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НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕТОДИКИ ФОРМУВАННЯ 

ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ДО 
ЗАСТОСУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 
 
Постановка проблеми. На початку третього тисячоліття повною 

мірою проявилась фундаментальна залежність цивілізації від тих 
здібностей та якостей, які закладаються у процесі отримання освіти. На 
загальному фоні неблагополуччя здоров’я населення України особливо 
актуальною стає підготовка майбутніх учителів до збереження, зміцнення 
та формування здоров’я суб’єктів навчально-виховного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У наукових джерелах 
проблема готовності людини до професійної діяльності розглядається з 
декількох підходів, а саме: креативний (В. Загвязінський, С. Сисоєва та ін.) 
– готовність до фахової діяльності означає здатність до творчості, фахову 
майстерність як творчість; культурологічний (Г. Васянович та ін.) – 
готовність до професійної діяльності виявляється через рівень 
сформованості професійної культури; професіографічно-функціональний 
(В.Сластьонін та ін.) – готовність означає поєднання різних за змістом 
готовностей. Існує також і так званий змішаний підхід (Н. Мойсенюк, 
І.Підласий та ін.), який сполучає різні вищезазначені підходи. 

Мета роботи – розроблення та наукове обґрунтування методики 
формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

Результати дослідження. Готовність майбутнього педагога до 
педагогічної діяльності науковці розглядають як певну характеристику 
потенційного стану, що дозволяє педагогу «ввійти у професійне 
співтовариство і розвиватися в професійному відношенні» [1]. 
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Запропонована структурна модель підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі представляє собою педагогічну систему, що включає 
взаємопов’язані структурні блоки: цільовий, аксіологічний, змістовий, 
операційно-діяльнісний, оціночно-результативний.  

Цільовий блок виконує функцію наукового обґрунтування 
проблеми збереження здоров’я учнів у процесі навчання, відображає 
запланований результат навчання (через мету та завдання), а також 
методологічну основу дослідження, що включає підходи і принципи 
формування готовності студентів до застосування здоров’язбережувальних 
технологій. У якості конкретної мети запропонованої методики 
передбачено формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 
Постановка мети є найважливішим етапом проектування моделі і створює 
передумови для об’єднання всіх інших її елементів у цілісну єдність. 

Аксіологічний блок являє собою систему цінностей особистості, 
провідне місце серед яких займає здоров’я, як індивідуальне, так і 
суспільне, і які мотивують майбутнього учителя до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в освітньому процесі, прагнення до 
самореалізації в професійній діяльності, сформованість високого рівня 
валеологічної культури, ціннісних установок та стійкої мотивації до 
застосування здоров’язбережувальних технологій з метою збереження та 
зміцнення здоров’я підростаючого покоління. Таким чином, аксіологічний 
блок моделі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій забезпечує професійну спрямованість 
особистості, формування у майбутніх учителів основ здоров’я ставлення 
до здоров’я як до пріоритетної цінності та застосування 
здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному процесі як 
засобу його досягнення. 

Змістовий блок передбачає вдосконалення змісту робочої програми 
навчальної дисципліни Загальна валеологія 010203 «Здоров’я людини» 
філософського факультету шляхом доповнення її матеріалом, спрямованим 
на вивчення особливостей функціонування організму людини, вікові 
анатомо-фізіологічні особливості здоров’я дітей та підлітків, опанування 
сучасними технологіями здоров’язбереження в навчальному процесі, 
розробку навчально-методичного забезпечення з метою формування 
здоров’язбережувальної компетентності та готовності до застосування 
здоров’язбережувальних технологій майбутніх учителів основ здоров’я. 

Процесуальний блок вміщує різноманітні форми, методи, засоби, 
прийоми професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів основ 
здоров’я, спрямовані на реалізацію її мети і завдань. Серед них ділові ігри, 
тренінги, дискусії, індивідуальні, творчі завдання, розв’язання проблемних 
задач, моделювання, завдання творчого та дослідницького характеру, 
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спрямовані на оволодіння педагогом комплексом засобів, які сприяють 
організації педагогічно доцільної взаємодії з учнями щодо проблеми 
здоров’язбереження.  

Оціночно-результативний блок спрямований на здійснення оцінки 
та контролю рiвня готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі, 
проведення вiдповiдної корекції цього процесу. Оціночно-результативний 
блок представлений структурою готовності майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій, яка 
складається з ціннісно-мотиваційного; змістовно-операційного; 
рефлексивно-оцінного компонентів.  

Ціннісно-мотиваційний компонент готовності майбутнього 
учителя основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій як складова мотиваційної сфери особистості є інтегральною 
якістю, що характеризується сукупністю ціннісних орієнтацій, соціальних 
настанов, схильностей, інтересів, потреб, які складають основу мотивів, 
тобто все те, що охоплює поняття спрямованості людини [2], а також 
характер ставлення до здоров’язбережувальної діяльності. 

Змістовно – операційний компонент передбачає наявність системи 
знань про теоретичні й методичні основи застосування 
здоров’язбережувальних технологій, характеризується уміннями та 
навичками застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі, володіння способами розв’язання (ситуаційних) професійних 
завдань. 

Рефлексивно-оцінний компонент характеризує самооцінку 
сформованості знань, умінь та навичок застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі, включає самоаналіз 
та самокорекцію. 

Висновки. Отже, у даній роботі представлена модель, яка, при 
створенні відповідних організаційно-педагогічних умов, забезпечує 
досягнення головної мети процесу професійної підготовки майбутніх 
учителів основ здоров’я відповідно до соціального замовлення – 
формування готовності до застосування здоров’язбережувальних 
технологій у навчально-виховному процесі. 
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