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Мета : охорона життя та 
зміцнення здоров’я , 

вдосконалення фізичного 
розвитку дітей ,формування у 

дошкільників свідомого 
ставлення до власного здоров’я.



Микола Миколайович Єфименко кандидат педагогічних 
наук, доцент, незалежний експерт з фізичного виховання та 
оздоровлення дітей і дорослих, керівник авторського 
педагогічного Центру (АПЦ), автор власної унікальної 
педагогічної системи «Театр фізичного виховання та 
оздоровлення дітей в нормі і при патології».Закінчив 
Київський державний інститут фізичної 
культури.Кандидатську дисертацію захистив у Москві ,у НДІ 
дефектології АПН СРСР.Роботу було присвячено руховій 
реабілітації дошкільників,які страждають на церебральний 
параліч. Автор 5 книг,3 державних програм, 20методичних 
розробок і великої кількості статей.У 1991р. Авторську 
систему М.Єфименка було відзначено золотою медаллю 
ВДНГ СРСР.Ключовими позиціями системи є точне 
дотримання законів природи та всеосяжний ігровий метод.
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ФОРМИ РОБОТИ 
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Система М. М. Єфименка розкривається у 10 заповідях: 
 
1.  Дотримуйся логіки природи (за «принципом повторно-кільцевої побудови занять», який пропонує природну 
послідовність становлення рухових навичок дитини: від вправ у положенні лежачи на спині, на животі, через 
перевертання, повзання, рухи в позі сидячи, а потім стоячи, до ходьби, лазіння, бігу, стрибків, потім метань і складно 
координованих рухів). 
 
2.  Руховий розвиток дошкільників повинен відбуватися за розвивальною спіраллю. 
 
3.  Так звані загальнорозвивальні вправи — це випадкове, безлике «рукомахання», підбирати підготовчу частину заняття 
слід відповідно до еволюційної гімнастики. 
 
4.  Розподіл занять на три частини повинен бути не формальним, а фізіологічним за своєю суттю (спочатку розминка, потім 
основне навантаження і на завершення заспокійливі вправи). 
 
5.  «Театр фізичного виховання дошкільників»: граючи — оздоровляти, граючи — виховувати, граючи — розвивати, граючи 
— навчати. 
 
6.  Фізичне виховання повинне заряджати дітей позитивною, світлою енергією задоволення, не слід гнатися за високою 
моторною щільністю. 
 
7.  Руховий портрет дошкільника «малює» методика ігрового тестування рухового розвитку дошкільників у нормі та у разі 
патології, яка дуже проста в організації, не потребує особливого обладнання, кожний тест має ігрову основу і високу 
чутливість до малопомітних відхилень, а також комплексність дослідження. 
 
8.  Створюй тренажери сам. 
 
9.  Здоров'я здорових вимагає профілактики й корекції (до яких у першу чергу слід віднести корекцію порушень постави, 
плоскостопості і положень кінцівок, регулювання м'язового тонусу, оптимізацію рухів у суглобах, корекцію діяльності 
серцево-судинної і дихальної систем, вдосконалювання вестибулярного апарату, покращання орієнтування у просторі, 
подолання надмірної ваги тіла тощо). 
 
10. Через рух і гру — до виховання людини майбутнього (фізичне виховання як основний напрям загального розвитку 
дитини, що включає у себе психічну, інтелектуальну, емоційну та інші сфери).
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Очікувані результати: 
Формування основ здорового способу життя, свідомого 
ставлення до власного здоров”я, завдяки доступних 
способів його зміцнення, прагнення до самопізнання та 
фізичного самовдосконалення. Сприяння  засвоєнню та 
оволодінням дітьми дошкільного віку необхідними 
руховими знаннями ,уміннями та практичними 
навичками. Виховання дружелюбності, взаєморозуміння , 
поваги один до одного


