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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
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Обґрунтовано актуальність вивчення структури готовності майбутнього вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності та розкрито її як складову таких компонентів: мотиваційно-цільового, когнітивного, операційно-діяльнісного та особистісного. Відповідно до запропонованої
структури обґрунтовано критерії, показники та рівні готовності майбутніх учителів до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності. Використано компонентно-структурний та рівневий
аналіз для вивчення готовності майбутніх учителів до застосування здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності.
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Обосновано актуальность изучения структуры готовности будущих учителей к применению здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности и раскрыто ее как составляющую таких компонентов:
мотивационно-целевой, содержательно-процессуальный, результативно-оценочный и личностный. Соответственно предложенной структуре обоснованы критерии, показатели и уровни готовности будущих учителей к
применению здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности. Использовано компонентноструктурный и уровневый анализ для изучения готовности будущих учителей к применению здоровьесберегающих технологий в профессиональной деятельности.
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АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Потреба у підтримці
та примноженні здоров’я населення планети посідає
одне з перших місць у переліку задекларованих глобальних завдань людства, невиконання яких Всесвітня організація охорони здоров’я (далі – ВООЗ) розглядає як загрозу планетарного масштабу, що потребує негайної реакції всіх соціальних інститутів,
зокрема освітніх [1, с. 32]. Саме в них закладаються
здоров’язбережні поведінкові патерни наших дітей
та молоді, що забезпечать людині тривале й якісне
життя.
Дійсно, Україна сьогодні впевнено розвивається
та інтегрується до світової спільноти. Очікуваним
результатом такої інтеграції є європейська якість
життя для кожного громадянина України. І, на нашу
думку, розбудова європейської держави сьогодні
неможлива без свідомого громадянства та реалізації
прав людини, частиною яких є права на збереження
здоров’я та проведення відповідної національної
здоров’язбережної політики.
Країни Європейського Союзу ефективно впроваджують стандарти безпеки та якості здорового життя, що є показниками загальної якості життя людини
[2–7]. Україна зможе досягти бажаного рівня європейських стандартів життя лише за умови, що громадяни матимуть компетенції щодо збереження
здоров’я та матимуть бажання та змогу ними послуговуватися. Досягненню цих цілей, безумовно, покликана сприяти освіта, адаптована до всіх етапів

життєвого циклу людини і спроможна дати останній
знання для захисту та самозахисту її здоров’я.
Нормативно-правові імперативи для такого спрямування знаходимо у державних програмах та документах найвищого рівня, зокрема у Законі України “Про вищу освіту” [8], Загальнодержавній соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту
на 2013–2017 рр. [9], Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. (2013 р.)
[10], Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту
на 2012–2016 рр. (2011 р.) [11], Концепції загальнодержавної програми “Здоров’я 2020: український
вимір” на 2012–2020 рр. (2011 р.) [12], “Концепції
освіти “рівний - рівному” щодо здорового способу
життя серед молоді України” (2002) [13], – у яких
наголошено на необхідності підвищення уваги до
здоров’я суб’єктів педагогічних процесів, підкреслено
важливість
запровадження
здоров’язбережувальних стратегій на всіх його етапах.
Аналіз наукової та методичної літератури, що має
безпосереднє або імпліцитне відношення до вирішення зазначеного завдання, дав змогу констатувати наявність великої кількості наукових досліджень,
у яких закладено базис для його виконання. Зокрема, розроблено: теоретичні засади професійної підготовки фахівців із здоров’язбереження (ЗЗ)
(Г. Апанасенко,
І. Брехман,
М. Гончаренко,
М. Гриньова, О. Дубогай, Л. Жаліло, І. Ляхова,
В. Оржеховська, Л. Сущенко, О. Яременко); головні
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принципи здорового способу життя та окремі аспекрівні йдеться. На перший план виходить виявлення і
ти здоров’ятворення у сфері освіти (М. Амосов,
формування ключових (базових, надпредметних)
Г. Апанасенко,
О. Балакірєва,
Н. Башавець,
компетентностей, розуміння механізмів їх формуІ. Брехман,
Т. Бойченко,
С. Бондаренко,
вання.
О. Вакуленко, В. Горащук, Л. Жаліло, Є. Захаріна,
Саме тому важливими стають рамкові підходи до
В. Казначеєв,
Л. Колмогорова,
Н. Комарова,
стандартизації підготовки майбутніх учителів з пиІ. Ляхова, Р. Левін, В. Мазін, О. Московиченко,
тань здоров’язбереження, а в цих рамках – до визнаС. Омельченко,
Н. Слободяник,
Л. Сущенко,
чення критеріїв, показників та рівнів здоО. Яременко та ін.); окремі технології просвітницьров’язбережної компетентності. Тут доречним буде
кої роботи з різними цільовими групами щодо покзазначити, що деякі дослідники поняття компетентращення громадського здоров’я (Т. Авельцева,
ність замінюють на поняття готовність. Так, ми поТ. Басюк, О. Безпалько, Т. Журавель, Н. Зимівець,
діляємо точку зору науковців С. Дворецького та
Т. Лях, В. Молочний, О. Тіунова), конкретні техноІ. Федорової, що готовність слід розуміти як праклогії пропаганди здорового способу життя
тико-орієнтовану компетентність.
(Л. Андрущак, О. Оржеховська, О. Пилипенко). АвУ наших попередніх роботах ми зазначали [16;
тори закладають елементи загальної конструкції
17], що в епоху глобалізації і стандартизації над ропрофесійної освіти вчителів в обраному контексті,
зробкою професійних і освітніх стандартів у різних
дають змогу будувати її на міцному теоретичному
галузях, визначенням компетентностей і компетенфундаменті, але не вирішують проблеми в цілому.
цій працюють міжнародні організації, зокрема такі,
Зазначена проблема знайшла відображення й у
як: Рада Європи, Європейський Союз, ЮНЕСКО,
працях колективів закордонних учених, таких як:
Всесвітня митна організація, Всесвітня організація
Пекки Ойа (Pekka Oja), Говарда Мелтцера (Howard
охорони здоров’я, а також міжнародні освітні асоціMeltzer), Т. Максимової, А. Думітреску (Anca
ації, серед яких: Міжнародне товариство для техноDumitrescu), О. К. Тріас (Octavi Quintana Trias),
логій в освіті, США (International Society for
М. Булінджер (Monika Bullinger), А. Носікова,
Technology in Education (ISTE), Асоціація голів євК. Гудекса (Claire Gudex), М. В. де Клейн-де Вранкропейських шкіл (European School Heads Association
рійкер (Marijke W. de Kleijn-de Vrankrijker),
(ESHA), Національна асоціація директорів середніх
В. Давідзе (Wim Davidse) та ін. [14].
шкіл, США (National Association of Secondary School
Метою роботи є розкриття структури готовності
Principals (NASSP), профільні міністерства та депармайбутнього вчителя до застосування здотаменти країн, а саме: охорони здоров’я та освіти і
ров’язбережувальних технологій (ЗЗТ) у професійнауки.
ній діяльності та визначення критеріїв, показників і
Для приведення освітніх стандартів України у
рівнів означеної готовності.
відповідність світовим слід розглядати їх у контексМАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ.
ті розвитку підходів до стандартизації відповідних
Перш за все зазначимо, що здоровий спосіб життя є
міжнародних організацій.
системою, що складається з різнорівневих і різноЗначну роль у розробці освітніх стандартів щодо
манітних елементів, серед яких: здоров’язбережна
здоров’язбереження
та
у визначенні
здокомпетентність особистості; постійний, що тренуров’язбережної компетентності студентів вищих
ється, та посильний віку і стану здоров'я рух; фізіонавчальних закладів, у тому числі й майбутніх училогічно обґрунтоване харчування; система загартутелів, відіграють Глобальні рекомендації з фізичної
вання організму; використання природних методів
активності для здоров’я, запропоновані Всесвітньою
періодичного очищення організму; знання та викоорганізацією охорони здоров’я (ВООЗ, 2004), яка є
ристання методів психологічного розвантаження та
провідною міжнародною організацією, що розробпсихологічної амортизації; використання цілющих і
ляє, підтримує та розповсюджує глобальживильних резервів рослин, тощо.
ні/регіональні стратегії, глобальні та регіональні
Елементи здорового способу життя повинні
програми ВООЗ із харчування, фізичної активності
сприяти не тільки відсутності хвороб, але такому
та здоров’я. Міжнародні рекомендації з рухової акстану здоров’я, який ВООЗ визначає як “стан повнотивності для здоров’я були розроблені ВООЗ для
го фізичного, психічного та соціального благопорізних вікових груп, їх застосовують у багатьох кралуччя” [15].
їнах світу для визначення компетентностей зі здоСьогодні визначення понять готовності до діяльров’збереження.
ності та ключових компетентностей стосується не
На нашу думку, глобальні рекомендації з фізичтільки питання змісту освіти, воно зачіпає всю соціної активності для здоров’я ВООЗ можуть слугувати
альну сферу суспільства, яке передбачає формуваносновою для розробки освітніх стандартів щодо
ня у молоді певних навичок для життя та діяльності.
здоров’язбереження, визначати рамкові підходи до
Цілеспрямоване набуття молоддю знань, умінь і
стандартизації здоров’язбережної компетентності
навичок, їх трансформація у компетентності та гомайбутніх учителів та готовності до застосування
товність до застосування у професійній діяльності
ними здоров’язбережувальних технологій у професприяє її особистісному культурному зростанню,
сійній діяльності. У розробці здоров’язбережної
розвитку технологій, здатності швидко реагувати на
компетентності майбутніх учителів слід враховувазапити часу. Важливо розуміти, яких саме компетети міжнародні підходи ISTE ― Національні освітні
нтностей необхідно навчати і як, що має бути ретехнологічні стандарти (NETS•A).
зультатом навчання, про які критерії, показники та
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бутніх учителів до застосування ЗЗТ у професійній
льно-виховного процесу; уміння створювати здодіяльності, слід звернутися до запропонованого авров’язберігаюче середовище у навчально-виховному
торського її визначення: готовність до застосування
процесі; володіння способами організації і реалізації
ЗЗТ у професійній діяльності – це здатність і бажандіяльності з профілактики і здоров’язбереження;
ня особи успішно здійснювати фасилітацію фізичволодіння різними здоров’язбережувальними техноного, соціального, духовного і психічного благопологіями.
луччя іншої людини та себе у педагогічному процесі
З метою визначення рівнів готовності, яка дослізагальноосвітньої школи, яка детермінована наявніджується, ми враховували рамкові підходи до опису
стю динамічної комбінації знань, практичних навирівнів компетентностей: складові рамки будь-якої
чок, способів мислення і професійно-світоглядних
компетентності складаються з рівнів, знань, умінь,
ціннісних настанов, необхідних у предметній сфері
компетенцій і базуються на вищезазначених світоздоров’язбереження.
вих підходах, Рекомендаціях Європейського ПарлаВищезазначене дає підстави дійти думки, що пементу та Ради Європи щодо ключових компетентнодагогічне забезпечення готовності майбутнього вчистей для навчання впродовж життя (Європейська
теля до застосування здоров’язбережувальних техрамка відповідності, 18 листопада 2006 року), які
нологій у професійній діяльності полягає у формупередбачали чотири рівні: 1) має уявлення, 2) мініванні особливого особистісного стану майбутнього
мальний базовий, 3) базовий, 4) поглиблений. У
вчителя у процесі професійної підготовки, що надає
майбутніх учителів на рівні бакалавра дослідниць“нову цілісну якість” (З. Дубнюк), яка полягає у накий рівень та рівень експерта (які часто виділяють
явності
мотивів,
орієнтованих
на
здонауковці, коли описують різні компетентності), на
ров’язбереження відповідно до компонентів здонаше переконання, виявляти ще рано.
ров’я (соматичне, фізичне, психічне, соціальне, дуОднак ми вирішили послуговуватися більш проховно-особистісне), у володінні спеціальними знанстим поділом рівнів готовності майбутнього вчителя
нями, вміннями, навичками, рефлексією, котрі так
до застосування здоров’язбережувальних технологій
важливі для здоров’язбережувальної діяльності.
у професійній діяльності, а саме: високий, достатВідповідно до вищезазначеного, структуру готоній, критичний.
вності майбутнього вчителя до застосування здоПід рівнем сформованості готовності студентаров’язбережувальних технологій у професійній діямайбутнього вчителя до застосування ЗЗТ у профельності ми розглядаємо як складову таких компонесійній діяльності будемо розуміти якісне представнтів: мотиваційно-цільового (інтеграція професійної
лення та взаємодію вищезазначених критеріїв та
спрямованості і соціальної потреби), когнітивного
показників.
(знання з основ здоров’язбереження і здоВисокий рівень сформованості майбутнього вчиров’язбережувальних
технологій),
операційнотеля до застосування ЗЗТ у професійній діяльності
діяльнісного (уміння і навички діяльності щодо здохарактеризується чітким уявленням студентів про
ров’язбереження та здоров’язбережувальних техномету формування зазначеної готовності; здатністю і
логій) та особистісного (особисте ставлення, відпобажанням особи успішно здійснювати фасилітацію
відальність, креативність, комунікабельність, самофізичного, соціального, духовного і психічного блааналіз тощо).
гополуччя іншої людини та себе у педагогічному
Тож ми дотримуємося думки, що критеріями гопроцесі загальноосвітньої школи, великим бажантовності до застосування здоров язбережувальних
ням і потребою у постійному самовдосконаленні,
технологій у професійній діяльності виступають:
підвищенні професійного рівня, сформованістю чітмотиваційно-цільовий (наявність мотивів і цілей
кої рефлексивної позиції.
педагогічної діяльності щодо ЗЗ, які активізують
Студенти цього рівня характеризуються майстепрояв інших компонентів готовності), когнітивний
рністю та здатністю творчо підходити до вирішення
(наявність певної сукупності знань: педагогічних,
ситуацій, постійно розширюючи світогляд у системі
загальнотеоретичних, спеціальних), операційнояк формальної, так і неформальної, інформальної
діяльнісний (володіння компетентністю для провеосвіти, займаючись самоосвітою; мають розвинуту
дення діяльності щодо ЗЗ) та особистісний (прагкомпетентність щодо здоров’язбереження. Студенти
нення до самореалізації у питаннях застосування
високого рівня сформованості готовності до послуЗЗТ у професійній діяльності).
говування ЗЗТ здатні до самоаналізу, самокорегуНа нашу думку, до показників готовності майбування; самодостатні та не мають потреби у допомозі
тнього
вчителя
до
застосування
здоз боку викладачів. Відбувається активне функціонуров’язбережувальних технологій у професійній діявання усіх сформованих компонентів готовності на
льності відносяться: уявлення про здоров’я, про
основі міцної мотивації до вдосконалення.
чинники, що впливають на здоров’я та про здоровий
У студентів (майбутніх учителів) достатнього ріспосіб життя; значення “здоров’я” як загальнолюдвня готовності наявні: виражений інтерес до формуської цінності; вміння відстежувати і фіксувати повання готовності до послуговування ЗЗТ, здатність і
зитивні і негативні зміни у стані власного здоров’я і
бажання успішно здійснювати фасилітацію фізичноздоров’я оточуючих (учнів тощо); уміння складати
го, соціального, духовного і психічного благополучефективну і дієву програму збереження власного
чя іншої людини та себе у педагогічному процесі
здоров’я на основі уявлення себе як здорової людизагальноосвітньої школи. Вони мають бажання і
ни; уміння складати ефективну і дієву програму збепотребу у самовдосконаленні, але не завжди усвідореження та відновлення здоров’я учасників навчамлюють важливість ЗЗТ для здоров’язбереження;
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мають міцні, глибокі знання; намагаються займатися
самостійним розвитком, але інколи потребують спонукань до самоосвіти. Навчальна діяльність переважно пізнавально-пошукового та творчого характеру.
Студенти відчувають відповідальність за своє навчання, демонструють інтерес до залежностей, причинно-наслідкових зв’язків і самостійно їх встановлюють; вміють наводити власні приклади, визначають у навчальному матеріалі протиріччя, але відчувають труднощі з їхнім поясненням.
Для критичного рівня сформованості готовності
майбутнього вчителя до послуговування ЗЗТ характерною є низька сформованість компонентів готовності (мотиваційно-цільового, когнітивного, операційно-діяльнісногого, особистісного), низький рівень рухової активності та мотивації до навчання.
Студент не зацікавлений у набутті значущих знань,
умінь, навичок; не здатний і не має бажання успішно здійснювати фасилітацію фізичного, соціального,
духовного і психічного благополуччя іншої людини
та себе у педагогічному процесі загальноосвітньої
школи, потребує постійного контролю та уваги з
боку викладачів, рівень самостійності низький, характер навчальної діяльності репродуктивний, потреба відчувати себе компетентним, незалежним та
потрібним слабка, не вміє визначати та пояснювати
протиріччя, з якими стикається у навчальному процесі, при підготовці до занять використовує лише
навчальну літературу, не вміє переносити отримані
знання, уміння, навички у сферу життєдіяльності,
переважно діє інтуїтивно, імпульсивно, спираючись
на життєвий досвід.
ВИСНОВКИ. Отже, компонентно-структурний та
рівневий аналіз готовності майбутніх учителів до
застосування ЗЗТ у професійній діяльності дав змогу більш чітко уявити сутність досліджуваного поняття та схарактеризувати і конкретизувати його
зміст. Виявлення і визначення змістовних характеристик критеріїв, показників і рівнів готовності
майбутніх учителів до застосування ЗЗТ у професійній діяльності є перспективною основою для діагностування наявного стану зазначеної готовності,
побудови структурно-функціональної моделі підготовки майбутніх учителів до застосування ЗЗТ у
професійній діяльності та розробки науковометодичного супроводу її імплементації.
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DETERMINATION OF FUTURE TEACHERS’ READINESS TO THE USE OF HEALTH SAVING
TECHNOLOGY IN THE PROFESSIONAL ACTIVITY
S. Cherevko
Dnipropetrovsk Oles Honchar National University
vul. Gagarin, 72, Dnipropetrovsk, 49010. Ukraine. E-mail: svetikch@mail.ua
Purpose of the given paper is to determine the structure of future teachers' readiness to the use of health saving
technology in the professional activity and defining the criteria, rates and levels of the abovementioned readiness.
Results. The structure of future teachers' readiness to the use of health saving technology in the professional activity
as a part of the following components: motivational targeted (integration of professional orientation and social needs),
cognitive (knowledge of health saving bases and health saving technologies), operational active (capability and activity
skills to health saving and health saving technologies) and personal (personal attitude, responsibility, creativity,
sociability, self-analysis, etc) have been revealed by the author.
According to the proposed structure the following criteria have been grounded: motivational targeted (availability of
motives and goals of teaching activities on health saving that activate expression of other components of readiness),
cognitive (availability of a certain body of knowledge: pedagogical, common theoretical, special), operational active
(possession of competence for activities on health saving) and personal (striving for self-fulfillment in the application of
health saving technology in the professional activity), rates and levels (high, sufficient, critical) of future teachers’
readiness to the use of health saving technology in the professional activity. Among the methods component-structural
and level analysis to study the future teachers’ readiness to the use of health saving technology in the professional
activity has been used. Originality. We identified the structure of future teachers' readiness to the use of health saving
technology in the professional activity and defined its criteria, rates and levels.
Key words: readiness, structure, rates, levels, future teachers, health saving technologies.
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