побачити 

неточності й слабкі місця у власній фаховій підготовці. Цей етап спрямований на 

оволодіння практичними уміннями, які необхідні вихователю для фізичного 

виховання дітей дошкільного віку: навички виконання основних рухів, методи і 

прийоми навчання дітей рухових дій, розвитку фізичних якостей, уміння доцільно 

обирати зміст рухової діяльності дітей у різних формах роботи; організація і 

керівництво фізкультурно-оздоровчою діяльністю дошкільників різних вікових 

груп. 

На проектувальному етапі здійснюється своєрідне «занурення» студента в 

процес фахової підготовки до вирішення завдань фізичного виховання дітей 

дошкільного віку, що характеризується високим рівнем вияву активності та 

самостійності у процесі практичного використання набутих знань і вмінь, 

розширенням сфери пошукової діяльності, глибоким розумінням студентами 

змісту фізкультурно-оздоровчої роботи в ЗДО, ролі родини у цьому процесі. На 

цьому етапі разом із оволодінням загальними навичками майбутньої професійної 

діяльності відбувається набуття творчих умінь, умінь здійснювати наукові 

дослідження в галузі фізичного виховання дошкільників. 

Отже, готовність вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного 

віку – це результат професійної підготовки, інтегроване утворення, що 

структурують гуманістичну спрямованість на якісну реалізацію завдань фізичного 

виховання дітей дошкільного віку, знання, вміння й навички в галузі фізичного 
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виховання, фізичну культуру особистості, прагнення до розвитку власного 

творчого потенціалу і постійного професійного вдосконалення фізкультурно-

оздоровчої роботи з вихованцями. Аналіз вищевказаних праць дозволяє нам 

розглядати компетентність як цілісне багатофакторне  утворення, яке містить у 

собі аспекти особистісного, гносеологічного, діяльнісно-творчого, 

комунікативного, прогностичного характеру. З огляду на це формування 

фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутнього вихователя має бути 

спрямоване на оволодіння ним базовими і міжгалузевими знаннями, психолого-

педагогічними, фахово-методичними, спеціальними і творчими вміннями, 

виховання ціннісних орієнтацій фахівця, мотивів педагогічної діяльності, 

загальної особистісної культури, здатності до розвитку власного творчого 

потенціалу фізичного виховання дошкільнят. 
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