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книга-порада. Зменшення однаковості в множині рекомендованих літературних 

творів свідчить про диференціацію кваліфікації фахівців у галузі початкової 

освіти, а не про нівелювання індивідуальних культурних особливостей. 

Гіпотеза підтвердилася та різниця в соціофольклорах різних груп може зникати 

в процесі формування спеціалістів, але це сталося не завдяки тому, що студенти 

позабули всі прочитані в дитинстві творі, а завдяки тому, що сталося 

збагачення уявлень про джерело дитячої літератури. 

 

 

 

ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДОШКІЛЬНИКА В 

УМОВАХ ПАРТНЕРСТВА З РОДИНОЮ 

В.В. Лаврухіна 

здобувач першого рівня вищої освіти 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

м. Харків 

 

Основою формування сучасної особистості є її повноцінний і правильний 

фізичний розвиток і здоров’я. Дошкільне дитинство є провідним періодом у 

закладанні підґрунтя фізичного та психічного здоров'я. Надзвичайно суттєво в 

даний період закласти у дошкільників основу знань і практичних навичок про 

здоровий спосіб життя, усвідомлення необхідності в регулярних заняттях 

фізичною культурою і спортом [1, c. 62]. Зустрічаються випадки, коли вдома 

дитина отримує одні настанови, зразки поведінки, а в закладі дошкільної освіти 

– інші. Батьки бажають бачити дітей здоровими, вихованими, всебічно 

розвиненими. Але, на превеликий жаль, не всі знають, як це зробити [4, с.5]. 

Дослідженнями проблеми стану здоров’я, фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості дошкільників займались багато вчених, зокрема: С. Громова, 

Л. Журова, А. Зайцев, Е. Кочурова, М. Кузнецова. Низка вчених займається 

публікацією методичних рекомендацій для працівників ЗДО в організації і 

проведенні роботи з батьками, зокрема О.П. Воловіч, О.В. Гузова, Т.А. 

Даніліна. 

Фізична культура – складова частка загальної культури, сукупність 

матеріальних і духовних цінностей суспільства, які створюються та 

застосовуються ним на шляху досягнення фізичної довершеності людини. 

 Формування фізичної культури – це, передусім, піклування про здоров’я 

і захист життя як найвищої цінності, а потім, система роботи, що забезпечує 

злагоду фізичного розвитку і духовного життя, багатогранної діяльності 

людини [3, с.5, 41]. 

Недостатність у батьків теоретичної інформації про фізичну культуру, 

навчальних знань про користь заняття фізичними вправами відмічається як 

одна з головних причин фізкультурної безграмотності. За для того, щоб 

привчити  дошкільників до цінностей фізичної культури, в першу чергу, 

необхідно покращити рівень фізкультурної освіченості батьків, шляхом 

партнерства з ними [2, c. 235]. Партнерство – це свідома домовленість про 



84 

 

сумісну працю між двома або більше сторонами, в якому всі учасники 

домовляються працювати разом для досягнення спільної мети або виконання 

певного завдання і розділяти ризики, відповідальність. 

Сумісна праця з батьками повинна ґрунтуватися на таких принципах: 

- єдності – сумісна праця досягається за умов розуміння батьками 

цілей і завдань у вихованні та розвитку дитини, ознайомлення родини з 

основним змістом, методами та прийомами оздоровчої роботи в закладі 

дошкільної освіти, а також користування педагогами кращім досвідом 

сімейного виховання; 

- систематичності та послідовності – партнерство з родиною 

відбувається згідно з конкретним планом впродовж навчального року та 

протягом всього часу перебування дитини в закладі дошкільної освіти; 

- індивідуального підходу – дитина унікальна та має певний рівень 

розвитку. 

- взаємодовіри та взаємодопомоги між педагогом та батьками – 

зміцнення авторитету вихователя в родині, а родини – в дошкільному закладі. 

Для досягнення цілей організації партнерської роботи вдаються до таких 

видів діяльності: 

 роз’яснювальна та повчальна робота, що популяризує 

загартовування, достатній режим рухової активності, здоровий спосіб життя; 

 інформованість батьків про обсяг оздоровчої роботи в закладі 

освіти; 

 включення батьків у процес розробки індивідуальних програм 

оздоровлення; 

 просвіта батьків щодо отриманих результатів діагностики стану 

дитини; 

 ознайомлення сім’ї з певними методами і прийомами, 

спрямованими на оздоровлення дошкільників; 

 консультування батьків з проведення лікувально-профілактичних 

заходів. 

У партнерській роботі між вихователями та батьками використовуються 

такі види та методи роботи: інформаційні стенди, папки-пересувки; 

консультації; проведення семінарів-практикумів; включення тренінгів та ігор, в 

яких наявне прослуховування дитячих розмов та подальший розбір проблемних 

ситуацій, рішення педагогічних кросвордів; організовані для батьків дні 

відкритих дверей з переглядом занять у фізкультурному залі, басейні, під час 

загартовувальних і лікувальних процедур; фізкультурні свята та дозвілля з 

залученням сім’ї і тощо [2, c. 234, 237-238]. Це все сприяє пропаганді фізичної 

культури серед широких верств населення і є однією з активних форм роботи 

педагогічного колективу дитячого садка з батьками з питань фізичного 

виховання [3, c.329].  

Саме тому заклад дошкільної освіти зобов’язаний стати «школою 

здорового способу життя» не тільки для дошкільнят, а й для їхніх батьків. Для 

правильної організації фізичного виховання дитини, необхідно створити 

сприятливе середовище не тільки в освітній організації, але і в сім'ї. 
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Стрімкі зміни у сфері інформаційних технологій, нанотехнологій, 

біотехнологій та робототехніки зумовлюють реформування системи освіти в 

Україні. Оновлення стратегії підходу до навчання є необхідністю сьогодення 

для забезпечення соціальних запитів якісної підготовки висококваліфікованих 

спеціалістів. Цією стратегією може стати STEM-освіта, яка передбачає суттєво 

нову взаємодію між вчителем і учнем, комплексне вивчення матеріалу за 

рахунок інтеграції дисциплін для розв’язку міждисциплінарних завдань 

реального часу. Сутність STEM проявляється у поєднанні міждисциплінарних 

практико-орієнтованих підходів до вивчення природничо-математичних 

дисциплін. 

Дослідженням можливостей розвитку та мотивації здобувачів освіти до 

науково-дослідної діяльності у STEM-навчанні займалися С. Гальченко, 

Т. Андрущенко, К. Гуляєв, Н. Гончарова, Л. Ніколенко, Е. Клімова, 

В. Камишин, Р. Норчевський, Є. Шаповалов, О. Стрижак, І. Чернецький та інші. 

Питання аспектів реалізації STEM-освіти досліджували В. Гайда І. Савченко, 

М. Бойченко, І. Данильченко, О. Андрєєв, Н. Джелалія, С. Дембіцька, 

М. Джелалія, І. Стеценко, О. Янковська, О. Патрикеєва та інші.  

Акронім STEM введено у 2001 році науковими адміністраторами в 

Національному науковому фонді США (NSF). Спочатку використовували 

абревіатуру SMET, але Джудіт Рамалі замінила слова, щоб сформувати нову 

назву. STEM розшифровується так: S – science (природничі науки), T – 
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