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Анотація. Проблема забезпечення високої життєздатності лю-
дини пов’язана з економічним, політичними та соціальними 
впливами. Для реалізації власного потенціалу кожному індивіда 
необхідно навчити вміло використовувати ресурси власного 
здоров’я. Суттєвою особливістю у підготовці учителя до викла-
дання основ здоров’я є оволодіння методиками формування і 
розвитку життєво необхідних рухових умінь і навичок. Доцільно 
введення спецкурсів в інтегровані навчальні плани, забезпечен-
ня достатню кількість підручників і навчальних посібників, ме-
тодичних рекомендацій з питання основ здоров’я.
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Аннотация. Кондрацькая Г.Д., Максимяк Я.О., Будынкевыч 
С.Н. Технология подготовки студентов –  будущих учителей 
к преподаванию основ здоровья. Проблема обеспечения высо-
кой  жизнедеятельности человека связана с экономическими, по-
литическими и социалистическими влияниями. Для реализации 
собственного потенциала каждого индивида необходимо научить 
умело использовать ресурсы собственного здоровья. Существен-
ной особенностью в подготовке учителя к преподаванию основ 
здоровья является овладения методиками формирования и раз-
вития жизненно необходимых двигательных умений и навыков. 
Целесообразно введение спецкурсов в интегрированные учеб-
ные планы. Необходимо обеспечение достаточным количеством 
учебников и учебных пособий, методических рекомендаций по 
основам здоровья.
Ключевые слова: подход, учебный, процесс, здоровья.
Annotation. Kondratska H.D., Maxymyak C.O., Budynkebych 
S.N. Technology of preparation of students - the future teachers 
to teaching bases of health. The problem of maintenance of high life 
activity of the person is connected to economic, political and socialist 
effects. For realization of a self-potential of each individual it is nec-
essary to learn to use resources of natural health skilfully. Essential 
singularity in preparation of the teacher to teaching bases of health 
is mastering by procedures of formation and development of vital 
motorial skills. Injection of special courses in integrated curricula is 
expedient. Maintenance by enough of textbooks and manuals, me-
thodical recommendations on bases of health is necessary.
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Вступ. 
Аналіз процесів реформування освітніх сис-

тем у розвинених країнах, засвідчує, що вони зумов-
лені необхідністю формулювання нової парадигми 
освіти. В умовах сучасної соціально-економічної 
інтеграції підвищуються вимоги до якості підготов-
ки фахівців з основ здоров’я.

Професійних успіхів досягають переважно 
випускники, які володіють не тільки глибокими про-
фесійними знаннями, вміннями та навичками, а й 
вільно орієнтуються в індивідуально-психологічних 
особливостях, емоційно-стресових процесах і мо-
жуть знайти шляхи вирішення цієї проблеми. 

Нова парадигма, формування свідомо–
здорової нації, є пріоритетним завданням освіти, 
яке передбачає орієнтацію її на інтереси та потреби 
особистості.

Пошук шляхів вирішення поставлених за-
вдань є впровадження відповідно нових моделей 
освіти. 

Одним із факторів професійного становлення 
фахівця з основ здоров’я є вміння використовувати 
інтегровано знання, вміння та навички набуті під 
час навчання на факультетах фізичного виховання.

Світова культура, екологія, медицина, еконо-
міка вимагають від системи освіти інноваційного 
підходу до вирішення завдання оздоровлення сус-
пільства. Одним із шляхів розв’язання глобального 
питання є використання сучасних фізкультурно-
оздоровчих технології у фізичному вихованні різ-
них груп населення. На нашу думку, цю проблему 
з найменшими економічними затратами можуть ви-
рішити фахівці галузі фізичного виховання.

Робота виконана за планом НДР кафедри фі-
зичного виховання Дрогобицького державного пе-
дагогічного університету імені Івана Франка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи - обґрунтувати технологію 

підготовки студентів – майбутніх учителів до ви-
кладання основ здоров’я.

Завдання поставленої проблеми: 
виділити теоретичні засади підготовки фахівців • 
з основ здоров’я;
виокремити інтерактивні методики у підготовці • 
фахівців з основ здоров’я; 
сформувати моделі, які послужать у підготовці • 
фахівця з основ здоров’я.
Результати дослідження. 
В сучасних умовах, враховуючи значне по-

гіршення здоров’я населення, актуальним є питан-
ня підготовки фахівця з основ здоров’я. Вивчення 
наукового фонду, дозволяє стверджувати, що про-
блему формування потреби здорового способу жит-
тя досліджує велика кількість науковців: Бобрицька 
В., Власюк Г. Дубогай О., Гузій Н., Кириленко Т., 
Кривошеева Г., Курлянд З. Аналіз наукових праць 
свідчить, що за останнє десятиліття накопичено чи-
малий досвід роботи, який ґрунтується на широко-
му колі  наукових досліджень у галузі використання 
фізичних вправ для виховання правових, духовних, 
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психологічних, морально-вольових якостей, за до-
помогою яких формуються психоемоційні, фізіоло-
гічні навички, які лежать в основі здоров’я людини 
[1, 2, 3].

Проблема формування здорового індивіда як 
суб’єкта сучасного суспільства завжди була пред-
метом уваги вчителів фізичної культури.

У зв’язку із специфікою фізкультурної осві-
ти, учителі фізичної культури мають можливість 
забезпечити суспільство глобальною програмою 
вирішення проблеми оздоровлення суспільства. 
Учителі фізичної культури мають ґрунтовні знання 
з використання сучасних фізкультурно-оздоровчих 
технологій у фізичному вихованні різних груп на-
селення. Для збереження і відновлення здоров’я, 
фізичного вдосконалення використовують різні 
види фізкультурно-оздоровчих занять: рекреаційно-
оздоровчі, профілактично-оздоровчі, кондиційні 
тренування [5].

Труднощі у професійній підготовці учите-
лів фізичної культури значною мірою пов’язані із 
тим, що часто ототожнюється зміст вищої освіти 
із загальними результатами професійної діяльнос-
ті спеціалістів. При цьому рідко викладачі беруть 
до уваги соціальні фактори впливу у професійній 
діяльності спеціалістів в цілому, рідко аналізується 
структура і зміст усієї професійної діяльності учи-
теля фізичної культури.

Однією з принципово важливих умов забез-
печення знань про основи здоров’я є формування 
вміння зберегти та зміцнювати власне здоров’я та 
здоров’я інших людей через засоби фізичної куль-
тури.

В умовах переходу системи освіти до надан-
ня студентам можливості  вибору навчальних дис-
циплін, робить їх самостійними й активними.

На факультетах фізичного виховання під-
готовка учителя до викладання основ здоров’я 
проводиться під час викладання таких дисциплін: 
валеології, соціології, культурології, анатомії та 
фізіології, основ медичних знань, гігієни, охорони 
праці, безпеки життєдіяльності, спортивних дисци-
плін та теорії і методики фізичного виховання. 

Такий підхід, дає змогу студентам в сучасних 
умовах навчання не тільки отримувати знання, як 
сукупність фактів, теорій, але і гармонійно, інтелек-
туально і фізично розвиватися, формує вміння і на-
вички організовувати, спрямовувати, узагальнюва-
ти, корегувати і контролювати фізичну підготовку

Для перевірки рівня знань студентів з про-
блеми формування здорового способу життя засо-
бами фізичної культури було розроблено анкету.

За допомогою анкетування було виявле-
но рівень знань майбутніх педагогів про основи 
здоров’я. 

У педагогічному експерименті брали участь 
студенти факультету фізичного виховання та педа-
гогічного факультету Дрогобицького державного 
педагогічного університету імені Івана Франка. 
Аналіз результатів анкетування дозволяє ствер-

джувати, що студенти не зовсім добре розуміють 
вплив засобів фізичної культури на здоровий спосіб 
життя. Майбутні фахівці мають приблизне уявлен-
ня про сутність цього явища в суспільстві та його 
структуру.

 За результатами анкетування, самооцінка 
студентами рівня своєї підготовки до вирішення 
окресленої проблеми є достатньо низькою. Лише 
у 18% респондентів рівень знань з окресленої про-
блеми достатньо високий,  25% – високий, 35% - 
середній і 22% студентів оцінили свій рівень знань 
нижче за середній.

Зауважимо, що вирішальним чинником у 
формуванні здорового суспільства може бути фі-
зично підготовлена людина, здатна своєчасно ви-
користовувати теоретичні знання, набуті уміння та 
навички на практиці, для формування потреби здо-
рового способу життя.

Фахівець з основ здоров’я повинен вміти 
розробити і реалізовувати спеціальні програми, 
організовувати і проводити заняття використову-
ючи фізичні вправи, комплекси лікувальної фізич-
ної культури, пропагувати здоровий спосіб життя, 
контролювати ефективність проведення занять з 
фізичними вправами.

Аналізуючи підходи до підготовки фахівців 
з основ здоров’я у вищих навчальних закладах фіз-
культурного профілю, ми прийшли до думки, що на 
сьогоднішній день необхідним є розробка та впро-
вадження нових моделей, які допоможуть сформу-
вати нові інтегровані знання про підтримку і від-
новлення здоров’я кожної людини.

Суттєвою особливістю у підготовці учителя 
до викладання основ здоров’я є оволодіння мето-
диками фізичного виховання з ціллю формування 
і розвитку життєво-необхідних рухових умінь і на-
вичок.

Пропонується у підготовці учителів з основ 
здоров’я використовувати такі моделі:

Змістовно-операційна модель1. , враховує у 
підготовці студентів дві сторони: 

 а) систему провідних знань (уявлення, факти, по-
няття, закони, теорії); 
 б) засоби учіння (інструмент одержання і перероб-
ки інформації та застосування знань на практиці).

2. Мотиваційна модель допоможе виявити 
потреби, інтереси, мотиви, тобто все, що залучає 
студента до активного учіння, підтримує цю актив-
ність впродовж етапів навчального пізнання.

3. Орієнтаційна модель – ознайомить з ме-
тодами навчально-пізнавальної діяльності, її плану-
ванням і прогнозуванням.

4. Ціннісно-вольова модель охоплює увагу, 
волю, емоційну забарвленість навчального проце-
су.

5. Контролююча модель – це систематичне 
отримання зворотної інформації про хід дії на під-
ставі звірення результатів діяльності із завданнями, 
що виконуються.



76

Рис 1. Технологія підготовки учителя до викладання основ здоров’я

Змістовно-операційна модель
підготовки учителя до викладання основ здоров’я

Цикл гуманітарної 
та соціально-
економічної

Цикл 
математичної 
та природничо-

наукової

Цикл професійної Цикл практичної

Анатомія, фізіологія, гігієна, валеологія, 
екологія, спортивна медицина, педагогіка, 

психологія

Спортивні дисципліни, теорія і методика 
фізичного виховання, оздоровчі види 
діяльності (ходьба, біг, спортивні танці, 
танцювальний фітнес, заняття на воді, 
єдиноборства, рекреаційні ігри, туризм)

Мотиваційна модель підготовки вчителя до викладання основ здоров’я

Діагностика фізичного розвитку і 
психологічного стану людей різного віку

Бесіда, дискусії, прес-конференції (з 
освітянами, батьками, методистами з ФВ), 

рольові ігри, моделі уроку з ФВ

Орієнтаційна модель: Усвідомлення потреби і реалізація творчої активності застосовую-
чи оздоровчі програми (контроль і самоконтроль)

Ціннісно-вольова модель: форми - заняття, фізкультурно-художні свята, ранкові 
гімнастики, фізкультурні паузи, фізкультурні хвилинки

Контролююча модель: реалізація принципів систематичності, доступності, поступового 
збільшення навантажень, орієнтація та певні норми навантаження

 (щоденник здоров’я, лікарський контроль)
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Основна особливість, яка відрізняє цю тех-
нологію, її мобільність та адаптивність до кожної 
ситуації (рис.1.).

Висновки. 
Отже, з метою підготовки висококваліфіко-

ваних фахівців з основ здоров’я вважаємо за до-
цільне введення спецкурсів в інтегровані навчальні 
плани, забезпечити достатню кількість підручників 
і навчальних посібників, методичних рекомендацій 
з питання основ здоров’я.

Перспективи подальших досліджень цієї 
проблеми полягають у підготовці кадрів до викла-
дання основ здоров’я у поєднанні з різними спеці-
альностями.  
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