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Статья посвящена проблеме определения критериев, которые характеризируют целостность и завершенность про-
фессиональной подготовки будущего учителя естественных дисциплин с точки зрения использования в практической пре-
подавательской деятельности здоровьесберегающих технологий. Анализируется научно-педагогическая литература по 
указанному вопросу и раскрывается сущностная характеристика основных аспектов профессиональной подготовки, кото-
рая определяет здоровьесберегающее содержание современного высшего педагогического образования.
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венных дисциплин, здоровьесберегающее содержание современного высшего педагогического образования.

The article is devoted to the definition of criteria that characterize the integrity and completeness of the professional education of 
the future teacher of natural sciences from the standpoint of practical use in the teaching of health saving technologies. The author 
analyzes the scientific and educational literature on this issue, and reveals the essential characteristics of the main aspects of the train-
ing, which determines the content of modern higher pedagogical education. 
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Однією з головних умов забезпечення сталого 
розвитку українського суспільства на початку ХХІ ст. 
є формування нової якості освіти, що може бути до-
сягнута за створення такої організації навчально-ви-
ховного процесу в закладах освіти, який не лише не 
зашкодить здоров’ю дитини, але і примножить його. 
Ця вимога сьогодення потребує кардинальних змін 
організації життєдіяльності дітей у ЗНЗ, створення 
зони емоційного, психологічного, соціального та фі-
зичного комфорту, засвоєння прогресивних техноло-
гій духовного розвитку особистості учнів, забезпе-
чення умов для реалізації дитячих сил у видах творчої 
діяльності. На сьогодні в системі освіти виникла  
гостра необхідність у розробленні та практичній  
реалізації принципово нових педагогічних ідей, кон-
цепцій, технологій, у центрі яких – особистість ди-
тини з її потребами та інтересами, життєвими цін-
ностями, серед яких головною, що має забезпечити 
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сучасний ЗНЗ, є її здоров’я, формування та підтримка 
на різних етапах навчання у ЗНЗ.

Особливої актуальності набувають питання якіс-
ної фахової підготовки майбутніх учителів природ-
ничих дисциплін у вищих педагогічних навчальних 
закладах, що має базуватися на основі комплексного 
використання технологій здоров’язбереження, що за-
безпечать гармонійний розвиток дитини через вихо-
вання здорового способу життя та ціннісних устано-
вок здорової людини.

Мета статті полягає у виокремленні та аналі-
зі окремих аспектів фахової підготовки майбутніх 
учителів природничих дисциплін у педагогічних 
ВНЗ, що забезпечать формування науково-мето-
дичної компетентності у питаннях проектування та 
практичної реалізації здоров’язбережувальних тех-
нологій у навчально-виховних загальноосвіт- 
ніх закладах.
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Окремі аспекти здоров’язбережувальної дія-
льності у закладах освіти аналізуються у пра-
цях багатьох вчених: Л. Єлькова – формування 
здоров’язбережувального освітнього простору ви-
щої школи; М. Коржова – здоров’язбережувальну 
технологію здійснення освітнього процесу в устано-
вах середньої професійної освіти; Л. Г. Крижанов-
ська – здоров’язбережувальний освітній простір, як 
чинник оптимізації особистісного розвитку студентів 
коледжу; Г. Мещерякова – організаційно-педагогічне 
забезпечення реалізації здоров’язбережувальної тех-
нології в освітньому процесі ВНЗ; Л. Мінєєва – пе-
дагогічні умови формування у студентів університету 
готовності до проектування здоров’язбережувального 
педагогічного процесу. 

Професійна підготовка майбутніх учителів з ас-
пектів реалізації здоров’язбережувальних технологій 
є новою. Об’єктом наукового пошуку Л. Бутузової є 
вивчення психологічних особливостей особистісних 
ставлень підлітків до небезпеки ураження ВІЛ ста-
тевим шляхом, О. Главацької – питання підготовки 
майбутніх учителів до статевого виховання учнів; 
Н. Пихтіної – формування професійно-педагогічної 
готовності майбутнього вчителя до профілактики 
адиктивної поведінки учнів; М. Рогозіної – вивчення 
педагогічних основ самоосвітньої діяльності май-
бутніх учителів природничих дисциплін; О. Рибал-
ка – формування готовності студентів біологічних 
факультетів до виховання у підлітків культури між-
статевих відносин. Наведені наукові праці підтвер-
джують той факт, що відсутні системні комплексні 
дослідження, які б розкривали сутність підготовки 
майбутніх учителів природничих дисциплін до реалі-
зації здоров’язбережувальних технологій у закладах 
освіти у науковій літературі.

Таким чином, в умовах актуалізації природничої 
освіти фахова підготовка майбутнього вчителя при-
родничих дисциплін буде цілісною та завершеною, 
якщо вона буде відповідати таким критеріям:

 – ґрунтуватися на новітніх наукових досліджен-
нях з природничих дисциплін;

 – надавати ефективний методичний інструмента-
рій для засвоєння нових знань та проведення власних 
досліджень;

 – бути міждисциплінарною – інтегрувати знання 
з гуманітарних та соціальних наук, особливо щодо 
реалізації здоров’язберігаючих технологій.

Аналіз науково педагогічних досліджень, здійснених 
вітчизняними науковцями та дослідниками країн СНД, 
свідчить про недостатню увагу спеціалістів до питан-
ня методичного забезпечення реалізації здоров’язбері-
гаючих технологій у закладах освіти. Переосмислення  
постіндустріальним суспільством місця та ролі освіти 
у процесі формування і збереження здоров’я дітей ак-
туалізує проблеми підготовки майбутніх учителів при-
родничих дисциплін до реалізації здоров’язберігаючих 
технологій у професійній діяльності.

Так, С. Стрижак вказує на те, що представники 
класичної системи фахової підготовки спеціалістів 

природничих дисциплін «особливо важливими проб-
лемами професійної підготовки майбутніх учителів 
вважали відповідність змісту і методів підготовки пе-
дагогів сучасним вимогам ЗНЗ та перспективам його 
розвитку; відповідність змісту навчальних курсів, що 
вивчають студенти, змісту навчальних предметів, які 
вивчають учні; вивчення педагогічних функцій учи-
телів та побудову системи їхньої практичної педаго-
гічної підготовки, підготовку студентів педагогічних 
закладів до вивчення й узагальнення педагогічного 
досвіду тощо» [1]. 

Формування нової генерації вчителів природ-
ничих дисциплін, які були науково-методично під-
готовленими до реалізації здоров’язбереження у 
ЗНЗ – це складне завдання. Так, І. Гашенко акцентує 
увагу на тому, що «розрив між сучасними знан-нями 
про зовнішній світ природи, що розглядається кла-
сичною наукою як детермінований, а також знан- 
нями про духовний внутрішній світ людини, став 
причиною освітньої кризи глобального масшта-
бу та потребує нового діалогу в системі «людина –  
природа» [2].

На думку В. Горащука, «необхідність формуван-
ня нового педагогічного мислення з питань здоров’я є 
загальною проблемою сучасної науки про виховання 
людини» [3]. М. Смирнов переконаний, що необхідні 
жорсткі вимоги до рівня професіоналізму вчителів, які 
займаються питаннями здоров’я учнів [4].

Складним завданням, що залежить від багатьох 
чинників, є характеристика якостей майбутнього вчи-
теля природничих дисциплін, здатного до реалізації 
здоров’язберігаючих технологій у світлі нових вимог 
суспільства. Від переліку цих характеристик зале-
жить вибір змісту, форм і методів навчання та ство-
рення відповідних педагогічних умов. Традиційно 
основні якості вчителя, що забезпечують успіх його 
професійної діяльності, становлять: інтерес та любов 
до власної професії, предмета, який викладає, відпо-
відальність, захопленість, творчі здібності, врівнова-
женість, вимогливість, справедливість, відчуття такту 
та гумору, товариськість, самостійність, людяність, 
доброзичливість, ясність та критичність розуму, вина-
хідливість, розвинена уява, готовність пам’яті, гарна 
дикція, спостережливість [5]. 

На думку С. Мінюрової, визначальним аспектом, 
що впливає на якість підготовки майбутнього вчителя, 
є його вмотивованість до професійного саморозвитку. 
Фахівець вважає, що «…принциповою відмінністю 
сучасних концепцій саморозвитку є розроблення ідеї 
багатоваріантності можливих способів зміни людиною 
себе як відкритої системи, що розвивається» [6]. 

Б. Чумаков, аналізуючи основні чинники життє-
вого успіху фахівця, вказує на той факт, що високий  
професіоналізм учителя залежить від міцного здоров’я 
та творчого довголіття. Лише здорова людина з гарним 
самопочуттям, оптимізмом, психологічною стійкістю, 
високою розумовою і фізичною працездатністю здат-
на активно жити (висока життєва позиція), успішно 
долати професійні й побутові труднощі [7].
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Базуючись на аксіологічному підході до профе-
сійної підготовки, Н. Шемигон аналізує, які завдання 
повинен розв’язувати зміст сучасної вищої педагогіч-
ної освіти:

•• розвивати ціннісні установки, сприяти станов-
ленню громадянської позиції, розвивати почуття осо-
бистої відповідальності за долю учнів і свою власну; 

•• розвивати загально педагогічні вміння (аналі-
тико-діагностичні, конструктивні, організаторські, 
комунікативні, когнітивні, рефлексивні); 

•• формувати потребу та здатність постійно та ці-
леспрямовано поповнювати сукупність професійних 
знань (загальні, спеціальні, методичні й психолого-
педагогічні знання);

•• розвивати загальну ерудицію у сфері мистецт-
ва, художньої літератури, історії, релігії, науково-по-
пулярної літератури й публіцистики, які повинні стати 
невід’ємною частиною духовного світогляду вчителя; 

•• розвивати гуманістичну спрямованість май-
бутнього вчителя (любов до дітей, здатність розуміти 
і приймати їхній світ, відчувати стан іншої людини, 
впливати на нього, бути емоційно стійким) [8].

Сучасна організація процесу вдосконалення про-
фесійної освіти та підготовки майбутніх учителів 
природничих дисциплін повинна:

 – розумно поєднувати когнітивний та компетент-
нісний підходи; 

 – активно використовувати форми й технології 
контекстного навчання; 

 – бути модульною (необхідні міждисциплінарні 
професійно-орієнтовані модулі); 

 – бути багаторівневою; 
 – застосовувати природничу освіту, як методоло-

гію пізнавальної діяльності, науковий спосіб бачен- 
ня світу; 

 – формувати особистісні якості студента, що бу-
дуть основою саморозвитку та самовдосконалення у 
професійній діяльності; 

 – готувати до навчання упродовж професійного 
життя; 

 – відповідати сучасним вимогам суспільства, 
держави та особистості до здоров’язберігаючої діяль-
ності та реалізації здоров’язберігаючих технологій в 
освітніх закладах.

Таким чином, аналіз науково педагогічної літе-
ратури присвяченої проблемам підготовки майбут-
ніх учителів природничих дисциплін до реалізації 
здоров’язберігаючих технологій освітніх закладах 
підтверджує, що за різноманітності досліджуваних 
аспектів вказаної теми, вони базуються на класичній 
парадигмі організації навчального процесу, а саме на:

 – підвищенні якості підготовки вчителя до фахо-
вої діяльності;

 – розвитку функціональних можливостей за ра-
хунок формування екологічної та валеологічної ком-
петентності;

 – готовності до реалізації цілісного природничо-
наукового навчання з використанням міжпредметних 
зв’язків;

 – інтеграції окремих дисциплін природничого циклу.
Важливими напрямами розвитку навчального 

процесу ВНЗ вважаються напрями пов’язані з осо-
бистісним розвитком майбутнього вчителя у сучасних 
умовах, що поєднують міжнародні підходи та вітчиз-
няний освітянський досвід.

Це дає нам можливість зробити висновок про не-
обхідність коригування процесу підготовки майбутніх 
учителів природничих дисциплін, внесення змін до 
змісту теоретичного матеріалу, пошук сучасних форм 
і методів навчання, що  забезпечували б готовність 
майбутніх вчителів до реалізації здоров’язберігаючих 
технологій у навчальній діяльності ЗНЗ, а також фор-
мування здоров’язберігаючої компетентності майбут-
нього фахівця.
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