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Анотація. У статті розглядаються питання оновлення програми педагогічної практики студентів фізичного 
виховання з урахуванням майбутньої професійної діяльності у контексті виховання всебічно розвинених та 
здорових школярів. Наведено статистичні відомості стану здоров’я, а також проявів нездорового способу життя 
дітей та підлітків. Значна увага приділяється внесенню додаткових вимог до майбутніх учителів фізичного 
виховання стосовно проходження педагогічної практики у контексті сучасної освіти. Подано приблизний 
варіант здійснення валеологічного аналізу уроку „Фізична культура” студентами під час проходження 
педагогічної практики.  
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Вступ.  
Теперішній час можна характеризувати як період з чи не найменшою відповідальністю шкільної молоді 

за своє здоров’я. Про це свідчать численні дослідження які дозволяють констатувати, що у наш час курить 
кожен п’ятий п’ятикласник, майже половина восьмикласників і біля 60 % випускників шкіл. Серед споживачів 
першого наркотику – тютюну – 6-8 % дітей молодших класів та навіть дошкільнят [5]. Все це призводить до 
того, що в Україні щороку від паління помирає понад 100 000 українців, із них понад 10 % пасивні курці. Але 
ще гіршою, на жаль, є ситуація стосовно вживання алкогольних напоїв. Так, цього року наша країна за 
поширеністю вживання алкогольних напоїв серед дітей шкільного віку посідає перше місце у світі [7]. 
Надзвичайно високими темпами долучається молодь й до вживання наркотичних речовин. За експертними 
оцінками, абсолютна кількість наркоманів в Україні наближається до 400 тисяч осіб. Безпорядне статеве життя 
підлітків призводить до щорічного зростанні захворювань на венеричні захворювання та СНІД. На думку 
спеціалістів у 2010 р. кількість ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД в Україні може досягти 1,5-2,5 млн. [4].  

Низький рівень сформованості культури здоров’я сучасної молоді призводить до жахливих показників 
стосовно усіх аспектів (духовного, психічного та фізичного) здоров’я про, що було наголошено у попередній 
статті [2]. Отже, відсутність у школярів ціннісного відношення до свого здоров’я вимагає від системи освіти 
відповідних кроків щодо вирішення цієї проблеми. Саме тому, сьогодні пріоритетним завданням системи освіти 
визначено виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я й здоров’я оточуючих як 
до вищої індивідуальної й суспільної цінності. У концепції 12-річної середньої загальноосвітньої школи 
зазначається, що „реалізація завдань виховання здорової молоді в сучасній школі повинна здійснювати за 
рахунок піднесення оздоровчої функції фізичної культури” [6, с. 6], а також запровадження у загальноосвітні 
навчальні заклади нового навчального предмета “Основи здоров’я”, що інтегрує знання з валеології й безпеки 
життєдіяльності та має на меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя, про, що наголошується у 
Типових навчальних планах загальноосвітніх навчальних закладів 12-річної школи [10]. Але, подібні 
нововведення повинні враховуватись при підготовці відповідних фахівців у ВНЗ.  

Не виникає сумнівів, що визначну роль у вихованні здорової молоді, відіграє вчитель фізичного 
виховання. Теперішній студент фізичного виховання повинен отримувати під час навчання у ВНЗ відповідну 
підготовку до вирішення сучасних завдань шкільної освіти, а саме: отримувати додаткові знання, уміння та 
навички за рахунок доповнення окремих теоретичних дисциплін фундаментального та професійно-
орієнтованого циклу оновленим матеріалом з формування, збереження та зміцнення здоров’я, а також 
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застосування під час викладання спортивно-педагогічних дисциплін оздоровчих технологій які можна буде 
використовувати у майбутній професійній діяльності. Але, однією з найважливіших ланок професійної 
підготовки студентів до формування культури здоров’я школярів повинна займати педагогічна практика. 

Робота виконана за планом НДР Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 
Формулювання цілей роботи.  
Метою статті було визначено, на теоретичному рівні обґрунтувати необхідність адаптування програми 

педагогічної практики студентів фізичного виховання та запропонувати власне бачення її удосконалення з 
урахуванням майбутньої професійної діяльності у контексті формування культури здоров’я школярів.  

Результати досліджень.  
Педагогічна практика відіграє важливе значення в професійній підготовці вчителя фізичного виховання, 

оскільки вона тісно пов’язує теоретичне навчання студентів з їх практичною діяльністю в середній 
загальноосвітній школі. [8, с. 1]. На думку І. Решетня і Г. Редхера, з метою виховання необхідних професійних і 
особистісних якостей, поглиблення теоретичних знань і формування професійно-педагогічних умінь студентів 
фізичного виховання в педагогічну практику потрібно включати такі види діяльності, які б найбільш адекватно 
відбивали майбутню професійну роботу [9, с. 12]. Тому в нашому випадку дуже важливо скоординувати 
програму проходження педагогічної практики таким чином, щоб вона була максимально наближена до 
майбутньої педагогічної діяльності в контексті формування культури здоров’я школярів. 

Наведемо приклад додаткових вимог щодо проходження педагогічної практики студентами фізичного 
виховання на ІV курсі з урахуванням сучасних завдань шкільної освіти. На наш погляд вони повинні бути 
наступними:  
– проведення 5-6 уроків з навчального курсу “Основи здоров'я”; 
– проведення уроків фізичної культури з застосуванням оздоровчих технологій та надання школярам 

допомоги у побудові індивідуальної оздоровчої системи; 
– здійснення валеологічного аналізу предметів „Основи здоров’я” та „Фізична культура”; 
– здійснення наукової-дослідної роботи з визначення стану здоров'я учнів в усіх аспектах (духовному, 

психічному, фізичному), а також рівня сформованості у школярів культури здоров'я; 
– проектування й проведення позакласного заходу, спрямованого на оздоровлення учнів; 
– проведення позакласного заходу спрямованого на озброєння школярів додатковими знаннями з 

формування, збереження та зміцнення здоров’я взагалі та підвищення у них мотивації до формування 
власної культури здоров’я зокрема. 
Проведення занять з навчального предмету „Основи здоров’я” повинно здійснюватись обов’язково у 

присутності вчителя, що викладає цей предмет у школі та методиста педагогічної практики, який пройшов 
відповідну підготовку щодо особливостей його викладання. Серед обов’язкових вимог до студентів повинно 
бути заздалегідь підготовлені конспекти уроку з предмету „Основи здоров’я”. Важливо, також, щоб кожний 
студент відвідував не тільки заняття які проводить вчитель, але й декілька занять його товаришів студентів-
практикантів й відповідно здійснювати валеологічний аналіз уроку. Валеологічний аналізу уроку “Основи 
здоров'я” може відбуватися за допомогою схеми розробленої Харківським інститутом удосконалення вчителів 
[3].  

Проведення уроків з фізичної культури студентами повинно передбачати застосовування оздоровчих 
технологій (самомасаж, оздоровче дихання, аутогенне тренування, загартування та ін.), що значною мірою 
сприяють вихованню здорових учнів.  

Як і у попередньому випадку майбутні вчителі повинні здійснювати валеологічний аналіз уроку з 
фізичної культури. Валеологічний аналіз уроку фізичної культури являє собою певний аналіз діяльності 
вчителя й учнів під час уроку й спрямований на виявлення недоліків та з’ясування якості навчально-виховного 
процесу у контексті збереження й зміцнення здоров’я школярів. 

Оскільки предмет фізична культура поділяється на підготовчу (вступну), основну й заключну частину, 
студентам рекомендується здійснювати валеологічний аналіз уроку відповідно до кожної частини уроку, що 
значною мірою полегшує завдання й допомагає студентам системно підходити до аналізу.  

Підготовча частина включає наступне:  
1. З’ясування завдань уроку (чи заплановані завдання стосовно формування, збереження та зміцнення 

здоров’я школярів), а також місця проходження заняття (спортивний зал школи, спортивний майданчик школи, 
басейн тощо).  

2. Визначення зовнішнього вигляду викладача й учнів (відповідність спортивного одягу учнів порі року, 
місцю проведення заняття, розділу програми, що вивчається). 

3. З’ясування емоційного фону класу (настрій школярів, їх мотивація до заняття, настрій учителя). 
4. Визначення, чи приділяється увага на початку уроку теоретичній частині (надання інформації з питань 

здорового способу життя, безпечної поведінки тощо). 
5. З’ясування, чи приділяється вчителем увага стосовно формування в учнів постави під час стройових та 

інших вправ. 
6. З’ясування, чи з бажанням учні виконують загальнорозвивальні та спеціальні вправи. 
7. Визначення доцільності підбору загальнорозвивальних вправ з урахуванням контингенту (віку 

школярів). 
8. Визначення, чи застосовуються у підготовчій частині уроку вправи: 



– оздоровчого дихання; 
– прийоми самомасажу з метою підготовки м’язів та зв’язок до  виконання складних вправ. 

Основна частина передбачає:  
1. Визначення атмосфери на уроці (чи відрізняється вона від тієї, що була на початку уроку). 
2. Визначення відповідності навантаження віку учнів та врахування вчителем окремого навантаження для 

хлопців і дівчат.  
3. Виявлення стосунків між учнями (дружелюбність, взаємодопомога, ввічливість чи, навпаки, агресія, 

прояви невдоволення одне одним, насміхання). 
4. З’ясування, як часто вчитель сприяє підвищенню активності учнів, виробленню в них мотивації до 

занять фізичною культурою. 
5. Виявлення, чи звертає учитель увагу на стан самопочуття кожного окремого учня, його емоційно-

психологічний стан, мотивацію до заняття. 
6. Визначення, чи схильний учитель до образ, викриків, несправедливих покарань. 
7. Виявлення, чи намагається вчитель сприяти загартуванню школярів (організація, надання методичних 

рекомендацій з цього приводу тощо). 
8. Визначення дій учителя в разі виникнення конфліктів між учнями під час спортивної гри (баскетбол, 

футбол, гандбол тощо).  
Заключна частина включає:  
1. Виявлення, чи застосовуються наприкінці заняття вправи на відновлення дихання та приведення стану 

організму близького до норми (аутогенне тренування, релаксація тощо). 
 2. Визначення, чи передбачає домашнє завдання для учнів спрямування валеологічного характеру. 
3. З’ясування настрою школярів наприкінці уроку, його відмінності від початкової та основної частини 

уроку (чи є учні, які незадоволені заняттям) [1, 208-209].  
Також під час проходження педагогічної практики студентів важливо залучати до науково-дослідної 

роботи. Майбутні вчителі на практиці повинні здійснювати дослідження, що стосуються визначення стану 
здоров’я учнів на духовному, психічному й фізичному рівнях, аналізувати ставлення школярів до занять з 
фізичної культури, вивчати у них рівень сформованості культури здоров’я тощо. 

Цього можна цілком спромогтися орієнтуючись на критерії духовного, психічного та фізичного здоров’я 
школярів розроблених вітчизняним науковцем В. Горащуком. Проведені дослідження дозволять майбутнім 
учителям (ураховуючи індивідуальні особливості та стан здоров’я кожного учня) підбирати відповідні 
оздоровчі технології та надавати допомогу школярам у побудові індивідуальної оздоровчої системи. Не менш 
важливим, на наш погляд, є проведення майбутніми вчителями одного з позакласних заходів спрямованого на 
озброєння школярів додатковими знаннями з формування, збереження та зміцнення, а також підвищення їх 
мотивації до формування власної культури здоров’я. Це можуть бути: проведення вікторин, тематичних 
вечорів, КВК тощо. 

Висновки. 
Отже, вищезазначене дає змогу зробити висновок, що існуюча програма педагогічної практики потребує 

суттєвих доповнень відповідно сучасних завдань шкільної освіти. Оновлена програма педагогічної практики 
дозволить максимально наблизити студентів до майбутньої професійної діяльності в контексті формування 
культури здоров’я школярів. 

Перспективи досліджень нами вбачаються у подальших розробках проблеми професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичного виховання до виховання всебічно розвинених та здорових школярів.  
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