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ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВИХ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ 
ДЛЯ ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ТА МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
Статтю присвячено огляду ігрових електронних освітніх ресурсів для формування навичок здо-

ров’язбереження дітей дошкільного й молодшого шкільного віку, в тому числі й з особливими освіт-
німи потребами. Визначено, що за допомогою гри діти дошкільного й молодшого шкільного віку 
легше опановують складні навички піклування про власне здоров’я. У дітей з особливостями психо-
фізичного розвитку участь у комп’ютерних навчальних іграх викликає зацікавленість; завдяки тех-
нологічним можливостям, вибору оптимального темпу тощо діти мають можливість опанувати 
необхідні знання та вміння у вигляді гри. Було обрано ресурси greenrobot-apps.net і downloadpark.mobi/, 
за допомогою яких діти навчаться не боятися лікарів, допомагати персонажам гри бути здоровими 
й красивими. Використовуючи ігрові електронні освітні ресурси, вчителі, фахівці в галузі спеціальної 
освіти й батьки зможуть залучити дітей, у тому числі й з особливими освітніми потребами, до 
віртуального медичного огляду маленького пацієнта, надання стоматологічної допомоги, першої 
допомоги при ранах, опіках, віртуального лікування вух, очей, горла, носа, шкіри, а також до надання 
допомоги маленьким тваринам тощо. Було проаналізовано технологічні можливості й призначення 
ігрових електронних освітніх ресурсів: можливість завантаження на андроїд, вибору різних героїв, 
дидактичні можливості гри (тобто гра повинна мати освітню, виховну, розвивальну й корекційну 
мету). Визначено алгоритм участі дитини в грі: 1) вибір персонажа; 2) підготовка необхідного 
інструментарію, предметів; 3) безпосередньо надання допомоги; 4) приведення об’єкта допомоги в 
належний вигляд. Обґрунтовано, що за допомогою ігрових електронних освітніх ресурсів у дитини із 
сенсорними й / або інтелектуальними порушеннями розвиватиметься дрібна й загальна моторика, 
мовлення, розширюватиметься кругозір, покращуватиметься стан пізнавальних процесів та емо-
ційно-вольової сфери. Наголошено на тому, щоб дорослий обов’язково залучав дитину до усвідомле-
ного й виваженого вибору послідовності дій, засобів допомоги персонажу гри.

Ключові слова: здоров’я, навички здоров’язбереження, ігрові електронні освітні ресурси, дитина 
з особливими освітніми потребами, дитина дошкільного віку, дитина молодшого шкільного віку, гра.

Постановка проблеми. Проблема збереження 
та зміцнення здоров’я дітей є виключно важливою 
для розв’язання сучасних проблем освіти, оскільки 
саме система освіти формує особистість, від якої 
залежить майбутнє країни. Серед пріоритетних 
напрямів роботи сучасної системи освіти виокрем-
люють такі як утвердження здорового способу 
життя серед дітей і молоді, діагностику негативних 
виявів у поведінці школярів, створення умов для 
подальшої особистісної самореалізації дітей.

Цінність здоров’я визнається всіма педаго-
гами, проте в закладах освіти використовуються 
технології та методики, спрямовані переважно на 
розумове навчання та виховання учнів.

Надзвичайно актуальною залишається про-
блема збереження здоров’я та формування нави-
чок ведення здорового способу життя в дітей з 
особливими освітніми потребами. Особливо це 
стосується дітей дошкільного й молодшого шкіль-
ного віку, оскільки саме цей вік є сенситивним для 
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розв’язання окресленої проблеми й залучення 
дітей до участі у формуванні правильного, грамот-
ного й свідомого ставлення до власного здоров’я.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій свідчить про те, що питання впровадження 
форм, методів, засобів, технологій збереження 
здоров’я дітей в освітній процес було предметом 
наукових пошуків таких авторів, як Т.І. Бережна 
[1], Н.А. Беседа, Н.Л. Бабич [2], О.М. Ващенко 
[3], Т.Б. Волобуєва [4], Л.В. Гаращенко [5], 
О.Д. Дубогай [6] та інших.

Науковцями було визначено, проаналізовано й 
обґрунтовано особливості стану здоров’я дітей з 
особливими освітніми потребами.

Так, у дітей із порушеннями психофізичного 
розвитку спостерігається низка супутніх соматич-
них захворювань (хронічні панкреатити, гастрити, 
вроджені чи набуті захворювання серцево-судин-
ної системи, перенесені оперативні втручання різ-
ної складності тощо), часті захворювання дихаль-
них шляхів (гіподинамічні бронхіти, пневмонії, 
ангіни), морфофункціональні порушення функцій 
опорно-рухового апарату (порушення постави, 
викривлення хребта (сколіоз), формування гіпер-
лордозу чи кіфозу, зниження ресорної функції 
хребта, деформація нижніх і верхніх кінцівок, 
плоскостопість).

Аналіз досліджень рухової сфери дітей із різ-
ними вадами розвитку дозволяє класифікувати 
порушення фізичного розвитку й моторики: неско-
ординованість; дискоординація рухів; неточність 
виконання рухових дій у просторі й часі; неритміч-
ність; низький рівень диференціювання м’язових 
зусиль; недостатність розвитку функції рівноваги.

Характерними особливостями дітей із вадами 
також є різноманітні порушення їхнього психіч-
ного розвитку: малорухливість, уповільненість 
усіх рухів або навпаки – явища рухової гіперак-
тивності, занепокоєння, моторна скутість, що про-
являється в незграбності, невмінні швидко й пра-
вильно виконувати той чи інший рух.

Дослідниками відзначено, що дітям із психофі-
зичними порушеннями притаманні такі симптоми, 
як швидка втомлюваність, недостатня концентра-
ція уваги, дратівливість, лабільність емоційної 
сфери, загальна ослабленість.

Крім того, в дітей з особливими освітніми потре-
бами спостерігається недорозвиток дрібної мото-
рики, порушення зорово-моторної координації, 
відсутня чи слабо виражена ізольована, диферен-
ційована предметно-маніпулятивна діяльність рук. 
Як наслідок – неготовність руки до письма, немож-
ливість формування навичок самообслуговування.

Також у них внаслідок недосконало розвиненої 
артикуляційно-м’язової системи порушена мов-
леннєва функція, а отже й комунікативні навички.

Усі ці особливості загалом впливають на життя 
дитини, її емоційно-вольову сферу, поведінку, 

навчання, настрій тощо. Проведений аналіз осо-
бливостей стану загального здоров’я дітей із 
порушеннями психофізичного розвитку дозволяє 
стверджувати про необхідність упровадження в 
освітній процес форм, методів і прийомів, які б 
допомогли дитині навчитися вести здоровий спо-
сіб життя та піклуватися про своє здоров’я. Такими 
формами, методами й прийомами, на нашу думку, 
є ігрові електронні освітні ресурси. Вони сприй-
маються дитиною дошкільного й молодшого 
шкільного віку як електронні ігри, зацікавлюють 
маленького гравця та таким чином виконують 
свою головну функцію.

Мета статті полягає в огляді й аналізі ігрових 
електронних освітніх ресурсів для формування 
навичок здоров’язбереження дітей дошкільного й 
молодшого шкільного віку, в тому числі й з особли-
вими освітніми потребами.

Виклад основного матеріалу. Нами було  
обрано ресурси greenrobot-apps.net і downloadpark.
mobi/. Визначено такі їхні технологічні можли-
вості й призначення: можливість завантаження 
ігор на андроїд, вибору різних героїв, дидак-
тичні можливості гри (тобто гра повинна мати 
освітню, виховну, розвивальну й корекційну мету). 
Наведемо декілька прикладів таких ігор.

Messy Kids Mania [19]. У цій грі можна обрати 
одного з трьох дітей, які забруднилися. Після цього 
підготувати інструменти: гребінець для розчісу-
вання волосся, мило для вмивання, зубну щітку 
для чищення зубів, рушник для витирання тіла, 
ножиці для обрізання довгих нігтів. Обирається та 
використовується той чи інший інструмент, одяг 
для головних персонажів. У грі надається мож-
ливість сфотографувати й викласти фото в соці-
альні мережі. Такі ж можливості мають ігри Dirty 
Kids Makeover, Deluxe Dirty Kids Clean up – Super 
Cleaning And Dress Up [10; 9].

В іграх Monster Doctor – kids, Kids doctor 
examination [20; 16] є водночас декілька пацієн-
тів, які потребують медичної допомоги. Гравці 
мають не лише упоратися з усім, а й зробити це 
правильно для отримання досягнень і доступу до 
нових маленьких пацієнтів. Перед використанням 
препаратів і медикаментів гравець повинен огля-
нути пацієнта візуально й порівняти зроблені спо-
стереження з іконками, що з’являються. А потім 
він повинен розпочати розв’язання всіх проблем: 
очі необхідно закапати, прищики замазати, рани 
перебинтувати й заклеїти, а зуби полікувати, 
вирвати й замінити на нові.

Додатки Kids dent doctor, Royal baby tooth 
problems [15; 23] залучають дітей до надання сто-
матологічної допомоги маленьким персонажам гри.

Додатки Little Ear Doctor, Ear doctor [17; 11] 
дадуть можливість віртуально зазирнути в гли-
бину вуха, видалити рідину, сіру й навіть павучків, 
зістригти волосся та лікувати захворювання вуха.
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Nail Doctor – Kids [22]. До переліку обов’язкових 
дій належить очищення, накладання лейкоплас-
тирів, бинтів, позбавлення від колючок і паразитів, 
вправлення кісток і ремонт нігтів за допомогою 
спеціальних розчинів.

Головне меню додатків Hand Doctor – Kids 
Game, Monster hand doctor для андроїд [13; 21] 
зустрічає гравців вибором пацієнта для рятування 
від будь-яких хвороб шкіри. Доступні чотири руки 
із захворюваннями різного ступеня складності. 
Кожну дію потрібно здійснювати усвідомлено, 
так, щоб пацієнтові не стало гірше від проведе-
ного лікування. Пропонується почати лікування з 
найпростішого: позбавитися від бруду, вимивши 
й висушивши руки, видалити занози, гній, при-
щики, зробити знеболювальну ін’єкцію, вправити 
зламані пальці, наклавши на хворобливі місця 
лейкопластир. По завершенні роботи гравець має 
обов’язково порівняти дії з історією хвороби, огля-
нувши виконані й незавершені обов’язки.

Додатки Baby tongue doctor, Tonsils doctor  
[7; 24] залучають гравців до допомоги маленьким 
персонажам гри вилікувати хворе горло.

У грі Kids Eye Doctor – Fun Game [14] почерво-
нілі очі хворого персонажа гри оглядають із боку 
всіх можливих причин подібного явища. У спектр 
обов’язків для гравців входить: вибір пацієнта, 
який потребує швидкої допомоги, використання 
крапель для очей, ручна й автономна перевірка 
зору, лазерне лікування, перевірка об’єктивів для 
окулярів, фотографування.

Little Skin Doctor, Face doctor [18; 12]. Робота 
з пацієнтом розпочинається з ретельного обсте-
ження: використання якісного освітлення для 
виявлення проблематичних місць шкіри й скла-
дання списку необхідних інструментів. Гравці 
можуть обприскувати обличчя свого пацієнта, 
застосовувати дезінфікувальні шприци, спеці-
альні креми, щипчики, щоб його шкіра набула при-
родної краси.

Baby Pet Vet Doctor [8]. Робота ветеринара є 
надзвичайно складною, тому що співпрацювати 
доводиться насамперед із тваринами, які потра-
пили в скрутні становища. Хтось пошкодив хутро, 
коли зачепився за гострий паркан, у когось з’яви-
лися прищі або зовсім не дібрано імідж чи не допра-
цьований стиль. Гравці мають виконувати широкий 
спектр обов’язків, покликаних урятувати тваринок 
від нестерпного болю, захистити від забруднень 
або вигадати надзвичайно унікальний образ.

Насамперед слід визначитися з хворим – вибір 
із самого початку обмежено внаслідок браку дос-
віду лікарів, проте згодом, окрім кота й песика, 
вдасться потурбуватися і про смугасте тигреня. 
Дії з кожним маленьким пацієнтом також поді-
лено на категорії: догляд і харчування, прийняття 
ванни, медичний огляд і зміна гардеробу. Кожна 
категорія у Baby Pet Vet Doctor містить низку 

обов’язків – комусь приліпити лейкопластир, 
комусь змінити вбрання, когось дочиста вимити, 
знищивши рештки бруду після прогулянки. Baby 
Pet Vet Doctor для андроїд є цікавим варіантом 
для запам’ятовування основ догляду за домашнім 
улюбленцем.

Таким чином, використовуючи ігрові електронні 
освітні ресурси, вчителі, фахівці в галузі спеціаль-
ної освіти й батьки зможуть залучити дітей, у тому 
числі й з особливими освітніми потребами, до вір-
туального медичного огляду маленького пацієнта, 
надання стоматологічної допомоги, першої допо-
моги при ранах, опіках, віртуального лікування 
вух, очей, горла, носа, шкіри, а також до надання 
допомоги маленьким тваринам тощо.

Аналіз технологічних можливостей ігор доз-
волив визначити такий алгоритм участі дитини 
в грі: 1) вибір персонажа; 2) підготовка необхід-
ного інструментарію, предметів; 3) безпосеред-
ньо надання допомоги; 4) приведення об’єкта 
допомоги в належний вигляд. Дуже важливо, щоб 
дорослий обов’язково залучав дитину до усвідом-
леного й виваженого вибору послідовності дій, 
засобів допомоги персонажу гри.

Ми вважаємо, що представлені вище ігрові елек-
тронні освітні ресурси сприятимуть розвитку дрібної 
та загальної моторики, мовлення, розширенню кру-
гозору, покращенню стану пізнавальних процесів та 
емоційно-вольової сфери в дитини із сенсорними  
й / або інтелектуальними порушеннями.

Висновки і пропозиції. На основі викладеного 
вище ми можемо дійти висновку про те, що про-
блема формування в дітей навичок здоров’язбере-
ження була й залишається надзвичайно актуаль-
ною. Сучасні діти мають низку проблем, які пов’язані 
з їхнім дорослішанням, поведінкою, а також недо-
сконалою організацією освітнього процесу, недо-
статньою увагою з боку вчителів і батьків, ризиком, 
стресом і негативними явищами в суспільстві, з 
якими зустрічаються діти в повсякденному житті. 
І це, безумовно, впливає на їхнє здоров’я.

Лише за умови забезпечення навчально-оздо-
ровчого простору, який передбачає надання якіс-
них освітніх послуг, комплексної систематичної, 
довготривалої, безперервної корекційно-оздоро-
вчої роботи, дитина з порушеннями може досяг-
нути максимально оптимального рівня розвитку.

Дошкільний і молодший шкільний вік є сенси-
тивним для розв’язання окресленої проблеми й 
залучення дітей до участі у формуванні правиль-
ного, грамотного й свідомого ставлення до влас-
ного здоров’я.

Ігрові електронні освітні ресурси є мотивуваль-
ним засобом для залучення дитини дошкільного й 
молодшого шкільного віку, в тому числі й з особли-
вими освітніми потребами, вести здоровий спосіб 
життя та сприяють формуванню навичок збере-
ження здоров’я.
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Перспективи подальших наукових пошуків у 
напрямі проблеми ми вбачаємо в розробці методич-
них рекомендацій для фахівців і батьків дітей щодо 
організації роботи з ігровими електронними освітніми 
ресурсами в закладі освіти й у домашніх умовах. На 
увагу заслуговує також пошук інших ігрових електро-
нних освітніх платформ, які розв’язують завдання 
прищеплення дітям навичок здоров’язбереження.
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Boychuk Yu., Kazachiner O., Halii A. Using game electronic recourses for formation preschool and 
primary school age children with special educational needs’ health-saving skills

The article is devoted to the review of game electronic educational resources for the formation of preschool 
and primary school age children’s (including those with special educational needs’) health-saving skills. It has 
been determined that with the help of the game, preschool and primary school age children can more easily 
master the complex skills of taking care of their own health. In children with special needs, participation in 
computer educational games is of interest; thanks to technological capabilities, choosing the optimal pace, etc., 
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children have the opportunity to acquire the necessary knowledge and skills in the form of educational game. 
The resources greenrobot-apps.net and downloadpark.mobi/ were chosen, with the help of which children 
will learn not to be afraid of doctors, to help the game characters to be healthy and beautiful. Using game 
electronic educational resources, teachers, specialists in the field of special education and parents will be able 
to involve children, including those with special educational needs, in a virtual medical examination of a young 
patient, dental care, first aid for wounds, burns, virtual treatment of ears, eyes, throat, nose, skin, as well as to 
help small animals, etc. The technological possibilities and purpose of game electronic educational resources 
were analyzed: the possibility of downloading to android, choosing different characters, didactic possibilities 
of the game (ie the game should have an educational, upbringing, developmental and corrective aims). The 
algorithm of the child’s participation in the game is determined: 1) the choice of the character; 2) preparation 
of necessary tools, instruments; 3) direct assistance; 4) bringing the object of assistance in proper form. 
It is substantiated that with the help of play electronic educational resources a child with sensory and / or 
intellectual disabilities will develop fine and general motor skills, speech, broaden horizons, improve the state 
of cognitive processes and emotional and volitional sphere. It is emphasized that the adult must involve the 
child in a conscious and balanced choice of sequence of actions, means of helping the game character.

Key words: health, health-saving skills, game electronic educational resources, child with special 
educational needs, preschool age child, primary school age child, game.


