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УДК 378.4 

 

ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ ДО 

ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ У 

ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті розкрито зміст поняття «здоров’язбережувальні 

технології», описано  здоров’язбергаючі компетенції, визначені принципи та 

напрямки роботи у процесі занять для збереження здоров’я учнів. Описана 

професійно-педагогічна діяльність вчителя, яка спрямована на підтримання 

і збереження здоров’я учнів. 
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 Стрімкий розвиток науково-технічного процесу в усіх суспільних 

сферах привів до різких змін умов існування людства. Це позначилося на 

біологічній природі людини: знизилися функціональні резерви організму в 

цілому, порушилися реактивність і резистентність, процеси саморегуляції.  

Цінність здоров’я в житті людини виступає як ключова категорія, 

оскільки здоров’я є необхідною умовою не тільки розвитку і зростання, а й 

виживання суспільства. Здоровий спосіб життя є передумовою розвитку 

людини як повноцінної особистості, реалізації її творчого потенціалу, висо-



кої якості життя. Нині сприяння та заохочення населення до здорового 

способу життя є актуальною проблемою у багатьох державах світу, в тому 

числі в Україні. 

Особливої актуальності набуває проблема застосування новітніх 

технологій збереження здоров’я у з підготовки студентів до професійної 

діяльності. Мета дослідження: визначити основні підходи до розуміння 

оздоровчих технологій та використання їх у навчальному процесі майбутніми 

вчителями. 

Завдання дослідження: проаналізувати та розкрити сутність поняття; 

проаналізувати досвід використання технологій; виявити умови ефективного 

впровадження нових технологій в навчальний процес педагогічного коледжу. 

«Здоров’язберігаючі освітні технології – психолого-педагогічні 

технології, програми, методи, які спрямовані на виховання культури, 

здоров'я, особистісних якостей, що сприяють збереженню й зміцненню, 

формуванню уявлення про здоров’я як цінності, мотивацію на ведення 

здорового способу життя» [5, с. 234]. Мета – забезпечення умов фізичного, 

психічного, соціального й духовного комфорту, що сприяють збереженню й 

зміцненню здоров’я суб’єктів освітнього процесу, їх продуктивної 

навчально-пізнавальної діяльності, заснованої на науковій організації праці й 

культурі здорового способу життя особистості. 

Деякі науковці вважають, що технології – це одна або кілька нових 

педагогічних технологій, альтернативних всім іншим, і тому можна 

вибирати: чи працювати, наприклад, за технологіями С. Френе, В. Зайцева, 

М. Монтессорі або по технології здоров’язбереження [5]. 

Стан здоров’я школярів на даний час визначає особливі вимоги до 

професійної підготовки сучасного вчителя. Збереження і зміцнення здоров’я 

учнів, в свою чергу, залежить від рівня компетентності вчителя в цих 

питаннях педагогічними засобами, одним з яких, на наш погляд, є освітній 

простір освітньої установи. 



Проблему здоров’я вчителя в різних аспектах вивчають І. Бердніков, 

C. Васильєв, а питання підготовки майбутнього вчителя до вирішення 

проблеми здоров’я учнів розробляють В. Горащук (в аспекті формування 

готовності до валеологічної роботі зі школярами) [4, с. 93], Т. Ротерс (в 

аспекті формування культури здоров’я майбутнього вчителя в процесі 

професійної підготовки), О. Бабешко (в частині змістовного забезпечення 

формування готовності студентів педагогічного коледжу до 

здоров’язбереження учнів) [1, с. 13]. 

Як видно з вищевикладеного, дослідження з проблеми здоров’я учнів 

ведуться в різних напрямках. Однак питання професійної підготовки вчителя 

до збереження і зміцнення здоров’я учнів в процесі освіти розроблені 

недостатньо. 

Здоров’яформуюча освіта – це педагогічний процес, спрямований на 

формування і розвиток у суб’єктів позитивної, стійкої орієнтації на 

збереження здоров’я, як необхідної умови життєздатності. В освітній 

практиці це може проявлятися у формуванні у суб’єктів педагогічного 

процесу: здатності до позитивного саморозвитку в різних життєвих 

обставинах, впевненості в собі, розвитку почуття компетентності і власної 

цінності; мотивації зміцнення здоров’я, за допомогою установки на цінність 

власного здоров’я; набуття знань про своє здоров’я; оволодіння способами, 

що охороняють і примножують здоров’я; уміння застосовувати форми 

накопичення здоров’я до особливостей свого організму; культури здоров’я, 

спрямованої на відповідальне ставлення як до свого, так і здоров’я 

оточуючих, на прагнення зберегти і примножити свій природний потенціал, 

гармонізацію особистості, готовність підтримати душевну рівновагу. 

У В. Сухомлинського є наступні слова: «Я не боюся ще і ще раз 

повторювати: турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. Від 

життєрадісності, бадьорості вихованців залежить їх духовне життя, 

світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра в свої сили» [6, с. 158]. 



В основу здоров’язбережувального навчально-виховного процесу 

покладено компетентнісний підхід як системоутворюючий фактор розвитку 

особистісних якостей учнів та формування позитивного ставлення до 

здоров’я людини.  

Здоров’язбережувальні технології – такі технології, що створюють 

безпечні умови для перебування, навчання та праці учнів у школі та ті, що 

вирішують завдання раціональної організації виховного процесу, 

відповідності навчального та фізичного навантаження можливостям дитини.  

Здоров’я учнівської молоді визначають наступні показники: 

інтелектуальна й фізична працездатність, фізичний розвиток і загальна 

фізична підготовленість, психологічна адекватність і врівноваженість, 

сукупність соціально-духовних цінностей особистості, що забезпечують 

культуру поводження. 

Всі технології можна розділити на три основні групи: забезпечення 

гігієнічно оптимальних умов освітнього процесу; оптимальної організації 

навчального процесу й фізичної активності; психолого-педагогічні 

технології. 

Технології особистісно-орієнтованого навчання враховують 

особливості кожного. Сюди можна віднести технології проектної діяльності, 

диференційованого навчання, навчання в співробітництві, різноманітні ігрові 

технології.  

Педагогіка співробітництва – її можна розглядати як процес, що 

створює всі умови для реалізації завдань збереження й зміцнення здоров'я 

учнів і педагогів. 

Технології розвиваючого навчання (ТРН) будуються на плідних ідеях 

Л. Виготського. Класифікаційні характеристики технології РН, розроблені Д. 

Ельконіним і В. Давидовим, у певній частині відповідають принципам 

здоров’язберігаючої педагогіки. До числа технологій варто віднести й 

технологію розкріпаченого розвитку дітей, розроблену фізіологом В. 

Базарним.  



Вітчизняна школа фізичного виховання має багатий досвід. Активна 

музикотерапія є терапевтично направленою, активною музичною діяльністю: 

відтворення, фантазування, імпровізацію за допомогою людського голосу і 

вибраних музичних інструментів.  

Впровадження системи хатха-йога дає змогу диференціювати 

навантаження залежно від їх можливостей і рівня розвитку дітей, поступово 

підводити їх рухові здобутки.  

Заняття бойовими мистецтвами здатні викликати значні позитивні 

зміни у фізичному, психологічному й емоційному розвитку людини. 

Стретчінг є складовим елементом динамічного тренування; оптимально 

тренує м'язи; збільшує амплітуду рухів у суглобах; прискорює відновлення 

організму після інтенсивних фізичних навантажень; запобігає травмуванню. 

Технологія М. Єфименка є оригінальною системою фізичного 

виховання дітей, розвивальний ефект якої поширюється на загальний 

розумовий і духовний розвиток.  

У Лисичанському педагогічному коледжі склалася чітка і струнка 

система в рамках діяльності Молодіжного медіа-центру, що активувала 

природну тягу студентської молоді до занять фізичною культурою й 

оздоровчими видами спорту, які будуть і в подальшому впроваджувати у 

навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів.  

Викладачі коледжу проводять і беруть участь у науково-практичних 

конференціях та семінарах з проблем організації здоровʼ язберігаючого 

навчального процесу, проводять майстер-класи та семінари-практикуми, 

бінарні заняття.  

Потрібно конструктивно поєднувати форми організації навчальної 

діяльності: спостереження, слухання, розповідь, практичні дії, дослідницькі 

завдання, ігрові ситуації, діалоги, інсценізації, парні та групові види роботи; 

досягнення емоційності і гнучкості змісту та структури навчальних занять.  

Висновки. Таким чином, досліджуючи проблему застосування 

технологій оздоровлення, ми висвітлили такі головні положення: процес 



фізичного виховання у сучасному суспільстві посідає одне з головних місць, 

адже він є засобом всебічного і гармонійного розвитку особистості; на 

сьогодні одним з найактуальніших питань постає процес модернізації  

системи фізичного виховання; необхідно впровадження інноваційних 

технологій у процес підготовки майбутніх фахівців щодо збереження 

здоров’я; на сучасному етапі навчально-виховний процес характеризується 

цінними нововведеннями. Проаналізували та розкрили сутність поняття – 

здоров’язберігаючі технології; проаналізували досвід використання 

технологій; виявили умови ефективного впровадження нових технологій в 

навчальний процес педагогічного коледжу. 

Перспективи подальших досліджень. Подальша систематизація 

педагогічного досвіду щодо підготовки студентів педагогічних коледжів до 

використання здоро’язберігаючих технологій у професійній діяльності, 

класифікація розробок та укладання на цих засадах технологій, які  будуть 

сприяти розвитку педагогічної інноватики із застосування оздоровчих 

технологій у навчальний процес. 
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