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У статті розглядаються критерії, показники та рівні створення 

здоров’язберігаючого середовища в дошкільному навчальному закладі. 

Подаються результати проведеної експериментальної роботи щодо його 

створення. 
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The article deals with criteria, indicators and level creation of health keeping 

environments in preschool educational institutions. There are given the results of 

experimental work carried out on its creation: ascertaining and control experiments. 
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experiment». 

Вступ. За статистичними даними МОЗ України станом на 2013 рік щодо 

захворюваності дітей від народження до 6 років найбільший відсоток займають 

хвороби органів дихання – 70,78 %. Аналіз даних відвідування дітьми 

дошкільного віку дошкільних навчальних закладів за 2013 рік свідчить, що у 

середньому за навчальний рік пропущено 86,7 днів на одну дитину. Слід 



зазначити, що в міських дошкільних навчальних закладах кількість 

пропущених днів на одну дитину значно більша, ніж у сільських, так, у міських 

ДНЗ вона становить 92,7, у сільських – 66,6, з них через хворобу в міських ДНЗ 

кількість пропущених днів на одну дитину – 11,5, у сільських – 15,2. Також 

результати аналізу даних МОЗ України щодо стану здоров’я дітей від 

народження до 17 років протягом останнього десятиріччя переконливо свідчать 

про стійку тенденцію до його погіршення, особливо у дітей дошкільного віку. 

Як приклад, 10 років тому захворюваність становила – 1175,46 на 1000 дітей, на 

сьогодні – 1393,9 на 1000 дітей, тобто цей показник зріз на 218,44. Зокрема, 

найвищий рівень захворюваності спостерігається серед вікової групи 0-6 років 

(11,86 на 1000 відповідного населення), потім серед дітей 7-14 років (2,29) і 15-

17 років (1,86), аналогічно найвищий рівень виявлення уроджених аномалій 

системи кровообігу в дітей 0-6 років (2,39), потім дітей 7-14 років (0,34) і 15-17 

років (0,27). Варто відмітити, що зростання показника захворюваності 

відбулося за рахунок його росту в таких нозологіях: новоутворення, хвороби 

ендокринної системи, хвороби ока та придаткового апарату, хвороби системи 

кровообігу, органів дихання та травлення [4]. 

Ураховуючи погіршення стану здоров’я дітей дошкільного віку постає 

нагальна проблема створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ, метою 

якого є формування, збереження й зміцнення здоров’я дошкільників. Проблема 

створення такого середовища в ДНЗ цікавить О.Богініч [1], К.Крутій [2], 

Л.Лохвицьку [3], проте спеціальних досліджень не було проведено.  

Для того, щоб дослідити наявність здоров’язберігаючого середовища в 

ДНЗ нами були визначені критерії, показники та рівні його сформованості, 

проведено констатувальний і контрольний експерименти.  

Критерії та показники сформованості здоров’язберігаючого середовища в 

ДНЗ: когнітивний критерій – знання в сфері збереження та зміцнення 

здоров’я, усвідомлення важливості доброзичливих взаємостосунків, оздоровчих 

процедур для власного здоров’я та здоров’я оточуючих; активність в оволодінні 

знаннями у галузі оздоровлення; мотиваційно-діяльнісний – стійкий інтерес 



до збереження власного здоров’я, прагнення безконфліктних взаємин, перевага 

позитивного настрою, усвідомлене ставлення до власного здоров’я, вихователів 

ДНЗ; активна участь у фізкультурно-оздоровчих заходах та оздоровчих 

технологіях; якісна характеристика діяльності; рівень морально-вольових і 

ціннісно-мотиваційних установок; результативний – частота захворювань 

дітей, рівень фізичного розвитку; реалізація отриманих оздоровчих знань, 

практичних умінь і навичок у власній життєдіяльності.  

Аналіз результативності створення здоров’язберігаючого середовища в 

дошкільному навчальному закладі дозволив виділити рівні сформованості 

здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ: 

Високий рівень характеризується наявністю в дітей старшого дошкільного 

віку ґрунтовних знань про чинники здоров’я, шляхи його збереження, 

усвідомленням дітьми важливості для здоров’я доброзичливих взаємовідносин, 

розумінням позитивного впливу оздоровчих процедур на стан власного 

здоров’я та оточуючих, активністю та постійністю в оволодінні знаннями в 

сфері оздоровлення; наявністю стійкого інтересу до збереження власного 

здоров’я, униканням конфліктів з іншими дітьми, постійністю перебування в 

позитивному настрої, позитивним ставленням до вихователів і ДНЗ; постійною 

активною участю у всіх фізкультурно-оздоровчих заходах й оздоровчих 

технологіях, виявленням старанності щодо якісного виконання вправ і рухових 

дій, систематичним виявом морально-вольових і ціннісно-мотиваційних 

установок щодо збереження здоров’я; відсутністю захворювань протягом року, 

або поодинокими випадками, відповідністю фізичного розвитку дітей 

визначеним нормам, використання знань, практичних умінь і навичок у сфері 

оздоровлення у повсякденному житті. 

Середній рівень характеризується наявністю незначних уявлень про 

чинники здоров’я та шляхи його збереження, значення для здоров’я 

доброзичливих взаємостосунків, оздоровчих процедур, періодичністю 

активного оволодівання новими оздоровчими знаннями; нестійким інтересом 

до збереження власного здоров’я, періодичним прагненням безконфліктних 



взаємин, частою зміною настрою, несистемним прагненням зберігати та 

зміцнювати власне здоров’я, періодичним позитивним ставленням до 

вихователів і ДНЗ, періодичною участю у всіх фізкультурно-оздоровчих 

заходах та оздоровчих технологіях, періодичним виявленням байдужості до 

активної рухової діяльності, несистематичним виявом власної рухової 

активності, морально-вольових і ціннісно-мотиваційних установок щодо 

збереження здоров’я; відсутністю якісного виконання фізичних вправ і рухових 

дій, захворюванням дітей протягом року до 3-х разів, незначними відхиленнями 

у фізичному розвитку, періодичністю застосування отриманих знань, умінь та 

навичок у сфері оздоровлення у повсякденному житті. 

Низький рівень характеризується відсутністю уявлень про чинники 

здоров’я та шляхи його збереження, важливість доброзичливих взаємовідносин, 

оздоровчих процедур, відсутністю інтересу до розширення власних уявлень про 

чинники здоров’я та механізмів його збереження, відсутністю бажання мати 

безконфліктні стосунки з однолітками чи дорослими, частим перебуванням 

дитини у поганому настрої, байдужим ставленням до власного здоров’я, 

негативним ставленням до вихователів і ДНЗ; стійкістю відмови від участі в 

певних фізкультурно-оздоровчих заходах і оздоровчих технологіях, відсутністю 

активності та бажання якісного виконання рухів, потребою наявності 

систематичного зовнішнього контролю, тобто з боку дорослого, відсутністю 

морально-вольових і ціннісно-мотиваційних установок щодо збереження 

здоров’я; частими захворюваннями протягом року (4 і більше разів), наявністю 

значних відхилень у фізичному розвиткові, невмінням оптимально 

застосовувати власні знання, практичні уміння та навички у галузі 

оздоровлення у власній життєдіяльності. 

Під час проведення дослідження ми базувалися на переконанні, що 

створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ, метою якого є збереження 

та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку, у першу чергу залежить від 

вихователів, а саме: особливостей організації навчально-виховного процесу, 



запровадження системи оздоровчої роботи, їх ставлення до дітей і стану 

забезпечення комфортності їх життєдіяльності. 

Ураховуючи вищезазначене перший етап констатувального експерименту 

нами було розпочато з визначення рівня сформованості компетенції 

вихователів, яка передбачає наявність відповідних професійних знань, умінь і 

навичок і спрямованість на створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ. 

Дослідження проводилось у ДНЗ № 37 м. Житомир, ДНЗ № 39 м. Бердянськ та 

ДНЗ «Чебурашка», ДНЗ «Журавка», ДНЗ «Зірочка», ДНЗ «Світлячок, ДНЗ 

«Фіалка», ДНЗ «Ромашка» м. Глухів протягом 2008 – 2011 навчальних років, 

учасниками експерименту були 84 вихователі.  

Для визначення рівня сформованості компетенції вихователів нами 

перевірялись система їх оздоровчої роботи з дошкільниками, стан урахування 

та дотримання компонентів здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ, ставлення 

до дітей, активність і настрій дошкільників. Для визначення рівня 

сформованості компетенції вихователів було використано такі методи: бесіда та 

анкетування; аналіз педагогічної документації (перспективне та календарне 

планування, плани оздоровчої роботи протягом літа); спостереження за їх 

діяльністю щодня протягом навчального року в ході організації всіх процесів 

життєдіяльності дітей; кількісна та якісна обробка результатів. 

Таким чином, результати проведених бесід, анкетувань, аналізу 

педагогічної документації, спостережень за професійною діяльністю 

вихователів, яскраво свідчать про недостатню усвідомленість вихователями 

важливості створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ, оскільки в 

своїй роботі вони надають пріоритетності навчанню (освіті) дошкільників, 

мають обмежені й поверхневі знання щодо створення такого середовища в 

групі, важливості оптимального вибору шляхів формування, збереження й 

зміцнення всіх складових здоров’я вихованців, добору оздоровчих технологій, 

систематично не використовують різноманітне фізкультурне обладнання тощо. 

Результати зведених даних бесід, анкетувань, планування оздоровчої 

роботи, спостережень дослідження рівня сформованості компетенції 



вихователів у створенні здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ 

констатувального та контрольного експериментів представлені в гістограмі на 

рис. 1. 

Експериментальна група, % 

 
Контрольна група, % 

Рис. 1. Динаміка змін зрізу 1 і зрізу 2 ЕГ і КГ 

Аналіз даних гістограми вихователів ЕГ на рис. 1. свідчить про суттєві 

зміни на всіх рівнях сформованості компетенції вихователів ЕГ: високий рівень 

змінився з 12,7 до 62,9 %, середній рівень – з 36,1 % до 18, 3 % й значні зміни в 

низькому рівні: з 51,2 % до 18,8 %. У той час аналіз даних гістограми 

вихователів КГ на рис. 1. вказує на несуттєві зміни на всіх рівнях 

сформованості компетенції: високий рівень змінився з 13,2 до 18,5 %, 

показники середнього рівня зовсім не змінились – з 34,2 % до 34,2 %, низький 

рівень – 52,6 % до 47,3 %. Помітні зміни в рівнях сформованості компетенції 

вихователів ЕГ переконує в ефективності запропонованої нами системи їх 

підготовки щодо створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ.  
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Другий етап констатувального експерименту мав на меті діагностувати 

рівень знань дошкільників стосовно збереження та зміцнення здоров’я, 

активність в їх оволодінні, участь дітей у фізкультурно-оздоровчих заходах та 

оздоровчих технологіях, якісну характеристику діяльності, стан фізичного 

здоров’я дітей дошкільного віку, їх фізичний розвиток, реалізацію отриманих 

знань, умінь і навичок у власній життєдіяльності. Під час проведення другого 

етапу був використаний такий комплекс методів: інтерв’ю-опитування та бесіда 

дітей; методика «Сюжетні малюнки»; спостереження за дітьми в різних видах 

діяльності; анкетування батьків; аналіз журналів обліку роботи з дітьми 

практичного психолога; аналіз медичної документації; педагогічні тестування; 

методи пульсометрії й спірометрії; кількісна та якісна обробка результатів. 

Дослідження проводилось на відносно великій сукупності: нами було 

обстежено 402 дитини дошкільного віку: 200 дітей ЕГ та 202 дитини КГ, 804 

батьків. 

Зведені дані когнітивного, мотиваційно-діяльнісного та результативного 

критеріїв дали змогу нам виявити рівні сформованості здоров’язберігаючого 

середовища в ДНЗ, що представлені в таблиці 1. 

Таблиця 1. 

Рівні сформованості здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ 
Критерії Констатувальний експеримент Контрольний експеримент 

ЕГ, % КГ, % ЕГ, % КГ, % 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

Когнітивний 29 54,7 16,3 29,1 54,9 16 1 19,9 79,1 16,2 51,3 32,5 

Мотиваційно-

діяльнісний 

18,1 54,8 27,1 18,3 54 27,7 1,3 18,7 80 15 47,4 37,6 

Результативний 23,2 60 16,8 22,7 57,7 19,6 5,7 25,2 69,1 18,3 43 38,7 

Середнє 

арифметичне (х) 

23,4 56,5 20,1 23,4 55,5 21,1 2,7 21,3 76 16,5 47,2 36,3 

 

Аналіз результатів рівнів сформованості здоров’язберігаючого середовища 

свідчить про значні зміни показників у дітей ЕГ: високий рівень збільшився з 

20,1 % до 76 %, тобто на 55,9 %; середній рівень зменшився з 56,5 % до 21,3 %, 



тобто на 35,2 %; низький рівень – 23,4 % до 2,7 %, тобто на 20,7 %, що свідчить 

про ефективність запропонованої моделі створення здоров’язберігаючого 

середовища в ДНЗ. У той час як у показниках дітей КГ відбулись несуттєві 

зміни: високий рівень збільшився з 21,1 % до 36,3 %, тобто на 15,2 %; середній 

рівень зменшився з 55,5 % до 47,2 %, тобто на 8,3 %; низький рівень – з 23,4 % 

до 16,5 %, тобто на 6,9 %.  

Динаміка змін рівнів сформованості здоров’язберігаючого середовища 

зрізу 1 (констатувальний експеримент) і зрізу 2 (контрольний експеримент) ЕГ і 

КГ відображені в гістограмі на рис. 3.10. 

Експериментальна група, % 

 
Контрольна група, % 

 
Рис. 3.10. Динаміка змін рівнів сформованості здоров’язберігаючого 

середовища зрізу 1 і зрізу 2 в ЕГ і КГ 
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Аналіз отриманих результатів гістограм переконливо свідчать про те, що в 

ЕГ відбулись значні зміни на всіх рівнях, особливо слід відмітити зміни на 

високому рівні з 20,1 % до 76 %, у той час як показники рівнів КГ змінились 

несуттєво. 

Висновки. Таким чином, порівняльний аналіз результатів 

констатувального й контрольного експериментів у цілому показав суттєві зміни 

когнітивного, мотиваційно-діяльнісного й результативного критеріїв 

сформованості здоров’язберігаючого середовища та підтвердив висунуту 

гіпотезу. Отримані результати рівнів сформованості здоров’язберігаючого 

середовища (ЕГ: високий рівень – з 20,1 % до 76 %, середній рівень – з 56,5 % 

до 21,3 %, низький рівень – 23,4 % до 2,7 %; КГ: високий рівень – з 21,1 % до 

36,3 %, середній рівень – з 55,5 % до 47,2 %, низький рівень – з 23,4 % до 16,5 

%) дали змогу зробити висновок про те, що запропонована нами модель 

створення здоров’язберігаючого середовища в ДНЗ є ефективною. 
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