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Резюме. В результате анализа публикаций в украинских профессиональных изданиях с 2006 по 2011 г.
установлено уменьшение количества статей, посвященых проблемам детей раннего и дошкольного
возраста, что составляет лишь 3 % всех публикаций, у 58 % из них расскрываются вопросы
оптимизации процесса физического воспитания в дошкольных образовательных учреждениях. Среди
публикаций зарубежных авторов 36 % посвящены проблемам организации физического воспитания и
физической подготовлености, развития и здоровья детей. В изданиях «Молодая спортивная наука
Украины» и «Педагогика, психология и медико-биологические проблемы физической культуры и
спорта» содержится большинство публикаций, посвященных вопросам здоровья детей дошкольного
возраста и их физического воспитания.
Ключевые слова: дети раннего дошкольного возраста, физическое воспитание, физическое
состояние, научные исследования.
Summary. This study analyzes publications in Ukrainian professional editions from 2006 to 2011 years and
shows visible decline in the number of articles dedicated to the problems of preschool children. They represent
only 3 % of all publications. The 58 % of these articles concern optimization of physical education in preschool
educational institutions. The 36 % of foreign publications dedicated to the physical education organization and
the same proportion covers the topic of motor competence, physical development and health in children. The
professional editions “Young Sports Science of Ukraine” and “Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports” contain the majority of the publications dedicated to the preschool children
health and physical education.
Keywords: preschool children, physical education, physical status, scientific research.

Ïîñòàíîâêà ïðîáëåìè. Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é. Ñòàíîâëåííÿ Óêðà¿íè ÿê
íåçàëåæíî¿ äåðæàâè ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñêëàäíèìè ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèìè, ìîðàëüíî-åòè÷íèìè,
åêîëîã³÷íèìè òà ³íøèìè ïðîáëåìàìè, ÿê³ ïðèçâåëè äî ïîã³ðøåííÿ ô³çè÷íîãî, ïñèõ³÷íîãî òà ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ïåðåâàæíî¿ á³ëüøîñò³ íàñåëåííÿ.
Îñîáëèâå çàíåïîêîºííÿ âèêëèêàº ôàêò çíèæåííÿ
ð³âíÿ çäîðîâ’ÿ, ìîðôîôóíêö³îíàëüíîãî ñòàíó òà
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâëåíîñò³ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó.
Ðåçóëüòàòè ùîð³÷íèõ ìåäè÷íèõ îáñòåæåíü ïîêàçàëè, ùî çà îñòàíí³ 15 ðîê³â ê³ëüê³ñòü ä³òåé â³êîì
äî 14 ðîê³â ³ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè íåäóãàìè çðîñëà â³ä 14,5 äî 28,2 %; õâîðîáàìè îïîðíî-ðóõîâîãî
àïàðàòó — â³ä 31,9 äî 67,1 %; ³ç íàäì³ðíîþ ìàñîþ
ò³ëà — ç 7,0 äî 8,9 %. Âàæëèâ³ñòü ðîçãëÿäó ïðîáëåìè çäîðîâ’ÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó ïîëÿãàº ùå é
ó òîìó, ùî 75 % õâîðîá äîðîñëèõ º íàñë³äêîì óìîâ
æèòòÿ ó äèòÿ÷îìó òà ï³äë³òêîâîìó â³ö³ [12]. Ïðîòÿãîì 2005—2008 ðð. çàô³êñîâàíî ñóòòºâå çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ä³òåé ³ç ïîðóøåííÿìè ãîñòðîòè çîðó,
ïîñòàâè, ç³ ñêîë³îçîì [7]. Á³ëüø³ñòü ä³òåé ïðèñòóïàþòü äî íàâ÷àííÿ ó øêîë³ ô³çè÷íî íåãîòîâèìè.
Ó öèõ óìîâàõ ô³çè÷íå âèõîâàííÿ º íàéá³ëüø ä³ºâèì ôàêòîðîì çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ. ×èííà â Óêðà¿í³ ñèñòåìà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, îäí³ºþ ç ëàíîê
ÿêî¿ º ñèñòåìà äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ,
ïåðåáóâàº â êðèçîâîìó ñòàí³ òà íåçàâæäè ìîæå âèð³øèòè ñâîþ îñíîâíó ìåòó — çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ.
© Наталя Пангелова, Діна Харіна, 2013

Òðàäèö³éí³ çàõîäè ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿
ðîáîòè ç äîøê³ëüíèêàìè ³íêîëè íå â³äïîâ³äàþòü
ñó÷àñíèì âèìîãàì ³ ïîòðåáóþòü çàì³íè íà òàê³,
ÿê³ á åôåêòèâí³øå ñïðèÿëè âèð³øåííþ çàâäàííÿ
çì³öíåííÿ çäîðîâ’ÿ, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ ô³çè÷íî¿
ï³äãîòîâëåíîñò³, ñâîº÷àñíîãî ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî ðîçâèòêó äèòèíè, ùî é îáóìîâëþº ïîøóê íîâèõ ï³äõîä³â äî îïòèì³çàö³¿ ñèñòåìè äîøê³ëüíîãî
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ. Ñüîãîäí³ âåäóòüñÿ äîñèòü
³íòåíñèâí³ íàóêîâ³ äîñë³äæåííÿ ó ãàëóç³ ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó. Îäíàê áðàêóº äîñë³äæåíü ³ç
ïðîáëåìàòèêè ñàìå äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ.
Àíàë³ç îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ³ ïóáë³êàö³é ñâ³ä÷èòü, ùî ïðîáëåìè îðãàí³çàö³¿, çì³ñòó, ìåòîäèêè
ïðîâåäåííÿ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè ç ä³òüìè äîøê³ëüíîãî â³êó áóëè ïðåäìåòîì äèñåðòàö³éíèõ äîñë³äæåíü À. À. Ïèâîâàðà (2006) [10], Ë. Â. Êîç³áðîäè (2006) [4], Â. Â. Ïîë³ùóêà (2008) [11],
Î. Ì. Áîíäàð (2009) [3], ª. Ã. ßõíî (2011) [13].
Ïîñèëåíèé ³íòåðåñ äîñë³äíèê³â äî ïðîáëåì äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ îáóìîâëåíèé ðÿäîì ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ ïîòðåáàìè ñóñï³ëüñòâà ó ï³äâèùåíí³ ð³âíÿ ô³çè÷íîãî ñòàíó ä³òåé ³ òåïåð³øí³ì ñòàíîì
ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ÷î¿ ðîáîòè ç äîøê³ëüíèêàìè.
Ìåòà äîñë³äæåííÿ — ç’ÿñóâàòè ñòàí âèâ÷åííÿ â³ò÷èçíÿíèìè òà çàðóá³æíèìè ôàõ³âöÿìè ïðîáëåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé ðàííüîãî ³ äîøê³ëüíîãî â³êó.
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ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ, ФІТНЕС І РЕКРЕАЦІЯ. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП НАСЕЛЕННЯ. ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

Ìåòîäè äîñë³äæåííÿ: àíàë³ç, ñèñòåìàòèçàö³ÿ
òà óçàãàëüíåííÿ äàíèõ ïóáë³êàö³é ç ïðîáëåìàòèêè äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó ôàõîâèõ
âèäàííÿõ ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó çà 2006—
2011 ðð.
Ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ òà ¿õ îáãîâîðåííÿ.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é, ÿê³ áóëè
ïðåäìåòîì äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³â, çä³éñíåíî àíàë³ç çì³ñòó íàóêîâèõ âèäàíü çà 2006—2011 ðð.
Ïðîàíàë³çîâàí³ ñòàòò³ âêàçóâàëè íà îáðàí³ íàóêîâöÿìè íàïðÿìè äîñë³äæåíü, à ê³ëüê³ñòü ñòàòåé — íà ¿õ ÷àñòîòí³ñòü. Àíàë³ç çä³éñíþâàâñÿ çà
åëåêòðîííèìè âåðñ³ÿìè íàóêîâèõ âèäàíü, ïðåäñòàâëåíèõ íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíî¿ á³áë³îòåêè Óêðà¿íè ³ìåí³ Â. ². Âåðíàäñüêîãî (http://www.nbuv.
gov.ua). Äàíà âèá³ðêà îáóìîâëåíà òèì, ùî ç 19
íàóêîâèõ âèäàíü ãàëóç³ — 11 º â åëåêòðîíí³é âåð-

ñ³¿ äëÿ ïîòåíö³éíèõ êîðèñòóâà÷³â. Çàãàëüíèé îáñÿã ³íøèõ 8 âèäàíü ñòàíîâèòü íå á³ëüøå 5% ùîð³÷íîãî îáñÿãó âñ³õ ïóáë³êàö³é. Òîìó ìîæíà ââàæàòè, ùî àíàë³ç çàçíà÷åíèõ 11 íàóêîâèõ âèäàíü
â³äîáðàæàº ñòàí ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ äëÿ ñïîðòèâíî¿ íàóêè [2]. Íàìè áóëî îáðàíî 12 ïåð³îäè÷íèõ âèäàíü ç ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà ñïîðòó, ÿê³ ïîäàíî â òàáëèö³ 1.
Áóëî ïðîàíàë³çîâàíî çì³ñò 6410 ïóáë³êàö³é,
íàäðóêîâàíèõ ó åëåêòðîííîìó âàð³àíò³ âèùåçàçíà÷åíèõ âèäàíü ç 2006 ïî 2011 ðð. Îá’ºêòîì äîñë³äæåíü ó öèõ ïóáë³êàö³ÿõ º ä³òè äîøê³ëüíîãî
â³êó, øêîëÿð³, àáî þíàêè. Äåê³ëüêà ïóáë³êàö³é,
ùî áóëè ïðèñâÿ÷åí³ äîñë³äæåííþ îäíîãî é òîãî
æ ñàìîãî ïèòàííÿ ³ ì³ñòèëè îäíàêîâ³ ñòàòèñòè÷í³
äàí³, âðàõîâóâàëèñü íàìè ÿê îäíà. Êð³ì òîãî, ÿêùî îá’ºêòàìè îïóáë³êîâàíîãî äîñë³äæåííÿ áóëè

Таблиця 1 — Огляд наукових видань із фізичної культури і спорту за 2006—2011 рр.
Назва видання (місто, установа)

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту (Київ,
Державний науково-дослідний інститут фізичної культури
і спорту)
Вісник Кам’янець-Подільського університету імені Івана
Огієнка. Серія: Фізичне виховання, спорт і здоров’я
людини (Кам’янець-Подільський, Кам’янець-Подільський
національний університет імені Івана Огієнка)
Вісник Прикарпатського університету. Серія:
Фізична культура (Івано-Франківськ, Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника)

Напрями досліджень

Прикладні та фундаментальні дослідження та огляд літератури із
фізичної культури і спорту
Фізичне виховання, спорт та здоров’я людини

Актуальні проблеми фізичного виховання школярів і студентів,
біомеханіки, спортивної генетики, оздоровчо-спортивного туризму,
історії фізичної культури, психології спорту і фізичного виховання,
валеології, адаптивної фізичної культури, методології і менеджменту у фізичній культурі, фізичної реабілітації
Молода спортивна наука України (Львів, Львівський дерВисвітлення вченими України та зарубіжних країн проблем у напжавний університет фізичної культури)
рямі фізичної культури та спорту
Нові технології фізичного виховання молоді та підготовки спортсмеПедагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми
фізичного виховання і спорту (Харків, Харківське обласне нів
відділення національного Олімпійського комітету України)
Спортивна наука України: електронне наукове фахове ви- Олімпійський та професійний спорт, фізична культура, фізичне видання (Львів, Львівський державний університет фізичної ховання різних груп населення, фізична реабілітація
культури)
Олімпійський та професійний спорт, фізична культура, фізичне
Спортивний вісник Придніпров’я (Дніпропетровськ, Днівиховання різних груп населення, валеологія, рекреація та фізична
пропетровський державний інститут фізичної культури і
реабілітація
спорту)
Теорія і методика фізичного виховання і спорту (Київ,
Фізичне виховання і спорт
Національний університет фізичного виховання і спорту
України)
Теорія і практика фізичного виховання (Донецьк, ДоФізичне виховання і спорт
нецький національний університет; кафедра фізичного
виховання та спорту
Теорія та методика фізичного виховання (Харків: Видав- Історія фізичної культури; фізкультурна освіта; основи спортивного
ництво «ОВС»)
тренування, юнацького спорту, техніки фізичних вправ, фізична
культура в школі; фізичне виховання різних груп населення, інформаційні й комп’ютерні технології у фізичному вихованні та спорті,
правові основи фізичної культури в Україні
Фізична культура, спорт та здоров’я нації (Вінниця, Інсти- Збірник включено до переліку наукових фахових видань України,
тут фізичного виховання і споены. М. Коцюбинського)
в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на
здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук з фізичного
виховання та спорту
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному Висвітлення питань розвитку фізичної культури, фізичного виховансуспільстві (Луцьк, Волинський національний університет ня різних груп населення, підготовки фахівців фізичної культури,
імены Лесі Українки)
методів навчання та спортивного тренування, адаптація організму
людей різного віку в процесі фізичного виховання
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ôàõîâèõ âèäàííÿõ ïðîòÿãîì 2006—2011 ðð. Áóëî
â³äì³÷åíî, ùî ê³ëüê³ñòü äîñë³äæóâàíèõ ïóáë³êàö³é íå áóëà îäíàêîâîþ â óñ³õ âèäàííÿõ. Çîêðåìà,
íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ñòàòåé ç ïðîáëåì äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ áóëà îïóáë³êîâàíà ó æóðíàëàõ «Ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ òà ìåäèêî-á³îëîã³÷í³ ïðîáëåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó» òà
«Ìîëîäà ñïîðòèâíà íàóêà Óêðà¿íè» (100 òà 46
ñòàòåé â³äïîâ³äíî). Â ³íøèõ âèäàííÿõ çóñòð³÷àëèñü ïîîäèíîê³ ïóáë³êàö³¿, ïðèñâÿ÷åí³ ö³é òåìàòèö³. Ïðîòå çàãàëüíà ¿õ ê³ëüê³ñòü ó öèõ âèäàííÿõ
òàêîæ áóëà íàéâèùîþ (2671 òà 1530 â³äïîâ³äíî),
ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè âèäàííÿìè (â ñåðåäíüîìó 344
ïóáë³êàö³¿ çà 6 ðîê³â). Òàêèì ÷èíîì, ê³ëüê³ñòü
ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàòèö³ ô³çè÷íîãî
âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó, çàëåæàëà â³ä
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ îïóáë³êîâàíèõ ñòàòåé, à íå â³ä
ñïåö³àë³çàö³¿ âèäàííÿ.
Çà äàíèìè ðèñóíêà 2, âèäíî, ùî çà îñòàíí³ ðîêè â Óêðà¿í³ â³äì³÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é, ùî âèñâ³òëþþòü ïðîáëåìè çäîðîâ’ÿ òà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Íà íàøó äóìêó, öå ñóïåðå÷ëèâî,
îñê³ëüêè ï³äâèùåííÿ çàõâîðþâàíîñò³ òà ôóíêö³îíàëüíèõ ïîðóøåíü ó ïðåäñòàâíèê³â äàíî¿ â³êîâî¿ ãðóïè äåäàë³ çðîñòàº, ùî çóìîâèëî á âèâ÷åííÿ öèõ ïèòàíü ó ñôåð³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíèê³â.
Ó ðåçóëüòàò³ àíàë³çó ñòðóêòóðè îáðàíèõ ïóáë³êàö³é áóëî âèçíà÷åíî ïðîáëåìàòèêó, ÿêà ïåðåâàæàëà ó äîñë³äæåííÿõ äîøê³ëüíîãî â³êó çà îñòàíí³
ø³ñòü ðîê³â: îïòèì³çàö³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â
óìîâàõ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó (58 %);
îïòèì³çàö³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ õâîðèõ ä³òåé
(42 %).
Ó äîñë³äæåíí³ ïðîáëåìè îïòèì³çàö³¿ äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â óìîâàõ îñíîâíîãî
â³ää³ëåííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó áóëî âèÿâëåíî äåê³ëüêà íàïðÿìê³â.
² — âèâ÷åííÿ ìîæëèâîñòåé ³íòåãðàö³¿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ç ³íøèìè âèäàìè âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, òîáòî ïîøóê ³ âïðîâàäæåííÿ ìåòîäèê, ùî
çàáåçïå÷óþòü îäíî÷àñíå óäîñêîíàëåííÿ ô³çè÷íèõ,
³íòåëåêòóàëüíèõ, ïñèõ³÷íèõ, ìîðàëüíèõ òà åñòåòè÷íèõ ÿêîñòåé äèòèíè, ðîçâèòîê ¿¿ òâîð÷èõ çä³áíîñòåé. Äî òàêèõ ðîçðîáîê â³äíîñÿòü: ³íòåãðàö³þ
ìóçè÷íîãî òà ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, âèõîâàííÿ ïàòð³îòèçìó â ïðîöåñ³ çàíÿòòÿ ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ,
³ãðîâèé ìåòîä íàâ÷àííÿ, ñïîðòèâíî îð³ºíòîâàíå ô³çè÷íå âèõîâàííÿ, ³íòåãðàòèâíî-ðîçâèâàëüí³
âïðàâè, ðîçâèòîê ðóõ³â ³ãðàìè õóäîæíüîãî ñïðÿìóâàííÿ, îçäîðîâ÷³ ðóõëèâî-ï³çíàâàëüí³ ³ãðè,
ñèñòåìà ³íòåãðàëüíîãî ðîçâèòêó ³ç çàñòîñóâàííÿì
òåõí³÷íèõ ïðèñòðî¿â, ñòàòèêî-äèíàì³÷íà êîðèãóþ÷à ã³ìíàñòèêà, çàíÿòòÿ ñõ³äíèìè îäíîáîðñòâàìè, íàðîäí³ ðóõëèâ³ ³ãðè ó íàâ÷àëüíî-âèõîâíîìó
ïðîöåñ³, òóðèçì ó ñêëàä³ ô³çêóëüòóðíî-îçäîðîâ-
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Рисунок 1 — Розподіл публікацій відповідно до суб’єктів
дослідження:
— дошкільний вік;
— шкільний вік;
— юнацький вік;
— інша тематика

ä³òè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï, òàêà ñòàòòÿ çàðàõîâóâàëàñü íàìè äî óñ³õ â³äïîâ³äíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³é.
Ï³ñëÿ öüîãî áóëî âèçíà÷åíî ïèòîìó âàãó öèõ ïóáë³êàö³é ùîäî çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ äðóêîâàíèõ ðîá³ò (ðèñ. 1).
Äàí³ ðèñóíêà 1 ñâ³ä÷àòü, ùî ïåðåâàæíî
îá’ºêòàìè äîñë³äæåíü º íå äîðîñë³ àáî ïðîôåñ³éí³
ñïîðòñìåíè, à þíàêè (18 %). Íà íàøó äóìêó, öå
ïîâ’ÿçàíî ç³ çðó÷í³ñòþ ïðîâåäåííÿ äîñë³äæåíü ó
äàí³é â³êîâ³é ãðóï³. Áàãàòî ïîâíîë³òí³õ ä³òåé íàâ÷àºòüñÿ â îðãàí³çîâàíèõ êîëåêòèâàõ (ñòóäåíòè,
êóðñàíòè) ç â³äïîâ³äíèìè ðåæèìàìè äíÿ, ðîáîòè (íàâ÷àííÿ) òà â³äïî÷èíêó. Öå ïîëåãøóº ðîáîòó
íàóêîâöÿ ï³ä ÷àñ â³äáîðó ó÷àñíèê³â åêñïåðèìåíòó,
êîíòðîëþ ó äîòðèìàíí³ éîãî ñõåìè, ïðîâåäåíí³
òåñòóâàííÿ. Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ñòóäåíò³â ³ êóðñàíò³â º ïîâíîë³òí³ìè ³ ïîâíîïðàâíèìè, òîìó ¿õíüî¿ îñîáèñòî¿ ³íôîðìîâàíî¿ çãîäè äîñòàòíüî äëÿ
ó÷àñò³ ó äîñë³äæåíí³. Ê³ëüê³ñòü ðîá³ò, äå âèñâ³òëþâàëèñü ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü ñåðåä øêîëÿð³â,
òàêîæ º çíà÷íîþ ³ ñòàíîâèòü 16 % çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ ïóáë³êàö³é. Î÷åâèäíî, âèá³ð îá’ºêòîì äîñë³äæåíü ó÷í³â øê³ë, ë³öå¿â òà ó÷èëèù äîçâîëÿº
îòðèìàòè âåëèêó âèá³ðêó, ïîëåãøóº êîíòðîëü çà
ïðîâåäåííÿì åêñïåðèìåíòó òà êîíòðîëüíèìè âèì³ðþâàííÿìè. Íà ïðîòèâàãó öüîìó, ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàòèö³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíèê³â, çíà÷íî ìåíøà ³ ñêëàäàëà
ò³ëüêè 3 % ê³ëüêîñò³ ðîá³ò, ùî áóëè íàäðóêîâàí³ ó

Рисунок 2 — Динаміка публікацій, в яких об’єктом досліджень
є учні дошкільного віку, у виданнях:
— «Молода спортивна наука України»;
— «Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного
виховання і спорту»
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÷î¿ ä³ÿëüíîñò³, ïëàíóâàííÿ ðóõëèâèõ ³ãîð ç âèêîðèñòàííÿì êîìï’þòåðíèõ òåõíîëîã³é, ðîçâèòîê
ðóõîâîãî ³íòåëåêòó çàñîáàìè ô³çè÷íèõ âïðàâ, ìîäåëü îïòèìàëüíîãî óïðàâë³ííÿ ô³çè÷íèì òà ïñèõ³÷íèì ðîçâèòêîì, ðîçðîáêà êîìïëåêñó ðîçâèâàþ÷îãî ³ãðîâîãî îáëàäíàííÿ.
²² — ö³ëåñïðÿìîâàíèé ðîçâèòîê òà óäîñêîíàëåííÿ îêðåìèõ êîìïîíåíò³â ðóõîâî¿ ôóíêö³¿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó: îïòèì³çàö³ÿ ðóõîâèõ íàâè÷îê çàñîáàìè àêðîáàòèêè, íîâ³ ìåòîäèêè ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê êîîðäèíàö³¿ ðóõ³â, îïòèì³çàö³ÿ
ðåæèìó íàâ÷àííÿ òî÷íèì ðóõàì êèñò³.
²²² — ðîçðîáêà ïðîãðàì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé
ä³òåé, îñîáëèâîñòåé ¿õ ïñèõ³êè òà ïñèõîìîòîðíî¿
àêòèâíîñò³: äèôåðåíö³éîâàíå íàâ÷àííÿ ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ òà îñîáèñò³ñíî-îð³ºíòîâíèé ï³äõ³ä
äî îñâ³òíüî-îçäîðîâëþâàëüíî¿ ðîáîòè äîøê³ëüíîãî çàêëàäó.
²V — óêëàäàííÿ ïðîãðàì, ñïðÿìîâàíèõ íà
ïðîô³ëàêòèêó ïåâíèõ çàõâîðþâàíü òà êîðåêö³þ
â³äõèëåíü ó ñòàí³ çäîðîâ’ÿ ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó. Çàçíà÷åí³ ìåòîäèêè ïîêëèêàí³ ï³äâèùóâàòè
ð³âåíü ïñèõîô³ç³îëîã³÷íî¿ ï³äãîòîâêè ä³òåé, çá³ëüøóâàòè îï³ðí³ñòü ¿õ îðãàí³çìó äî íåñïðèÿòëèâèõ
óìîâ. Ñåðåä òàêèõ ðîá³ò çóñòð³÷àºìî ïðîãðàìó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïðåâåíòèâíîãî õàðàêòåðó, çàñòîñóâàííÿ ë³êóâàëüíî¿ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ç ìåòîþ ðåàá³ë³òàö³¿ òà îçäîðîâ÷³ ðóõëèâî-ï³çíàâàëüí³ ³ãðè.
V — ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó ä³òåé ñòàðøîãî äîøê³ëüíîãî â³êó º ³íøîþ àêòóàëüíîþ òåìîþ ñó÷àñíèõ íàóêîâèõ ïîøóê³â. Ââàæàºòüñÿ, ùî çàëó÷åííÿ ä³òåé äî ö³ííîñòåé
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ º íàéá³ëüø åôåêòèâíèì
ó ïðîöåñ³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ, äå ïåðåâàæíî ðåàë³çóºòüñÿ ïîòðåáà ó ðóõîâ³é àêòèâíîñò³ [8]. Òàêîæ çíàõîäèìî ïóáë³êàö³¿ íà òåìó ôîðìóâàííÿ
ïîçèòèâíîãî ñòàâëåííÿ äî ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ä³òåé, ÿê³ íå â³äâ³äóþòü äîøê³ëüí³ íàâ÷àëüí³ çàêëàäè òà ï³äâèùåííÿ ô³çêóëüòóðíî¿ ãðàìîòíîñò³ áàòüê³â ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó.
V² — îçíàéîìëåííÿ ç äîñâ³äîì äîøê³ëüíîãî
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³íøèõ êðà¿í, çîêðåìà â ïóáë³êàö³ÿõ Ñ. Âîëêîâà [1], Ò. Êðóöåâè÷, Í. Ïàíãåëîâà [5], Â. Ïàñ³÷íèê [9].
V²² — ïîêðàùåííÿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ç ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíèê³â, à òàêîæ âèâ÷åííÿ ïðîáëåìè íàñòóïíîñò³ ó ñèñòåì³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó òà øêîëè.
Ó â³ò÷èçíÿíèõ ôàõîâèõ âèäàííÿõ ïóáë³êóþòüñÿ ðåçóëüòàòè íå ëèøå â³ò÷èçíÿíèõ, à é çàðóá³æíèõ äîñë³äæåíü. Áóëî çíàéäåíî ðîáîòè, ïðèñâÿ÷åí³ ïèòàííÿì äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ,
çîêðåìà äèòÿ÷îìó ô³òíåñó (Ò. Ëåâ÷åíêîâà, Ðîñ³ÿ), ³ì³òàö³éíà ã³ìíàñòèêà ó â³ðøîâîìó ñóïðîâî-

Рисунок 3 — Тематика іноземних досліджень, опублікованих у
вітчизняних виданнях:
— організація процесу виховання;
— оцінювання
— інші
фізичної підготовленості, розвитку та здоров’я;

ä³ (Æ. Êîç³íà, Óêðà¿íà, Ê. Ïðóñèê, Å. Ïðóñèê,
Ïîëüùà, Ê. Ãîðíåð, Ñëîâàê³ÿ), åëåìåíòè òóðèçìó
ó ô³çè÷íîìó âèõîâàíí³ äîøê³ëüíèê³â (I. Jakosz,
Ïîëüùà), ðóõîâà àêòèâí³ñòü áàòüê³â äîøê³ëüíèê³â (G. Antoszczuk et al., Ïîëüùà).
Óïðîäîâæ ïðîàíàë³çîâàíîãî íàìè ïåð³îäó áóëî
îïóáë³êîâàíî 14 äîñë³äæåíü, ïðîâåäåíèõ çà êîðäîíîì, òåìàòèêó ÿêèõ ïîäàíî íà ðèñóíêó 3. Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ðîá³ò íàëåæèòü ïîëüñüêèì íàóêîâöÿì (79 %). Ñåðåä ³íøèõ àâòîð³â çóñòð³÷àºìî äîñë³äíèê³â ³ç Ðîñ³¿, Á³ëîðóñ³¿, Áîñí³¿ òà Ñëîâåí³¿.
Ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é çàðóá³æíèõ àâòîð³â íå º
îäíàêîâîþ äëÿ óñ³õ â³ò÷èçíÿíèõ âèäàíü. Íàïðèêëàä, íà äâà âèäàííÿ ç ïðîàíàë³çîâàíèõ äâàíàäöÿòè ïðèïàäàº áëèçüêî 70 % çàêîðäîííèõ ñòàòåé —
«Ìîëîäà ñïîðòèâíà íàóêà Óêðà¿íè» òà «Ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ òà ìåäèêî-á³îëîã³÷í³ ïðîáëåìè
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó».
Âèñíîâêè
Òàêèì ÷èíîì, ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é, ïðèñâÿ÷åíèõ ïðîáëåìàòèö³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíèê³â, ñòàíîâèòü 3 % ê³ëüêîñò³ óñ³õ äðóêîâàíèõ
ðîá³ò, ïðè÷îìó íàéá³ëüøà ¿õ ê³ëüê³ñòü — ó ïåð³îäè÷íèõ âèäàííÿõ «Ïåäàãîã³êà, ïñèõîëîã³ÿ òà ìåäèêî-á³îëîã³÷í³ ïðîáëåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³
ñïîðòó» òà «Ìîëîäà ñïîðòèâíà íàóêà Óêðà¿íè».
Îäíàê çà îñòàíí³ ø³ñòü ðîê³â â Óêðà¿í³ â³äì³÷àºòüñÿ òåíäåíö³ÿ äî çìåíøåííÿ ¿õ ÷èñåëüíîñò³. Òàê³ âèäàííÿ ì³ñòÿòü ïåðåâàæíó ê³ëüê³ñòü ïóáë³êàö³é ³íîçåìíèõ äîñë³äæåíü ó ãàëóç³ ô³çè÷íî¿
êóëüòóðè ³ ñïîðòó, íàäðóêîâàíèõ â Óêðà¿í³, ïðîáëåìàòèêà äîñë³äæåííÿ ÿêèõ çá³ãàºòüñÿ ç â³ò÷èçíÿíèìè. Ó ïðîïîðö³éíîìó â³äíîøåíí³ íà 1 ñòàòòþ, ùî âèñâ³òëþº ïðîáëåìè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ
äîøê³ëüíèê³â ïðèïàäàº 5—6 ñòàòåé, ïðèñâÿ÷åíèõ
àíàëîã³÷í³é ïðîáëåì³ ó ä³òåé øê³ëüíîãî òà þíàöüêîãî â³êó. Ïåðåâàæíà ê³ëüê³ñòü ñòàòåé (58 %) âèñâ³òëþº ïðîáëåìè îïòèì³çàö³¿ äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â óìîâàõ îñíîâíîãî â³ää³ëåííÿ
äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Îïóáë³êîâàíî
36 ñòàòåé, ÿê³ ì³ñòÿòü äàí³ ùîäî îïòèì³çàö³¿ äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ó òàêèõ íàïðÿìàõ: ³íòåãðàö³ÿ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ç ³íøèìè âèäàìè âèõîâíî¿ ä³ÿëüíîñò³; ðîçâèòîê îêðåìèõ êîì-
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ïîíåíò³â ðóõîâèõ ôóíêö³é; ô³çè÷íå âèõîâàííÿ
ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíèõ îñîáëèâîñòåé ä³òåé; ïðîô³ëàêòèêà õâîðîá òà êîðåêö³ÿ â³äõèëåíü
ó ñòàí³ çäîðîâ’ÿ; ôîðìóâàííÿ êóëüòóðè çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ ó ä³òåé òà ¿õ áàòüê³â; óäîñêîíàëåííÿ ïðîôåñ³éíî¿ ï³äãîòîâêè ìàéáóòí³õ ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíèê³â;
âçàºìîçâ’ÿçîê òà âçàºìîîáóìîâëåí³ñòü çì³ñòó îð-

ãàí³çàö³éíî-ìåòîäè÷íèõ ï³äõîä³â ñèñòåì ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ äîøê³ëüíîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³
øêîëè; îçíàéîìëåííÿ ç äîñâ³äîì äîøê³ëüíîãî ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³íøèõ êðà¿í.
Ïåðñïåêòèâè ïîäàëüøèõ äîñë³äæåíü áóäóòü
ñïðÿìîâàí³ íà ïîøóê íîâèõ øëÿõ³â îïòèì³çàö³¿
ïðîöåñó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ â óìîâàõ äîøê³ëüíèõ çàêëàä³â.
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