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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Протягом багатовікової історії людства значна 
увагаприділялася збереженню та зміцненню здоров’я молодого покоління – 
запоруки процвітання кожної нації. На сучасному етапі розвитку українського 
суспільства в умовах стрімкого погіршення стану здоров’я дітей це питання набуло 
особливої актуальності. 

Відповідно до нормативно-правових документів – Конституції України, законів 
України «Про охорону дитинства», «Про загальну середню освіту», «Про вищу 
освіту»,Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року та 
інших,створення оптимальних умов для формування, збереження й зміцнення 
здоров’я учнівської молодіє на сьогодні одним із пріоритетів державної політики у 
сфері освіти. 

Водночас, за данимиВсесвітньої організації охорони здоров’я, значна частина 
захворювань дітей і молоді має так звану дидактогенну природу (незадовільна 
організація шкільного фізичного виховання, дидактичні неврози, стомлення учнів), 
тобто напряму викликана або спровокована школою.За цих обставин, перед вищою 
педагогічною школою досить гостро постає завдання щодо розроблення програми 
дій, спрямованих на збереження здоров’я молодого покоління. Одним із ефективних 
шляхів вирішення цього завдання є підготовкавчителів до застосування 
здоров’язбережувальних технологій. Особлива роль в цьому належить, перш за все, 
учителю основ здоров’я, адже саме його професійна діяльність спрямована на 
озброєння учнів знаннямипро основиздоров’я, уміннями та навичками 
йогозбереження, формування в молоді переконання в пріоритетності здоров’я як 
умови реалізації фізичного, психічного, соціального та духовного потенціалу 
особистості.  

Однак результати проведеного пілотажного дослідження, у якому брали участь 
43 майбутні вчителі основ здоров’я, які навчаються в Харківському національному 
університеті імені В. Н. Каразіна, і 30 учителів-практиків, які викладають шкільний 
предмет «Основи здоров’я» в загальноосвітніх школах міста Харкова, засвідчили, 
що проблема підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі на належному рівні не 
вирішується. Так, за результатами анкетування 60% студентів мають ситуативний, 
тобто нестійкий, рівень інтересу до використання здоров’язбережувальних 
технологій у навчально-виховному процесі. Аналіз відповідей учителів показав, що 
лише 33% респондентів розглядають зміст і завдання педагогічної діяльності в 
нерозривній єдності із питаннямизбереження здоров’я учнів. 

На підставі аналізу результатів пілотажного дослідження зроблено висновок 
про те, що реальна освітня практика вимагає розв’язання проблеми підготовки 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі. 

Теоретичний аналіз психолого-педагогічних джерел свідчить про те, що 
проблемі збереження здоров’ядітей та учнівської молоді приділяється значна увага з 
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боку вітчизняних і зарубіжних авторів, зокрема в таких аспектах: психолого-
педагогічні засади педагогіки здоров’я (В. Бабич, Т. Бойченко, Ю. Васьков, 
Л. Ващенко, В. Горащук, О. Іонова, С. Кириленко, В. Оржеховська, С. Страшко, 
Л. Сущенко, С. Омельченко та інші); теоретико-методологічні основи професійної 
підготовки майбутніх учителів основ здоров’я (Ю. Бойчук, В. Бобрицька, 
М. Гончаренко, М. Гриньова, О. Кабацька, Т. Куйдіна, Н. Самойлова, В. Шахненко, 
О. Шевчук та інші); розробка та використання здоров’язбережувальних технологій в 
освітньому процесі (С. Гаркуша, О. Дубогай, В. Єфімова, Ю. Лук’янова, 
О. Міхеєнко, М. Смірнов, Ю. Цюпак та інші).  

Разом із тим,проблема підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі не ставала 
предметом спеціального дослідження в педагогічній науці. 

Актуальність вивчення означеної проблеми посилюється необхідністю 
подолання об’єктивно наявних у сучасній освіті суперечностей між: 

•потребою українського суспільства в здоровому молодому поколінні та 
негативною динамікою в стані здоров’я дітей і молоді; 

•потенційними можливостями вчителів основ здоров’я у формуванні, 
збереженні та зміцненні здоров’я учнів інедостатнім рівнем підготовки майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі;  

•необхідністю ефективної підготовки учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі та відсутністю науково 
обґрунтованої методичної системи забезпечення цього процесу. 

Актуальність, недостатній рівень теоретичної й практичної розробленості 
порушеної проблеми та необхідність усунення вищезазначених суперечностей 
зумовили вибір теми дослідження: «Підготовка майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами.Наукове 
дослідження виконано згідно з темою науково-дослідної роботи кафедри валеології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна «Розробка навчально-
педагогічної системи формування духовної культури студентської молоді як 
елемента здоров’язбережувального освітнього простору»(РК № 0112U005891). Тему 
дисертації затверджено вченою радою філософського факультету Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (протокол № 9 від 20 березня 
2014 р.) й узгоджено в Раді з координації наукових досліджень у галузі педагогіки та 
психології в Україні (протокол № 7 від 30 вересня 2014 р.). 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 
методичну систему підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі.  

Відповідно до мети визначено завдання дослідження: 
1. На підставі аналізу філософської, психолого-педагогічної, валеологічної, 
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медико-біологічної літератури з’ясувати суть поняття 
«здоров’язбережувальнітехнології» та розкрити особливості застосування цих 
технологій в основній школі. 

2. З’ясувати зміст і структуру готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

3. Уточнити критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі.  

4. Теоретично обґрунтувати методичну систему підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі й експериментально перевірити ефективність цієї системи. 

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
професійної діяльності. 

Предмет дослідження – методична система підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі. 

Гіпотеза дослідження полягає в тому, що ефективність підготовки майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі забезпечується впровадженням науково-обґрунтованої методичної 
системи, яка реалізується за такими етапами: підготовчий, пізнавальний, 
практичний і контрольно-корекційний. 

Досягненню мети, вирішенню поставлених завдань і верифікації гіпотези 
сприяло використання комплексу методів дослідження: 

• теоретичних: аналіз філософської, психолого-педагогічної та методичної 
літератури з метою порівняння різних наукових поглядів на досліджувану проблему, 
розгляду теоретичних питань і визначення поняттєво-категорійного апарату;синтез, 
систематизація, узагальненнятеоретичних положеньіпрактичних результатів; 
прогнозування та моделювання для організації поетапного процесу 
підготовкимайбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі; 

•емпіричних: психолого-педагогічні діагностичні методи(анкетування, 
тестування, опитування, бесіда, спостереження за навчальною діяльністю студентів) 
для діагностики рівня сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я 
до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі; педагогічний 
експеримент для перевірки гіпотези дослідження; 

•  статистичних: методиматематичної статистики для кількісного та якісного 
аналізу емпіричних даних. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, що:  
• упершетеоретично обґрунтовано, розроблено й експериментально перевірено 

методичну систему підготовкимайбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі, яку визначено як складну, 
цілісну динамічну систему, що становить сукупність трьох взаємопов’язаних блоків: 
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концептуального (цільова складова, нормативно-правове забезпечення й 
методологічна основа дослідження), змістово-процесуального (етапи реалізації 
методичної системи, технологічний інструментарій, структурні компоненти 
готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі) та критеріально-оцінного 
(критерії з показниками й рівні сформованості готовності майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі), – 
орієнтовану на особистість майбутніх учителів основ здоров’я та спрямовану на 
конкретний педагогічний результат – формування готовності до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі; 

• уточнено зміст поняття «готовність майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі», під яким 
пропонується розуміти інтегроване, складне особистісне утворення, яке формується 
в процесі цілеспрямованої професійної підготовки та характеризує психологічні 
якості (психологічна складова), професійні знання (науково-теоретична складова), 
уміння та навички (практична складова), що забезпечують збереження та зміцнення 
здоров’я учнів;зміст структурних компонентів готовності майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі 
(ціннісно-мотиваційного, змістово-операційного та рефлексивно-оцінного); критерії 
(особистісний, змістовий, рефлексивний), відповідні показники та рівні 
(елементарний, достатній, високий)сформованості визначеної готовності; 

• подальшого розвитку дістали зміст, форми й методи підготовки майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі. 

Практична значущість одержаних результатів полягає в тому, що науково 
обґрунтована методична система підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі пройшла 
експериментальну перевірку й може бути реалізована в сучасних педагогічних 
вищих навчальних закладах. 

Основні положення та результати дослідження впроваджено в навчально-
виховний процес Харківського національного педагогічного університету імені 
Г. С. Сковороди (довідка № 01/10-161 від 26.02.2015 р.), Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна (довідка № 3801/248 від 
04.06.2015 р.), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова 
(довідка № 07-10/1411 від 01.06.2015 р.). 

Теоретичні положення, науково-методичні матеріали та практичні 
напрацювання з питань підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі можуть бути 
використані вчителями для підвищення ефективності навчально-виховного процесу 
в школі, у системі підготовки та перепідготовки педагогічних кадрів, викладачами 
вищих педагогічних закладів для укладання підручників, навчально-методичних 
посібників з питань застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
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школі, а також студентами при написанні курсових і дипломних робіт тощо. 
Апробація результатів дисертації. Основні положення, висновки, результати 

дослідження доповідалисяй обговорювалися на засіданнях кафедри валеології 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2012-2015), під час 
виступів на міжнародних, всеукраїнських і регіональних науково-практичних 
конференціях: «Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних 
умовах» (Луганськ, 2013), «Здоровьечеловека – 7» (Санкт-Петербург, 2014), 
«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» (Харків, 2014, 
2015), «Физическоевоспитание и спорт в высшихучебныхзаведениях» 
(Белгород, 2014), «Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання 
та спорту» (Чернігів, 2014). 

Публікації. Основні результати дослідження викладено у 12 наукових працях 
(7 – одноосібних), серед них: 6 статей у провідних наукових фахових виданнях 
України (одназ них – у наукометричному виданні), 5 – у матеріалах науково-
практичних конференцій та 1 навчально-методичний посібник. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 
розділів, висновків до кожного з них, загальних висновків, списку використаних 
джерел (318 найменувань, із них 17 – іноземною мовою) і 10 додатків. Загальний 
обсяг дисертаційної роботи – 282 сторінки, із них 190 сторінок основного тексту. 
Дисертація містить 16 таблиць і 11рисунків. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано вибір теми дослідження та її актуальність, визначено 

мету, завдання, об’єкт, предмет, гіпотезу, методи, розкрито наукову новизну та 
практичне значення роботи, наведено відомості про апробацію й упровадження 
отриманих результатів. 

У першому розділі «Теоретичні питання застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі» здійснено аналіз 
філософських, педагогічних і психологічних напрацювань вітчизняних і зарубіжних 
науковців з означеної проблеми, історичних аспектів становлення та розвитку 
поглядів на проблему збереження здоров’я молодого покоління, на підставі аналізу 
наукової літератури розкрито зміст базових для дослідження понять «здоров’я», 
«здоров’язбереження», «технології», «здоров’язбережувальні технології», 
проаналізованойсхарактеризовано сучасні видиздоров’язбережувальнихтехнологій, 
окреслено вікові анатомо-фізіологічні,психічні та соціальні особливості учнів 
основної школи. 

Теоретичний аналіз генезису проблеми збереження здоров’я дітей і молоді 
засвідчив,що цьому питанню приділяли увагу видатні філософи, педагоги та лікарі 
протягом усієї історії людства. Установлено, що підходи до визначення феномену 
здоров’я були різнимина різних етапах розвитку суспільства: від практичного – у 
первісному суспільстві, для якого характерне домінування ролі фізичної складової 
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здоров’я, до цілісного (холістичного) – на сучасному етапі, для якого характерною є 
інтеграція всіх компонентів здоров’я: фізичного, психічного, духовного та 
соціального. 

Аналіз наукової літератури дав можливість виділити найпоширеніші в сучасній 
науці підходи до визначення терміна «здоров’я»: здатність організму людини до 
адаптації в умовах мінливого зовнішнього середовища (М. Агаджанян, P. Баєвський, 
В. Єфімова, В. Колбанов, В. Петленко, С. Сєріков, N. Wolanski та інші); 
багатовимірний динамічний стан (Е. Казин, Л. Сварковська, В. Казначеєв, 
А. Щедріна та інші); цілісна гармонійна єдність складових (компонентів, якостей) 
(І. Брехман, М. Гончаренко, І. Гундаров, В. Климова, Ю. Лисицин та інші). 

На підставі цього було визначено, що в контексті дослідження поняття 
«здоров’я» розглядається якгармонійна єдність фізичного, психічного, соціального 
та духовного компонентів,які забезпечують максимальну реалізацію потенціалу 
особистості в різноманітних сферах життя. 

Аналіз психолого-педагогічних джерел засвідчує значний інтерес науковців на 
сучасному етапі розвитку педагогіки до проблеми збереження здоров’я, що 
зумовлено стрімким погіршенням стану здоров’я дітей і шкільної молоді. З’ясовано, 
що збереження здоров’яучнів здійснюється на основі різних підходів: 
гуманістичного (І. Бех, Є. Бондаревська, О. Іонова, Ю. Науменко, О. Савченко, 
І. Якиманська та інші); культурологічного (Н. Башавець, В. Бобрицька, Е. Вайнер, 
В. Горащук, С. Кириленко, В. Оржеховська, О. Савченко, Л. Татарнікова та інші); 
компетентнісного (Н. Бібік, О. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, О. Пометун, 
О. Савченко, Г. Селевко та інші); валеологічного (Г. Апанасенко, Ю. Бойчук, 
І. Брехман, М. Гончаренко, О. Кабацька, Н. Самойлова, С. Страшко, О. Шевчук та 
інші); фізкультурно-оздоровчого (Ю. Васьков, О. Дубогай, І. Пашков, Ю. Цюпак та 
інші). 

З’ясовано, що в сучасній педагогічній науці поняття «здоров’язбереження» 
трактується вченими неоднозначно, зокрема як: навчально-виховний процес, що 
передбачає створення безпечних і комфортних умов перебування вихованців у 
навчальному закладі, запобігання стресів і перевантажень, установлення суб’єкт-
суб’єктних взаємин учасників педагогічного процесу, забезпечення цілісного 
розвитку особистості й тим самим сприяння збереженню та зміцненню здоров’я 
учнів (О. Іонова, Ю. Лук’янова);розв’язання освітніх завдань з урахуванням стану 
здоров’я учасників навчального процесу з метою його збереження й,за можливості, 
зміцнення (Г. Сєріков); реалізація методів і засобів навчання відповідно до 
фізіолого-психологічних принципів збереження здоров’я (Н. Суворова) тощо.  

Уточнимо, що в дисертації підтримано позицію В. Єфімової, відповідно до якої 
під здоров’язбереженнямрозуміється педагогічний феномен, що характеризує 
системну спрямованість зусиль усіх суб’єктів освітнього процесу на забезпечення 
фізичного, психічного, духовного й соціального благополуччя учнів. 

У процесі дослідження з’ясовано, що збереження здоров’я учнів реалізується 
шляхом упровадження в освітній процес здоров’язбережувальних технологій. 
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Усучасній психолого-педагогічній літературі використовуються такі терміни, як 
«педагогічна технологія», «освітня технологія», «технологія навчання», які в 
більшості випадків сприймаються майже як синонімічні, однак не тотожні за своїм 
змістом (С. Вітвицька, Т. Назарова, О. Пєхота та інші). З огляду на предмет 
дослідження в роботі обґрунтовано доцільністьвикористання терміна «педагогічна 
технологія». 

Проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення змісту цього поняття на 
основі класифікації Г. Селевка. З’ясовано, що педагогічна технологія охоплює всі 
елементи педагогічної системи, функціонуючи в ролі: засобу – частини педагогічної 
науки, що вивчає та розробляє цілі, зміст, засоби, методи навчально-виховної 
діяльності (М. Алексєєв, В. Андрєєв, С. Смирнов та інші); способу – опису процесу, 
своєрідного алгоритму досягнення навчально-розвивальної мети (В. Беспалько, 
А. Кушнір,В. Лозова, В. Сластьонін та інші); наукового напрямку – здійснення 
найбільш раціонального способу навчання через науково-практичне 
експериментування, діагностування, спостереження (С. Ведемейер, В. Гузеєв, 
М. Ераутта інші); багатовимірного поняття, системно-діяльнісного підходу до 
освітнього процесу, що охоплює всі вищезазначені аспекти (В. Давидов, Ф. Фрадкін, 
Н. Кузьміна, Д. Фінн та інші). 

Зазначимо, що вдисертаційній роботі термін «педагогічна технологія» 
розуміється в тлумаченні В. Лозової як чітке наукове проектування та відтворення 
педагогічних дій, що гарантують успіх. 

Аналіз сучасних підходів до визначення поняття «здоров’язбережувальні 
технології» (Т. Бойченко, О. Ващенко, М. Гончаренко, В. Єфімова, М. Зотова, 
Ю. Лук’янова, С. Лупаренко,А. Мітяєвата інші), наші власні дослідження 
дозволили інтерпретуватиздоров’язбережувальні технології якоптимальне 
поєднання традиційних технологій навчання із сукупністю методів, засобів і форм 
організації навчально-виховної роботи, завдяки застосуванню яких створюються 
умови для формування, збереження та зміцнення здоров’я суб’єктів освітнього 
процесу. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури (І. Бех, О. Вакуленко, 
Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Жабокрицька, О. Омельченко, Й. Песталоцці, 
В. Сухомлинський та інші) засвідчує, що особливості підліткового віку є 
серйозною соціально-педагогічною проблемою. Більшість дослідників вважає 
підлітковий вік одним з найскладніших періодів шкільного онтогенезу. Саме в 
цьому віці активно формуються відносно стійкі зразки поведінки, від яких залежить 
спосіб життя та здоров’я людини. 

На підставі вивчення наукових праць (М. Антропова, Л. Божович, 
Л. Виготський, Д. Ельконін, І. Песталоцці та інших) схарактеризовано вікові 
особливості учнів основної школи. Так, у віці 10-15 років відбуваються значні зміни 
в таких сферах: анатомо-фізіологічній – кардинальна перебудова гормональної, 
серцево-судинної та кістково-м’язової фізіологічних систем; психічній –криза 
ідентичності,зміна психологічної рівноваги, самооцінки, ціннісних 
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орієнтацій,перепади настрою, підвищена тривожність; соціальній – оцінка 
однолітківнабуває більшого значення, ніж оцінка вчителів, що може стати 
причиною формування шкідливих звичок і негативних стереотипів поведінки, які 
впливають на здоров’я не лише в підлітковому віці, але і протягом усього 
подальшого життя. 

У дисертації доведено, що ефективність збереження здоров’я учнів основної 
школи залежить,перш за все, від вибору оптимальних технологій виховання і 
навчання з урахуванням вікових анатомо-фізіологічних, психічних і соціальних, 
індивідуальних особливостей учнів цієї вікової категорії.Доцільно використовувати 
такі види здоров’язбережувальних технологій: організаційно-педагогічні 
(оптимальне чергування видів навчальної діяльності учнів, профілактика втоми 
тощо);психолого-педагогічні (урахування вікових та індивідуальних психолого-
фізіологічних особливостей учнів, створення позитивного емоційного клімату 
тощо);навчально-методичні (застосування інтерактивних методів навчання: робота в 
групах, мозковий штурм, рольова гра, дебати, дискусії, розгляд та аналіз конкретних 
життєвих ситуацій, виконання проектів тощо); профілактично-лікувальні 
(профілактика зловживання психоактивними речовинами, лікувальна 
фізкультура,кольоротерапія, музикотерапіятощо). 

Визначеними теоретичними положеннями доведено, що підготовка до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі займаєважливе 
місцеу процесі підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до професійної 
діяльності.  

У другому розділі «Теоретичне обґрунтування методичної системи 
підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі» на основі аналізу наукової 
літератури розкрито зміст підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі, суть поняття 
«готовність майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальнихтехнологій», схарактеризовано структуру, визначено 
критерії, показники та рівні зазначеної готовності, теоретично обґрунтовано та 
розроблено методичну систему підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

Як з’ясовано під час проведення дослідження, підготовку педагога науковці 
розглядають як процес, систему організаційних і педагогічних заходів, які 
забезпечують формування, удосконалення знань, умінь, навичок, якостей 
особистості, необхідних для виконання визначеної діяльності, що реалізується в ході 
навчання, самоосвіти або професійної діяльності (О. Абдуліна, Ю. Азаров, 
Н. Болдирєва, М. Васильєва, І. Ільїна, Л. Кондрашова, В. Сластьонін та інші). 

У дослідженні використовується поняття «підготовка» як процес оволодіння 
знаннями, уміннями й навичками, що дозволяють виконувати роботу в певній галузі 
діяльності. На основі врахування поглядів фахівців у галузі педагогічної освіти 
(В. Єфімова, Ю. Лук’янова, О. Шевчук та інших) установлено, що результатом 
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підготовки майбутніх учителів основ здоров’я є готовність до застосування 
здоров’язбережувальних технологій. 

Аналіз наукових підходів до визначення змісту терміна «готовність» 
засвідчивбагатоаспектністьцього поняття. Відповідно до позицій таких науковців, 
якМ. Дьяченко, Л. Кандибович, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна та інших, у дослідженні 
готовність майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологійв основній школівизначено як інтегроване, стійке 
утворення особистості майбутнього учителя, що характеризує його психологічні 
якості (психологічна складова), професійні знання (науково-теоретична складова), 
уміння та навички (практична складова), які забезпечують формування, збереження 
та зміцнення здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Було виділено такі структурні 
компоненти готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі:ціннісно-
мотиваційний,змістово-операційнийірефлексивно-оцінний. 

Ціннісно-мотиваційний компонент передбачає наявність стійких переконань 
щодо пріоритету цінності здоров’я як основної умови реалізації фізичного, 
психічного, соціального та духовного потенціалу особистості; пізнавального 
інтересу, мотивації майбутнього учителя основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологійв основній школі. Змістово-операційний 
компонентвідображає володіння системою психолого-педагогічних знань про 
основиздоров’яітехнології його збереження, умінь і навичок 
застосуванняздоров’язбережувальних технологій в основній школі.Рефлексивно-
оцінний компонент виявляється в здатності до аналізу й самоаналізу власної 
професійної діяльності, пов’язаної зі збереженням здоров’я учнів основної школи, у 
ході яких відбувається свідомий контроль і переосмислення результатів власних 
професійних дій. 

З огляду на особливості кожного компоненту готовностімайбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі, виділено його критерії та відповідні показники: особистісний (ступінь 
сформованості пізнавального інтересу до застосування здоров’язбережувальних 
технологій у професійній педагогічній діяльності, мотивації на збереження здоров’я 
учнів; професійних і особистісно значущих якостей особистості майбутнього 
вчителя основ здоров’я); змістовий (сукупність професійно значущих знань, 
необхідних майбутнім учителям основ здоров’я для застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі, а саме, знань про: вікові 
анатомо-фізіологічні, психічні та соціальні особливості учнів основної школи; 
форми, методи та засоби, які спрямовані на досягнення оптимальних результатів у 
збереженні здоров’я школярів; педагогічний супровід первинної профілактики 
соціально-небезпечних хвороб і адиктивної поведінки; засоби діагностики 
поточного стану учнів тощо; сформованість комплексу умінь і навичок застосування 
здоров’язбережувальних технологій із метою формування, збереження та зміцнення 
здоров’я учнів основної школи: гностичних, оцінних, проектувальних, 
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конструктивних, комунікативних, організаторських);рефлексивний (сформованість 
рефлексивної позиції – характеру оцінки майбутнім учителем основ здоров’я себе як 
суб’єкта здоров’язбережувальної діяльності). 

На підставі теоретичного аналізу, згідно з визначеними критеріями й 
показниками,схарактеризовано рівні сформованості готовності майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі, а саме елементарний, достатній тависокий, а також розроблено 
діагностичний інструментарій педагогічного оцінювання, зокрема: опитування, 
анкетування, бесіди, тестові завдання.  

Сформульовані теоретичні положення й дані пілотажного дослідження, 
проведеного на констатувальному етапі педагогічного експерименту, стали 
передумовою для обґрунтування та розроблення методичної системи підготовки 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі. 

У дисертації розглянуто теоретичні аспекти методу моделювання в 
педагогічній науці (І. Блауберг, М. Кларін, Н. Кузьміна, Е. Юдін та інші), що дало 
можливість розробити методичну систему підготовки майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі (рис. 
с. 11). Ця система містить такі взаємопов’язані структурні блоки: концептуальний, 
змістово-процесуальний і критеріально-оцінний.  

Концептуальний блок виконує функцію наукового обґрунтування вирішення 
поставленої проблеми та відображає запланований результат навчання (через мету), 
а також теоретико-методологічну основу дослідження, що включає методологічні 
підходи: системний (Н. Андрєєва, В. Беспалько та інші); гуманістичний (І. Бех, 
Є. Бондаревська, О. Іонова, Ю. Науменко, О. Савченкота інші); особистісно-
орієнтований (Ш. Амонашвілі, І. Бех, І. Зязюн, І. Лернер, В. Петровський, 
В. Сластьонін та інші), а такожзагальнодидактичні принципи (активності, наочності, 
науковості, індивідуалізації та диференціації навчання, зв’язку теорії з практикою). 

Змістово-процесуальний блок є системоформувальним для цієї методичної 
системи, оскільки охоплює взаємопов’язані, взаємозалежні етапи реалізації 
методичної системи підготовки, які підпорядковані загальній меті (підготовчий, 
пізнавальний, практичний, контрольно-корекційний),технологічний інструментарій 
(форми організації, методи та засоби навчання), структурні компоненти готовності 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі (ціннісно-мотиваційний, змістово-операційний і 
рефлексивно-оцінний). 

Перший етап процесу реалізації методичної системи підготовки майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі, підготовчий, був спрямований на проектування та розробку 
науково-методичного супроводу процесу формування готовності майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі. Серед завдань цього етапу були: модифікація чинних 
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програмвалеологічних дисциплін циклу природничо-наукової (фундаментальної), 
загально-професійної, а також професійної та практичної підготовки з приділенням 
особливої  
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   Нормативно-правовезабезпечення: Конституція України, Закони 
України «Про освіту» (1991), «Про загальну середню освіту» (1999),«Про 
вищу освіту» (2014), Національна доктрина розвитку освіти (2002), 
Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року 
(2013), Державна національна програма «Освіта» («Україна ХХІ століття») 
(1993). 

Мета: формування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій  
восновній школі 

 
Методологічна основа дослідження: 

Методологічні підходи:системний, гуманістичний, 
особистісно-орієнтований. 
Загальнодидактичні принципи: активності, доступності, 
наочності, науковості, індивідуалізації,диференціації, зв’язку  
теорії з практикою. 

І. Концептуальний блок 
 

Етапиформування готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій 

пізнавальний підготовчий практичний 

Технологічнийінструментарій 

контрольно-корекційний 

Форми організації навчання:лекції, 
практичні та семінарські заняття, 
індивідуальна та самостійна робота, 
науково-дослідна робота, екскурсії, 
виховна та педагогічна практики 

Методи навчання: дидактичні ігри, 
конференції, дискусії, дебати, «мозковий 
штурм», тренінги, вирішення проблемних 
ситуацій, «круглі столи». 

 

Засоби навчання: Практикум «Основи 
фізичного здоров’я»,навчальні програми, тестові 
завдання на паперових носіях, мультимедійний 
супровід 

змістово-операційний 

Структурні компоненти готовності майбутніх вчителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі 

ціннісно-мотиваційний рефлексивно-оцінний 

ІІ. Змістово-процесуальний блок 

Результат: сформована готовність майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі 

сформованість рефлексивної позиції – характеруоцінки майбутнім учителем 
основ здоров’я себе як суб’єктаздоров’язбережувальноїдіяльності 

особистісний 

змістовий 

рефлек-
сивний 

 

пізнавальний інтерес; мотивація до збереження здоров’я учнів; сформованість 
професійних і особистісно значущих якостей майбутнього вчителя основ 
здоров’я 

система психолого-педагогічних знань, умінь інавичок застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі 

Рівні Критерії Показники 

елемен-
тарний 

достатній 

високий 

ІІІ. Критеріально-оцінний блок 

Рис. Методична система підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі 
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уваги питанням застосування здоров’язбережувальних технологій восновній школі; 
підготовка та видання практикуму «Основи фізичного здоров’я», інтегрованих 
навчально-методичних комплексів до навчальних дисциплін, що включали типові 
матеріали. 

Пізнавальний етап реалізації методичної системи підготовки спрямовувався на 
розвиток і поглиблення пізнавального інтересу, стійкої мотивації майбутніх 
фахівців до збереження здоров’я учнів; формування ціннісного ставлення до 
здоров’я людини; формування професійних і особистісно-значущих якостей 
майбутнього вчителя основ здоров’я. Навчально-виховна діяльність на цьому етапі 
була орієнтована на формування ціннісно-мотиваційного компонента готовності до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

Важливими засобами розвитку ціннісно-мотиваційного компонента готовності 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі були лекційні, семінарські, практичні, тренінгові 
заняття, проведені в межах дисциплін: «Загальна валеологія» (проведення лекції-
прес-конференції «Перспективи застосування здоров’язбережувальних технологій у 
сучасній школі», організація круглого столу «Роль учителя основ здоров’я в 
збереженні здоров’я підлітків», евристичних бесід «Пошук взаємозв’язків: здоровий 
учитель – здорові учні», ділової гри «Проведення уроку основ здоров’я в середній 
школі із застосуванням здоров’язбережувальних технологій», проведення 
тренінгового заняття за темою «Попередження факторів ризику хронічних 
неінфекційних захворювань серед підлітків»); «Моральні та духовні основи 
здоров’я» (проведення семінарського заняття «Формування стійких переконань 
учнів щодо пріоритету здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, 
соціального та духовного потенціалу особистості» тощо); «Етновалеологія» 
(організація та проведення лекції-конференції на тему «Здорова дитина – могутня 
Україна»), розв’язання педагогічних ситуацій, виконання студентами 
запропонованих творчих завдань для самостійної роботи тощо. Розвитку та 
поглибленню пізнавального інтересу, стійкої мотивації до застосування 
здоров’язбережувальних технологій із метою збереження здоров’я учнів в 
освітньому процесі, формуванню професійних і особистісно-значущих якостей 
майбутнього вчителя основ здоров’я на цьому етапі також сприяли екскурсії до 
навчальних закладів, які мають статус «шкіл сприяння здоров’ю» і функціонують як 
освітньо-інформаційні центри Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю; 
відвідування уроків із предмета «Основи здоров’я», зустрічі з учителями-
практиками. 

Метою третього етапу реалізації методичної системи підготовки, практичного, 
є розвиток змістово-операційного структурного компонента готовності майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі, який передбачає формування цілісної системи знань про здоров’я 
людини, умінь і навичок застосування здоров’язбережувальних технологій 
восновній школі.На цьому етапі важливими засобами досягнення поставленої мети 
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були лекційні, практичні, семінарськійтренінговізаняття в межах таких дисциплін: 
«Загальна валеологія» (практичні роботи «Гігієнічна оцінка організації навчального 
процесу в школі», «Урахування знань біоритмології з метою організації 
оптимального режиму праці та відпочинку школярів», тренінгове заняття 
«Профілактика тютюнопаління, уживання алкоголю серед підліткової молоді»), 
робота в малих групах – складання планів-конспектів уроків з основ здоров’я для 
учнів основної школи (5-9 класів) із застосуванням здоров’язбережувальних 
технологій з одночасною оцінкою іншими групами організації уроку з позиції 
збереження здоров’я школярів, тренінгове заняття «Можливості застосування 
методик природного відновлення зору У. Бейтса та Ю. Утєхіна на уроках основ 
здоров’я»тощо); «Валеологічна культура харчування» (практична робота 
«Складання добового меню для учнів основної школи згідно з правилами 
раціонального харчування»тощо); «Гігієна» (семінарське заняття «Оптимальна 
організація навчального процесу у загальноосвітньому навчальному закладі 
відповідно до гігієнічних норм»тощо); «Вікова фізіологія та анатомія» (семінарське 
заняття «Анатомо-фізіологічні особливості учнів підліткового віку»тощо); 
«Методика навчання основ здоров’я та валеології» (семінарське заняття 
«Особливості застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі»тощо).Закріплення, поглиблення й апробація на практиці знань щодо 
застосування здоров’язбережувальних технологій, отриманих під час вивчення 
нормативних дисциплін, було здійснено під час проходження студентами виховної 
та педагогічної практики в літніх оздоровчих таборах, осередках дитячих і юнацьких 
громадських організацій та об’єднань, загальноосвітніх навчальних закладах, серед 
яких ліцей, що має статус Школи сприяння здоров’ю. 

Контрольно-корекційнийетапреалізації методичної системи підготовки 
спрямовувався на подальший розвиток структурних компонентів готовності 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі, а також закріплення отриманих знань, умінь і навичок. 
Особлива увага приділялася формуванню рефлексивно-оцінного компонента 
готовності, який передбачає здатність до самоаналізу та самооцінки професійної 
діяльності з позицій збереження здоров’я учнів, самовдосконалення. 

Критеріально-оцінний блок визначає успішність функціонування методичної 
системи та пов’язаний із визначенням критеріїв (особистісний, змістовий і 
рефлексивний), показників і рівнів готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Результатом є 
сформована готовність майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

У третьому розділі «Експериментальна перевірка ефективності методичної 
системи підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі» розглянуто основні 
питання організації та проведення педагогічного експерименту, проведено аналіз 
результатів упровадження розробленої методичної системи підготовки майбутніх 
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учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі та визначено ефективність цієї системи. 

Із метою перевірки висунутої в дослідженні гіпотези було організовано 
педагогічний експеримент, що проводився впродовж 2013-2015рр. на базі 
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Харківського 
національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди та Київського 
національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Для участі в 
експерименті було створено контрольну (n=138 осіб) й експериментальну 
(n=141 особа) групи.Педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, 
контрольний) відбувався у звичайних умовах, не порушуючи логіки й ходу 
навчально-виховного процесу. На констатувальному етапі експерименту було 
проведено комплексне діагностування вихідного рівня сформованості готовності 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі за визначеними в дослідженні критеріями 
(особистісним, змістовим та рефлексивним) і відповідними 
показниками.Установлено, що на початку педагогічного експерименту не було 
істотних відмінностей між середніми значеннями показників сформованості 
компонентів готовності до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі студентів експериментальної та контрольної груп. На 
формувальному етапі в експериментальній групі цілеспрямовано реалізовувалася 
методична система підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Студенти контрольної групи 
навчалися за традиційною методикою викладання дисциплін, при цьому групи 
утворювалися за випадковою вибіркою.На контрольномуетапі було проаналізовано 
й узагальнено результати експериментальної роботи, які наведено в таблиці (с. 15). 

Доведено, що реалізація методичної системи підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі в експериментальній групі забезпечила сформованість усіх компонентів 
зазначеної готовності. Достовірність результатів педагогічного експерименту 
доведена за допомогою критерію значущості χ2 (критерій К. Пірсона).Підрахунок 
статистичного критерію 2 Пірсоназа результатами початку й завершення 
педагогічного експерименту для студентів експериментальної групи дав емпіричне 
значення:Т експ. = 14,8 > Т крит. = 5,99; Тотр. = 6,57 > Ткрит. = 5,99; для контрольної 
групи – Т контр. = 0,2 < Ткрит. = 5,99. Таким чином, застосування статистичного 
критерію 2Пірсона до порядкових показників, якими є виділені в дослідженні рівні 
сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі, з 5% рівнем значущості 
дозволяє стверджувати, що отримані за підсумками проведеної роботи зміни в 
рівнях сформованості готовності не є наслідком дії випадкових чинників, а 
результатом упровадження методичної системи підготовки майбутніх учителів 
основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній 
школі. 
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Таблиця 
Динаміка сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 

застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі (у %) 
 

Рівні сформованості 
готовності до 
застосування 
здоров’язбережуваль-
них технологій в 
основній школі 

Експериментальна 
група (n=141) 

П
ри

рі
ст

 

Контрольна група 
(n=138) 

П
ри

рі
ст

  

Констат.
етапексп

ер. 

Формув. 
етапексп

ер. 

Констат.
етап 

експер. 

Формув. 
етапексп

ер. 

Високий 24,3 34,9 +10,6 24,5 24,8 +0,3 
Достатній 47,3 50 +2,7 52,6 53,5 +0,9 
Елементарний 28,4 15,1 -13,3 22,9 21,7 -1,2 

 
Результати проведеного дослідження підтвердили основні теоретичні 

положення дисертації, що дозволяє зробити висновки відповідно до поставлених 
завдань: 

1. На підставі аналізу філософської, психолого-педагогічної, валеологічної, 
медико-біологічної літератури визначено зміст поняття «здоров’язбережувальні 
технології», під яким доцільно розуміти оптимальне поєднання традиційних 
технологій навчання із сукупністю методів, засобів і форм організації навчально-
виховної роботи, завдяки застосуванню яких створюються умови для формування, 
збереження та зміцнення здоров’я суб’єктів освітнього процесу. Проаналізовано 
вікові анатомо-фізіологічні,психічні та соціальні особливості підлітків, які 
необхідно враховувати вчителю основ здоров’я для ефективного застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

2. З’ясовано сутність готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі як 
інтегрованого, складного особистісного утворення, яке формується в процесі 
цілеспрямованої професійної підготовки та характеризує психологічні якості 
(психологічна складова), професійні знання (науково-теоретична складова), уміння 
та навички (практична складова), що забезпечують формування, збереження та 
зміцнення здоров’я учнів. Визначено структурні компоненти готовності майбутніх 
учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в 
основній школі: ціннісно-мотиваційний (наявність стійких переконань щодо 
пріоритету цінності здоров’я як основної умови реалізації фізичного, психічного, 
соціального та духовного потенціалу особистості; пізнавального інтересу, стійкої 
мотивації майбутнього учителя основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій), змістово-операційний (володіння системою 
психолого-педагогічних знань про основиздоров’яітехнології його збереження, 
умінь і навичок застосуванняздоров’язбережувальних технологій в основній школі) 
та рефлексивно-оцінний (здатність до аналізу й самоаналізу власної професійної 
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діяльності, пов’язаної зі збереженням здоров’я учнів основної школи). 
3. Уточнено критеріїсформованості готовності майбутніх учителів основ 

здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі 
(особистісний, змістовий, рефлексивний), відповідні показники та рівні 
сформованості (елементарний, достатній, високий) зазначеної готовності. 

4. Теоретично обґрунтовано й експериментально доведено ефективність 
методичної системи підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі.  

Аналіз результатів формувального етапу експерименту дозволив визначити 
динаміку рівнів сформованості готовності майбутніх учителів основ здоров’я до 
застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Так, на 
високому рівні сформованості відповідної готовності були 34,9% студентів 
експериментальної групи (приріст становить +10,6%) та 24,8 % – контрольної 
(приріст становить +0,3%); достатньому – 50% студентів експериментальної групи 
(приріст становить +2,7%) та 53,5% студентів контрольної (приріст становить 
+0,9%); елементарний рівень сформованості готовності виявили 15,1% студентів 
експериментальної групи (приріст становить –13,3%) та 21,7% студентів 
контрольної (приріст становить –1,2%). 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів порушеної проблеми. 
Перспективу її подальшого дослідження вбачаємо в розробці системи підготовки 
майбутніх учителів основ здоров’я дозастосування здоров’язбережувальних 
технологій в молодшій і старшій школі. 

 
Основний зміст дисертації відображено в таких публікаціях: 

 
Наукові праці, у яких опубліковані основні результати дисертації 

1. Корженко І. О. Формування готовності до оздоровчої діяльності як одна з 
умов підготовки педагогів-валеологів / І. О. Корженко // Проблеми сучасної 
педагогічної освіти. Сер.:Педагогіка і психологія : зб. ст. – Ялта : РВВ КГУ, 2014. – 
Вип. 43. – Ч. 4. – С. 78-83.  

2. Корженко І. О. Розробка методів моніторингу, валеологічного супроводу та 
корекції стану здоров’я людини / І. О. Корженко, М. С. Гончаренко, Т. П. Камнєва, 
І. М. Миргород // Вісн.Чернігів. нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. 
Сер.:Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Чернігів : ЧНПУ, 
2014. – Вип. 118. –Т. 3 – С. 88-90.  

3.Корженко І. О. Дослідження ціннісно-мотиваційної складової готовності 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій / І. О. Корженко // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. 
наук. пр. – Х. : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. – Вип. 43. – С. 110-123. 

4. Корженко І. О. Результати впровадження методичної системи підготовки 
майбутніх учителів основ здоров’я до застосування здоров’язбережувальних 
технологій в основній школі / І. О. Корженко // Вісн. Харків. нац. ун-ту 
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імені В. Н. Каразіна. Сер.:Валеологія : сучасність і майбутнє (Теорія та методика 
навчання фізичній культурі та основам здоров’я) : зб. наук. пр. – Х. : ХНУ 
ім. В. Н. Каразіна, 2014. – № 1139. – Вип. 14. – С. 95-99. 

5. Корженко І. О. Зміст підготовки майбутніх учителів основ здоров’я 
дозастосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі / 
І. О. Корженко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та 
психології : зб. наук. пр. – Херсон : Грінь Д. С., 2015. – Вип. 1 (12). – Т. 2. –С. 53-56. 

6. Корженко І. О. Методична система підготовки майбутніх учителів основ 
здоров’я до застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі / 
І. О. Корженко // Новий колегіум : зб. наук. пр. – Х. : ХНУРЕ, 2015. – № 2. –  
С. 67-71.  

 
Опубліковані праці апробаційного характеру 

7. Корженко І. О. Необхідність формування готовності майбутніх педагогів до 
ведення оздоровчої діяльності у процесі навчання валеології / І.О. Корженко// 
Культура здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах : ХІ Всеукр. 
наук.-практ. конф. (28-29 листоп. 2013 р.) : матеріали конф. / за заг. ред. 
В. П. Горащука. – Луганськ : Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2013. –  
С. 152-154. 

8. Корженко І. О. Модель формування готовності майбутніх педагогів-
валеологів до оздоровчої діяльності / І. О.  Корженко // Валеологія : сучасний стан, 
напрямки та перспективи розвитку : ХІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (10-11 квіт. 
2014 р.) : матеріали конф. – Х. : ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2014. – С. 87-88. 

9. Корженко И. А. Особенностирегуляции сердечного ритма и 
уровеньфизическогосостояниястудентов с 
различнымуровнемфизическойактивности / И. А. Корженко, А. В. Ткаченко, 
В. В. Трегубов // Физическоевоспитание и спорт в высшихучебныхзаведениях : Х 
Междунар. конф., посвящ. 60-летию БГТУ им. В. Г. Шухова (24-25 апр. 2014 г.) : сб. 
ст. – Белгород : Изд-во БГТУ, 2014. – С. 272-277. 

10. Корженко 
И. А.Исследованиевлиянияздоровьесберегающегофактораноосферногообразования 
на функциональноесостояниеучащихся / И. А. Корженко, М. С. Гончаренко, 
И. Г. Мартыненко и др. // Здоровьечеловека – 7 : VII Междунар. науч. 
конгрессвалеологов (27-30 мая 2014 г.) : материалыконгресса. – СПб. : Санкт-
Петербург. гос. медиц. ун-т им. акад. И. П. Павлова, 2014. – С. 205-209.  
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АНОТАЦІЇ 
Корженко І. О. Підготовка майбутніх учителів основ здоров’я до 

застосування здоров’язбережувальних технологій в основній школі– На правах 
рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі 
спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (фізична культура, основи 
здоров’я). – Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
МОН України, Харків, 2016. 

Дисертація присвячена теоретико-експериментальному дослідженню проблеми 
підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. 

На основі аналізу наукової літератури визначено сутність поняття 
«здоров’язбережувальні технології», окреслено особливості застосування цих 
технологій в основній школі. Проаналізовано змістове наповнення структурних 
компонентів готовності майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Теоретично обґрунтовано 
методичну систему підготовки майбутніх учителів основ здоров’я до застосування 
здоров’язбережувальних технологій в основній школі. Експериментально доведено 
ефективність цієї системи. 

Ключові слова: підготовка, готовність, майбутній учитель, основи здоров’я, 
здоров’язбережувальні технології, основна школа. 

 
Корженко И. А. Подготовкабудущихучителей основ здоровья к 

применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе. – На правах 
рукописи.  

Диссертация на соисканиеученойстепени кандидата педагогических наук по 
специальности 13.00.02 – теория и методика обучения (физическая культура, 
основыздоровья). – Харьковскийнациональныйуниверситетимени В. Н. Каразина 
МОН Украины, Харьков, 2016. 

Диссертацияпосвящена теоретико-
экспериментальномуисследованиюпроблемыподготовкибудущихучителей основ 
здоровья к применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе. 

В исследовании установлено, 
чтобольшинствозаболеванийсовременныхдетейшкольноговозрастаимеетдидактоген
ную природу, т.е. 
детерминированоусловиямиорганизацииобразовательногопроцесса в 



20 
 

 

учебныхзаведениях. 
Этообуславливаетобъективнуюнеобходимостьподготовкиучителей основ здоровья к 
применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе с 
цельюформирования, сохранения и укрепленияздоровьяучащихся. 

В контексте исследования «здоровьесбережение» трактуетсякакпедагогический 
феномен, 
характеризующийсистемнуюнаправленностьусилийвсехсубъектовобразовательного
процесса на обеспечениефизического, духовного, психического и 
социальногоблагополучияучащихся. 

Анализподходовученых к определениюпонятия 
«здоровьесберегающиетехнологии», собственныеисследования автора позволили 
раскрытьсодержаниеданногопонятиякакоптимальноесочетаниетрадиционныхтехнол
огийобучения с совокупностьюметодов, средств и форм организацииучебно-
воспитательнойработы, благодаряприменениюкоторыхсоздаютсяусловия для 
формирования, сохранения и 
укрепленияздоровьясубъектовобразовательногопроцесса.  

В 
диссертацииподчеркиваетсянеобходимостьпримененияздоровьесберегающихтехнол
огий в основнойшколе. 
Большинствоисследователейсчитаетподростковыйвозрастоднимизсамыхсложныхпе
риодовшкольногоонтогенеза. Именно в этомвозрасте активно 
формируютсяотносительностойкиемоделиповедения, от которыхзависит образ 
жизни и здоровьечеловека. На основанииизучения психолого-
педагогическойлитературыохарактеризованывозрастныеособенностиучащихсяоснов
нойшколы. Определено, что в подростковомвозрастепроисходятрезкие, 
качественныеизменения, затрагивающие все стороныразвития:физического 
(кардинально перестраиваютсягормональная, сердечно-сосудистая и костно-
мышечнаяфизиологическиесистемы), психического 
(кризисидентичности,эмоциональнаянеустойчивость, повышеннаятревожность), 
социального (оценкасверстниковприобретаетбольшеезначение, 
чемоценкаучителей,чтоможет стать причинойформированиявредныхпривычеки 
негативных стереотиповповедения, влияющих на здоровье не только в 
подростковомвозрасте, но и напротяжениивсейпоследующейжизни). 

Доказано, чтоэффективностьпримененияздоровьесберегающихтехнологий в 
основнойшколезависит, преждевсего, от рациональнойорганизацииучебно-
воспитательнойработы в соответствии с возрастнымианатомо-физиологическими, 
психологическими и 
социальнымиособенностямиучениковданнойвозрастнойгруппы.Во 
времяпроведенияисследования установлено, чтоосновным результатом 
подготовкибудущихучителей основ здоровьяявляетсясформированность у них 
готовности к применениюздоровьесберегающихтехнологий. В диссертации на 
основеизучениясовременныхнаучныхтрудовраскрыта суть и структура 
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готовностибудущихучителей основ здоровья к 
применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе, а 
такжеуточненыкритерии (личностный, содержательный, рефлексивный) 
этойготовности, соответствующиеимпоказатели и уровнисформированности 
(высокий, достаточный и элементарный). 

Созданаметодическая система подготовкибудущихучителей основ здоровья к 
применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе, 
содержащаятакиевзаимосвязанные блоки: концептуальный, содержательно-
процессуальный и критериально-оценочный.  

Результатыэкспериментальнойработыподтвердилиэффективностьразработанно
йсистемы. Благодаряеевнедрениюуровеньготовностибудущихучителей основ 
здоровья к применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе в 
экспериментальнойгруппесталвыше по сравнению с контрольной. 
Анализрезультатовформирующегоэтапаэкспериментапоказал, что в 
экспериментальнойгруппеколичествостудентов с 
высокимуровнемсформированностиготовности к 
применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколеувеличилось на 
10,6%, в контрольной – на 0,3%; количествостудентов с 
достаточнымуровнемсформированностисоответствующейготовности в 
экспериментальнойгруппеувеличилось на 2,7%, тогдакак в контрольной – на 0,9%. 
Вместе с тем,количествостудентов, у 
которыхопределенэлементарныйуровеньсформированностиготовности к 
применениюздоровьесберегающихтехнологий, уменьшилось в 
экспериментальнойгруппе на 13,3%, а в контрольной – на 1,2%. Разница в 
показателяхуровнейготовностибудущихучителей основ здоровья к 
применениюздоровьесберегающихтехнологий в основнойшколе в 
экспериментальной и контрольнойгруппахявляетсястатистическизначимой. 

Ключевые слова: подготовка, готовность,будущий учитель, основы здоровья, 
здоровьесберегающиетехнологии, основная школа. 

 
Korzhenko I. О.The training of future health basics teachers to use the 
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Dissertation for the degree of candidate of pedagogical sciences , specialty 13.00.02 –

Theory and Methods of Teaching (Physical Eduсation, Rudiments of  Health). – 
V. N. KarazinKharkiv National University Ministry of Education and Science of Ukraine, 
Kharkiv, 2016. 

The dissertation is devoted to theoretical and experimental study of the problem of 
training future health basics teachers to use the healthcaretechnologies in the middle 
school. 

On the basis of analyses of scientific literature, the concept of «healthcare 
technologies» is disclosed, the peculiarities of using of these technologies in the middle 
school are characterized. The essence of structural components of readiness of the future 
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health basics teachers to use the healthcare technologies in the middle school is analyzed. 
The methodical system of training of the future health basics teachers to use the healthcare 
technologies in the middle school is theoretically substantiated. Its effectiveness was 
experimentally proven. 

Keywords: training, readiness, future teacher, healthbasics, healthcare technologies, 
middle school. 


