
Інноваційні оздоровчі технології фізичного розвитку дітей у закладах 

оздоровлення та відпочинку 

 

         Поряд із традиційними технологіями фізкультурно – оздоровчої роботи 

у дитячих закладах оздоровлення слід використовувати  інноваційні 

технології. Радимо проводити хвилинки – здоровинки, як частину заняття 

(фізкультхвилинку) чи як фізкультпаузу, точковий масаж, пальчикові вправи, 

психогімнастики, щоб фізично розвантажити дітей, допомогти їм зняти 

втому або стимулювати діяльність певних органів під час різних видів 

діяльності. Організовуючи рухову активність у повсякденні корисно 

проводити тижні безпеки життєдіяльності, заняття – змагання, спортивні 

свята та розваги, малі олімпійські ігри .    

        Безсумнівно, здоров’я – це основа життя людини, не самоціль, а 

необхідна умова розвитку та підготовки дитини до життя.            

         На сучасному етапі розвитку оздоровлення дітей існує потреба у 

педагогічних інноваціях у галузі фізичного виховання, яка вимагає 

вирішення.  

        Новації часто тлумачаться на власний розсуд кожного педагога, 

включаються у практику без наукового підґрунтя, без теоретичного 

осмислення, без певного алгоритму діяльності. Для багатьох типовим є 

використання інноваційних технологій для зовнішнього ефекту та 

відповідності сучасним вимогам, а не для здоров’я чи розвитку дитини. 

         Для ефективної організації фізичного виховання дітей працівники 

оздоровчих закладів мають осмислити поняття «інновації», «технології», 

тому що тільки професійні знання можуть бути головним інструментом у 

реалізації будь-якого педагогічного впливу. 

         Інновація – процес передачі в практику і засвоєння нового (нової ідеї, 

методу, засобу, технології, системи тощо).  

         Інноваційні процеси – це не експеримент чи упровадження окремих 

новацій. Інноваційна діяльність характеризується системністю, цілісністю. 

Педагогічні інновації у галузі фізичного виховання дітей повинні являти 

собою певну внутрішню систему і органічно вписуватися в освітньо-виховну 

систему оздоровчого закладу, фізична культура повинна зайняти у ній чітко 

визначене місце. 

         Ми вважаємо, що одним із інноваційних напрямків у закладах 

оздоровлення та відпочинку є  розробка саме оздоровчої спрямованості 

фізичного виховання дітей. Принцип передбачає домінанту здоров’я в усіх 

формах роботи з дітьми. Доцільність проведення будь-якого педагогічного 

проекту, заходу, впливу необхідно розглядати з позиції здоров’я дитини.  



 оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення 

фізичного здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: 

фізична підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, 

масаж, фітотерапія, музична терапія; 

 технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування 

життєвих навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), 

профілактика травматизму та зловживання психоактивними речовинами, 

статеве виховання; 

 виховання культури здоров’я – виховання у дітей особистісних  

якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню 

уявлень про здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового 

способу життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров’я, здоров’я 

родини.  

         У разі введення «нового» в галузі фізичного виховання дітей важливо 

пам’ятати основне правило – «не зашкодити здоров’ю». 

        Технологія щодо збереження здоров’я дітей – це своєрідна 

конкретизація методики, змістова техніка реалізації фізкультурно-оздоровчої 

роботи з дітьми; системний педагогічний процес, спрямований на реалізацію 

прогнозованих індивідуальних показників здоров’я, фізичного, рухового, 

загального розвитку дітей, побудований на певних алгоритмах діяльності 

закладів оздоровлення та відпочинку дітей. Специфіка даної технології 

полягає на конкретизації точних, наперед прогнозованих результатів у 

певному часовому періоді. 

 В умовах дитячих оздоровчих закладів вихователі та вожаті можуть 

впроваджувати різноманітні оздоровчі та профілактичні технології 

інноваційного  характеру, які направлені на збереження здоров'я дітей. Важливо 

лише при цьому враховувати індивідуальні особливості вихованців. 

Ефективними оздоровчими технологіями є: арт-терапія, піскова терапія, 

ігрова та казкотерапії, сміхотерапія, музична терапія, кольоротерапія 

тощо. Діти проводять імітацію рухів під музичний супровід з відтворенням 

образів різних тварин, птахів, що сприяє їх психофізичному розвитку.                                                              

Терапія означає "лікування". Але в умовах дитячих оздоровчих закладів 

впровадження таких технологій передбачає профілактику різних захворювань 

та поліпшення психоемоційного стану дітей.                                                                 

         З профілактично-лікувальною метою рекомендується  

застосування в закладах оздоровлення та відпочинку наступні оздоровчі 

технології:  

- фітотерапія (чаї, коктейлі, фітомішечки);  

- аромотерапія (ароматизація приміщення);  



- вітамінотерапія  (вітамінізація страв).                                                   

У фізичному вихованні дитячих оздоровчих закладів якісними 

показниками є здоров’я дітей, їх фізичний і руховий розвиток. Серед 

інноваційних оздоровчих технологій для дітей  слід виокремити нетрадиційні 

види гімнастики та масажу. Види інноваційної гімнастики: 

- пальчикова (вправи, ігри, картинки),  

- дихальна,  

- звукова,  

- імунна,  

- психогімнастика (вправи, ігри, етюди, пантоміми). 

Найефективніші види масажу: 

- точковий масаж за методикою Уманської,  

- щіточковий,  

- горіховий,  

- рукавичковий,  

Вихователі та вожаті можуть використовувати час для подібних 

оздоровчих занять на власний розсуд, орієнтуючись на зацікавленість дітей, 

їхні можливості та їхню працездатність.                             

         Отже, для задоволення потреби удосконалення фізичного виховання в 

закладах оздоровлення та відпочинку необхідно створити нову систему 

фізичного виховання оздоровчих закладів, основним завданням якої б стало 

оздоровлення дітей з використанням усього арсеналу засобів і методів 

традиційної і нетрадиційної фізичної культури при обов’язковому врахуванні 

індивідуальних особливостей кожної дитини. 

 

                 

 


