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Анотація. У статті визначено шляхи підвищення ефективності 
підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 
формування мотивації до здорового способу життя у школярів, 
які відносяться до спеціальних медичних груп. Розглядаються 
засоби формування життєвих навичок учнів спеціальних 
медичних груп, що можуть здійснюватись більш ефективно за 
умови оновлення змісту, форм і методів підготовки майбутніх 
учителів з урахуванням сучасних вимог до професійних знань, 
умінь та навичок майбутніх учителів як творчих особистостей, 
що спроможні забезпечити цей процес у загальноосвітніх 
навчальних закладах.
Ключові слова: фізична культура, спеціальні медичні групи, 
здоровий спосіб життя, життєві навички.
Аннотация. Иванова Л.И. Подготовка будущих учителей 
физической культуры к формированию мотивации на здо-
ровый способ жизнь учеников, которые имеют отклонения 
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Вступ
Загальновідомо, що саме здоров’я нації є тим 

показником цивілізованості держави, що відобра-
жає соціально-економічне становище суспільства. 
Таке бачення підтверджується і Резолюцією ООН 
№38/54 (1997 рік), згідно з якою здоров’я насе-
лення вважається головним критерієм доцільності 
ефективності всіх без винятку сфер господарської 
діяльності.

За даними обстеження, що проводилось Укра-
їнським центром здоров’я, у межах інформаційно-
діагностичної оздоровчої програми “Школяр”, ви-
значено, що серед 60 тисяч дітей і підлітків віком 
6-18 років, 36% мають низький рівень фізичного 
здоров’я, 34% – нижчий за середній, 22,5% – серед-
ній, у 6,7% учнів рівень фізичного здоров’я є ви-
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щим за середній і лише 0,8% українських дітей ма-
ють високий рівень фізичного здоров’я. Вступаючи 
до школи, 80% дітей мають порушення здоров’я; 
14,5% з них мають надлишкову масу тіла й ожирін-
ня, а недостатню вагу – 7,1% дітей [1].

За даними Міністерства охорони здоров’я 
України, останніми роками відбувається підви-
щення рівня захворюваності й поширення хвороб 
серед молоді за всіма їх класами. Найбільше зросла 
захворюваність на хвороби крові та кровотворних 
органів, новоутворення, хвороби сечостатевої та 
кістково-м’язової систем і сполучної тканини, а та-
кож системи кровообігу. Безперервно зростає кіль-
кість дітей, які мають спадкові і вроджені захворю-
вання. Таких сьогодні в Україні майже 50%.

Міністр освіти і науки України Іван Вакарчук 
у своєму виступі на спільній із Міністерством охо-
рони здоров’я України та Міністерством України у 
справах сім’ї, молоді та спорту колегії з питань ре-
формування фізичної культури, збереження здоров’я 
учнівської та студентської молоді у навчальних за-
кладах України, що відбулася 11 листопада 2008 
року, зазначив: “У формуванні мотивів здорового 
способу життя можна очікувати позитивних резуль-
татів, коли за справу береться належно підготовле-
ний педагог. Для вчителя фізичного виховання – це 
здатність бачити за кожною своєю професійною 
дією її значення для здоров’я дитини. Скажемо пря-
мо: у шкільних вчителів немає належної компетен-
ції у розумінні того, як вести цю роботу. Більшість 
учителів фізичної культури не готові працювати з 
учнями спеціальних медичних груп, кількість яких 
щороку зростає”. Міністр освіти і науки України 
Іван Вакарчук наголосив на тому, що у сучасних 
умовах «потребує змін підготовка майбутніх учи-
телів фізичної культури та організація підвищення 
кваліфікації вже працюючих фахівців» [9].

Робота виконана за планом НДР національ-
ного педагогічного університету імені М.П. Драго-
манова.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою статті є визначення шляхів підви-

щення ефективності підготовки майбутніх учителів 
фізичної культури до формування у школярів, які 
належать до спеціальних медичних груп, мотивації 
на здоровий спосіб життя. 

Ю.В. Васьков зазначає, що «критерієм ефек-
тивності фізичного виховання учнів спеціальної 
медичної групи є достатній рівень їх компетент-
ності, що виражається в опануванні теоретико-
методичними знаннями навчальної програми, пев-
ним рівнем фізичного розвитку і здоров’я, умінням 
використовувати різноманітні засоби фізичної куль-
тури в повсякденному житті, дотриманням здоро-
вого способу життя» [2, с. 29]. 

Загальновідомо, що стан здоров’я сучасної 
людини залежить не лише від її спадковості, а й від 
умов проживання та ставлення до свого здоров’я. 

Формування належного ставлення до влас-
ного здоров’я важливо розпочинати зі школи, 
оскільки, по-перше, це єдина структура, через 

яку «проходить» усе населення країни; по-друге, 
навчально-виховний процес – систематизований 
процес, за допомогою якого можливо формувати 
мотивацію щодо здорового способу життя. Тому 
роль школи у збереженні і зміцненні здоров’я є 
визначальною. А досягти позитивного результату 
можна лише тоді, коли до справи береться підготов-
лений, кваліфікований педагог. 

Результати досліджень.
З переходом на 12-річний термін навчання 

освітня галузь «Здоров’я і фізична культура» (в 
молодшій та основній школі) реалізується пред-
метом «Фізична культура» та предметом «Основи 
здоров’я», який інтегрує знання з валеології та без-
пеки життєдіяльності.

Мета предмета «Основи здоров’я» – форму-
вання в учнів свідомого ставлення до свого життя і 
здоров’я, оволодіння основами здорового способу 
життя та життєвими навичками, безпечної для жит-
тя і здоров’я поведінки – багато в чому співпадає 
з метою предмета «Фізична культура». Так, напри-
клад, наскрізна змістова лінія «Фізична складова 
здоров’я» предмету «Основи здоров’я» присвячена 
розкриттю закономірностей та механізмів фізичної 
компоненти здоров’я та, а саме: 

формування в учнів позитивної мотивації щодо • 
здорового способу життя, 
навчання ефективним принципам організації на-• 
вчального процесу та активного відпочинку, 
формування навичок догляду за своїм тілом, • 
запобігання найпоширенішим соматичним та 
інфекційним захворюванням, нещасним випад-
кам, травматизму.
формування•  життєвих навичок, що сприяють 
фізичному здоров’ю: навички раціонального 
харчування (дотримання режиму харчування; 
уміння складати харчовий раціон, враховую-
чи реальні можливості і користь для здоров’я; 
вміння визначати і зберігати високу якість хар-
чових продуктів), навички рухової активності 
(навички виконання фізкультурно-оздоровчих 
заходів у режимі дня, навички занять 
гігієнічною фізичною культурою, навички за-
нять оздоровчо-рекреативною фізичною куль-
турою), санітарно-гігієнічні навички (навички 
особистої гігієни, уміння виконувати гігієнічні 
процедури), режим праці та відпочинку (вміння 
чергувати розумову і фізичну активність, вміння 
знаходити час для повноцінного відпочинку), 
навички активного відпочинку.
Але, на жаль, ані збільшення годин на фі-

зичну культуру, ані введення окремого додаткового 
предмета «Основи здоров’я» не в змозі забезпечити 
достатню ефективність формування здорового спо-
собу життя учнів. Це питання, яке може вирішити 
тільки весь педагогічний колектив школи, що й за-
декларовано у державних нормативних документах. 
На жаль, більшість вчителів загальноосвітнього на-
вчального закладу не має достатньої підготовки з її 
проведення, а вчитель фізичної культури не може 
забезпечити її в повному обсязі (наприклад, фіз-
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культхвилинки на уроках та заходи в режимі подо-
вженого дня). Тому спостерігається низька її ефек-
тивність наслідком чого є значне зниження рівня 
здоров’я школярів за час навчання. 

Це свідчить про те, що існує необхідність 
у підготовці нової генерації фахівців (як учителів 
фізичної культури, так й інших предметів), які з 
одного боку спроможні планувати, координувати 
та надавати відповідну методичну допомогу вчи-
телям в організації відповідних заходів, а учням у 
самостійних заняттях та з іншого – вміти інтегру-
вати формування життєвих навичок в зміст різних 
загальноосвітніх предметів. 

Головне першочергове завдання у формуван-
ні здорового способу життя, культури здоров’я – це 
підвищення мотивації дітей та молоді у прагненні 
бути здоровими. 

Мотивація – це спонукання до діяльності, що 
викликає активність учнів. Досліди психологів по-
казують, що активність зумовлена трьома фактора-
ми: потреби, мотиви (причини, що визначають вибір 
спрямованості поведінки), емоції (суб’єктивні пере-
живання та установки поведінки, які впливають на 
потреби) [3]. Мотивація на здоровий спосіб життя – 
це система ціннісних орієнтацій, внутрішніх спонук 
до збереження, відновлення і зміцнення здоров’я.

Оскільки без активності самих учнів продук-
тивна діяльність неможлива, то у процесі навчання 
педагогу необхідно впливати на емоції, мотиви та 
потреби учнів.

Виходячи з цього, у процесі професійної під-
готовки студентів факультету фізичного виховання 
НПУ імені М.П. Драгоманова під час вивчення дис-
циплін “Методика викладання предмету “Основи 
здоров’я” та “Теорія та методика оздоровчої фізич-
ної культури” нами використовується метод проек-
тів, який дозволяє, на нашу думку, більш ефективно 
готувати майбутніх учителів до формування життє-
вих навичок здорового способу життя у школярів 
завдяки можливому використанню міжпредметних 
зв’язків декількох предметів.

У процесі професійної підготовки студентів 
факультету фізичного виховання велике значен-
ня надається спрямуванню навчального процесу 
на оволодіння ними системою теоретичних знань, 
використання засобів фізичного виховання у про-
філактиці захворювань, розвитку фізичних якостей 
школярів, самостійних заняттях школярів з метою 
активного відпочинку в режимі навчального дня та 
у вихідні чи на канікулах; практичних умінь: про-
водити навчальні, секційні та заняття з учнями, які 
за станом здоров’я входять до спеціальних медич-
них груп; організовувати та проводити позаурочні 
фізкультурно-оздоровчі заходи, надавати методич-
ну допомогу у проведенні фізкультурно-оздоровчих 
заходів у режимі навчального дня іншим вчителям, 
а також сприяти формуванню особистісних якостей 
майбутніх педагогів, які допоможуть їм у подаль-
шій роботі зацікавити школярів заняттями фізични-
ми вправами та залучати їх до здорового способу 
життя.

Під час проведення практичних занять з теми 
“Форми і методи формування позитивної мотивації 
на здоровий спосіб життя у дітей та молоді” дис-
ципліни “Методика викладання предмету “Основи 
здоров’я” та «Теорія та методика оздоровчої фі-
зичної культури» широко впроваджуються методи 
проблемно-розвиваючого навчання (монологічний, 
показовий, діалогічний, евристичний, дослідниць-
кий, алгоритмічний, програмований) з виконанням 
завдань на складання питань до вивченої теми, на 
складання кросвордів з формулюванням питань, на 
пошук раціонального способу діяльності, на аналіз 
ситуацій і т. ін., а також інтерактивні методи навчан-
ня: робота в групах, дискусії, аналіз життєвих ситуа-
цій, рольові ігри, дебати, “мозковий штурм” [3].

Враховуючи те, що “мислити людина почи-
нає тоді, коли в неї виникає потреба щось зрозумі-
ти, коли виникає запитання, подив, здивування, піз-
навальна суперечність, а розумовий процес завжди 
спрямований на розв’язування певної задачі” [4], 
під час вибору методів ми виходили з того, що кож-
ний з них орієнтований на вирішення визначеного 
кола завдань і при цьому сприяє мотивації, розви-
тку мислення. Тому, оцінюючи можливості кожно-
го метода навчання, знаючи його сильні та слабкі 
сторони, ми обирали на цій основі їх оптимальне 
узгодження. Питання та завдання, що добираються 
на практичне заняття формулюються з таким роз-
рахунком, щоб студенти могли продемонструвати 
самостійно набуті знання, уміння, навички. Увага 
студентів акцентується не стільки на дії по алгорит-
му, скільки на складанні алгоритмів, що має сприя-
ти розвитку творчих здібностей.

О.Г. Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І. Філіпчен-
ко вважають, що “самостійна робота – це форма 
навчання, при якій студент засвоює необхідні зна-
ння, оволодіває вміннями і навичками, навчається 
планомірно, систематично працювати, мислити, 
формувати свій стиль розумової діяльності. Відмін-
ність її від інших форм навчання в тому, що вона 
передбачає здатність студента самому організувати 
свою діяльність у відповідності з поставленим за-
вданням” [5].

З метою активізації самостійної роботи сту-
дентів найбільша увага приділяється тому, щоб на-
вчити студентів самостійно поповнювати свої зна-
ння, орієнтуватися у відборі необхідної інформації, 
вміти використовувати отримані знання на практи-
ці; опануванні студентами логічних прийомів мис-
лення (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення), а 
також набуттю вмінь знаходити та засвоювати по-
трібну інформацію з найменшими витратами часу, 
систематизувати та класифікувати її, орієнтуватися 
у складних дискусійних питаннях, будувати само-
стійну роботу з перспективою на кінцеву мету. 

Загальновідомо, що найважливіший засіб 
управління навчальним процесом, що дає змогу 
визначити якість навчання студентів – контроль, 
облік та оцінювання їх знань. Як вважають О.Г. 
Мороз, В.О. Сластьонін, Н.І. Філіпченко, “педагог, 
перевіряючи знання студентів, не лише визначає, 
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знає чи ні студент той чи інший навчальний ма-
теріал, але й встановлює рівень його мислення, 
ступінь розуміння, з’ясовує підхід, використаний 
студентом у навчальній роботі, дає конкретні реко-
мендації [5, с. 81]”. 

Відповідно до класифікації Бенджаміна Блу-
ма, ступінь розвитку навичок творчого і критичного 
мислення має шість рівнів: знання, розуміння, вико-
ристання, аналіз, синтез та оцінювання [6]. Зазвичай 
у практиці вищої школи розрізняють чотири рівні 
(які відповідно і оцінюються): перший тип мислен-
нєвої діяльності ґрунтується на вирішенні типових 
завдань за зразком та розпізнанні об’єкта, предмета, 
явища; другий характеризується розумінням явищ, 
що вивчаються, та можливістю відтворення знань; 
третій (початковий розвиток творчості) – формуван-
ням вміння бачити проблему вивчення, самостійно 
її формулювати; четвертий характеризується мож-
ливістю реалізації творчих здібностей. У зв’язку 
з цим у процесі професійної підготовки, на нашу 
думку, доцільно використовувати для самостійної 
роботи за зразками, конструктивно-варіативні, ев-
ристичні (частково-пошукові), творчо-дослідницькі 
[7], а також спиратися на форми проектувальної ді-
яльності, що розроблені М.Н. Дудіною [8, с. 211]. 

З метою формування першого рівня мислен-
нєвої діяльності у навчальному процесі підготовки 
майбутніх учителів до фізкультурно-оздоровчої ро-
боти нами використовувались завдання типу «від-
бір комплексів вправ для вирішення різних завдань 
(наприклад, уроку)» та «вибір правильної відпо-
віді на тестові завдання серед декількох». З метою 
формування другого рівня мисленнєвої діяльності 
ми використовували завдання типу самостійного 
складання комплексів вправ відповідно до завдань 
занять, написання повних конспектів занять, уза-
гальнення літературних джерел. З метою форму-
вання третього рівня мисленнєвої діяльності ми 
використовували завдання самостійного складання 
документів планування заходів з їх деталізацією. 

Реалізацією творчих здібностей (четвертий 
рівень), на нашу думку, є спроможність студента са-
мостійно розробити свій, не схожий на інші, проект. 
Саме створення проекту фізкультурно-оздоровчої 
роботи у загальноосвітньому навчальному за-
кладі, в якому передбачається інтеграція знань не 
тільки предметів «Фізична культура» та «Основи 
здоров’я», але й інших, що вивчаються у школі, є 
свідченням досягнення цього творчого рівня. 

Такий підхід, на нашу думку, дозволяє роз-
вивати у майбутніх учителів пізнавальні навички, 
вміння самостійно конструювати свої знання та 
орієнтуватися в інформаційному просторі, сприяє 
розвитку творчого і критичного мислення, вміння 
побачити, сформулювати і вирішити проблему. І 
тому, на нашу думку, використання цього методу 
впливає на розвиток інтелектуальних і творчих зді-
бностей студентів, усвідомлення ними важливості 
фізкультурно-оздоровчої роботи з учнями, що, в 
свою чергу, впливає на мотиваційний компонент 

підготовки, а згодом дозволить стати здатними до 
самореалізації, самостійного мислення, прийняття 
важливих рішень; вміння самостійно розв’язувати 
важливі проблеми, а також сприяти формуванню в 
учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров’я, 
оволодіння ним основами здорового способу життя 
та життєвими навичками. 

Висновки. 
Таким чином, на нашу думку, формування 

життєвих навичок учнів спеціальних медичних 
груп може здійснюватись більш ефективно за умо-
ви оновлення змісту, форм і методів підготовки 
майбутніх учителів з урахуванням сучасних вимог 
до професійних знань, умінь та навичок майбутніх 
учителів як творчих особистостей, що спроможні 
забезпечити цей процес у загальноосвітніх навчаль-
них закладах. 

Перспективи подальших досліджень ми 
вбачаємо у розробці відповідного навчально-
методичного забезпечення підготовки майбутніх 
учителів фізичної культури до роботи з учнями за-
гальноосвітніх навчальних закладів, які за станом 
здоров’я належать до спеціальних медичних груп.
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