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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 
 

У статті розкривається сутність виховання культури здоров’я дітей старшого дошкільного віку. Розг-

лянуто поняття «виховання» у соціокультурному і конкретному, практико-орієнтованому сенсі. Конста-

товано, що процес виховання – це процес ефективної взаємодії (співпраці) вихователів і вихованців, спрямо-

ваний на досягнення заданої мети, є частиною цілісного педагогічного процесу, який об'єднує навчання і 

виховання. Зазначено, що визначальним фактором для виховання культури здоров'я дітей старшого дошкі-

льного віку є створення вихователем умов для розвитку самосвідомості вихованців, які будуть, насамперед, 

спрямовані на ціннісне ставлення до власного здоров'я та здоров'я оточуючих. 
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Проблема збереження здоров’я зростаючого по-

коління посідає пріоритетні позиції, що зазначено в 

Законах України «Про дошкільну освіту», «Про 

охорону дитинства», Базовому компоненті дошкіль-

ної освіти та ін. В умовах реформування дошкільної 

освіти одним із основних завдань є виховання гар-

монійно розвинутої, довершеної, здорової особисто-

сті, здатної у повній мірі реалізувати свої фізичні, 

інтелектуальні, моральні та духовні можливості. 

Різні аспекти проблеми формування здоров’я в 

дітей старшого дошкільного віку досліджено: 

Л. Лохвицькою, С. Юрочкіною та ін. (надання дітям 

знань про основи здоров’я; Т. Андрющенко, 

Г. Бєлєнькою, М. Машовець та ін. (формування цін-

нісного ставлення до власного здоров’я); О. Богініч, 

Е. Вільчковським, Л. Волковим, Н. Денисенко, 

О. Дубогай, М. Єфіменко, С. Петренко, 

Л. Сварковською, Ю. Шевченко та ін. (особливості 

формування фізичного здоров’я); Н. Андрєєвою, 

Т. Бабюк, Н. Биковою, Т. Овчинніковою, 

А. Ошкіною, О. Перевертайло та ін. (забезпечення 

основ здорового способу життя); Н. Денисенко, 

Л. Зданевич, Т. Книш, Н. Кот, Н. Маковецькою, 

В. Нестеренко та ін. (підготовка майбутніх фахівців 

з дошкільної освіти до створення умов для збере-

ження здоров’я дітей дошкільного віку). 

У дошкільному дитинстві закладаються основи 

загальної культури особистості, компонентом якої є 

культура здоров’я. Ситуація в суспільстві вимагає 

від педагога нового рівня професіоналізму як фахів-

ця з розвитку дитини, інноваційних поглядів на про-

блему здоров’я і рішучих дій, що дозволяють ство-

рити міцний фундамент здоров’я дитини. 

Метою статті є розкриття сутності виховання ку-

льтури здоров’я дітей старшого дошкільного віку. 

Відомо, що культура здоров'я входить в загальну 

культуру особистості і суспільства. Цей процес йде 

спонтанно через повсякденне життя і сім’ю, однак 

потрібно його цілеспрямоване формування на рівні 

закладів освіти та соціуму [1, с. 26]. Як зазначає у 

своєму дослідженні Г. Азітова, для формування ку-

льтури здоров’я особистості необхідно: 

1. Усвідомлення здоров'я як цінності, розуміння 

необхідності особистих зусиль для його збереження, 

формування та вдосконалення. 

2. Формування наукового розуміння сутності 

здорового способу життя. Придбання знань і нави-

чок в цій сфері. 

3. Створення регулятивної системи у вигляді но-

вих ідеалів і «моди» на здоровий спосіб життя. Ви-

роблення особистої відповідальності індивіда і сус-

пільства за збереження здоров’я. 

4. Вільна творча діяльність щодо формування та 

вдосконалення особистого здорового способу життя 

[1, с. 26−27]. 

Автор зауважує, що виходячи із розуміння, що в 

культуру особистості входить її здатність до само-

розвитку, а здоров’я є здатність організму до самоз-

береження і саморегуляції, то культура здоров’я 

індивіда визначає, перш за все, його здатність керу-

вати своїм організмом. Це означає, що для форму-

вання культури здоров’я підростаючого покоління 

необхідний елемент виховного процесу [1, с. 27]. 

Будь-яка виховна система, яка реалізується в сті-

нах того чи того навчального закладу, обов'язково 

повинна мати в своїй структурі концептуальну 

складову, яка відноситься до нової соціокультурної 

функції – формування культурі здоров’я (як дітей, 

так і дорослих); і її ефективність буде визначатися 

за критерієм сформованості культури здоров'я осо-

бистості. У ці критерії Г. Азітова вкладає досвід 

самоуправління здоров'ям як ресурс, що включає в 

себе ставлення особистості до шкідливих звичок і 

включеність її в активну творчу діяльність, що дорі-

внює умінню управляти ресурсами свого здоров’я 

для досягнення високих результатів [1, с. 27]. 

Розглянемо поняття «виховання», від якого за-

лежить розуміння природи і сутності цієї діяльності, 

а також побудова сучасної концепції виховання ку-

льтури здоров’я і змісту освіти в цілому. 

Розуміння виховання здебільшого розглядається 

у широкому соціокультурному і конкретному, прак-

тико-орієнтованому сенсі. До першого напряму від-

носяться концепції Є. Бондаревської, З. Малькової, 

Л. Новікової, А. Мудрика, Г. Щукіна та ін. Вони 

розглядають виховання в найширшому контексті, не 

торкаючись специфіки виховного закладу та вікових 

особливостей особистості. 

Передусім, виховання розглядається як найваж-

ливіша функція будь-якого суспільства і необхідна 

умова соціалізації особистості. Звідси виникло таке 
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поняття як соціальне виховання (А. Мудрік, 

Б. Бітінас, В. Бочарова), яке визначається або як 

стихійна взаємодія людини з навколишнім середо-

вищем і процес впливу на людей, що направляється 

суспільством, або як система суспільної допомоги 

дитині в період її включення в соціальне життя [6, 

с. 38]. 

Інша група дослідників всередині цього напряму 

розглядають виховання в контексті культури. Тут 

мається на увазі орієнтація на загальнолюдські цін-

ності, світову і національну культуру, гуманітариза-

цію і гуманізацію освіти, а також створення культу-

рного середовища для саморозвитку особистості 

(Є. Бондаревська, О. Козлова, Н. Крилова, 

В. Петровський, М. Таланчук). 

Так, Є. Бондаревська говорить про особистісно 

зорієнтоване виховання як про «педагогічно керова-

ний процес культурної ідентифікації, соціальної 

адаптації та творчої самореалізації особистості, в 

ході якого відбувається входження дитини в культу-

ру, в життя соціуму, розвиток усіх її творчих здібно-

стей і можливостей» [2, с. 34]. 

Суть виховання, на думку В. Петровського поля-

гає у залученні до світу людських цінностей і норм 

взаємовідносин зі світом, а також у вільному само-

визначенні людини в цьому світі [7]. 

Дослідники Н. Крилова [5] і М. Таланчук [11] 

вважають виховання процесом передбачення і твор-

чості нової культури майбутнього. 

До другого напряму, що стосується розробки но-

вих підходів до виховання в конкретній освітній 

ситуації, а також що розробляє окремі аспекти вихо-

вання, відносяться концепції М. Таланчука (систем-

но-соціальна концепція шкільного виховання), 

B. Коротова (виховання творчої самодіяльної особи-

стості), Є. Квятковського (естетичне виховання в 

загальноосвітній школі), Б. Неменського (художня 

освіта як фундамент естетичного розвитку учнів в 

школі), Д. Зембицького (трудове виховання в школі, 

що оновлюється), О. Тубельського (школа самовиз-

начення), М. Садовського та C. Семенова (техноло-

гії соціально-педагогічної роботи) та ін. 

З позиції нашого дослідження, нам імпонує дум-

ка Г. Корнетова, який трактує виховання, спираю-

чись на парадигмальний підхід. Автор зазначає, що 

в педагогіці традиційно існує, з одного боку, трак-

тування виховання як педагогічного впливу на тих, 

кого виховують, як їх цілеспрямоване формування 

(формувальна виховна парадигма), а з іншого – роз-

гляд виховання як допомоги в розвитку внутрішньо-

го потенціалу дитини, яка активно пізнає навколиш-

ній світ, в ході педагогічної взаємодії з нею (розви-

вально-виховна парадигма). Були також і спроби 

поєднання цих підходів (синтетична розвивально-

формувальна парадигма). Нова концепція вихован-

ня, на думку Г. Корнетова, все більше орієнтується 

на діалогові суб'єкт-суб'єктні відносини в діаді 

«вчитель-учень». Тим самим мова йде про гуманіс-

тично зорієнтовану парадигму – парадигму саморе-

алізації особистості, зазначає автор, і виховання мо-

жна визначити як «максимально повну самореаліза-

цію вихованцем свого потенціалу при інтелектуаль-

но-духовній взаємодії з педагогом, який спрямовує і 

організовує цей процес, створює для нього сприят-

ливі умови» [4, с. 133]. 

Зауважимо, що процес виховання – це процес 

ефективної взаємодії (співпраці) вихователів і вихо-

ванців, спрямований на досягнення заданої мети, є 

частиною цілісного педагогічного процесу, який 

об’єднує навчання і виховання. 

Психологічна особливість цього процесу полягає 

в переведенні дитини із одного стану в інший. З по-

зиції психології виховання є процесом інтеріоризації 

тобто перекладу зовнішнього по відношенню до 

особистості досвіду, знанні цінностей, норм, правил 

у внутрішній психологічний план особистості, в її 

переконання, установки, поведінку. 

Сучасне становище процесу виховання таке, що 

воно являє собою не прямий вплив, а соціальну вза-

ємодію вихователя і вихованця. Цей процес реалізу-

ється через організацію діяльності дітей. 

Кожен педагог повинен розуміти, що виховувати 

– це означає організовувати змістовне життя і роз-

виваючу діяльність дітей спільно з дорослими, де у 

тих і інших будуть свої ролі, цілі, взаємні відносини. 

Результатом діяльності такого педагога будуть якіс-

ні зрушення в свідомості і поведінці дитини. 

Процес виховання носить багатофакторний хара-

ктер: на становлення особистості впливає сім'я, ди-

тячий заклад, мікросередовище, громадські органі-

зації, засоби масової інформації, мистецтво, соціа-

льно-економічна ситуація та ін. Це робить процес 

виховання легким (багато способів впливу) і одно-

часно важким: складно управляти процесом, інтег-

рувати всі фактори навколишнього середовища, за-

хистити дитину від впливу стихійного і негативного 

середовища. 

Вважливо пам’ятати, що процес виховання двос-

торонній, в ньому дитина виступає як об'єкт, коли 

на неї впливає дорослий, і в той же час дитина – це 

особистість зі своїми інтересами, думками, мотива-

ми, тобто в цьому випадку дитина у виховному про-

цесі виступає і як суб’єкт. 

Розвиток виховного процесу розкривається в йо-

го суперечностях, які бувають як внутрішні, так і 

зовнішні. Саме протиріччя дають ту силу, яка підт-

римує безперервний перебіг процесу. Основним 

внутрішнім протиріччям виступає протиріччя між 

виникаючими новими потребами і неможливістю їх 

задоволення. Виникаючі «розбіжності» спонукають 

дитину розширити свій досвід, набути знань і форми 

поведінки, засвоїти норми і правила. Вихователю, 

від якого виходять вимоги до дитини, необхідно 

розраховувати на вікові можливості вихованця, а 

також на його «зону найближчого розвитку». 

Вирішенням завдань збереження і зміцнення 

здоров’я підростаючого покоління займаються різні 

науки і їх галузі: шкільна гігієна (вивчає вплив фак-

торів зовнішнього середовища на організм); саноло-

гія (вчення про методи і засоби боротьби з хворо-

бою і відновлення здоров'я); лікувальна педагогіка 

(розробляє засоби і методи корекції фізичних і пси-

хічних відхилень у розвитку дітей); валеологія (нау-

ка про закономірності і механізми формування і 

зміцнення здоров’я); педагогіка здоров’я (наука про 

формування потребуючо-мотиваційної сфери особи-
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стості для побудови особистої стратегії здо-

ров’ятворення). 

У даний час в педагогічній літературі зустріча-

ється ряд термінів, що відображають активний хара-

ктер процесів, що визначаються як: здо-

ров’язбережувальна, здоров’язберігаюча, здо-

ров’ятворча та ін. освіта. Ці терміни підкреслюють 

дію збереження того, що є на даний момент. Особ-

ливо популярним в останні роки в системі освіти 

стало поняття здоров’язбережувальні освітні техно-

логії. Впровадження здоров’язберігаючих техноло-

гій – актуальне питання, вирішення якого дозволить 

зробити здоров'я необхідним елементом якості осві-

ти. Але, для вирішення проблеми здоров’я дошкіль-

ників, недостатні освітні технології, спрямовані ли-

ше на збереження, зміцнення здоров’я та формуван-

ня здорового способу життя. Важливим і в той же 

час складним є виховання культури здоров’я у дітей 

старшого дошкільного віку. 

Формування культури здоров'я в значенні цілес-

прямованого педагогічного виховання розкриваєть-

ся в досліджені Н. Полтавцевої [8]. Автор вважає, 

що формування культури здоров’я – це цілеспрямо-

ваний процес створення у свідомості моделі здоро-

вого способу життя, прищеплення культурних норм 

і зразків в сфері здоров'я, вивчення наукової літера-

тури по здоров’я, формування традицій і звичаїв у 

середовищі і активна здравотворча діяльність по 

створенню індивідуального стилю здорового життя 

[8, с. 46]. 

Дослідник М. Смирнов, кажучи про те, що куль-

турі здоров’я не можна навчити, пояснює, що її мо-

жна тільки виховати, пробудивши потребу в освіті. 

Не можна змусити учня піклуватися про своє здоро-

в'я навіть за допомогою універсального педагогічно-

го важеля – оцінки, але можна виховати, сформува-

ти цю потребу [9, с. 19]. За твердженням Н. Гаркуші, 

[3] смисловим ядром виховного процесу, у цьому 

сенсі, є самосвідомість учнів, що передбачає наяв-

ність у підростаючого покоління цілей і мотивів, які 

спонукають проявляти культуру здоров'я в повсяк-

денному житті [3, с. 33]. 

Як зауважує О. Стьопкіна [10], валеологічна са-

мосвідомість орієнтована на цінністно-смислові ос-

нови здорового способу життя, формування внутрі-

шньої валеологічної позиції в питаннях збереження і 

зміцнення здоров'я і являє собою цілісну, відносно 

стійку систему уявлень особистості про себе як біо-

соціальну істоту, що включає усвідомлення себе 

суб’єктом валеологічної діяльності, переконання в 

цінності здоров'я (свого і оточуючих), адекватну 

самооцінку на фізіологічному, психологічному і 

соціальному рівнях і індивідуальну модель здоров'я 

у вигляді ідеального «Образу Я» [10, с. 10]. 

Отже, визначальним фактором для виховання 

культури здоров'я дітей старшого дошкільного віку 

є створення вихователем умов для розвитку самос-

відомості вихованців, які будуть, насамперед, спря-

мовані на ціннісне ставлення до власного здоров'я та 

здоров'я оточуючих. У зв’язку з цим за основу 

приймаємо таке формулювання процесу виховання 

культури здоров'я дітей старшого дошкільного віку, 

як процес суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихователя і 

вихованців, при якому вихователь створює умови 

для повноцінного фізичного, психічного, духовно-

морального, соціального розвитку дітей і формуван-

ня усвідомленого ціннісного ставлення підростаю-

чого покоління до власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих. 

Перспективу подальших досліджень вбачаємо у 

визначенні та обґрунтуванні педагогічних умов ви-

ховання культури здоров’я в дітей старшого дошкі-

льного віку. 
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ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
 

Проблема сохранения здоровья подрастающего поколения занимает приоритетные позиции, про которые 

указано в Законах Украины «Про дошкольное образование», «Про охрану детства», Базовом компоненте 

дошкольного образования и др. В дошкольном детстве закладываются основы общей культуры личности, 

компонентом которой является культура здоровья. Ситуация в обществе требует от педагога нового уровня 

профессионализма как специалиста по развитию ребенка, инновационных взглядов на проблему здоровья и 

решительных действий, позволяющих создать прочный фундамент здоровья ребенка. 

В статье отмечается, что любая воспитательная система, которая реализуется в стенах того или иного 

учебного заведения, обязательно должна иметь в своей структуре концептуальную составляющую, которая 

относится к новой социокультурной функции – формирование культуры здоровья (как детей, так и взрос-

лых) и ее эффективность будет определяться по критерию сформированности культуры здоровья личности. 

Раскрыто понимание воспитания в широком социокультурном и конкретном, практико-

ориентированному смысле. Так, социальное воспитание определяется или как стихийное взаимодействие 

человека с окружающей средой и процесс влияния на людей, которое направляется обществом, или как си-

стема общественной помощи ребенку в период включения его в социальную жизнь. 

Воспитание в контексте культуры ориентировано на общечеловеческие ценности, мировую и националь-

ную культуру, гуманитаризацию и гуманизацию образования, а также создание культурной среды для само-

развития личности. 

Отмечено, что процесс воспитания – это процесс эффективного взаимодействия (сотрудничества) воспи-

тателей и воспитанников, направленный на достижение заданной цели, является частью целостного педаго-

гического процесса, который объединяет обучения и воспитания. 

Доказано, что определяющим фактором для воспитания культуры здоровья детей старшего дошкольного 

возраста является создание воспитателем условий для развития самосознания воспитанников, которые бу-

дут, прежде всего, направлены на ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью окружаю-

щих. 

Сформулировано понятие воспитание культуры здоровья детей старшего дошкольного возраста, как 

процесс субъект-субъектного взаимодействия воспитателя и детей, при котором воспитатель создает усло-

вия для полноценного физического, психического, духовно-нравственного, социального развития и форми-

рования осознанного ценностного отношения подрастающего поколения к собственному здоровью и здоро-

вью окружающих. 

Ключевые слова: воспитание, культура здоровья, дети старшего дошкольного возраста. 
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EDUCATION OF HEALTH CULTURE TARGETED FOR CHILDREN OF SENIOR 

PRESCHOOL AGE 
 

The problem of the growing generation’s health preservation is of a prior importance, which is fixed in the Laws 

of Ukraine «On Preschool Education», «On Childhood Protection», Basic Components of Preschool Education, etc.  

The fundamentals of person’s general culture are laid in preschool childhood, health culture being its component. 

The situation in our society requires a new level of professionalism from an educator in the sphere of child’s devel-

opment who has innovative views on the problem of health and is able to undertake decisive actions enabling the 

creation of a solid foundation of child’s health. 

It is highlighted in the article that any educational system which is realized within the walls of this or that educa-

tional establishment is bound to have a conceptual component in its structure performing a new sociocultural func-

tion – the formation of health culture (both of children and adults); its efficiency is going to be defined by means of 

the criterion designating the formation of person’s health culture. 

The understanding of education in a wide sociocultural and a concrete practice-oriented sense is revealed. Thus, 

social education is defined as either a natural interaction of a person and a surrounding environment as well as a 

process influencing people but directed by society or as a system of social help to a child within the period of his / 

her involvement into a social life. 
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Education in the context of culture is oriented at universal values, world and national culture, humanization of 

education as well as at the creation of cultural environment for person’s self-development. 

The process of education is interpreted as the process of an effective interaction (cooperation) of educators and 

pupils aimed at achieving the designated goal; it is part of a holistic pedagogical process which unites teaching / 

learning and educating. 

It is proved that the determining factor enabling education of health culture targeted for children of senior pre-

school age is the creation of conditions by an educator which will facilitate the development of pupils’ self-

consciousness and value attitude both to their personal health and to the health of the people surrounding them. 

There have been defined the notion «education of health culture targeted for children of senior preschool age» as 

the process of the subject-subject interaction of an educator and pupils during with an educator creates conditions 

for children’s full physical, mental, moral and social development alongside with the formation of conscious value 

attitude of the younger generation to their own health and to the health of the surrounding people. 

Key words: education, culture, health, children of senior preschool age. 
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