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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА 
 
У статті визначено і надано характеристику компонентам і критеріям підготовленості майбутніх учителів фі-

зичної культури до організації здоров’язбережувального середовища. Виокремлено мотиваційно-ціннісний, когнітив-
ний, операційно-діяльнісний, рефлексивний компоненти; виділено наступні критерії підготовленості: ціннісний, гносе-
ологічний, організаційно-конструктивний та оцінно-рефлексивний. Уточнено поняття «здоров’язбережувальна діяль-
ність учителя фізичної культури»; пропонуються твердження «формування здоров’язбережувального освітнього 
середовища навчального закладу»; «здоров’язбережувальна раціональна організація навчального процесу». 
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Постановка проблеми. Сьогодні система освіти 

України зіткнулася практично зі всім спектром нега-

тивних проявів: значне поширення різних форм адди-

кції, девіації, асоціальної поведінки серед молоді. Чи-

сленні профілактичні програми, високопрофесійні 

розробки вчених і педагогів-практиків у сфері здо-

ров’язбережувальних і оздоровчо-розвивальних тех-

нологій до теперішнього часу істотно не змінили си-

туацію. На наш погляд, певною мірою це пов’язано з 

тим, що система освіти не встигає за темпами соціа-

льних трансформацій у суспільстві, не забезпечує ви-

переджаючу стратегію професійної підготовки майбу-

тніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності з 

урахуванням макросоціальних процесів. 

Проблема професійної підготовки майбутнього 

вчителя фізичної культури концентрує багато актуаль-

них питань, характерних для сучасного етапу соціокуль-

турних перетворень у системі освіти в Україні. Онов-

лення змісту освіти, орієнтація на новий тип педагогіч-

ного мислення, формування в молодого покоління онто-

зберігального світогляду, утвердження етичних ціннос-

тей, безумовно, мають позначитися на професійних і 

особистісних якостях майбутнього вчителя.  

У вітчизняній вищій школі ще недостатньо накопи-

чено наукових праць, у яких вивчаються проблеми зміц-

нення, збереження та розвитку здоров’я школярів. З огля-

ду на це, актуальність проблеми підготовки студентів 

напрямів підготовки «Фізичне виховання» до формуван-

ня здоров’язбережувального середовища є безперечною. 

Аналіз останніх досліджень. Цінність збере-

ження здоров’я населенням розглядається державою 

як ключова, і є умовою не лише розвитку і зростання, 

а й виживання суспільства. Повинні розроблятися 

нові навчальні програми, спрямовані на вирішення 

завдань і створення умов, що сприяють збереженню й 

зміцненню здоров’я в закладах освіти; впровадження 

методології, принципів і методів здо-

ров’язбережувальної освіти, програмно-технічних 

засобів із моніторингу, формування, розвитку й збе-

реження здоров’я; здійснення медико-фізіологічного, 

соціологічного і психолого-педагогічного контролю 

за станом здоров’я суб’єктів освітнього процесу, за 

дотриманням законодавчо-нормативних правових 

актів, що регламентують діяльність освітнього закла-

ду з питань збереження здоров’я [5]; [6]. 

У структурі підготовленості деякі вчені виділяють 

такі компоненти, як мотиваційний, змістовий, діяльніс-

ний, креативний (Л. Іванова) [7]; мотиваційний, змісто-

вий, технологічний, рефлексивний, здо-

ров’язбережувальний (Б. Долинський) [6]; мотивацій-

ний, когнітивний, діяльнісний, оздоровчий, рефлексив-

ний (П. Джуринський) [5]; мотиваційно-орієнтаційний, 

змістовно-операційний та емоційно-рефлексивний ком-

поненти (В. Наумчук) [9]; педагогічну спрямованість; 

педагогічні здібності; соціально-педагогічну компетент-

ність (О. Петунін) [10]. Крім того, в діяльності вчителя 

фізичної культури такі вчені, Г. Бабушкін [1], 

М. Віленський [3], О. Петунін [10] виділяють ще й рухо-

вий компонент. М. Данилко вважає, що «професійна 

підготовленість учителя фізичної культури характеризу-

ється складним змістом і структурою та включає психо-

логічну, науково-теоретичну, практичну, психофізичну 

й фізичну підготовку» [4]. З. Левчук зауважує, що підго-

товленість майбутнього вчителя фізичної культури зу-

мовлюють такі групи компонентів: теоретико-

методологічний рівень підготовки, який виявляється в 

перебудові технологій розвитку і виховання особистості; 

практично-дієві компоненти; соціальні компоненти; 

психологічний рівень розвитку особистості [8]. На дум-

ку М. Віленського, успішність будь-якої педагогічної 

діяльності визначається наявністю у викладача педагогі-

чних здібностей, серед яких розрізняють: пізнавальні, 

конструктивні, проектувальні, організаційні та комуні-

кативні [3]. В. Буряк акцентує на дидактичних, академі-

чних, перцептивних, експресивних, сугестивних, органі-

заторських, комунікативних, конструктивних, особисті-

сних здібностях, саме вони є найважливішою умовою 

оволодінням педагогічною майстерністю [2].  

Автори визначають критерії оцінки розвитку під-

готовленості до педагогічної діяльності: спонукально-
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ціннісний; когнітивно-валеологічний; організаційно-

діяльнісний; оцінно-моніторинговий (Б. Долинський) 

[6]; орієнтовно-ціннісний, гносеологічний, організа-

ційний, оздоровчо-поведінковий, оцінно-

результативний (П. Джуринський) [5]. Науковці за-

значають, що здоров’язбережувальне середовище су-

часної школи цілеспрямовано впливає на благополуч-

чя окремого учня і забезпечує здорове майбутнє сус-

пільства в цілому. Одним із напрямів здо-

ров’язбереження в загальноосвітньому навчальному 

закладі є педагогічний супровід первинної профілак-

тики соціально небезпечних хвороб, наркоманії, алко-

голізму та ін. [5]. 

Аналіз наукової літератури виявив розбіжності у 

підходах до компонентів підготовки та критеріальних 

характеристик професійно-педагогічної підготовлено-

сті майбутніх учителів фізичної культури до форму-

вання здоров’язбережувального середовища.   

 Мета дослідження – визначити компоненти і 

критерії оцінки підготовленості  майбутніх учителів 

фізичної культури до формування здо-

ров’язбережувального середовища.  

Виклад основного матеріалу. Професійну підго-

товленість майбутнього вчителя фізичної культури до 

формування здоров’язбережувального середовища у 

своєму дослідженні ми розглядали як результат про-

фесійної орієнтації, професійного самовизначення і 

професійної ідентифікації; як результат професійної 

освіти і самоосвіти, професійного виховання і само-

виховання. Професійна підготовленість перебуває в 

єдності зі спрямованістю на професійну здо-

ров’язбережувальну діяльність і стійкими настанова-

ми на працю майбутнього вчителя фізичної культури. 

Під підготовленістю майбутнього вчителя фізич-

ної культури до формування здоров’язбережувального 

освітнього середовища  розуміємо  результат професій-

ної підготовки студента вищого навчального закладу до 

ролі керівника, координатора та організатора здо-

ров’язбережувального процесу в навчальному закладі,  

який виражений у здатності сформувати здо-

ров’язбережувальне освітнє середовище учасників осві-

тнього процесу в здоров’язбережувальному освітньому 

просторі школи.    

Здоров’язбережувальний освітній простір, за ви-

значенням П. Б. Джуринського,  включає в себе інтег-

рацію оздоровчої діяльності в навчально-виховний 

процес, розробку інтегрованих курсів, збільшення 

рухової активності учнів, системний підхід до органі-

зації позакласної діяльності, роботу психологічної 

служби, удосконалення фізичного виховання на осно-

ві реалізації індивідуального та диференційованого 

підходів. Керівником і головним координатором фор-

мування здоров’язбережувального освітнього просто-

ру є учитель фізичної культури [5].   

Здоров’язбережувальна діяльність учителя фізичної 

культури, метою якої є формування здо-

ров’язбережувального освітнього середовища  навчально-

го закладу, повинна забезпечуватися  сформованістю мо-

тивів (усвідомлення важливості здоров’язбережувальної 

діяльності з учасниками освітнього процесу), знань (ви-

користання засобів спрямованого фізичного виховання у 

профілактиці захворювань, корекції фізичного стану, роз-

витку фізичних якостей школярів, самостійних заняттях 

школярів з метою активного відпочинку в режимі навча-

льного дня, знання особистісно зорієнтованих технологій 

здоров’язбереження, знання змісту, форм і методів орга-

нізації здоров’язбережувальної діяльності), умінь (прово-

дити навчальні, секційні та заняття з учнями, які віднесені 

за станом здоров’я до спеціальних медичних груп; нада-

вати першу медичну допомогу,  розробляти сценарії, пла-

ни і програми оздоровчих і здоров’язбережувальних за-

ходів, організовувати і проводити фізкультурно-оздоровчі 

свята і спортивні змагання;  організовувати та проводити 

позаурочні фізкультурно-оздоровчі та спортивно-масові 

заходи, надавати методичну допомогу в проведенні здо-

ров’язбережувальних заходів у режимі навчального дня, в 

позаурочний та позашкільний час іншим педагогам; сис-

тематично здійснювати самоаналіз професійної діяльності 

щодо узагальнення власного досвіду та досвіду інших), 

комунікативних навичок та особистісних якостей майбу-

тніх учителів фізичної культури (навички комунікативної 

діяльності та творчої діяльності).  

 На наш погляд, формування здо-

ров’язбережувального освітнього середовища  навчаль-

ного закладу передбачає раціональну організацію навча-

льно-виховного процесу, яка необхідна для запобігання 

перенапружень і перевантажень та сприяє успішному 

навчанню суб’єктів навчально-виховного процесу, зміц-

нює і береже їхнє здоров’я. 

Для створення здоров’язбережувального освітнього 

середовища потрібна висока майстерність педагога, який 

проектує і реалізовує освітній процес на уроці на основі 

таких ключових принципів здоров’язбереження: індиві-

дуалізації, що враховує динаміку працездатності учнів, 

біоритмів організму; наочності, що дозволяє якнайповні-

ше використати можливості сприйняття, пам’яті та уяви, 

не перевантажуючи дитину одноманітною стомлюючою 

роботою; відповідальності й свідомості, що формує моти-

вацію дитини до зміцнення здоров’я; гармонійності й 

всебічного розвитку особистості; врахування індивідуа-

льних і вікових особливостей учнів; зв’язок теорії з прак-

тикою, яка може дозволити використати теоретичні знан-

ня у формуванні в дитини здорового способу життя; сис-

темність і послідовність, що допомагає школяру дотри-

муватися оздоровчо-виховного режиму; повторення, тоб-

то вироблення динамічного стереотипу. 

  Важливими показниками здоров’язбережувальної 

раціональної організації навчального процесу є організа-

ція занять на основі дотримання принципів відеоекологі-

чного простору, здорового способу життя, здо-

ров’язбереження, використання на уроках дихально-

відновлювальних, оздоровчо-розвивальних, здо-

ров’язбережувальних  технологій, організація та прове-

дення рухових перерв з елементами психоемоційного 

розвантаження, дотримання правил особистої та громад-

ської гігієни у психолого-педагогічному просторі навча-
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льного закладу. 

У структурі підготовленості майбутніх учителів 

фізичної культури до формування здо-

ров’язбережувального освітнього середовища ми вио-

кремлюємо мотиваційно-ціннісний, когнітивний, опе-

раційно-діяльнісний, рефлексивний компоненти. 

Мотиваційно-ціннісний компонент виражався в ус-

відомлені ціннісного ставлення до діяльності, яка спрямо-

вана на зміцнення та збереження здоров’я, формування 

здоров’язбержувального освітнього середовища.  Для 

оцінки рівнів сформованості підготовленості майбутніх 

учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної 

професійної діяльності за мотиваційно-ціннісним компо-

нентом було обрано ціннісний критерій, що містив 

об’єктивне уявлення про мотивацію майбутнього учителя 

фізичної культури до професійної діяльності, спрямованої 

на формування здоров’язбережувального освітнього се-

редовища; настанови на дотримання цінності здоров’я; 

позитивного ставлення до збереження здоров’я і учасни-

ків освітнього процесу, навчання їх культури здоров’я; 

позитивного ставлення до оволодіння прийомами профе-

сійної діяльності, необхідними знаннями, уміннями й 

навичками; настанови працювати за обраною професією, 

взаємодіяти з учасниками освітнього процесу тощо. 

Когнітивний компонент включав наявність у сту-

дентів стабільних знань, умінь і навичок відносно 

формування здоров’язбережувального освітнього се-

редовища; знань у галузі формування здоров’я та без-

пеки життєдіяльності; наявність у сфері досвіду зі 

здоров’язбереження та формування культури здо-

ров’я. Для оцінки рівнів сформованості підготовлено-

сті було обрано гносеологічний критерій, що перед-

бачав обізнаність щодо формування здо-

ров’язбережувального освітнього середовища, а саме: 

набуття здоров’язбережувальних, нормативно-правих 

знань; методів оцінки стану здоров’язбережувального 

середовища закладу; про організацію здо-

ров’язбережувального навчального процесу; наяв-

ність знань про норми дозування навантажень у на-

вчально-виховній діяльності; про формування еколо-

гічного та емоційно-поведінкового простору школи; 

про психологічний супровід здоров’язбережувального 

процесу; про дотримання професійної етики, вміння 

вирішувати конфліктні ситуації. 

Операційно-діяльнісний компонент передбачав 

опанування методичних і практичних  прийомів вико-

ристання знань з метою засвоєння способів діяльнос-

ті, формування умінь і навичок в організації й управ-

лінні формуванням здоров’язбережувальним освітнім 

середовищем навчального закладу. Реалізація опера-

ційно-діяльнісного компонента передбачала форму-

вання у майбутніх учителів фізичної культури мето-

дичних і практичних умінь раціонально організовува-

ти освітній процес з урахуванням усіх чинників здо-

ров’язбереження (режиму праці і відпочинку, раціо-

нального харчування, оптимального об’єму рухової 

активності, загартування, уміння зняти психологічну 

напруженість); відбір здоров’язбережувальних при-

йомів, методів, засобів, які повинні використовувати-

ся в освітньому процесі. Для оцінки рівнів сформова-

ності підготовленості було обрано організаційно-

конструктивний критерій. За ним оцінювалися 

уміння, навички, здобутий досвід у здо-

ров’язбережувальній освітній діяльності. Зазначений 

критерій передбачав оцінку конструктивної функції 

майбутніх учителів щодо організації, побудови й 

управління навчально-виховним процесом з ураху-

ванням навчально-виховних засобів, вміння  реалізо-

вувати здоров’язбережувальну діяльність, спрямовану 

на формування здоров’язбережувального середовища. 

Важливим у структурі підготовки майбутніх учи-

телів фізичної культури до здоров’язбережувальної 

професійної діяльності був рефлексивний компонент. 

Рефлексія педагога – це процес пізнання ним себе як 

професіонала, свого внутрішнього світу, аналіз влас-

ної діяльності, усвідомлення того, як його сприйма-

ють учасники освітнього процесу. Для визначення 

рівня сформованості підготовленості було обрано 

оцінно-рефлексивний критерій, що характеризувався 

можливістю здійснювати діагностику здоров’я вихо-

ванців, ураховувати особливості їхнього емоційного 

стану реалізувати рефлексію професійної діяльності 

на основі самоаналізу, об’єктивної самооцінки та са-

мовдосконалення. За цим критерієм визначалися 

професійні вміння педагога з’ясовувати 

результативність виховного впливу, забезпечувати 

регулювання, контроль та оцінку діяльності. 

Висновки. Під час дослідження визначено і нада-

но характеристику компонентам і критеріям оцінки сфо-

рмованості підготовленості майбутніх учителів фізичної 

культури до організації здоров’язбережувального сере-

довища. Виокремлено мотиваційно-ціннісний, когні-

тивний, операційно-діяльнісний, рефлексивний ком-

поненти; ціннісний, гносеологічний, організаційно-

конструктивний та оцінно-рефлексивний критерії.  

Визначено, що підготовленість майбутнього вчите-

ля фізичної культури до формування здо-

ров’язбережувального освітнього середовища – це ре-

зультат професійної підготовки студента вищого навча-

льного закладу до ролі керівника, координатора та орга-

нізатора здоров’язбережувального процесу в освітньому 

закладі, що виражений у здатності сформувати здо-

ров’язбережувальне освітнє середовище учасників на-

вчального процесу в здоров’язбережувальному освіт-

ньому просторі школи. Уточнено поняття «здо-

ров’язбережувальна діяльність учителя фізичної культу-

ри»; пропонуються твердження «формування здо-

ров’язбережувального освітнього середовища навчаль-

ного закладу»; «здоров’язбережувальна раціональна 

організація навчального процесу».  

Подальші дослідження щодо проблеми підготов-

ки майбутніх учителів фізичної культури до форму-

вання здоров’язбережувального освітнього середови-

ща вбачаємо у визначенні та обґрунтуванні рівнів 

підготовки, педагогічних умов, а також у розробці 

експериментальної моделі підготовки. 
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КОМПОНЕНТЫ И КРИТЕРИИ  ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 

 ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

Изучены и охарактеризованы компоненты подготовки и критерии оценки сформированности подготовленности 

будущих учителей физической культуры к организации здоровьесберегающей среды. Выявлено, что для формирования 

здоровьесберегающей образовательной среды необходимо высокое мастерство педагога, которое реализует образова-

тельный процесс на основе ключевых принципов: индивидуализации; наглядности; гармоничности и всестороннего 

развития личности; учета индивидуальных и возрастных особенностей учащихся; связи теории с практикой; системно-

сти и последовательности; повторения. Выделены мотивационно-ценностный (выражался в осознании ценностного 

отношения к деятельности, направленной на укрепление и сохранение здоровья, формирование здоровьесберегающей 

образовательной среды), когнитивный (включал наличие у студентов стабильных знаний, умений и навыков относи-

тельно формирования здоровьесберегающей образовательной среды), операционно-деятельностный (обеспечивал ос-

воение методических и практических приемов использования знаний с целью усвоения способов деятельности, форми-

рование умений и навыков в организации и управлении формированием здоровьесберегающей образовательной средой 

учебного заведения), рефлексивный компоненты (обеспечивал процесс познания педагога себя как профессионала, 

своего внутреннего мира, анализ собственной деятельности, осознание того, как его воспринимают участники образо-

вательного процесса). Для оценки уровней подготовленности были выбраны  следующие критерии: ценностный (со-

держал информацию об объективном представлении и мотивации будущего учителя физической культуры к профес-

сиональной деятельности, направленной на формирование здоровьесберегающей образовательной среды), гносеологи-

ческий (предусматривал оценку осведомленности по формированию здоровьесберегающей образовательной среды), 

организационно-конструктивный (обеспечивал оценку умений, навыков и приобретенного опыта в здоровьесберегаю-

щей образовательной деятельности) и оценночно-рефлексивный (был направлен на оценку умений, навыков и приоб-

ретенного опыта в здоровьесберегающей образовательной деятельности). Уточнено понятие «здоровьесберегающая 

деятельность учителя физической культуры»; предлагаются  утверждения «формирование здоровьесберегающей обра-

зовательной среды  учебного заведения»; «здоровьесберегающая рациональная организация учебного процесса». Опре-

делено, что формирование здоровьесберегающей образовательной среды учебного заведения предусматривает рацио-

нальную организацию учебно-воспитательного процесса. Организация обучения должна строиться на основе соблюде-

ния принципов видеоэкологического пространства, здорового образа жизни, использования дыхательно-

восстановительных, оздоровительно-развивающих, здоровьесберегающих технологий, проведения двигательных пере-

рывов с элементами психоэмоциональной разгрузки, соблюдение правил гигиены.  

        Ключевые слова: подготовленность, здоровьесбережение, будущие учителя физической культуры, образо-

вательная среда, компоненты, критерии, структурные составляющие, организация учебного процесса.  
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COMPONENTS AND CRITERIA OF FUTURE PHYSICAL CULTURE TEACHERS’  

PREPAREDNESS FOR HEALTH SAVING ENVIRONMENT FORMATION 

The article deals with the components of preparation and evaluation criteria of future Physical culture teachers’ prepa-

redness for health saving environment organization. It has been revealed that for the formation of health saving educational 

environment a teacher should have the high proficiency level, which implements the educational process on the basis of the 

following principles: individualization, demonstrativeness, balance,  all-round development of a personality, considering indi-

vidual and age characteristics of students, bonds between theory and practice, consistency, etc. The following components 

have been distinguished: motivational and axiological (which manifests itself in understanding axiological attitude towards 

professional activities, oriented at promoting and saving health, forming health saving educational environment), cognitive 

(involving students’ knowledge, abilities and skills in terms of creating health saving educational environment), operational 

and activity (providing acquisition of methodic and practical tools of using knowledge for the adoption of new forms of activi-

ties, the formation of skills in the field of organization and management of health saving educational environment at a higher 

educational institution), reflexive (providing the process of perceiving oneself as a professional, accepting one’s own inner 

world; the analysis of one’s own activities, etc.). The following criteria have been selected for the estimation of preparedness 

levels: axiological (involving information about the motivation of future Physical culture teachers to professional activities 

focused on the formation of health saving educational environment), epistemological (providing the assessment of knowledge 



Педагогіка – Педагогика – Pedagogy 
 

"Наука і освіта", №1, 2016                                                  72    

in the field of health saving educational environment formation), organizational and constructive (providing estimation of 

knowledge, abilities, skills and experience in the sphere of health saving educational environment), as well as axiological and 

reflexive (oriented at the assessment of skills, knowledge and experience gained in health saving educational environment). It 

has been also revealed that the formation of health saving educational environment provides rational organization of the edu-

cational process. It should be based on the principles of videoecology, healthy living, using recreational health saving technol-

ogies, keeping health and safety policy, etc.  

Keywords: preparedness, health saving principles, future Physical culture teachers, educational environment, compo-

nents, criteria, structural components, organization of the educational process.  
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