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оздоровительным шейпингом способствовало комплексному решению запланированных задач с целью повышения общего 
уровня физической кондиции женщин разного периода зрелого возраста. 

3. Эффективность предложенной оздоровительно-кондиционной шейпинг-тренировки подтверждается достоверным 
улучшением всех регистрируемых показателей морфо-функционального состояния и физической подготовленности женщин. 
В результате применения индивидуализированных тренировочных программ отмечается оптимизация общего уровня 
физической кондиции женщин в возрасте 21-55 лет согласно нормам развития. 

Перспективы дальнейших исследований будут заключаться в целенаправленном изучении влияния 
дифференцированных занятий шейпингом на состояние индивидуального гормонального фона организма женщин разного 
возраста в течение их овариально-менструального цикла (ОМЦ).  
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ФОРМУВАННЯ УМІНЬ, НАВИЧОК В ОСНОВНИХ РУХАХ ТА СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 
Анотація. Розглянуто дані наукової літератури в аспекті стану сформованості умінь і навичок в основних рухах 

при використанні дітьми дошкільного віку чинного змісту програми їх розвитку. Водночас вивчено питання  щодо 
необхідності формування у такий дітей спеціальних знань, а саме пов’язаних із використанням занять фізичною 
культурою для розвитку своєї рухової активності та навичок із реалізації таких знань на практиці.  

Ключові слова: діти, дошкільний період, фізична культура, формування умінь, навичок і знань.   
 
Аннотация. Галаманжук Л. Л., Единак Г. А. Формирование умений, навыков в основных движениях и 

специальных знаний у детей дошкольного возраста на современном этапе. Рассмотрены данные научной 
литературы в аспекте состояния сформированности умений и навыков в основных движениях в случае использования 
детьми дошкольного возраста действующего содержания программы их развития. В то же время, изучен вопрос о 
необходимости формирования у таких детей специальных знаний, а именно связанных с использованием физической 
культурой для развития своей двигательной активности и навыков по реализации этих знаний на практике.    

Ключевые слова: дети, дошкольный период, физическая культура, формирование умений, навыков и знаний  
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among preschoolers nowadays. It was observed scientific literature facts about forming skills and abilities in the main movements 
while using them by preschoolers according to the programme of their development.  

At the same time it was studied the question about necessity of forming special knowledges in such type of kids, knowledges 
connected with using physical education lessons for developing their movement activity and abilities in using these knowledges in 
practice.   

The purpose of the investigation is to find out the level of abilities and skills in main movements among preschoolers, and to 
discover knowledges connected with physical education lessons. The complex of general scientific methods of investigation, in 
particular such as analysis, generalization, classification, theoretical modeling were used. That type of investigation foresaw adequate 
acts of the individual.  

Received facts affirmed practically complete absence of any investigations in given scientific direction.  Received facts testify 
about essential difference from the necessary state of health, musculoskeletal system development –– the entire morpho-functional 
object that is important in the development of kids’ motor functions.   It can be the reason of the difference from the necessary state of 
the forming skills and abilities in the main movements. Another reason may be the unsatisfactory state of forming knowledges 
connected with using physical education lessons for developing movement activity and abilities in using these knowledges in practice.    

Received facts affirm the necessity of removing the negative result in forming skills in main movements and knowledges 
connected with using PE lessons for solving these tasks of preschoolers’ development.  

Keywords: kids, pre-school period, physical education, skills, abilities and knowledges forming.  
 
Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Чинні програми 

розвитку дитини дошкільного віку однією зі складових глобальної мети навчання і виховання визначено пріоритетність 
своєчасного і повноцінного фізичного розвитку. Однією з провідних складових останнього є розвиток моторики дітей, 
передусім сформованість їхніх умінь в основних рухах, що відбувається під час занять фізичною культурою. Водночас 
практично відсутні дослідження [8] з вивчення означеного питання, адже в інших наявних [1; 7; 16] його розгляд відзначається 
неглибоким і фрагментарним характером. Це не сприяє досягненню мети дошкільного навчання і виховання, а відтак –– 
удосконаленню педагогічного процесу взагалі та пов’язаного із заняттями фізичною культурою, зокрема. У зв’язку з цим 
відзначаємо необхідність дослідження означеної наукової проблеми. 

Роботу виконано у відповідності до плану науково-дослідної роботи проблемної лабораторії «Гендерні 
профілактично-оздоровчі технології фізичного виховання та реабілітації» Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка на 2014–2018 рр. за темою «Програмування профілактично-оздоровчих і розвивальних технологій фізичної 
культури для дітей та студентської молоді».  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Державними документами, концепціями провідних фахівців із дошкільної 
педагогіки та чинними  програмами розвитку дитини дошкільного віку однією зі складових  глобальної мети навчання і 
виховання визначено пріоритетність зміцнення психічного, фізичного здоров’я; забезпечення своєчасного і повноцінного 
фізичного розвитку.  

У зв’язку із зазначеним важливим є встановлення ефективності заходів, що на сучасному етапі реалізуються в 
дошкільних навчальних закладах (ДНЗ) для досягнення поставленої мети. У найбільш загальному вигляді ситуація виглядає 
так: біля 80 % дітей мають одне або кілька захворювань,      35 % — відхилення у фізичному або психічному розвитку; розвиток 
рухових якостей та функціональних можливостей відповідає низькому і нижчому від середнього рівням [14; 17; 31; 32].  

Конкретизуючи дані щодо стану здоров’я відзначаємо, що хронічна захворюваність дітей протягом перебування у 
ДНЗ зростає на 7–9 %, а на початку навчання в школі відхиленням у формуванні опорно-рухового апарату відзначається 30–
32 % дітей, відхиленнями у функціонуванні носоглотки — 21–25 %, нервової системи та органів травлення — по 27–30 % [21, 
с.7–8]. Водночас встановлено, що середній показник захворюваності 5-річних дівчаток протягом одного місяця знаходиться в 
межах 12,7–13,5, хлопчиків — 14,2–15,1 % [16, с.7]. Крім цього, лише 12,5 % таких дітей не мають функціональних порушень 
опорно-рухового апарату, а найпоширеніше –– порушення постави у фронтальній площині (48 %), кругла (11,5 %), кругло-
увігнута (7,5 %), пласка (5 %) або пласко-увігнута (2,5 %) спина та комбіновані порушення (біля 14 %) [5, с.6].  

Такі відмінності від нормального розвитку опорно-рухового апарата, що є цілісним морфофункціональним об’єктом, 
від стану якого залежить розвиток моторної функції, не сприяють необхідному розвитку останньої [11; 26; 29; 35]. Зазначене 
зумовлює необхідність більш детальнішого аналізу інформації, пов’язаної з порушеною науковою проблемою, для вирішення 
завдань розвиту дошкільників взагалі та їхньої рухової активності, зокрема.   

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. Мета дослідження –– встановити у дітей дошкільного віку стан 
сформованості умінь і навичок в основних рухах, а також знань, пов’язаних із заняттями фізичною культурою. 
Досягненню поставленої мети сприяло вирішення комплексу завдань, зокрема аналіз наявної у спеціальній літературі 
інформації з досліджуваної проблеми, порівняння даних певного показника, але одержаного різними дослідниками, 
систематизація такої інформації та її узагальнення з наданням відповідних рекомендацій. У зв’язку із зазначеним 
використовували  комплекс адекватних методів дослідження, зокрема загальнонаукових (аналіз, узагальнення, 
систематизація, теоретичне моделювання) [23]. Щодо організації дослідження, то вона передбачала дії суб’єкта дослідження,  
адекватні поставленим завданням.  

Результати дослідження. На сучасному етапі рухову активність усе частіше розглядають як характеристику 
індивіда, основними компонентами якої є фізичний, психофізіологічний стани і фізична активність [5]. При цьому, остання 
розглядається як вид діяльності індивіда, основу якого становить використання фізичних вправ для вирішення різних за 
змістом завдань [7]. Компонентами рухової активності є: моторика (у дітей дошкільного віку, передусім сформованість умінь в 
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основних рухах), функціональні можливості, фізичні якості та певною мірою –– спеціальні знання, а саме пов’язані з  
використанням занять фізичною культурою (здійснення фізичної активності) для розвитку своєї рухової активності, а також 
навичок із реалізації цих знань у практичній діяльності [8].  

Проведеним аналізом встановили, що дослідження сформованості умінь в основних рухах у дітей дошкільного віку 
при використанні чинних програм їх розвитку відзначається поодиноким характером [45]. Але такі дані дозволяють окреслити 
тенденцію розвитку моторної функції дошкільників на сучасному етапі, зокрема, за узагальненою оцінкою виконання рухів 
кожного блоку, а саме: кочення, ловіння, кидання; бігу; ходьби; повзання, лазіння; стрибків;  рівноваги. Так, упродовж 3-го і 5-го 
років життя в дівчаток і хлопчиків при вивченні нових рухів (не вивчались у попередні роки) формується рухова навичка, 
впродовж 4-го — уміння тільки в хлопчиків у рухах ходьби, решті рухів, якими оволодівали, –– рухова навичка [2, с.57].  

Виявлена особливість зумовлена зазначеними раніше відхиленнями у стані здоров’я, оскільки вони значною мірою 
визначають іншу негативну характеристику функціонування організму –– гіпоактивність [3, с.124]. Інша причина –– недостатня 
ефективність занять фізичною культурою у вирішенні означеного і завдання з розвитку моторної функції й фізичних якостей 
[12; 27; 28; 34; 39; 43]. Підтверджують останнє такі дані експерименту: при цілеспрямованому впливі на моторну функцію дітей 
3–5 років із 9-ти основних рухів на мануальну вправність (із кочення, ловіння, кидання) в дівчаток у 7-ми, хлопчиків –– 6-ти 
рухах сформувалося рухове уміння [2, с.145–151].  

За даними іншого дослідника [6, с.8] психофізіологічна підготовленість дітей 5–6-ти років за величинами часу простої 
і складної зорово-моторних реакцій, а також реакції на рухомий об’єкт і стійкості уваги є нижчими від норми; тільки один 
показник, а саме обсяг уваги, знаходився у межах вікової норми. Водночас відзначається [4; 24; 36–38], що у багатьох дітей 5–
7 років: порушеними є сенсомоторний розвиток, формування і реалізація первинних рухів-рефлексів (смоктальний, хапальний, 
Моро тощо); не реалізується також увесь спектр біологічно зумовлених рухів (плавання, повзання, лазіння, ігри з предметами, 
багато інших локомоцій); слабко налагоджено наслідування при переході від первинних і основних рухів до рухів дрібної 
моторики, писання, мовлення, високоспеціалізованих рухів.  

Що стосується іншого компоненту рухової активності дітей дошкільного віку, а саме спеціальних знань, то дані про їх 
спрямованість є певною мірою опосередкованими в змісті чинних програм для ДНЗ із розвитку дитини. Така опосередкованість 
полягає у тому, що: відсутні теми, питаннями яких діти повинні оволодіти під час занять фізичною культурою; виокремлено 
лише освітні завдання для вирішення на таких заняттях. Більш конкретизованими є вимоги і зміст знань, пов’язаних із 
фізичною культурою, що визначені пропонованими останнім часом програмами для ДНЗ [10; 22]. Це значною мірою 
узгоджується з пропозиціями методичних рекомендацій, запропонованих багатьма дослідниками, проте передбачають вони 
лише окремі питання для формування знань дітей лише про основи здоров’я. Але останні дослідження свідчать про 
ефективність технології педагогічного управління освітою дітей дошкільного віку в питаннях їх фізичної культури [15; 25; 44; 
46]. 

 Значною мірою зазначене зумовлено існуванням зв’язку між розумовими здібностями дітей та виявом моторної 
пам’яті, розвитком першої у випадку використання фізичної активності, а також розвитком  пізнавальних здібностей і фізичних 
якостей [20]. У розвинених країнах світу ефективне вирішення означених завдань пов’язують з формуванням у дитини 
дошкільного віку ініціативності, зацікавленості, допитливості стосовно інформації відповідного змісту [30]. У Німеччині окремим 
розділом фізичного виховання для дітей дошкільного віку передбачено теоретичну підготовку, під час якої їм роз’яснюють 
сутність термінопонять «активний спосіб життя», «правильне харчування», взаємозв’язок цих категорій і значення для 
життєдіяльності організму [19, с.108]. 

Про необхідність формування знань дітей у питаннях здорового способу життя, починаючи з дошкільного віку, 
наголошується у запропонованих в окремих розвинених країн світу концепціях [41; 46] і стратегіях [33; 40; 42] фізичного 
виховання, а також вітчизняній концепції формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді [13]. У 
межах останньої виокремлюються цільові групи, одна з яких — діти дошкільного віку та наголошують [13, с.265–266], що в них 
доцільно формувати знання про фізичне здоров’я (органи і системи життєзабезпечення; їх функції і здоровий стан; 
фізіологічна діяльність, біохімічні процеси і здоров’я; гігієнічні нормативи; рух і здоров’я…), а також психічне здоров’я…, 
духовне… і соціальне здоров’я (соціальне благополуччя). Організоване навчання здійснюється у ДНЗ.  

У зв’язку із зазначеним встановлена можливість і необхідність формування обізнаності дітей дошкільного віку у 
питаннях, пов’язаних із фізичною активністю [30]. У зв’язку з цим висновки В. Оржеховської, О. Пилипенко [13, с.10] свідчать, 
що розповіді дітей на запропоновані теми, розкриття ними змісту прислів’їв і приказок, відгадування загадок, усе це сприяє 
підвищенню інтересу до теми, що вивчалася.   

Результати досліджень Є. І. Банзелюк (2008), А. М.  Богуш (2005–2012), D. V. Bishop [25] засвідчують недостатність 
надання дітям лише готових знань, оскільки життєві ситуації вимагають нестандартного, творчого підходу до їх розв’язання. 
Для надання знанням практичної цінності необхідно трансформувати їх у навички. На думку академіка А. М.  Богуш (2007–
2012) цього досягають ігровою, зображувальною, театралізованою, дослідницькою діяльністю в ході, передусім сюжетно-
рольових, дидактичних ігор і вправ.  

Іншим дослідженням [19] встановлено, що використання елементів дитячого туризму, розваг і свят на теми здоров’я 
сприяють ефективному вирішенню вищезазначеного завдання. Водночас встановлено, що 98,8 % респондентів (інструктори з 
фізичної культури, вихователі, методисти) убачають доцільним поєднання під час занять з фізичної культури рухової і 
розумової діяльності. При цьому 77 % цих респондентів уже здійснюють таке поєднання, але стосується це розвитку 
математичних уявлень (45 %), мовлення (34 %), ознайомлення з навколишнім світом (21 %) [18, с.8], 

Дослідженням Т. П. Бакурової (2001),  І. П. Зенченкова (2003) розглянуто дидактичні аспекти формування мотивації 
дітей дошкільного віку до занять фізичним вправами та зроблено висновок, що використання рухливих ігор сприяє, крім 
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іншого, також формуванню у них позитивного відношення до подальших занять такого змісту. Водночас, Л. С. Роговик (2003) 
зазначає, що психомоторна дія є однією з провідних умов розумової активності дітей дошкільного віку: між показниками 
моторної та розумової активності існує міцний позитивний зв’язок, що змінюється з віком, — за значеннями коефіцієнта Юла 
(Q) у 5–6 років він становить близько 1, тобто майже в усіх дітей збігаються показники рівня моторної та розумової активності, 
у 6–7 років — Q=0,88. 

Одну з причин ситуації, що склалася, пов’язуємо з відсутністю до недавнього часу критеріїв, рівнів сформованості та 
показників успішності розвитку дітей саме у частині, що пов’язана із заняттями фізичною культурою. У зв’язку з цим в програмі 
«Дитина» зазначається, що уведенням такої складової створюються оптимальні умови для формування життєвих компетенцій 
дошкільників. Посилення уваги до компетенцій зумовлене також рекомендаціями Ради Європи, які стосуються оновлення 
освіти, її наближення до замовлення суспільства. Введення компетенцій у нормативну, практичну складові освіти дасть змогу 
усунути суперечності між засвоєнням дітьми теоретичних знань та ї використанням для розв’язання конкретних життєвих 
завдань.     

Узагальнюючи наявні у спеціальній літературі дані відзначаємо, що у більшості 6-річних дітей показники розглянутих 
компонентів рухової активності суттєво відрізняються від необхідних. Це зумовлює те, що на початку навчання у початковій 
школі кількість фізично здорових дітей, за даними Н. В. Москаленко (2009), становить тільки 32 %.  

Що стосується фізичної працездатності 6-річних дітей, то за даними В. В. Білецької (2008), В. В. Крамської (2010) від 
43,2 до 87 % відзначається  низьким рівнем. Функціональні можливості дихальної системи, за даними Т. І. Лясоти (2012), у 80–
90 % таких дітей є нижчими від рівня, що засвідчує безпеку для здоров’я. Напруження діяльності системи при регуляції 
серцевого ритму, за даними С. В. Трачука (2011), є істотно більшим від норми, а функціонування м’язової системи у 53,3 % 
дівчаток та 37 % хлопчиків, за даними Н. В. Москаленко (2009), відповідає низькому рівню.  Від 52,1 до 64 % учнів перших 
класів, за даними  І. В. Поташнюк (2006), відзначаються виразною втомою від розумової діяльності. Це свідчить про 
перенапруження систем організму, наслідком якого є зменшення його психофізіологічних ресурсів, а отже ефективності 
функціонування [3].  

Зазначене засвідчує складність, глибину, поліморфізм проблеми, пов’язаної з розвитком рухової активності дітей 
дошкільного віку у напрямі досягнення ними показників, що визначені суспільством як оптимальні для вирішення різних за 
змістом завдань.  

Висновки: 1. На сучасному етапі розвитку педагогічної науки рухова активність все частіше розглядається як 
характеристику індивіда, компонентами якої є фізичний, психофізіологічний стани та фізична активність. 2. Практично відсутні 
дослідження, спрямовані на вивчення компонентів рухової активності дівчаток і хлопчиків протягом 3–6-го років життя при 
використанні чинних програм розвитку, зокрема змісту фізичної культури. 3. При вивченні основних рухів упродовж 3–5-го 
років життя дівчатка і хлопчики оволодівають переважною більшістю з них тільки на рівні уміння. Рухова навичка формується 
впродовж 4-го року життя тільки у хлопчиків в рухах ходьби, в решті рухів, якими оволодівали вони і дівчатка, – тільки рухове 
вміння. Це засвідчує низьку ефективність занять фізичною культурою у вирішенні одного з провідних завдань ДНЗ. 

У подальших дослідженнях необхідно вивчити розвиток компонентів рухової активності дітей дошкільного віку, 
передусім моторної функції в основних рухах, функціональних можливостей і фізичних якостей.   
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МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ БІГОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ РІЗНОГО СПРЯМУВАННЯ З МЕТОЮ ПОКРАЩЕННЯ 

ПРАКТИКО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ТРАНСПОРТНОГО КОЛЕДЖУ 
 
Анотація. Стаття присвячена аналізу та вивченню науково-методичної літератури з питання можливості 

використання бігових навантажень різного спрямування з метою покращення практико-професійної підготовленості 
студентів транспортного коледжу першого та другого років навчання. 

Ключові слова: студенти, транспортний коледж, бігові навантаження, практико-професійна підготовка. 
 
Аннотация. Галандзовский С. Возможности использования загрузок различной направленности с целью 

улучшения практико-профессиональной подготовленности студентов транспортного колледжа. Статья 
посвящена анализу и изучению научно-методической литературы по вопросу возможности использования беговых 
нагрузок различной направленности с целью улучшения практико-профессиональной подготовленности студентов 
транспортного колледжа первого и второго годов обучения. 

Ключевые слова: студенты, транспортный колледж, беговые нагрузки, практико-профессиональная 
подготовка. 

 
Annotation. Galandzovskiy S. This article analyzes the study and research of literature concerning the possibility of using 

running loads of different directions to improve practice-professional training college students transport the first and second years of 
study. 

Analysis of adaptive possibilities of students in recent years shows a decline in physical condition, health, physical and 
functional fitness and physical activity. Negative impact on the adaptive capacity of the educational process intensification and difficult 
economic situation, which forces students to combine study with work. In connection with the reform of the educational system in 
Ukraine, universities are moving to new learning model, integrating new learning technologies, changing curriculum and program 
evaluation criteria. Training in vocational colleges becomes more complex in content and form, most students in early education are 
facing various problems, including the main place is adapting to the learning process. 

Professional practice, physical training is always defined as the use of specially designed physical education and sport to 
prepare students for future careers. Such training should be carried out in close connection with the general physical preparation, so 
that the latter is an essential foundation of professional practice-fitness.  

However, general physical training cannot completely solve the problem of physical education for students of higher 
education, and a modern highly skilled labor needs shaping physical education, that is, it is a feature of future trade. Therefore, the 
content of physical education students is determined by requirements concerning degree, which prepares students therefore has 
elements of professional practice-fitness. However, the ratio of general physical training and practice and professional physical training 
can vary within significant in the development of various professions. 
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