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раціоні повинно міститися не більше 6 –10 г солі, до 2,5л рідини (вільної і 
в складі різних продуктів і страв). Природно, треба вилучити вживання 
алкогольних напоїв, які порушують обмін речовин, викликають запальні 
процеси в слизовій оболонці травного каналу, утруднюють засвоєння 
харчових речовин – вітамінів, мінеральних солей тощо. 
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ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  
ДЛЯ ОПТИМІЗАЦІЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ 

 
Формування, збереження і зміцнення здоров’я дітей – одна з 

актуальних проблем нашого суспільства. Це пояснюється тим, що до дітей 
висуваються досить високі вимоги, відповідати яким можуть лише здорові 
діти. А про здоров’я можна говорити лише при відсутності захворювань, 
але з умовою гармонійного нервово-психічного розвитку, високою 
розумовою та фізичною працездатністю. Разом з тим результати наукових 
досліджень свідчать: уже в дошкільному віці здорових дітей стає все 
менше [3, с. 30]. 

Рухова активність у свою чергу є сильним біологічним стимулятором 
життєвих функцій організму, що розвивається Щоб забезпечити фізичний 
розвиток дитини, доцільно враховувати прийоми, що стимулюють 
відновлення працездатності дитячого організму. Цим можна пояснити 
високу ефективність самих різних методик і форм проведення занять коли 
їх основою є загальний вплив на організм в поєднанні зі спеціальними 
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фізичними вправами. Повноцінний та раціонально організований руховий 
режим складає: до 3-х годин для дітей раннього віку, 3–4 годин для 
дошкільників молодшого віку, 4-5 годин для дошкільників старшого віку. 

Щоб зберегти та зміцнити здоров’я дитини дорослі мають: 
– створити у ДНЗ та сім’ї умови для зміцнення здоров’я і зниження 

захворюваності дітей – обладнати зони фізичної активності, забезпечити 
раціональний режим дня та збалансоване харчування, проводити 
загартовувальні та загальнозміцнювальні процедури; 

– забезпечити кваліфікований медичний нагляд; 
– формувати навички здорового способу життя, зокрема – власним 

прикладом [4, с. 49]. 
З метою підвищення рухової активності, а також для збереження і 

зміцнення здоров’я дітей в ДНЗ використовуються наступні форми роботи. 
До традиційних форм роботи відносяться: заняття з фізичної 

культури; фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика; гімнастика 
після денного сну; фізкультхвилинки та фізкультпаузи; за гартувальні 
процедури); форми організації рухової активності у повсякденному житті 
(фізкультурні розваги і свята; дитячий туризм; рухливі та спортивні ігри та 
розваги; самостійна рухова діяльність; дні та тижні здоров’я; індивідуальна 
робота з фізичного виховання). 

До нетрадиційних технологій відносяться: фітотерапія, дельфінотерапія, 
ароматерапія, хромотерапія, арттерапія, казкотерапія, музикотерапія, 
звукотерапія, ігротерапія, апітерапія, піскова терапія. 

Види масажу, що використовуються у роботі з дошкільниками: 
масаж рефлекторних зон стопи; використовуючи «доріжки здоров’я»; 
проведення дотикового масажу;масаж долоньок горіхами, каштанами; 
самомасаж та з масажерами, лікувально-профілактичний, оздоровчий, 
ортопедичний, щіточковий самомасаж. 

Аутотренінг та психогімнастика: ігри та вправи з розвитку емоційної 
сфери, ігри-тренінги на подавлення негативних емоцій і зняття 
невротичного стану, цілющі мудри, «етюди душі», «екран настрою», ігри-
медитації. Бестінг – музичні вправи та ігри для стабілізації психічного 
стану. 

Творчо впроваджуються адаптовані такі види гімнастики: ритмічна 
гімнастика, стретчинг, фітбол-гімнастика, дихальна і звукова, гімнастика 
профілактики зорового стомлення, коригуюча, міогімнастика, художня 
гімнастика, імунна, гідроаеробіка, психогімнастика. 

Спеціальні вправи та ігри розвиток дрібної моторики, розвиток 
психомоторики, розвиток уваги та пам’яті, корекція постави, попередження 
плоскостопості, валеологія. 

Використовуються альтернативні методики, що спрямовані на 
збереження та зміцнення здоров’я дітей: авторська методика з фізичного 
виховання М. М. Єфименка; адаптовані методики психофізичної 
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гімнастики хатха-йога, дихальна гімнастика Г. Стрельникової, К. Бутейка, 
дотиковий масаж А. Уманської, технологія М. А. Рунової, методика 
Г. Залигіної, ігрова методика «Від руху – до здоров’я» Любомира Бейби, 
оздоровча система Миколи Амосова, методика Г. Шалигіної, яка 
спрямована на створення комфортності при здійсненні фізкультурно-
оздоровлювальної роботи. Поряд з цими методиками та технологіями 
використовуються наступні оздоровчі методики: Поля Брегга (гімнастика 
для зміцнення постави), Кацудзо Ніші (гімнастика), М. С. Норбекова 
(суглобна гімнастика). 

Оздоровчий хортинг – розділ навчання українського національного 
виду спорту хортинг, виділений у систему спеціально підібраних фізичних 
вправ і науково розроблених методичних положень, спрямованих на 
вирішення завдань всебічного фізичного розвитку та оздоровлення дитини. 
Він передбачає оздоровлення і всебічну фізичну підготовленість дитини до 
різноманітної діяльності, формування фізичної досконалості. Оздоровчий 
хортинг сприяє вихованню життєво важливих рухових навичок, а також 
надає рухам красу, граціозність, точність. Він забезпечує розвиток і 
психофізичних якостей, таких, як спритність, швидкість, сила, гнучкість, 
витривалість, формує волю, характер, дисциплінованість, розвиває 
пам’ять, мислення [1]. 

Також цікавим є використання вправ самострахування у роботі з 
дошкільниками. Базовою програмою розвитку дитини дошкільного віку «Я 
у світі» у розділі «Основні лінії розвитку дитини» (фізичний розвиток) 
визначено, що старший дошкільник, зважаючи на його вікові особливості, 
має не лише знати основні правила безпечної поведінки та здорового 
способу життя, а й самостійно їх дотримуватися. А подбати про власну 
безпеку дитина зможе лише за умови, якщо володітиме навичками 
самозахисту та самострахування, буде вправною, мужньою і сміливою. З 
цією метою варто використовувати фізичні вправи, які містять елементи 
ризику, небезпечності, але за умови, що інструктор з фізичної культури 
сам віртуозно володіє навичками самострахування дітей [2, с. 30]. 

Ці заходи, направлені на зміцнення адаптаційних можливостей 
організму дитини до несприятливих факторів зовнішнього середовища, 
емоційних стресів, стимуляцію природної резистентності організму, 
розвивають звичку до здорового способу життя, підвищують інтерес до 
рухової активності, формують життєво необхідні рухові уміння і навички.  
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В останні роки все більшої популярності набувають так звані хмарні 
технології. Цей термін став вживатися в світі інформаційних технологій з 
2008 року. Хмарні технології – це технологія, яка надає користувачам 
Інтернету доступ до комп’ютерних ресурсів сервера і використання 
програмного забезпечення як онлайн-сервісу. 

На сьогоднішній день хмарні технології – це одна велика концепція, 
що включає в себе багато різних понять. Найголовнішою функцією 
хмарних технологій є задоволення потреб користувачів, що потребують 
віддаленої обробки даних. Хмарні технології широко використовується в 
освіті, для надання студентам персонального доступу до мережевих 
ресурсів, розміщених на сайтах. Вони мають можливість редагувати свій 
розділ, не маючи доступу до інших сторінок. Це, з одного боку, дає 
можливість педагогу контролювати інформацію, що надходить, а з другого – 
розвиває самостійність і відповідальність студентів [1]. 

Ведення сайту здійснюється лише викладачем та/або ініціативною 
групою і потребує залучення системного адміністратора, операторів, 
закупівлі додаткового обладнання тощо. Крім того, студенти надійно 
позбавлені впливу мережевої реклами, яка переважно не прийнятна з 
педагогічного погляду.  

Єдиний інформаційний простір в освіті планується побудувати, з 
використанням хмарних технологій, які надає компанія Microsoft Україна. 
Загальноосвітні навчальні заклади для впровадження нових форм 
проведення уроків, безпечного зберігання даних і електронного обміну 
даними будуть застосовувати хмарний сервіс Office 365. Хмарний сервіс 
Office 365, базовий тарифний план якого доступний для освітніх установ 
безкоштовно, вже використовується в багатьох українських дитячих 
садках, школах і університетах – усього відкрито понад 237 тис. облікових 
записів [2]. 


