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ПРИРОДОВІДПОВІДНІСТЬ
ЯК БАЗИС РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ
Загальновизнано, що принцип природовідповідності — один із фундаментальних і системоутворювальних у педагогіці дошкільного
дитинства.
Освітяни із цим погоджуються, але як практично його реалізувати, знають (не кажучи вже про
вміння) не всі. На жаль, вибудувати повністю на
цьому принципі освітній процес не вдалося поки
що нікому.
Сплеск в останні десятиліття інтересу до етнічної культури, зокрема й до етнопедагогіки,
сприяв осмисленню принципу природовідповідності в контексті уявлень українського народу, а
саме виокремленню таких напрямів як етнопедагогічна закономірність, екологічне спрямування
і здоров’яутворювальні технології в освіті.
За різних підходів до тлумачення принципу
природовідповідності в педагогіці дошкільної
освіти (а їх щонайменше 12) дослідники одностайні в тому, що спільним для них усіх є усвідомлення єдності людини і природи, що не допускає
порушення природного порядку речей.
Видатні педагоги (Я. А. Коменський, Ж.-Ж. Руссо, К. Ушинський та ін.) вказували на необхідність урахування в освіті принципу природовід
повідності, розглядаючи його як основний
базис розвитку людини, що випливає із самої
її природи.
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здоров’я

Розпочався літній оздоровлювальний період. Аби він пройшов з максимальною користю для дітей, радимо прислухатися
до порад авторки статті. Вчена пропонує разом поміркувати над
практичним втіленням принципу природовідповідності в освітній процес, використанням можливостей глини та вільної дитячої гри, а також уточнити поняття —
здоров’язбережувальні, здоров’яформувальні та здоров’ярозвивальні технології.

Відповідно до цього принципу можемо сформулювати такі тези:
дитині притаманні природно-генетична схиль
ність до прекрасного, прагнення до розкриття
свого природного потенціалу;
розкриття природного потенціалу відбувається не само собою, а лише під впливом
певних чинників;
розвиток дитини відбувається за принципом
нескінченності, межі вдосконаленню немає.

ЧИ НЕ “ЗАБАЛАКУЄМО” ПРОБЛЕМУ?
На жаль, у практиці роботи закладів дошкільної
освіти спостерігаємо “забалакування” проблеми
здоров’я. Розмов про здоров’я вихованців на педагогічних нарадах, семінарах, консультаціях часом
навіть забагато. Майже щороку педагогічні колективи, плануючи свою роботу, визначають методи
збереження здоров’я дітей чи запровадження нових здоров’язбережувальних технологій. Проте
віднайти струнку і зрозумілу комплексну технологію, спрямовану на творення здоров’я сучасної дитини дошкільного віку, непросто не лише вихователю-початківцю, а й досвідченому керівнику.
Існує такий педагогічний феномен: обговорюючи певну проблему, розглядаючи її зусібіч, людина знімає частину внутрішнього напруження,
що виникло у зв’язку з цією проблемою. У результаті реальна діяльність щодо розв’язання складної проблеми підмінюється розмірковуваннями
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на цю тему. Проте самими лиш роздумами і міркуваннями проблеми не розв’язати. Треба чітко усвідомлювати, що ми насправді зберігаємо,
формуємо, розвиваємо, а що випускаємо з уваги. Спробую розставити акценти та вмотивувати
колег до подальшого обговорення цієї проблеми.

він буде захищений у майбутньому від різних
захворювань. Діти віком до трьох років, в оселях
яких учені виявили екскременти котів, тарганів
і мишей, набагато рідше потерпали від астми й
алергії, ніж їхні однолітки, що мешкали у стерильних дитячих кімнатах.

ХТО ВІДПОВІДАЄ
ЗА ОЗДОРОВЛЕННЯ ДИТИНИ?

Навіть нетривалі, але постійні контакти з мікроорганізмами, бактеріями і алергенами сприяють стимуляції та “навчанню” імунної системи
дитини.

Назвемо чинники системи “соціум — природа — дитина”, що перешкоджають реалізації
принципу природовідповідності або зменшують
(нівелюють) його вплив:
зовнішні фізичні умови: кліматичні, геофізичні, екологічні (шум, тіснота, геомагнітні
коливання, зміна кліматичних умов);
зовнішні соціальні умови: суспільні процеси
(соціально-екологічна ситуація в конкретному регіоні, освітня політика, традиції, засоби масової інформації тощо); мікросоціальне середовище (рівень і стиль життя сім’ї,
психологічний клімат у родині, особистісні
якості батьків, характер стосунків у сім’ї,
стиль сімейного виховання, друзі, інші значущі дорослі);
суб’єктивні причини: недбале ставлення
батьків до оздоровлення власних дітей.
Основні умови нормального психосоціального розвитку дітей дошкільного віку —
спокійна та доброзичлива родинна атмосфера,
уважність батьків до потреб дитини, її захоп
лень, почуттів, забезпечення емоційного благополуччя, особистісно орієнтоване спілкування, адекватна батьківська позиція і при цьому
невимушений контроль, підтримання дисципліни, режиму дитячого життя, забезпечення умов
для гри та розвитку.

Але це жодним чином не стосується вдихання
малюком шкідливого повітря від курців, які живуть поруч. Доведено, що ризик розвитку астми
в дитини обумовлено прихильністю до тютюну не
тільки її батьків, а навіть бабусь і дідусів. Ще гірше, коли такий згубний вплив підстерігає малюка
і в дитсадку. На мою думку, слід жорстко заборонити вихователям, які мають шкідливу тютюнову залежність, реалізовувати свої забаганки під
час освітнього процесу та на території дитячого
садка. Прикро спостерігати “кучкування” педагогів на майданчиках під час прогулянок або денного сну дітей для задоволення своєї потреби
в тютюні.

Фотоко
нку
“Наші д рс
іти”

У статті 150 “Обов’язки батьків щодо виховання та розвитку дитини” Сімейного кодексу України чітко визначено: “Батьки зобов’язані піклуватися про здоров’я дитини, її фізичний, духовний
та моральний розвиток”.
Експерти Всесвітньої організації охорони
здоров’я (ВООЗ) стверджують: здоров’я сучасної
людини більш ніж на 50 % залежить від її способу життя, тобто від неї самої, від спадковості —
на 20 %, від екології — на 20 %, від рівня розвитку системи охорони здоров’я — на 10 %. Отже,
більш ніж половину умов для збереження та зміцнення здоров’я дитини можуть створити батьки,
значущі дорослі, педагоги.
Звісно, ми не можемо та й не повинні створювати стерильні умови. Науковцями доведено: що з більшою кількістю бактерій, алергенів
з раннього віку “подружиться” малюк, то краще
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

Ігри в болоті радість дарують
І в малюків здоров’я гартують.
(Фото надане автором)
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Краще гратись в калабані,
Ніж з планшетом на дивані.
(Надіслала Ганна Турчанович, м. Київ)

НАВІЩО ДИТИНІ
КАЛАБАНЯ?
У практиці роботи європейських дитячих садочків міцно закріпився термін “педагогіка бруду”. Звісно, це не науковий термін, але він точно
визначає природовідповідність як принцип життя
дитини. В українських реаліях доречнішим і більш
наповненим вважаємо авторський термін К. Крутій “педагогіка калабані”.

Festival). Як неважко здогадатися з назви,
захід цей надзвичайно веселий та кумедний і захоплює не тільки дітей, а й дорослих. Чимало приємних відчуттів викликають ліплення глиняних скульптур і танці
в багнюці. (До речі, глина дуже швидко
змивається, бо не розчиняється у воді).
З погляду еволюції ідеальний дитячий
майданчик має бути подібним до середо
вища, у якому дитина житиме, коли подорослішає. Але такі речі були можливі тисячу років тому, а не зараз.
Сучасне суспільство змінюється занадто швидко, зміни ці мало передбачувані,
і ми можемо зробити одне — дати дитині
можливість грати так, як їй хочеться, долаючи свої страхи.
Звісно, батьки можуть обкласти дитину подушками, нескінченно стерилізувати
іграшки, але зрештою вона виросте і зітк
неться з бактеріями, твердою землею, брудом
і гострими кутами.
Хочу застерегти педагогів від намагань і до
глини доточити модну нині складову — -терапія
(за аналогією з пісочною, ароматерапією тощо).
Не треба цього робити! Ні будь-якій “терапії” (синонім — “лікування”) в дитячому садочку! Ми не
лікуємо, ми використовуємо глину, пісок та інші
природні матеріали як засоби збереження, зміцнення та розвитку здоров’я дитини.

Калабаня — це каламутна калюжа
(земля, пісок, глина, вода). Головною
складовою калабані є глина.
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Дії з глиною відображають несвідомий природний потяг людини до закарбованого з раннього дитинства образу
материнської утроби і м’якого тіла матері.
Контакт із глиною (зокрема обмазування
себе) для дитини — можливість відчути
м’якість і ніжність матеріалу, на дотик дуже
подібного до шкіри. Про корисність глини
написано багато. Діти інтуїтивно обирають цей матеріал не тільки для ігор, а й для
свого здоров’я.
Вважаю, що слід проводити системну
і комплексну діяльність із пропагування
серед батьків загартування та зміцнення здоров’я за допомогою природних
ресурсів тієї місцевості, де вони проживають.
Улітку випадає чудова нагода провести
свято калабані спільно з родинами, тим
паче, що вже відомі приклади таких заходів. У багатьох країнах світу проводять
“фестивалі бруду” (англ. Boryeong Mud
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

Фізичні вправи просто неба —
Улітку саме те, що треба!
(Надіслала Олександра Либа,
ЗДО № 1, м. Новояворівськ, Львівська обл.)
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ,
ЗДОРОВ’ЯФОРМУВАЛЬНІ
ТА ЗДОРОВ’ЯРОЗВИВАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ: ЩО ОБИРАЄМО?
Розберімося з термінологією.
Почнемо з найбільш широко вживаного як у науковому обігу, так і в мовленні практиків терміна
“здоров’язбереж увальні технології”. На жаль,
активне використання призвело до його спрощення, ба гірше — до неправильного тлумачення. Нагадаю, що згідно з українським тлумачним
словником “зберігати” означає тримати щось
цілим, не давати йому пропасти, зникнути, або
тримати що-небудь у певних умовах, оберігаючи
від псування, руйнування.
Отже, коли йдеться про збереження здоров’я,
маємо на увазі, що воно вже є, але існує необхідність оберігати його від руйнування.
До цього виду технологій можна також віднести спеціальні методи загартування. Розглянемо
два найпопулярніші.
Полоскання горла і порожнини рота розчинами цілющих трав (евкаліпта, шавлії, ромашки, календули тощо), що справляють антисептичну дію на слизову оболонку дихальних
шляхів, або розчином морської солі (щодня
після сніданку впродовж 2 тижнів).
Спелеотерапія — перебування в штучній
соляній печері, основним лікувальним чинником якої є високодисперсійне середовище, насичене аерозолем хлориду натрію,
негативними аероіонами за вологості понад 80 % і стабільної температури +18° – 24°
(курс — не менше 10 сеансів двічі на рік, тривалість сеансу — 15–20 хв). “Соляна печера”
відтворює клімат кращих гірських і морських
курортів. Якщо в більшості дітей улітку немає можливості поїхати до моря з батьками,
є сенс віднайти можливості запровадження
таких процедур, навіть використовуючи соляні лампи вітчизняних виробників.
Наступний термін, який нерідко вживається як
синонім попереднього, — “здоров’яформувальні
технології”. Проте це не синоніми. Термін “формування” походить від лат. formare — утворювати.
У тлумачному словнику дається таке визначення:
“формування — надання певної форми, складання”.
Педагогіка широко використовує міжнаукове поняття “формування” — процес становлення людини як соціальної істоти під впливом усіх без винятку
чинників: екологічних, соціальних, економічних, ідеологічних, психологічних тощо. Якщо взяти запропонований термін за робочий, то можна сформулювати визначення технологій, які формують здоров’я.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

У пісочку та у глині
Добре гратися дитині.
(Надіслала Інна Руда, м. Київ)

Здоров’яформувальні технології — комплекс спеціально організованих цілеспрямованих
заходів, що впливають на процес формування
здоров’я особистості і пов’язані з визначеним
періодом часу, тривалість якого залежить від
конкретних створених умов.
Є ще один термін, який теж варто уточнити.
Здоров’ярозвивальні технології — комплекс заходів, який реалізується на основі особистісно розвивальних ситуацій, завдяки яким
діти набувають навички спільного життя та
ефективної взаємодії.
Створені ситуації мають передбачати активну
участь самої дитини в освоєнні культури людських
відносин, у формуванні досвіду здоров’ятворення,
який набувається завдяки поступовому розширенню сфери спілкування і діяльності дошкільника, розвитку його саморегуляції, становленню
самосвідомості та активної життєвої позиції на
основі виховання і самовиховання, формуванню відповідальності за своє здоров’я, життя
і здоров’я інших людей, доброзичливого ставлення до дітей та людей із фізичними та психічними
вадами. Дитина має зрозуміти зуміння значення
рухової й трудової діяльності у зміцненні здоров’я,
подовженні життя людини.
Здоров’язбережувальні технології роблять акцент на зовнішній чинник: створення сприятливих
умов для збереження здоров’я дітей, навчання їх
різних прийомів і способів його підтримання.
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Педагогічна лабораторія
ЗДОРОВ’ЯУТВОРЮВАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗАКЛАДІ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Здоров’язбережувальні
технології

Здоров’яформувальні
технології

Здоров’ярозвивальні
технології

профілактичні щеплення

заняття з фізкультури

проведення бесід з культури
здоров’я

забезпечення рухової 
активності
прийоми фізіотерапії
вітамінізація
організація здорового
харчування

рухливі ігри та ігри
спортивного характеру
усі види гімнастики (пальчикова, дихальна, коригувальна,
стретчинг, фітбол тощо)
усі елементи терапії
дитячий фітнес

засвоєння знань про свій
організм, про режим,
активність та відпочинок

дитячий туризм

міні-олімпіади

загартування

ЗАВАНТАЖТЕ
СХЕМУ:
dv.in.ua/2019-6/p 7

свята здоров’я

масаж

фестивалі, конкурси тощо

релаксація

На мою думку, є сенс об’єд
нати ці три види технологій
єдиним узагальнювальним поняттям — здоров’яу творювальні
технології.
Здоров’яутворювальні тех
нології — складний феномен,
що об’єднує здоров’язбереж у
вальні, здоров’яформувальні та
здоров’ярозвивальні технології.
Здоров’ятворення — активний
процес нескінченного розвитку,
вдосконалення і самореалізації.

Нам підказують намети
Різні ігрові сюжети.
(Надіслала Тетяна Павлюченко, ЗДО № 2 “Ясочка”, м. Суми)

Здоров’яформувальні технології акцентують
увагу на внутрішньому чиннику: створення умов
для розвитку навичок саморегуляції, пробудження внутрішньої потреби бути здоровим, оволодіння методами збільшення внутрішніх ресурсів
та потенціалу.
Здоров’ярозвивальні технології роблять акцент і на зовнішній, і на внутрішній чинник: вихователь виступає транслятором знань, умінь і навичок здорового способу життя, форма передачі
знань — научіння.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

Су

УПРОВАДЖЕННЯ
ТЕХНОЛОГІЙ

Логічно визначити, які технології творення
здоров’я учасників освітнього процесу застосовуються або будуть запроваджуватись у ЗДО.
З цією метою можна використати наведену далі
таблицю, яку складено до освітньої програми
“Дитина в дошкільні роки” (2015). Її розділи можна модифікувати під інші чинні освітні програми
або використати повністю. Наведемо приклад
заповнення (див. таблицю, с. 8).
У таблиці подано лише деякі заходи. Їх кількість у конкретному закладі має регулюватися

7

ДО ЗМІСТУ НОМЕРА

Педагогічна лабораторія
Здоров’яутворювальні технології, які запроваджено в ЗДО “Берізка”, м. Жмеринка, Вінницька обл.
Види
технологій

Час
у розпорядку дня

Особливості технології

Учасники
освітнього процесу

Відповідальні

Здоров’язбережувальні технології
Використання
у приміщеннях
електронних
повітряних очисників
“Супер-плюс”

Регулярно,
за відсутності дітей

Сприяє очищенню повітря
від пилу, вірусів, бактерій,
збагаченню легкими негативними аероіонами

Діти всіх вікових груп

Помічники
вихователів

Кисневий коктейль

Курс — 15 днів, двічі
на рік, за 30 хв
до прийому їжі

У приготуванні використовуються натуральні соки
і гідролізат казеїну

Діти, починаючи
з молодшого
дошкільного віку;
співробітники ЗДО

Старша
медична
сестра

Здоров’яформувальні технології
Психогімнастика

Щотижня, друга
половина дня,
тривалість — до 25 хв

Заняття проводяться за
методикою М. Чистякової

Діти старшого дошкільного віку

Практичний
психолог, вихователі

Елементи
казкотерапії

2–4 заняття щомісяця,
друга половина дня

Заняття за методикою
Т. Зінкевич-Євстигнєєвої

Діти старшого дошкільного віку, батьки

Вихователі

Театр горизонтального пластичного балету
(пластик-шоу)

Двічі на тиждень,
друга половина дня,
тривалість — до 30 хв

Заняття за методикою
М. Єфименка

Усі суб’єкти
освітнього процесу
за бажанням

Інструктор
з фізкультури

Гімнастика
для очей

Щодня, під час
занять,
тривалість — до 3 хв

За методикою
В. Базарного

Вихованці всіх
вікових груп

Вихователі

Хвилинки здоров’я

Щотижня, друга
половина дня,
тривалість — до 10 хв

За конспектами

Усі вихованці,
 очинаючи з молодп
шого дошкільного віку

Вихователі,
виховательметодист

День здоров’я

Третя середа місяця,
протягом дня

Уся освітня робота
пов’язується з темою
здоров’я і здорового
способу життя

Усі вихованці, починаючи з молодшого
дошкільного віку

Інструктор
з фізкультури,
вихователі

Здоров’ярозвивальні технології

передусім здоровим глуздом і психолого-фізіологічними можливостями кожного учасника
освітнього процесу.
Якщо у вашому ЗДО діють спортивні секції або
танцювальні гуртки для педагогів, внесіть дані про
них до таблиці. Якщо таких форм роботи ще немає, є сенс поміркувати: чому, що заважає вихователям займатися йогою чи практикувати соціальні
танці в позаробочий час у музичній залі садочка.
Можна також розробити для кожної вікової групи окремий план-графік використання
здоров’яутворювальних технологій на тиждень,
позначивши, наприклад, зеленим кольором технології, які вже використовуються, синім — ті, що
тільки впроваджуються, ж
 овтим — ті, які вихователь вивчає і планує запровадити.
Ця таблиця допоможе керівникам-початківцям упорядкувати технології здоров’яутворення
в ЗДО, а тим, які мають значний стаж роботи, —
систематизувати свій досвід і поділитися ним.
© “Дошкільне виховання”, 2019, № 6

***
Наостанок хочу закликати шановних керівників
закладів дошкільної освіти не лише сказати категоричне “ні” масовим шоу, фестивалям, концертам,
конкурсам, олімпіадам за територією дитсадка
влітку, а й реалізовувати принцип природовідповідності впродовж усього навчального року!
Середовище і простір мають бути безпечними,
розвивальними і комфортними для всіх учасників
освітнього процесу — і для дітей, і для педагогів,
і для батьків!
Якщо вихователь, вихователь-методист, директор закладу або керівник методичної служби
району чи міста не можуть виразно й аргументовано пояснити мету і результат дійства з дітьми
за межами дитячого садочка, то цей захід проводиться для задоволення амбіцій дорослих, а не
для дітей! Літній оздоровлювальний період створює безліч можливостей для запровадження цікавих технологій і методів. Скористайтеся цим! 

ПЕРЕДПЛАТИТИ ЖУРНАЛ
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