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ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  
В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ ТА ПОЛЬЩІ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ РУХОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 

В останнє десятиріччя в закладах дошкільної освіти України 

й Польщі все ширше використовується навчання в русі. Учені 

(Дж. Вос, Д. Дзямська, Г. Драйден, О. Дубогай, А. Цьось та інші) 

доводять, що під час його використання відбувається не лише 

фізичний розвиток дітей, а й активізація тих частин мозку, що 

стимулюють зорові, дотикові та слухові відчуття, а також їхню 

здатність засвоювати знання.  

Більшість батьків інтуїтивно знає, що дитина, скажімо, дуже 

полюбляє крутитися навколо своєї осі, ніби гелікоптер. 

Дослідження в державних школах Міннеаполіса, які проводив 

Л. Палмер, показали, що така вправа істотно впливає на ріст 

мозку. І що інтенсивніше виконувати цю вправу, то більше вона 

впливає на збільшення тієї ділянки мозку, яка відповідає за 

навчання. Загалом результатом цього виду активності є значне 

зростання навичок та упевненості у собі, підвищення уваги, 

пришвидшення реакцій, уміння вирішувати щораз складніші 

навчальні завдання [2, с. 237]. Отже, американські вчені показали 

переваги навчання в русі й перспективи реалізації цього методу.  

Однозначного трактування в наукових колах суті навчання в 

русі немає. У педагогічній теорії польської вченої Д. Дзямської 

навчання через рух – це педагогічна система форм і методів 

навчання й терапії, яка ґрунтується на природному спонтанному 

русі організму. Як відомо, педагогічні технології є водночас 
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педагогічними системами. Тому трактування українськими 

вченими О. Дубогай, А. Цьось навчання в русі як технології є 

виправданим. Науковці розглядають як компонент таких 

технологій інтерактивні методи, вказують на широкий спектр їх 

виховних функцій, зазначивши при цьому, що здоров’язберігальні 

рухові технології передбачають зміну діяльності, чергування 

інтелектуального, емоційного та рухового її видів для 

індивідуальної, парної, групової форм роботи, що стимулює 

мислення дітей, активізовує рухову активність, запобігає 

виникненню розумової втоми, розвиває відповідальність, уміння 

поважати позицію інших [1, с. 5].  

Отже, О. Дубогай А. Цьось розглядають навчання в русі як 

здоров’язберігальну рухову технологію, основу якої становлять 

комплекси засобів, методів, форм фізичного виховання для дітей 

різного віку, які реалізовуються з опорою на взаємозв’язок «сім’я – 

дошкільний заклад – школа». Ця технологія є важливою і для 

фізичного розвитку дитячого організму, і для розумової діяльності. 

Тому в освітньому процесі українських університетів, у яких 

здійснюється підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти, 

навчанню в русі приділяється увага, зокрема вправи й методи 

цього навчання реалізовуються під час вивчення навчальних 

дисциплін «Методика фізичної культури», «Валеологія», 

«Ознайомлення з довкіллям», «Технології дошкільної освіти». Проте 

таке вивчення ще недостатньо супроводжується порівняльно-

педагогічним аналізом європейського досвіду впровадження 

освітньо-рухових технологій та підготовки фахівців дошкільної 

освіти до його реалізації.  

У польській педагогіці науковці не оперують термінами 

«дидактична модель», «технологія», зазвичай використовуючи 

терміни «методика», «метод», які сприяють навчанню через рух.  

Засновницею такого навчання є Д. Дзямська [3], [4], [7], [8]. 

На її думку, під час занять рух повинен бути запланований, 

ритмічний, доповнений музикою.  

Навчання через рух у системі Д. Дзямської ґрунтується на 

трьох основних формах активності дитини: 
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 вправи – досконалі особливі функції організму 

(креслення, тупання, скакання); 

 забава – передбачає декілька вправ, зокрема діти ходять 

навкруг столу і креслять ритмічні лінії правою і лівою рукою; 

 гра – складається з кількох вправ із чітко визначеними 

засадами.  

У польській педагогіці є не лише гра як метод навчання і 

виховання, а й забава. Іноді педагоги ототожнюють ці поняття, 

але найчастіше диференціюють. Зокрема, на думку польського 

науковця Ч. Купісевича, забава – це одна з форм активності 

людини, що здійснюється добровільно і супроводжується 

позитивними емоційними й пізнавальними відчуттями. Польський 

дидакт В. Оконь вважає, що забава – це діяльність, яка 

виконується для отримання задоволення. Натомість гра може 

передбачати дидактичні цілі, реалізація яких вимагає від дитини 

проявів відповідальності.  

Як засвідчує аналіз польських посібників для підготовки 

майбутніх учителів до роботи з дітьми дошкільного та молодшого 

шкільного віку [5], [6], у навчально-виховній практиці 

реалізовуються методики К. Орфа, Р. Лабана, В. Шерборн тощо, 

які ґрунтуються на поєднанні рухової діяльності, музичного 

супроводу, здебільшого ще й слів. Діти граються в гелікоптера (гру 

запропонував американський професор Л. Палмер), у ліниві 

вісімки, гімнастику мозку тощо.  

Отже, відмінності між польською й українською системами 

навчання в русі полягають у самому характері цих рухів. 

У методиці Д. Дзямської це не будь-яка рухова активність, а 

ритмічні рухи (доповнюються скаканням, тупанням) з музичним 

супроводом. У системі (моделі, технології) О. Дубогай, А. Цьось – 

широкий спектр рухів і вправ.  

Навчання в русі виконує функції оздоровлення, розвитку 

інтелекту й емоційно-чуттєвої сфери, формування особистості 

дитини, її соціалізації. А отже, досвід його використання в 

закладах дошкільної освіти України й Польщі у порівняльному 
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аспекті має стати предметом вивчення студентів в університетах 

обох держав.  
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