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Понятійне поле дослідження проблеми рухового розвитку дітей 

третього року життя 

 
Анотація. Визначено, що до передумов, що впливають на руховий розвиток дітей 

третього року життя віднесено: соціально-педагогічні передумови – обставини, що 

зумовлюють, сприяють або впливають на розвиток рухів дітей третього року життя. До 

факторів, що також впливають на розвиток рухів: соціально-педагогічні фактори, які 

розглядаємо як обставини, що зумовлюють, сприяють та впливають на формування у 

дітей третього року життя процесів відчуття, сприймання руху, уявлення про рух, 

емоційно-позитивної налаштованості до здійснення рухів під час різних видів діяльності. 

Зосереджено увагу на класифікації психічних процесів, що дозволяє дослідити у 

дитини третього року життя: орієнтації у самому собі, у тому, наскільки їй відомі 

предмети або явища, їх зв’язки і відношення; процеси, які виявляють ставлення дитини до 

самої себе та до дії, яку здійснює; процеси, які полягають в організації і регуляції її 

предметних дій, з огляду на предметну діяльність. Ці процеси розглядаємо в єдності при 

їх своєрідності, специфіці, що входять до особливостей рухового розвитку дітей третього 

року життя. З’ясовано, що під час дослідження варто взяти до уваги детермінанти рухової 

активності. 

Ми вважаємо, що для свідомого сприйняття та дослідження рухового розвитку 

дітей третього року життя, маємо звернутись до складу аналізаторів, поділу рецепторів, 

джерел та ролі подразників, до механізмів побудови безумовних та умовних рефлексів, що 

дозволить надалі розробити та впровадити в освітній процес методики з метою 

дослідження сформованості психічних процесів у дітей третього року життя.  

Уточнено сутність рухового розвитку дітей раннього віку (третій рік життя), яка 

полягає у відчутті і сприйманні дитиною руху, її уявленнях про рух; бажанні та потребі в 

рухах, переживаннях під час руху та ставленні дитини до власного руху; прагненні дитини 

діяти з предметами, артикулювати рухи, здатності осмислено діяти (рухатись). Виділено в 

структурі рухового розвитку дітей третього року життя когнітивний, емоційний, 

діяльнісно-вольовий компоненти. 
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Essence and structure of movements development 

children of the third year of life 



 
Annotation. It is determined that the prerequisites that affect the motor development of 

children of the third year of life include: socio-pedagogical prerequisites - circumstances that 

cause, promote or influence the development of movements of children of the third year of life. 

To the factors that also affect the development of movements: socio-pedagogical factors, which 

we consider as circumstances that determine, contribute to and influence the formation in 

children of the third year of life of the processes of sensation, perception of movement, ideas 

about movement, emotionally-positive attitudes to the implementation of movements in time of 

various activities. 

The attention is focused on the classification of mental processes, which allows one to 

study the child’s third year of orientation in himself, about what objects or phenomena he knows 

about, their connections and relationships; processes that reveal the child’s attitude to himself 

and to the action that he carries out; processes that consist in organizing and regulating its 

objective actions, taking into account objective activity. We consider these processes in unity 

with their originality, specificity, as a component of the characteristics of the motor development 

of children of the third year of life. It was established that during the study, the determinants of 

physical activity should be taken into account. 

We believe that for conscious perception and study of the motor development of children 

of the third year of life, we must turn to the analyzer, the division of receptors, sources and role 

of stimuli, mechanisms for constructing unconditional and conditional reflexes, which will allow 

to develop and introduce in the educational process methods with the purpose research of mental 

processes in children of the third year of life. 

The essence of the motor development of young children (the third year of life) has been 

clarified, which consists in the child's sensation and perception of movement, his ideas about 

movement; desire and need for movements, feelings during movement and the child’s attitude to 

his own movement; the child’s desire to act with objects, to articulate movements, the ability to 

meaningfully act (move). The cognitive, emotional, activity-volitional components are 

highlighted in the structure of motor development of children of the third year of life. 

   

Key words: determinants of motor activity, actions, features, mental processes, motor 

development of children of the third year of life, socio-pedagogical preconditions, socio-

pedagogical factors, structure, essence. 

 

Вступ. Період трансформації, який переживає наша країна, 

супроводжується не тільки соціально-економічним спадом, але й 

погіршенням здоров’я дітей. Діти залишаються найбільш вразливою і 

найважливішою для здоров’я нації ланкою. Підтримка соціального комфорту 

і сприятливих умов перебування в закладах дошкільної освіти (ЗДО), 

забезпечення умов рухового розвитку дітей є одним із важливих завдань 

дошкільної освіти в Україні. 

Сучасні умови життя дітей раннього віку вимагають швидкої адаптації 

до потреб соціуму, в якому кожної хвилини змінюється рухова діяльність, 

яка підтримує процес мобільної адаптації, спонукає до осмислення руху, 

механізмів його утворення, управління. Протиріччя між відповідністю 

зовнішнім, соціальним вимогам середовища та внутрішніми можливостями 

організму дитини, за врахування її рухового досвіду, сформованості рухової 

навички, рівня осмисленості механізму здійснення руху, встановлюють 

вимогу врахувати психофізіологічні особливості розвитку дітей раннього 

віку (третього року життя), рівень їх фізичної підготовленості. 



Фізіологічна потреба у рухах, бажання рухатись та необхідність 

оволодіння рухом з метою забезпечення власної потреби в рухах задля 

спілкування з ровесниками та гри поряд, уможливлюють розгляд проблеми 

рухового розвитку дітей третього року життя. У цьому віці закладаються в 

більшій мірі почуттєві та емоційні основи майбутніх мотивацій рухової 

активності. Завдання в тому, щоб надати дитині можливість відчути радість 

руху і створити для цього умови за врахування детермінант рухової 

активності.  

До питання розвитку рухів звертали увагу Сєченов (1947; 1961) та 

Павлов (1951; 1952) (вчення про механізм довільних рухів), Бернштейн 

(1966), Крестовников (1951) (рухова навичка є руховий (динамічний) 

стереотип), які окреслили фізіологічне підґрунтя утворення руху, його 

поетапне оволодіння та автоматизацію, що утворює рухову навичку як 

автоматизований спосіб керування рухами в цілісному акті. Так Бернштейн 

(1966) розглядав моторний образ руху як сукупність просторово-часових 

характеристик того, що виконуватиметься на периферії у реальному русі; з 

позицій біомеханіки та фізіології виділив його типові характеристики: 

просторово-часові параметри реального руху, геометричний образ, структури 

та характери імпульсів, ділянку локалізації, що має топологічну 

упорядкованість за типом зовнішнього простору або моторного поля 

індивіда.  

Лесгафт (1968) надавав значення особливостям будови тіла, механіки і 

фізіології рухів, вивчав взаємозв’язки центральної нервової системи і 

рухового апарату людини. Сформулював прогресивні вимоги педагогіки 

виховання маленької дитини, зокрема вимогу про послідовність слова і дії у 

взаєминах вихователя і дитини. Гориневський (2007), Аркін (1931), Чулицька 

(1926) узагальнили та продовжили  розвиток ідей Лесгафта (1968), 

обґрунтувавши важливість врахування вікових особливостей дітей, розвитку  

рухів засобами фізичних вправ та рухливих ігор. Дослідження рухів, 

теоретичних основ навчання дітей рухів здійснили Леві-Гориневська (1955) 

(кількісні та якісні показники в розвитку рухів у дітей), Бикова (1962) 

(методи, прийоми навчання рухів, система послідовного навчання основних 

рухів у різному віці). Вчені присвячують дослідження розвитку дітей 

раннього віку (Аскаріна (1977), Щелованов (1972), Шейко (1959)). Леві-

Гориневська (1955) дослідила закономірності розвитку моторики дітей. 

Хухлаєва (1985) вивчала особливості навчання дітей технічно складним 

рухам. Консолідовано зусилля науковців різних галузей щодо проблеми 

розвитку рухів у дітей. Зокрема під керівництвом Запорожця (1960) 

здійснено дослідження розвитку довільних рухів, обґрунтовано 

закономірності розвитку моторики у дітей. Питання динаміки розвитку 

основних рухів розглядали Осокіна (1986), Юрко (1978), Вільчковський 

(2008). Досліджувалась роль свідомості при формуванні рухових навичок у 

дітей (Кенеман (1985), Лєскова (1981). Становлення фізіології рухової 

активності  обумовлено проведенням фундаментальних та прикладних 



досліджень у галузі медицини, які були здійснені Орбелі (1938), 

Крестовниковим (1951), Васильєвою (1984) та ін. 

Умовам формування рухових навичок у дітей через допоміжні вправи 

вивчала Лєскова (1981). Дмитренко (1979), Вільчковський (2008) окреслили 

природу рухових навичок, роль психологічного фактора в оволодінні дітей 

рухами, особливості навчання дітей рухів за врахування принципів 

дидактики навчання дітей рухів, методів та прийомів навчання, виховної 

роботи в процесі навчання рухів. Також надали уваги впливам дорослого як 

вирішального фактора у розвитку дітей раннього віку, розвитку рухів та їх 

особливостям під час проведення ігор та занять. 

Здебільшого, сучасні праці присвячено розвитку дітей з особливими 

освітніми потребами. Авторський коллектив (Борщевська & Вавіна, Гудим & 

Жук, Колупаєва & Литовченко, Макарчук & Марсіянова, Марчук & 

Прохоренко, Рібцун & Сак, Скрипник & Сухіна, Таранченко & Чеботарьова, 

2010) враховують особливості формування рухів у дітей, вивчаючи розвиток 

різних нозологій, досліджуючи їх корекцію в умовах ЗДО. 

Водночас, розглянуті історіографічні джерела не дозволяють створити 

повне бачення про досліджуваний феномен у контексті психолого-

педагогічних досліджень. Залишаються поза увагою питання дослідження 

факторів та передумов рухового розвитку дітей раннього віку, зокрема 

третього року життя із врахуванням процесів соціалізації дітей та впливу 

різних форм роботи в ЗДО; формування рухів в умовах закладів дошкільної 

освіти під час вільної діяльності дітей; розвитку психічних процесів у 

сучасних дітей під час безпосереднього та опосередкованого керівництва 

педагогом. Також питання адаптації дітей третього року життя, 

виокремлення особливостей формування рухів у сучасних дітей з 

урахуванням психофізіологічних особливостей їх розвитку, потреб дітей та їх 

батьків, змін у предметно-розвивальному середовищі ЗДО різних типів не 

враховано. Утримується окремим питанням дії педагогічного колективу та 

батьківської громади, які мають разом сприяти руховому розвитку дітей в 

ЗДО та вдома. 

Мета і завдання. Розкрити сутність та структуру рухового розвитку 

дітей третього року життя. 

Методи дослідження: бібліографічний метод з метою вивчення 

бібліотечних фондів, описів та бібліографічних видань задля систематизації і 

класифікації філософської, медичної, психолого-педагогічної літератури,  

аналіз та синтез з метою визначення теоретичних засад, змісту та структури 

провідних категорій дослідження з проблеми рухового розвитку у дітей 

раннього віку. 

Результати дослідження. Опрацьовано філософські, медичні та 

психолого-педагогічні джерела, з огляду на об’єкт, предмет, мету 

дослідження, виявлено, що рух – спосіб існування матерії. Рух без матерії не 

існує, як і матерія без руху. В цьому полягає абсолютний характер руху. Рух 

є сутністю простору і часу як форм існування матерії. Джерелом усіх 

конкретних форм руху матерії є внутрішні суперечності, притаманні всім 



речам, а також зовнішня взаємодія між ними. Рухи людини виготовляються 

скелетними м’язами, діяльність яких координується рефлексами спинного та 

головного мозку та відзначаються великою різноманітністю: пов’язані з 

вегетативними функціями, локомоції, трудові, побутові, спортивні, пов’язані 

з мовленням та письмом (Українська радянська енциклопедія, 1983, с. 525-

528). Рухи людини перебувають під впливом факторів, які за певних умов 

набувають розвитку та вдосконалення. Пізнаючи суспільство як об’єктивну 

реальність, ми розглядаємо різноманітні факти, зокрема педагогічні, як 

притаманні йому події об’єктивної реальності. Ці факти є причинами та 

умовами, в яких формуються рухи дітей. У контексті дослідження 

передумови та фактори розглядаємо як такі, де причиною є факт або явище, 

що породжує умову або зумовлює в ній зміни. До передумов, що впливають 

на руховий розвиток дітей третього року життя нами віднесено: соціально-

педагогічні передумови – обставини, що зумовлюють, сприяють або 

впливають на розвиток рухів дітей третього року життя. До факторів, що 

також впливають на розвиток рухів: соціально-педагогічні фактори, які 

розглядаємо як обставини, що зумовлюють, сприяють та впливають на 

формування у дітей третього року життя процесів відчуття, сприймання руху, 

уявлення про рух, емоційно-позитивної налаштованості до здійснення рухів 

під час різних видів діяльності.  

Послуговуючись характеристикою категорій діалектики «причина», 

«наслідок», «умова», за Заїченко (1995), Касьяном (2004) та довідковою 

джерельною базою, наслідок розуміємо як результат дії причин і передумов 

та як причину або передумову подальшого змін у психічних процесах, які 

відбуваються у дітей третього року життя.  

Передумови рухового розвитку розглядаємо як попередні умови – 

обставини, що зумовлюють, сприяють, впливають на розвиток рухів у дітей 

третього року життя. Враховуємо, що причина і наслідок взаємно 

зумовлюють одне одного: вони пов’язані генетично, асинхронні в часі 

(спершу причина, потім наслідок). Виникнення наслідку впливає на причину, 

зумовлюючи її зміни, зокрема шляхом опосередкованих взаємозв’язків, які і 

є причиною, – визначаємо передумови рухового розвитку дітей третього року 

життя. Передумови – обставини, без яких неможливе виникнення руху. 

Обставини – факти, що зумовлюють, сприяють, впливають на розвиток 

рухів. Під фактами розуміємо прояви змін, що відбулися насправді під час 

дослідження та об’єктивно існують. 

Маємо на меті, визначені вище передумови та фактори, розглянути в 

умовах експерименту, сформувати об’єктивну думку про причинно-

наслідкові зв’язки між ними за існування детермінант рухової активності, їх 

своєрідності, специфіки; визначити саме ті, які можливо змінити в умовах 

закладу дошкільної освіти та за сприяння батьківської громади.  

Ми розуміємо, що розвиток дитини раннього віку – це індивідуальна 

історія розвитку її відчуттів, сприймань, уявлень, почуттів, прагнень та 

інших відображень об’єктивної дійсності, становлення «суб’єктивного світу» 

особистості, її свідомості. У процесі пізнання світу, дитина налагоджує дійові 



зв’язки із ним під час власної діяльності. Рухаючись та діючи, дитина 

задовольняє власні потреби, оволодіваючи та підкріплюючи їх засобами 

спілкування. Мова, як головний засіб спілкування, стає засобом оволодіння 

суспільним досвідом, виникнення і розвитку мислительних дій, переходом до 

вищих ступенів розвитку мислення. Саме психічні процеси відчуття та 

сприймання набувають широкого розвитку у дітей третього року життя 

поряд із мовою, усвідомленням власного «Я». Третій рік життя дитини 

характеризується якісними особливостями розвитку її психічних процесів та 

тим, в які види діяльності дитина включається і як вона в цій діяльності 

задовольняє власні потреби та вимоги, що їх ставить перед нею соціум 

(Костюк, 1968).  

Для класифікації психічних процесів, ми послуговуємось науковим 

баченням Костюка (1968).  Зміст і життєве значення психічних процесів, що є 

принципом розподілу їх на три класи (пізнавальні, емоційні, вольові), 

підводить до дослідження у дитини третього року життя орієнтації у самому 

собі, у тому, наскільки їй відомі предмети або явища, їх зв’язки і відношення; 

процесів, які виявляють ставлення дитини до самої себе та до дії, яку 

здійснює; процесів, які полягають в організації і регуляції її предметних дій, 

з огляду на предметну діяльність. Ці процеси розглядаємо в єдності, 

відносимо до особливостей рухового розвитку дітей третього року життя.  

Ми вважаємо, що для свідомого сприйняття та дослідження рухового 

розвитку дітей третього року життя, маємо звернутись до складу 

аналізаторів, поділу рецепторів, джерел та ролі подразників, до механізмів 

побудови безумовних та умовних рефлексів, що дозволить надалі розробити 

та впровадити в освітній процес методики з метою дослідження 

сформованості психічних процесів у дітей третього року життя.  

Вивчені джерела психолого-педагогічної, медичної літератури, наукові 

погляди Бальсевича (2009), Бернштейна (1966), Вільчковського (2008), 

Завацького (1993), Дмитренко (1979), Костюка (1968), Майданника (2018), 

Махлазова (2002), Ровного (2014) дозволили визначити понятійно-

категоріальний апарат дослідження: 

Руховий розвиток дітей раннього віку – зміни у пізнавальних, 

емоційних, вольових процесах, які сприяють формуванню рухів у дітей 

раннього віку. Сутність рухового розвитку дітей раннього віку (третій рік 

життя) полягає у відчутті і сприйманні дитиною руху, її уявленнях про рух; 

бажанні та потребі в рухах, переживаннях під час руху та ставленні дитини 

до власного руху; прагненні дитини діяти з предметами, артикулювати рухи, 

здатності осмислено діяти (рухатись). Ми виділяємо в структурі рухового 

розвитку дітей третього року життя такі компоненти: когнітивний, 

емоційний, діяльнісно-вольовий. Когнітивний розкриває якість, 

інтенсивність, тривалість відчуттів; виділення сприйманого об’єкта серед 

інших, наявність досвіду сприймання руху, осмислене сприймання руху 

(напрям, швидкість руху). Емоційний відображає бажання рухатись, потребу 

в рухах, емоції, інтенсивність, стійкість, тривалість прояву переживання; 

ставлення дитини до власного руху. Діяльнісно-вольовий  характеризує 



прагнення дитини діяти, артикуляцію рухів (коли слово випереджає дію), 

здатність затримувати власні дії. 

 До понятійно-категоріального апарату ввійшли:  

рух (психічний), який здійснює дитина третього року життя – дія, 

детермінована предметністю, активністю, пов'язана із минулим та сучасним 

досвідом дитини; рух має рівні побудови та управління. 

Рухова діяльність – система рухових дій, що забезпечують взаємодію 

дитини з оточуючим середовищем.  

Рухова навичка – автоматизований спосіб керування  постійного стану 

внутрішнього. Індивідуально набуті рухові акти, що формуються умовно 

рефлекторним способом. Основою вироблення рухових навичок є  утворення 

тимчасових зв’язків між різними відділами ЦНС у результаті багаторазового 

повторення однотипних вправ. 

Адаптація до руху – сукупність фізіологічних реакцій, які лежать в 

основі пристосування організму дитини до руху, умов навколишнього 

середовища, в якому відбувається рух, які постійно змінюються, і спрямовані 

на збереження відносно постійного стану внутрішнього середовища 

(гомеостазу). 

Рухові вміння – набута на основі знань і досвіду здатність 

автоматизовано керувати рухами. Виділені нами поняття створюють 

понятійне поле дослідження проблеми рухового розвитку дітей третього року 

життя, є складовою методологічного концепту його здійснення. 

Обговорення. Під час дослідження ми, враховуючи соціально-

педагогічні передумови та соціально-педагогічні фактори рухового розвитку 

дітей третього року життя, беремо до уваги детермінанти рухової активності, 

які схарактеризовано Бальсевич (2009). Біологічні детермінанти рухової 

активності визначаються тим, що лежачі в її основі рухи та рухові дії дитини, 

є результатом діяльності організму як живої системи. Рух, незалежно від  

того, чи виконується він  під контролем свідомості, за наказом вищих відділів 

кори головного мозку або здійснюється за механізмом безумовного 

рефлексу, так чи ні, супроводжується розгортанням фізіологічних механізмів 

та біохімічних процесів забезпечення енергетики руху (Бернштейн, 1966). 

Метою соціокультурних детермінант розвитку дитячого організму є 

підтримка гомеостазу, забезпечення досягнення заданих характеристик його 

стану, рівня якості та надійності підтримки постійності внутрішнього 

середовища організму дитини, оптимізації взаємодії дитини із зовнішнім 

середовищем. Соціально детермінована необхідність і потреба організму та 

особистості у підтримці гомеостазу, забезпеченні морфологічних, 

функціональних, біомеханічних, психологічних умов реалізації генетичної та 

соціокультурної програми їх розвитку в онтогенезі зустрічається з 

факторами, які мають безпосередній вплив на розвиток дитини. До 

соціальних детермінант рухової активності зараховано навчальні впливи, які 

випробовує дитина з боку батьків, вихователів, близьких родичів. Звичайне 

устремління дорослих до зміцнення власного здоров’я, рухового розвитку 

знаходиться поряд із спокійним, небезпечним ставленням дорослих до 



рухової активності власної дитини. Ми розуміємо, що під час дослідження 

врахування детермінант рухової активності є необхідним з огляду на той 

факт, що діти третього року життя проживають в сім’ї, перебувають на 

момент здійснення дослідження під впливом освітнього процесу та процесів, 

які здійснюють по відношенню до дітей дорослі; діти вже мають досвід 

здійснення рухів. Водночас ми враховуємо біологічні та соціокультурні 

детермінанти, як такі, що існують незалежно від нас з одного боку та як ті, на 

які ми можемо впливати неопосередковано під час дослідження, з іншого. 

Висновки: на основі вивчених історіографічних джерел означено 

передумови та фактори, які беруть участь у процесі рухового розвитку дітей 

третього року життя; уточнено сутність та структуру рухового розвитку дітей 

третього року життя у філософському, соціальному, психолого-

педагогічному аспектах; спрямовано дослідження рухового розвитку дитини 

третього року життя до орієнтації її у собі, у тому, наскільки їй відомі 

предмети або явища, їх зв’язки і відношення; процесів, які виявляють 

ставлення дитини до самої себе та до дії, яку здійснює; процесів, які 

полягають в організації і регуляції її предметних дій, виділяючи в структурі 

рухового розвитку дітей третього року життя когнітивний, емоційний, 

діяльнісно-вольовий компоненти. 
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