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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Глобальні політичні, економічні, 

культурні та соціальні трансформації, що відбулися в Україні в останні роки, 

зумовили кардинальну зміну траєкторії виховання молодших поколінь, 

домінування у сучасних педагогічних концепціях гуманістичних, 

людиноцентристських ідей, що спрямовують виховний процес 

на прищеплення молодому поколінню здоров‘язбережувальних цінностей, 

розуміння значущості людського життя й здоров‘я. 

Відомо, що в нашій країні антропогенне й техногенне навантаження 

на природне та соціальне середовище в декілька разів перевищує відповідні 

показники в розвинутих країнах світу, більш гострими є й соціальні ризики, 

що супроводжують розвиток дітей і молоді. При цьому через свої анатомо-

фізіологічні і психо-соціальні особливості діти більшою мірою, ніж дорослі, 

підпадають під вплив негативних екологічних, техногенних, соціальних 

чинників на тлі несформованості навичок збереження власного життя 

та здоров‘я. Необхідність посилення позитивного соціально-виховного 

впливу на особистість дитини з метою попередження негативної 

дії несприятливих чинників її соціалізації зумовлює зосередження процесу 

соціального виховання молодого покоління, основним суб‘єктом якого 

в закладах освіти є соціальний педагог, на питаннях здоров‘язбереження 

із використанням відповідних соціально-педагогічних технологій.  

На сьогодні в Україні інтегрується світовий досвід створення умов 

для поліпшення стану здоров‘я населення через освіту дітей, прищеплення 

їм із раннього віку знань, умінь і цінностей здоров‘язбережувальної 

поведінки, на чому наголошується в багатьох державних документах: 

Конституції України, законах України „Про дошкільну освіту‖, „Про фізичну 

культуру і спорт‖, Концепції загальнодержавної цільової програми „Здорова 

нація‖ тощо. Стратегічні напрями та принципи реалізації соціального 

виховання дошкільників, зокрема в аспекті здоров‘язбереження, окреслені 

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/dosh-osv.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/phiskult.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/phiskult.doc
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в Законі України „Про дошкільну освіту‖, Концепції розвитку дошкільної 

освіти, Державному стандарті дошкільної освіти „Базовий компонент 

дошкільної освіти‖, Положенні про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів, наказі Міністерства освіти 

і науки „Про планування діяльності та ведення документації соціальних 

педагогів системи Міністерства освіти і науки України‖, інших наказах, 

положеннях, державних програмах щодо розвитку дошкільної освіти. 

Феномен здоров‘я є сьогодні об‘єктом наукових інтересів багатьох 

вітчизняних і зарубіжних дослідників. Методологічне підґрунтя для його 

розуміння в контексті порушеної проблематики закладено в концептуальних 

наукових розробках проблем життє- та здоров‘язбереження особистості, 

виконаних у межах філософських, психологічних, валеологічних наук 

(Н. Агаджанян, А. Адлер, П. Баєвський, М. Бердяєв, А. Брушлинський, 

Л. Виготський, В. Грибан, М. Каган, В. Климова, О. Кузьміна, К. Логова, 

Б. Ломов, Н. Медвєдєва, Е. Панов, Б. Паригін, Х. Плеснер, Ю. Плюснін, 

С. Рубінштейн, В. Скумін, Е. Фромм, З. Фрейд, Е. Ериксон, К. Юнг, 

К. Ясперс та ін.).  

У педагогічних, зокрема і соціально-педагогічних дослідженнях 

(О. Богініч, В. Горащук, Н. Зимівець, Ю. Мельник, Л. Омельченко, 

С. Омельченко, Г. Сериков, Н. Смирнов, Л. Сущенко, Л. Татарникова, 

Л. Тихомирова та ін.) визначенно теоретико-методичні основи 

здоров‘язбереження молодого покоління; у працях учених (Л. Баннікова, 

Н. Башавець, М. Безруких, Т. Бичкова, О. Бутакова, А. Вірабова, М. Куінджі, 

В. Кучма, І. Соколова, В. Сонькін, І. Чупаха та ін.) актуалізована проблема 

технологічного забезпечення процесу здоров‘язбереження дітей та молоді. 

У контексті розробки проблем професійної освіти вченими (Н. Бура, 

А. Ведмедюк, Т. Веретенко, В. Григоренко, Г. Григоренко, Б. Долинський, 

Г. Єфремова, І. Звєрєва, А. Капська, С. Кириленко, Л. Коваль, В. Лях, Т. Лях, 

Л. Міщик, О. Омельченко, В. Поліщук, Г. Пономарьова, Г. Попович, 
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В. Пристинський, А. Рижанова, С. Харченко, Є. Холостова, В. Шкуркіна 

та ін.) визначено основи підготовки майбутніх фахівців з соціального 

виховання до роботи з різними віковим групами дітей і молоді в питаннях 

збереження здоров‘я як найвищої соціальної цінності, запобігання 

ризикованої поведінки, формування навичок дотримання безпеки 

життєдіяльності.  

Науковцями (Н. Авдєєва, Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, Н. Гавриш, 

O. Князева, О. Кононко, К. Крутій, С. Курінна, Т. Поніманська, М. Роганова, 

Р. Стьоркіна, В. Суржанська, Т. Хромцева, А. Чаговець та ін.) досліджено 

процес виховання дітей дошкільного віку, відзначена нагальність ґрунтовної 

розробки, зокрема в соціально-педагогічному аспекті, питань підготовки 

педагогічних кадрів до здоров‘язбереження особистості з раннього віку.  

Питання професійної підготовки педагогічних кадрів 

до здоров‘язбереження дітей дошкільного віку, зокрема шляхом застосування 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з різними категоріями дітей 

і молоді досліджують О. Дорошенко, Н. Єдимська, В. Єфімова, М. Котик, 

Ю. Лук‘янова, Л. Михайлов, С. Проскурін, Ю. Репін, В. Цись та ін. 

Серед дисертаційних робіт останніх років особливий інтерес 

становлять студії Т. Бабюк (наступність у вихованні здорового способу 

життя старших дошкільників), Н. Беседи (підготовка вчителя до застосування 

здоров‘язбережувальних технологій у системі методичної роботи 

загальноосвітнього навчального закладу), а також соціально-педагогічні 

розвідки А. Макаренка (соціально-педагогічна профілактика девіацій 

соціального здоров‘я учнів ЗОШ), Н. Тарасенко (формування здорового 

способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи) тощо. 

Незважаючи на різноманіття, проведені на сьогодні дослідження 

не дають відповідей на всі питання щодо теоретичного підґрунтя 

та методичного забезпечення підготовки сучасних фахівців – соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дітьми дошкільного віку у дошкільному освітньому просторі. 



6 

Гострота і соціальна значущість проблеми підготовки 

висококваліфікованих фахівців, здатних вирішувати питання 

здоров‘язбереження дітей дошкільного віку із соціально-педагогічних 

позицій із застосуванням відповідних технологій, зумовлена необхідністю 

розв‘язання низки суперечностей, які склались між: великим соціальним 

значенням здоров‘я, здорового способу життя, свідомого ставлення дитини 

до власного здоров‘я та недостатньою технологічною готовністю фахівців 

у системі дошкільної освіти до соціально-педагогічної роботи в напрямі 

здоров‘язбереження вихованців; домінуванням у теоретико-методичних 

розробках проблематики здоров‘я традиційного медико-валеологічного 

підходу й потребою у розвитку нового соціально-педагогічного підходу, 

упровадження якого в освіту забезпечить технологізацію процесу 

формування здоров‘язбережувального досвіду в дітей із позицій необхідності 

набуття ними соціальності; вимогами до підготовки фахівців соціально-

педагогічної сфери як важливих суб‘єктів здоров‘язбереження дітей 

дошкільного віку та недостатньою насиченістю змісту їхньої професійної 

освіти відповідною проблематикою, нерозробленістю форм і методів 

підготовки майбутніх фахівців до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками. 

Необхідність вирішення питань здоров‘язбереження молодого 

покоління, недостатня теоретико-методична розробленість проблеми 

у вітчизняній соціальній педагогіці, а також потреба в усуненні виявлених 

суперечностей визначили актуальність дослідження та зумовили вибір теми 

дисертації: „Підготовка майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тему 

дисертації включено до плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет‖ як складову комплексної 

наукової теми „Теорія і практика соціально-педагогічної роботи з різними 
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категоріями населення‖ (державний реєстраційний номер 0115U003305), 

а також затверджено на засіданні Вченої ради Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет‖ 

(протокол №6 від 24.02.2014 р.) та погоджено в Міжвідомчій раді 

з координації наукових досліджень з педагогічних і психологічних наук 

в Україні (протокол №4 від 29.04.2014 р.).  

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дітьми дошкільного віку. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, визначити 

й експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущені 

про те, що ефективність професійної підготовки майбутніх соціальних-

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками може бути забезпечена за наявності таких педагогічних 

умов: 

– застосування рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

для формування в них цілісних уявлень про сутність, структуру та соціальне 

значення здоров‘язбережувальної діяльності й основні засади технологізації 

такої діяльності; 

– формування суб‘єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом 

застосування в процесі професійної підготовки форм і методів ситуаційної 

педагогіки, інтерактивних форм і методів навчання; 
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– спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності 

на задоволення та розвиток індивідуальних потреб майбутніх фахівців 

у питаннях здоров‘язбереження, збагачення їхнього персонального 

здоров‘язбережувального досвіду. 

Відповідно до мети, предмета й гіпотези дослідження визначено такі 

завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дітьми дошкільного віку. 

2. Розкрити сутність здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

соціального педагога з дошкільниками. 

3. На основі аналізу сутнісних характеристик процесу підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дітьми у ДНЗ розробити критерії оцінки відповідної 

професійної готовності студентів. 

4. Визначити та експериментально перевірити педагогічні умови 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Методологічну основу дослідження становлять провідні положення 

наукової теорії пізнання про діяльність і її соціальну природу, єдність 

діяльності, свідомості й особистості; положення про сутність роботи 

в соціальній і педагогічній сферах та відповідну їй підготовку майбутніх 

фахівців; філософські, соціальні, психолого-педагогічні ідеї та висновки 

науковців щодо соціальної сутності феномену здоров‘я та проблем 

здоров‘язбереження особистості. 

Теоретичною основою дослідження є сукупність наукових теорій 

і концептуальних положень щодо: питань здоров’язбереження, формування 

культури здоров‘я, здорового способу життя дітей і молоді (С. Кириленко, 

В. Клiмова, Г. Кравцова, Г. Кривошеєва, Ю. Мельник, В. Морміль, 

А. Нагорна, В. Пристинський, О. Проноза, Н. Сахарова, В. Скумін, 



9 

Л. Сущенко, Н. Тарасенко, Л. Хижняк, А. Хрипкова, О. Шароватова, 

Л. Шкурай, В. Шкуркіна та ін.); технологічного підходу 

до здоров‘язбережувальної діяльності, сутності та специфіки 

здоров’язбережувальних технологій (В. Базарний, Л. Баннікова, Н. Башавець, 

А. Вірабова, О. Дубасенюк, М. Куінджі, В. Кучма, О. Московченко, 

Н. Смирнов, М. Степанова, Д. Цись, І. Чупаха та ін.); соціального виховання 

дошкільників, зокрема у напряму формування в них здоров‘язбережувального 

досвіду (Н. Авдєєва, Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, Н. Гавриш, Н. Єдимська, 

O. Князева, О. Кононко, М. Котик, С. Курінна, Л. Михайлов, С. Проскурін, 

Т. Поніманська, Ю. Репін, М. Роганова, В. Суржанська та ін.); професійної 

підготовки соціальних педагогів як фахівців з соціального виховання 

молодого покоління (С. Архипова, О. Безпалько, В. Бочарова, Р. Вайнола, 

І. Зимня, А. Капська, О. Караман, Л. Коваль, І. Козубовська, С. Коношенко, 

Б. Коротяєв, Н. Кривоконь, Г. Лактіонова, С. Литвиненко, І. Мигович, 

Л. Міщик, В. Поліщук, І. Трубавіна, С. Харченко та ін.);вимог до професійної 

готовності та професійних функцій соціального педагога як суб‘єкта 

здоров‘язбереження дітей і молоді в системі освіти (М. Андреєва, 

О. Кузьміна, О. Набока, В. Прошкін, О. Рассказова, С. Сапожников, 

В. Стешенко, В. Стрельніков, Л. Цибулько, М. Чайковський, Ю. Чернецька 

та ін.) тощо.  

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс 

методів дослідження:  

– теоретичні – аналіз наукової літератури з метою визначення стану 

розробленості досліджуваної проблеми, розкриття основних дефініцій 

і визначення категорійно-поняттєвого апарату дослідження; синтез, 

узагальнення, систематизація для теоретичного обґрунтування педагогічних 

умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками;  

– емпіричні – діагностичні (анкетування, бесіда, інтерв‘ювання; 

тестування, рейтинг; вивчення продуктів навчально-пізнавальної діяльності 
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студентів); обсерваційні (пряме й опосередковане педагогічне 

спостереження); педагогічний експеримент для перевірки розроблених 

педагогічних умов;  

– статистичні – для опрацювання отриманих даних і виявлення 

кількісних залежностей між досліджуваними явищами й процесами. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 

– вперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено 

педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, які полягають у: застосуванні рефлексивно-середовищного 

підходу до відбору змісту такої підготовки для формування в майбутніх 

фахівців цілісних уявлень про сутність, структуру та соціальне значення 

здоров‘язбережувальної діяльності й основні засади технологізації такої 

діяльності; формуванні суб‘єктної позиції майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками шляхом застосування в процесі професійної підготовки 

засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм і методів навчання; 

спрямуванні виховного потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення 

та розвиток індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях 

здоров‘язбереження, збагачення їхнього персонального 

здоров‘язбережувального досвіду; а також визначено суть 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі соціального педагога 

з дошкільниками й особливості підготовки майбутніх фахівців 

до використання таких технологій;  

– удосконаленодіагностично-критеріальну базу та змістово-

технологічне забезпечення процесу підготовки майбутніх працівників 

соціальної й освітньої сфер у вищих навчальних закладах;  

– подальшого розвитку набули зміст понять „здоров‘язбережувальні 

технології‖, „здоров‘яформувальні технології‖, „здоров‘язбережувальний 

досвід‖, „здоров‘язбережувальна поведінка‖, положення соціально-
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педагогічного підходу до процесу формування здоров‘язбережувального 

досвіду в дітей із позицій набуття ними соціальності. 

Практичне значення дослідження полягає в розробці й упровадженні 

в освітній процес діагностичного інструментарію для визначення рівнів 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, програм 

і методичного забезпечення спецкурсів „Соціально-педагогічні технології 

збереження та відновлення здоров‘я людини‖, „Здоров‘язбережувальні 

технології в роботі соціального педагога з дошкільниками‖, програми 

проведення навчальної соціально-педагогічної практики у ДНЗ, а також 

навчальних матеріалів, творчих завдань, прикладів соціально-педагогічних 

ситуацій, сценаріїв ділових і рольових ігор для підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками.  

Матеріали дисертації можуть бути використані у вищих педагогічних 

навчальних закладах під час вивчення навчальних дисциплін: „Людина 

в сучасному соціумі‖, „Основи соціалізації особистості‖, „Соціально-

педагогічна діяльність у закладах освіти‖, „Технології діяльності соціального 

педагога‖, „Технологія роботи соціального гувернера‖ тощо. Основні 

положення та висновки дисертації можуть бути застосовані в професійній 

підготовці майбутніх працівників соціальної й освітньої сфер, системі 

підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 

Комунального закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія‖ 

Харківської обласної ради (довідка №01-12/826/1 від 26.10.2015 р.), 

Харківської державної академії культури (довідка №781 від 25.11.2015 р.), 

Сумського державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(довідка №2116 від 10.12.2015 р.), Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університет‖ (довідка №68-15-793/1 

від 12.11.2015 р.). 
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Особистий внесок здобувача в статті „Соціальна компетентність 

студентської молоді: здоровʼязбережувальний підхід‖ (у співавторстві 

з М. Андреєвою) полягає у визначенні місця здоров‘язбереження у структурі 

соціальної компетентності студентської молоді; у тезах „Формування 

соціальної компетентності студента як провідне завдання вищої школи‖ 

(у співавторстві з М. Андреєвою) – у визначенні особливостей застосування 

здоров‘язбережувального підходу до формування соціальної компетентності 

студентів і окресленні значення цього процесу в соціально-виховному 

середовищі ВНЗ.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації 

було представлено в повідомленнях на наукових, науково-практичних 

і науково-методичних конференціях різного рівня: міжнародних – освіта і доля 

нації‖ (Харків, 2014), „Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014‖ (Przemysl, 

2014), „Актуальные вопросы развития экономики и профессионального 

образования в современном обществе‖ (Екатеринбург–Алматы–Елабуга, 2015), 

„Innovation in the Modern World‖ (Sydney, 2015), „Психолого-педагогічний 

і соціальний супровід дитинства в освітньому просторі: проблеми 

та перспективи‖ (Словʼянськ, 2015); усеукраїнських – „Інноваційний підхід 

в управлінні навчальними закладами‖ (Житомир, 2014), „Компетентнісно 

орієнтований підхід до освіти‖ (Харків, 2014), „Сучасні проблеми гуманізації 

професійної підготовки майбутніх педагогів‖ (Умань, 2015), „Педагогіка 

здоровʼя‖ (Харків, 2015),  „Актуальні питання методики навчання як чинника 

підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій школі‖ 

(Харків, 2015); регіональних – „Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення 

виховного процесу в навчальному закладі‖ (Харків, 2013); міжвузівських – 

„Студент-волонтер – активний громадянин та фахівець‖ (Харків, 2014), 

„Актуальні питання підготовки фахівців соціальної та педагогічної сфер 

в умовах соціокультурних трансформацій‖ (Харків, 2015).  

Основні положення та висновки роботи обговорювалися й отримали 

позитивну оцінку на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної 
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роботи Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет‖ і засіданнях кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Комунального закладу „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія‖ Харківської обласної ради (2012 – 2016 рр.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 26 публікаціях, 

із яких 24 одноосібні: 10 статей опубліковано в провідних наукових фахових 

виданнях України, 1 – в іноземному виданні, 15 – у збірках наукових праць 

і матеріалах конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків до них, загальних висновків, списку використаних джерел 

(441 найменування), 8 додатків на 61 сторінці, 18 таблиць та 10 рисунків. 

Загальний обсяг дисертації становить 305 сторінок, із них 195 сторінок 

основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДОШКІЛЬНИКАМИ 

1.1. Стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

Питання здоров‘язбереження молодого покоління актуалізуються 

останнім часом в Україні й за кордоном, зумовлюючи необхідність 

дослідження та розробки проблеми ґрунтовної сучасної технологічно 

збагаченої підготовки фахівців, одним із яких є соціальний педагог, 

посадовими обов‘язками якого є забезпечення збереження здоров‘я дітей 

та організація безпечного середовища в закладі освіти, пропагування 

здорового способу життя, запобігання поширенню шкідливих звичок серед 

неповнолітніх, залучення громадських організацій, творчих спілок, окремих 

громадян до профілактико-виховної та спортивно-оздоровчої роботи. 

Зазначимо, що порушена проблема досить складна, комплексна, 

і вивчається соціально-філософськими, соціологічними, медико-соціальними 

та психолого-педагогічними науками, репрезентована в міжпредметних 

розвідках. У межах досить широкого проблемного кола досліджень 

конкретизуємо ключові наукові напрями, що безпосередньо пов‘язані 

з проблемою підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи 

зі здоров‘язбереження дітей дошкільного віку: 

– суть здоров‘я як складової соціальності особистості та питання 

технологізації процесу здоров‘язбереження; 

– питання підготовки майбутніх соціальних педагогів до різних видів 

професійної діяльності; 

– соціально-педагогічні проблеми організації здоров‘язбережувальної 

роботи з дітьми дошкільного віку як специфічною віковою групою. 
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Деталізуючи перший напрям наукових досліджень, яким поєднуються 

розвідки щодо суті здоров‘я як складової соціальності особистості та питання 

технологізації процесу здоров‘язбереження особистості, зазначимо, 

що власне самодефініція „здоров‘я‖ досить складна й комплексна. 

У межах розробки першого напряму, здоров‘я як соціокультурний 

феномен репрезентовано в працях вітчизняних і зарубіжних філософів-

мислителів минулого, корифеїв соціальної філософії, розробників 

психоаналітичної теорії, психологів (М. Бахтін, М. Бердяєв, К. Вернадський, 

В. Зеньковський, Е. Еріксон, І. Кант, Г. Лебон, П. Лесгафт, Д. Локк, 

А. Маслоу, Р. Роджерс, С. Рубінштейн, К. Рудестам, Г. Тард, В. Франки, 

З. Фрейд, Е. Фромм, К.-Г. Юнг та багато інших дослідників) [34; 124; 151; 

196; 200; 221; 327; 329; 331; 372; 375; 391; 392; 420; 421]. Вивчення поглядів 

зазначених учених дало підстави для свідчення, що, незважаючи 

на багатоаспектність висунутих ними концептуальних ідей, вони 

в сукупності склали основу цілісного філософського погляду на суть 

фізичного, психічного й духовного здоров‘я людини як продовження 

її власного способу життя та культури здоров‘я суспільства, держави, 

людства в цілому, є результатом соціалізації й соціального виховання 

особистості. 

Базова для розробки проблеми підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до роботи зі здоров‘язбереження молодого покоління наукова 

традиція розгляду здоров‘я як соціокультурного феномена, започаткована 

в науковій думці минулого, продовжується та поглиблюється вченими 

останньої доби (К. Абульханова, Н. Агаджанян, Е. Агацці, Г. Андреєва, 

Г. Аріна, А. Асмолов, І. Бестужев-Лада, Н. Визитей, А. Горелов, П. Гуревич, 

О. Запорожець, М. Каган, К. Логова, Б. Ломов, М. Мамардашвілі, 

Н. Медвєдєва, В. Ніколаєва, Є. Панов, Б. Паригін, В. Платонов, Х. Плеснер, 

Ю. Плюснін, Д. Федотов, С. Хорунжийта ін.) [1; 3; 14; 21; 36; 71; 89; 95; 

126;148; 203; 204;216; 224;254; 277;278;285; 287; 288; 387; 395; 418]). Цими 

вченими – представниками різних наукових напрямів та поглядів ініційовано 
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соціофілософську розробку суті здоров‘я в контексті досягнення гармонії 

між людиною та соціальним середовищем. У їхніх працях висвітлюється 

тісний взаємозв‘язок соціального та біологічного в людині, здоров‘я 

розглядається як соціокультурний феномен,ознака розвитку соціальності 

людини, яка відбиває процес входження у структуру її особистості чинних 

у культурі суспільства та привласнених безпосередньо індивідом уявлень 

(соціальних конструктів) щодо фізичного тіла, здоров‘я, хвороб, болю, 

органічних обмежень, фізичних можливостей тощо. 

Підкреслимо, що подібні ідеї щодо суті феномена здоров‘я набули 

поширення в науковому світі та стали обґрунтовуватися в різних галузях 

наукового знання. Прямі та зворотні зв‘язки між здоров‘ям людини, 

її соціальним становленням, самосвідомістюта та способом життя 

простежуються в працях таких психологів: Н. Агаджаняна, А. Адлера, 

Б. Ананьєва, Л. Виготського, О. Леонтьєва, Д. Узнадзе та ін. [2;4; 12; 13; 82; 

199; 383]. Проблема взаємозалежності способу життя особистості та здоров‘я 

в контексті „природного оздоровлення‖ розроблялась у медико-

психосоціальних науково-практичних концепціях і розробках М. Гончаренка, 

Ю. Лісіцин, А. Нагорної, В. Сєлуянов, В. Скуміна, Ю. Тарнавського та інших 

учених [202; 229; 244;340; 348; 369; 373]. У зазначених дослідженнях 

репрезентовано важливий для розвитку соціально-педагогічного аспекту 

здоров‘язбереження підхід до здоров‘я людини як суспільного явища, стан 

якого залежить не лише від психофізіологічних чинників, а й багато в чому 

визначається культурно-історичними традиціями суспільства, 

що засвоюються людиною в процесі соціалізації. 

Здійснення такого по суті соціально-педагогічного підходу 

до розв‘язання проблем здоров‘я молодого покоління відбувалося у зв‘язку 

з розвитком бачення суті поняття „здоров‘я‖ як соціального явища, 

узагальненого в преамбулі Статуту Всесвітньої організації охорони здоров‘я 

(ВООЗ): феномен здоров‘я визначається як стан повного фізичного, 
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духовного й соціального благополуччя особистості в середовищі, а не лише 

як відсутність хвороб або фізичних вад людини [266, с. 45].  

У низці медико-валеологічних джерел і праць із безпеки 

життєдіяльності людини (Г. Апанасенко, Т. Бойченко, В. Венедиктов, 

В. Грибан, Є. Желібо, Н. Коцур та ін. [20; 42; 93;119; 182; 417]) суть здоров‘я 

позіціюється в контексті розуміння цього феномена як рівноваги 

внутрішнього світу людини з навколишнім соціоприродним середовищем, 

єдності вроджених і набутих під впливом умов життя, біологічних 

та соціальних рис людини.  

Зважаючи на визнану в науці провідну роль у збереженні здоров‘я 

дітей набутого ними способу життя, педагогічно сформованих цінностей, 

звичок, уподобань у сфері здоров‘я, значної методологічної розробки 

питання здоров‘язбереження отримали у психолого-педагогічній науці.  

Посилаючись на дані Д. Вікторова, зазначимо, що поняття 

„здоров‘язбереження‖ є відносно новим у педагогічній науці, оскільки стало 

вживатись у науковому обігу з 90-х років ХХ століття для відображення 

специфіки ставлення вихованців та учнів до збереження здоров‘я, 

що розвивається та виявляється через особливості організації навчально-

виховного процесу за принципами: „берегти здоров‘я‖ – 

„не перевантажувати‖ – „дбати про здоров‘я‖ – „зміцнювати здоров‘я‖ – 

„охороняти здоров‘я‖ – „жити за законами валеології‖ – „досягти 

здоров‘язбереження‖ [72, с. 257]. Безпосередньо зазначеним терміном 

оперують М. Безруких, С. Гримблат, В. Єфімова, В. Зайцев, М. Колесникова, 

О. Омельченко [32; 93; 116; 121;130;175; 264], у працях яких розкриваються 

суттєві характеристики культури здоров‘язбереження, основи створення 

здоров‘язбережувального середовища та здоров‘язбережувального 

навчально-виховного процесу освітніх закладів.  

Сьогодні проблема здоров‘язбереження може характеризуватися 

як нова, гостро актуальна й цікава дослідникам, розробка якої ще не 

є вичерпаною. Це пов‘язано з тим, що за даними Європейського 
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регіонального бюро ВООЗ, сфера освіти є нині впливовим середовищем, 

у якому ефективно формується й підтримується здоров‘я дитини; хоча, попри 

безперечну необхідність залучення кожної дитини до освітнього процесу, 

більшість дітей набувають вади здоров‘я саме в період навчання й виховання 

в освітніх закладах [261, с. 55-58].Тож важлива увага в сучасних наукових 

дослідженнях приділяється проблемі забезпечення формування 

та збереження здоров‘я дитини в системі освіти, розв‘язання якої, із погляду 

О. Іонової, полягає у спеціальній побудові навчально-виховного 

процесу [146, с. 69].  

Так, у психолого-педагогічній теорії останнім часом виникла низка 

наукових праць, зокрема й соціально-педагогічного характеру (О. Бартков, 

Ю. Бойчук, О. Вакуленко, В. Горащук, І. Єрохіна, Н. Зимівець, М. Зубалій, 

С. Кириленко, В. Клiмова, Г. Кравцова, Г. Кривошеєва, О. Кузьміна, 

С. Лапаєнко, Ю. Мельник О. Мечинська, В. Морміль, А. Нагорна, 

С. Омельченко, В. Пристинський, О. Проноза, О. Рассказова, Н. Сахарова, 

С. Свіріденко, В. Скумін, Л. Сущенко, Н. Тарасенко, Э. Тарасенко, 

Л. Татарнікова, Л. Тихомирова, Л. Хижняк, А. Хрипкова, Л. Шкурай та 

ін. [29; 55; 88; 111; 115; 133; 135; 161; 164; 171; 183;186;190;195; 225; 226; 

241; 246; 267; 300; 303; 312, 318, 335; 336; 345; 370; 371; 374; 378; 396; 412]), 

щодо освітньо-виховної оздоровчої роботи з представниками різних вікових 

груп, досліджень із питань формування здоров‘язбережувальної поведінки, 

прищеплення здорового способу життя, розвитку культури здоров‘я 

в процесі виховання учнів та студентської молоді в умовах освітнього 

простору, під час роботи з різними групами населення. Аналізуючи науково-

практичні джерела з досліджуваної проблематики, наголосимо, що нині 

зусилля представників педагогічної науки концентруються на тому, щоб 

зменшити негативний вплив закладів освіти на здоров‘я вихованців, учнів, 

педагогів шляхом створення комфортного безпечного освітнього 

середовища, а також впровадження здоров‘язбережувальних технологій 

у навчальний процес закладів освіти [58, с.16]. 
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Серед праць зазначених авторів на особливу увагу в процесі 

висвітлення стану розробленості порушеної проблеми заслуговують 

захищені останнім часом дисертації та підготовлені монографії 

за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка та присвячені питанням 

здоров‘я та здоров‘язбереження молодого покоління. Найбільш ґрунтовним 

є докторське дослідження та монографія С. Омельченко, присвячені проблемі 

налагодження взаємодії соціальних інститутів у формуванні здорового 

способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів, результати якого 

репрезентовані докторською дисертацією та монографією (2008 р.). 

Проведений авторкою ретельний аналіз філософських, психологічних, 

педагогічних, медико-біологічних праць із проблеми збереження 

та зміцнення здоров‘я молодого покоління дав їй підстави для розкриття суті 

феномена здоровʼя завдяки визначенню основного чинника його збереження 

– здоровʼястворювального механізму, що ґрунтується на адаптивних реакціях 

організму, які спрямовані на збільшення адаптаційних ресурсів і резервів 

здоровʼя. Відповідно, на переконання дослідниці, стан здоровʼя дитини, 

характеризується рівнем адаптаційних можливостей організму (високий – 

підтримання стабільної рівноваги між організмом і середовищем, перехідний 

– зрив адаптаційних можливостей під впливом патологічних чинників; 

граничний – нестабільний стан адаптаційних можливостей у межах „здоровʼя 

– хвороба‖), а його збереження пов‘язано із створенням умов у соціальному 

середовищі, якими забезпечується набуття особистістю позитивного 

здоров‘язбережувального досвіду, збільшення адаптивних ресурсів організму 

обґрунтовано теоретичні та методологічні аспекти [267; 269]. 

Відповідно, зазначеному погляду на здоровя та здоров‘язбереження 

С. Омельченко, у контексті розробки питань взаємодії соціальних інститутів 

суспільства у формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів, запропонувала поняття „відкрита соціально-педагогічна 

система‖, під якою розуміє систему, якою підтримуються тенденції 

до розширення та зміцнення здоров‘язбережувальної взаємодії учнів 
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із життям, усіма соціальними інститутами – сім‘єю, навчальними закладами, 

культурно-освітніми установами, громадськими та молодіжними 

організаціями, державними установами у формуванні здорового способу 

життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів [269, с. 16].  

Науковий доробок С. Омельченко є близькими за колом порушених 

питань до проблематики нашого дослідження, оскільки авторка обґрунтовує 

основи здоров‘ятвірної педагогіки, досліджує проблему прищеплення 

здорового способу життя студентській молоді, учням та вихованцям 

у системі освіти, вивчає питання підготовки майбутніх фахівців до роботи 

в напрямі здоров‘язбереження [266–269]. Важливим здобутком ученої, який 

необхідно враховувати в дослідженні проблеми підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи зі здоров‘язбереження молодого покоління, 

є, зокрема, обґрунтування поняття „валеонасичений здоров‘язбережувальний 

освітній простір навчального закладу‖ [266]. 

Серед наукових розвідок, виконаних у контексті розв‘язання соціально-

педагогічних проблем здоров‘язбереження молодого покоління, відзначимо 

також кандидатське дослідження Ю. Мельника, яким обґрунтовано 

соціально-педагогічні засади формування основ культури здоров‘я учнів 

початкової школи, розроблено модель формування культури здоров‘я 

молодших школярів (2010 р.) [226] й монографію (2012 р.) [225]. 

За твердженням автора, культура здоров‘я учня формується під впливом 

соціокультурного середовища, тобто під дією багатьох чинників. Важливе 

значення мають системність формування культури здоров‘я школярів, 

а також організація та управління цим процесом, що може здійснюватися 

на різних рівнях культури здоров‘я: особистості, родини, громади, нації, 

людства. Підкреслимо, що значне місце у моделі формування культури 

здоров‘я молодших школярів займають соціально-педагогічні технології 

формування культури здоров‘я в початковій школі, якою передбачається 

залучення до формування культури здоров‘я всіх суб‘єктів освітнього 

процесу [225].  
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У кандидатскій роботі Н. Зимівець обґрунтовано соціально-педагогічні 

технології формування відповідального ставлення до здоров‘я учнівської 

молоді (2008 р.). У дисертації науково обґрунтовано та апробовано соціальні-

педагогічні технології „Рівний – рівному‖ та „Здоров‘я через освіту‖ 

формування відповідального ставлення до здоров‘я в учнівської молоді, 

обґрунтовано соціально-педагогічні умови формування відповідального 

ставлення до здоров‘я в учнівської молоді. Авторкою теоретично 

обґрунтовано поняття „відповідальне ставлення до здоров‘я‖ як позицію 

особистості, яка обумовлює регуляцію індивідуальних реакцій і вольове 

здійснення діяльності стосовно факторів здоров‘я для оптимального 

поєднання особистих можливостей і можливостей середовища 

для досягнення благополуччя. Дослідниця визначила структуру 

відповідального ставлення до здоров‘я, що становить єдність когнітивно-

пізнавального, емоційно-оцінного, потребнісно-ціннісного, мотиваційно-

вольового, практично-діяльнісного, рефлексивно-результативного 

компонентів, їх критерії та показники [133]. 

У процесі вивчення порушеної проблеми слід ураховувати, 

що авторкою розкрито суть поняття „формування відповідального ставлення 

до здоров‘я‖, що розуміється нею як цілеспрямована, системна діяльність, 

спрямована на вироблення та виявлення позиції щодо здоров‘я в особистості 

за спеціально створюваних умов. Зазначимо, що вченою також обґрунтовано 

й експериментально перевірено соціально-педагогічні умови формування 

культури здоров‘я старшокласників [133]. 

У процесі подальшої наукової розробки проблеми підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками ми враховуватимемо результати 

зазначених наукових розвідок учених, що забезпечить опору на базове 

розуміння здоров‘я молодого покоління з педагогічних позицій як феномена, 

що багато в чому залежить від педагогічно сформованого в особистості 

світогляду, прищеплених навичок поведінки, засвоєного способу життя, 
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набутого досвіду здоров‘язбереження, що, у свою чергу, детермінується 

державною політикою у сфері здоров‘я, спрямованістю та якістю 

педагогічних впливів освітніх інститутів держави та суб‘єктів виховання, 

готовністю особистості до самовиховання.  

Окреслюючи коло питань, пов‘язаних із досліджуваною 

проблематикою, що отримали висвітлення в сучасних вітчизняних 

і зарубіжних дослідженнях, зазначимо, що базовими в нашому дослідженні 

є наукові розвідки вчених із питань підготовки професійної діяльності 

соціально-педагогічних кадрів, які належать до другого дослідницького 

напряму. 

Активізація наукових досліджень у цьому напрямі детермінується тим, 

що працівник соціально-педагогічної сфери стає сьогодні одним із важливих 

суб‘єктів виховного впливу, покликаним виконувати широкі, функції 

в суспільстві, що забезпечують збереження гармонії та здоров‘я людини, 

групи, соціуму. За період становлення соціальної педагогіки в Україні було 

накопичено певний досвід професійної діяльності та відповідної підготовки 

соціальних педагогів. Учені, які були у витоків вітчизняної соціальної 

педагогіки (І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, Л. Міщик, С. Харченко 

та ін.) [112; 152; 153; 158; 170; 236; 238; 239; 240; 393] стали її корифеями, 

завдяки їхнім працям соціальна педагогіка по справжньому набула статус 

хоча й молодої, але вповні самостійної науки. Ними було розроблено 

методологічні питання соціальної педагогіки, поняття про професійно-

педагогічну культуру соціального педагога: систему знань, умінь, 

професійних та особистісних якостей, які повинен здобути та розвинути 

майбутній фахівець у процесі навчання; кодекс етики соціального педагога, 

що містить комплекс принципів і правил, якими фахівець має користатись 

у професійній діяльності; мету, функції та напрями такої діяльності й багато 

іншого.  

Проблеми методології соціально-педагогічної діяльності та підготовки 

фахівців активно досліджувалися вітчизняними та зарубіжними вченими 
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(С. Архипова, О. Безпалько, В. Бочарова, Р. Вайнола, Т. Веретенко, 

М. Галагузова, Ю. Галагузова, Г. Єфремова, І. Звєрєва, А. Капська, 

Л. Коваль, І. Козубовська, Н. Кривоконь, Г. Лактіонова, С. Литвиненко, 

І. Мигович, Л. Міщик, В. Поліщук, Г. Попович, О. Рассказова, А. Рижанова, 

І. Трубавіна, Є. Холостова, Л. Штефан та ін. [30;70; 83; 127; 128; 152; 153; 

170; 207;227; 237; 240; 312; 313, 359; 366; 374;381]. Завдяки вивченню 

поглядів дослідників, переконуємося, що хоча поняття „соціальний педагог‖ 

і трактується у джерелах дещо по-різному, загальний погляд на призначення 

фахівця полягає в розгляді його як суб‘єкта соціального виховання, розвитку 

соціальності дітей та молоді. Зокрема, соціальний педагог розглядається 

як фахівець із виховної роботи з дітьми, підлітками, молоддю, дорослими, 

який покликаний створювати сприятливі соціальні, навчально-виховні умови 

для розвитку й соціалізації особистості, благополуччя в мікросоціумі дітей 

та молоді [305, с. 125]. За А. Рижановою, соціальний педагог – фахівець 

із соціального виховання, який відіграє посередницьку роль між людиною 

та соціальним середовищем із метою їх духовного розвитку та гармонізації 

їх відносин на особовому; міжособовому та надособовому рівнях [215, с. 59]. 

Л. Міщик уважає, що соціальний педагог є професійним працівником 

соціуму, фахівцем із виховної роботи з дітьми, їхніми батьками, дорослим 

населенням у сімейно-побутовому мікросередовищі та його оточенні; 

із підлітками, молодіжними групами та об‘єднаннями, із організації 

культурно-дозвіллєвої, фізкультурно-оздоровчої, трудової, ігрової та інших 

видів діяльності [238, с.98]. 

Підсумовуючи погляди вчених на призначення фахівця, зазначимо, 

що в контексті досліджуваної проблематики особливо важливим є розуміння 

спрямованості роботи соціальних педагогів на сприяння соціальному 

оздоровленню суспільства та його членів завдяки гармонізації взаємин 

особистості, сім‘ї, групи, організацію активної оздоровлювальної діяльності 

дітей та молоді, усунення негативних чинників, шкідливих як для 

соціального, так і для психофізичного здоров‘я представників різних 
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соціальних груп, профілактики руйнівних для здоров‘я молодого покоління 

негативних явищ у дитячому та молодіжному середовищі тощо. 

Для поглиблення розуміння стану проблеми підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до роботи зі здоров‘язбереження молодого покоління, 

акцентуємо увагу на тому, що в межах другого дослідницького напряму було 

розроблено концепцію, згідно з якою соціальний педагог, на відміну від 

соціального працівника, учителя, психолога, розглядається 

як мультифункціональний спеціаліст, посередник між людиною 

та соціальним середовищем, який повинен реалізовувати не тільки свій 

власний потенціал, а й можливості інших фахівців, різних соціальних 

інститутів задля створення позитивних умов для здоров‘язбереження 

особистості.  

Із цього приводу Л. Коваль, І. Звєрєва, С. Хлебик підкреслюють, 

що провідною функцією соціальної педагогіки є функція 

інтегративна [170, с. 5-6], така ж функція властива й соціально-педагогічній 

діяльності. У праці Б. Бітінісата В. Бочарової позиційовано думку, що 

соціальний педагог – фахівець, який забезпечує інтеграцію цілеспрямованих 

і середовищних впливів на особистість, стимулюючи розвиток суб‘єктної 

позиції людини в цьому процесі [361, с. 22], що в контексті нашого 

дослідження може тлумачитися як розвиток свідомого ставлення особистості 

до власного здоров‘я. Зроблене О. Рассказовою узагальнення наукових 

розробок учених, де простежується зазначена ідея, створило підстави для 

твердження, що соціальний педагог за своїм професійним призначенням 

розуміється як менеджер середовищних впливів на особистість, який 

здійснює посередництво між різними фахівцями та соціальними інститутами 

з метою створення в суспільстві умов для сприяння становленню й розвитку 

людини, групи, соціуму, зокрема в напрямі здоров‘язбереження молодого 

покоління [304, с. 11].  

Усталеністю такого розуміння професії доведено й те, що саме воно 

ввійшло до довідкових джерел. Так, у понятійно-термінологічному словнику 

за редакцією І. Звєрєвої соціальний педагог характеризується як спеціаліст, 
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зайнятий у сфері соціальної роботи або освітньо-виховної діяльності, 

виконує посередницьку роль між освітніми закладами, сім‘єю, трудовими 

колективами, громадськістю, організовує їх взаємодію, об‘єднує зусилля 

з метою створення в соціальному середовищі умов для всебічного розвитку 

дітей, підлітків, молоді як особистостей, їхнього благополуччя 

в соціумі [365, с. 92]. Тож у подальшому науковому пошуку можемо 

спиратися на висвітлену вище ідею, позиціюючи роботу фахівця 

зі здоров‘язбереження молодого покоління як інтегративний 

здоров‘язбережувальний вплив на соціум. 

Зазначимо, що кваліфікаційними характеристиками фахівцяй 

викладеними в Довіднику посадовими обов‘язками, визначеними 

кваліфікаційних характеристик професій працівників, передбачається, 

що соціальні педагоги впливають на розв‘язання проблеми 

здоров‘язбереження через розвиток відповідних ініціатив дорослих і дітей, 

створення умов плідного проведення дозвілля, розвитку творчості, занять 

спортом і суспільно корисною діяльністю. Фахівці здійснюють психолого-

педагогічну допомогу, виявляють особистісні, міжособові та внутрісімейні 

конфлікти, факти поведінки, що відхиляються від норми; займаються 

профілактикою правопорушень, дитячого й побутового дорожньо-

транспортного травматизму; забезпечують додержання техніки безпеки 

й санітарно-гігієнічних норм під час роботи з населенням, уживають заходів 

щодо надання першої медичної допомоги [430].  

Коло питань, яке має охоплювати підготовка та діяльність соціального 

педагога постійно розширюється у зв‘язку із виникненням нових соціальних 

проблем та суспільних замовлень. Сьогодні до проблемного кола підготовки 

майбутніх соціальних педагогів привнесені питання вдосконалення 

здоров‘язбережувальної діяльності соціального педагога в освітніх закладах 

та відповідної професійної підготовки, що не втрачають своєї актуальності 

в аспекті розв‘язання нових соціальних та освітніх проблем. Зазначені 

питання підготовки майбутніх соціальних педагогів порушуються в працях 
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А. Ведмедюк, І. Доброскок, Я. Кічук, І. Ковчиної, Л. Колос, Л. Різник 

та інших [68; 87; 101; 102; 163; 167; 168; 172; 326], де зокрема, простежується 

думка, що соціальний педагог має бути підготовлений до гармонійної 

здоров‘язбережувальної взаємодії з людиною та її оточенням, а успішність 

його контактів та професійної діяльності залежить від рівня сформованості 

системи відповідних знань і вмінь, а також особистісних якостей і цінностей.  

Значний інтерес для проведення дослідницького аналізу становлять 

сучасні вітчизняні та зарубіжні науково-методичні та довідковіджерела, 

наукові праці та публікації вчених уперіодичних виданнях [64; 112; 138; 139; 

140; 141; 142; 198; 259; 315, 316; 317; 325; 342; 358], у яких висвітлюються 

нові соціально-педагогічні проблеми здоров‘язбереження молодого 

покоління, що виникають у зв‘язку з запровадженням практики спільного 

навчання та виховання дітей із різним станом здоров‘я в освітньому 

середовищі й де обґрунтовується, що педагог-фахівець повинен бути готовим 

виконувати посередницьку функцію між навчальним закладом і центрами 

соціальної реабілітації, сприяти ефективній співпраці педагогів, батьків 

та фахівців різного профілю, забезпечувати соціальний розвиток дітей 

із особливими потребами здоров‘я, сприяти залученню 

їх до мікросередовища навчального закладу, створювати розвивальне 

навчально-ігрове середовище для дітей із різним станом здоров‘я в закладах 

освіти. Зазначимо, що в цьому контексті досліджувана нами проблематика 

набуває особливої актуальності. 

Урахування зазначених вище розробок учених про професійну 

діяльність соціального педагога та сучасні реалії розвитку освітньої системи, 

що зумовлюють висунення перед фахівцем нових завдань, є важливим під 

час підготовки студента – майбутнього соціального педагога як суб‘єкта 

професійної діяльності, оскільки він повинен засвоювати не тільки норми 

компетентних предметних дій, а й норми соціальних учинків, 

що відображають її ціннісно-нормативну систему, оскільки, як відзначає 

А. Вербицький, „фахівець не виховується в соціально стерильній навчальній 
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пробірці‖ [69, с. 78]. Тож, за твердженням Л. Міщик, нині в процесі 

підготовки соціальних педагогів мають ураховуватися насамперед тенденції 

сучасної професійної освіти, із-поміж яких авторка виокремлює „створення 

психолого-педагогічних умов розвитку творчої індивідуальності, у тому 

числі завдяки поєднанню освіти з потребами соціальної 

практики‖ [239, с. 18].  

Продовжуючи аналіз другого напряму дослідження проблеми 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи зі здоров‘язбереження 

молодого покоління, зазначимо, що в контексті вдосконалення професійної 

підготовки фахівця сучасними вченими розробляється поняття „професійний 

розвиток педагога‖. Як стверджує Л. Мітіна, під професійним розвитком 

педагога розуміється вдосконалення, становлення, інтеграція в педагогічній 

праці професійно значущих особистісних якостей і здібностей, поглиблення 

професійних знань, удосконалення вмінь, але головне – активне якісне 

перетворення педагогом свого внутрішнього світу, чим забезпечується 

принципово новий його устрій та спосіб життєдіяльності [234, с.66]. 

Проблеми розвитку особистості й індивідуальності, із погляду 

О. Волкової, – це центральні проблеми сучасної парадигми підготовки 

майбутніх фахівців [80, с. 24]. Зважаючи на це, провідним завданням 

професійної підготовки фахівця до роботи зі здоров‘язбереження молодого 

покоління є формування особистості майбутнього суб‘єкта професійної 

діяльності. Під суб‘єктом професійної діяльності Є. Клімова розуміє 

„індивіда як носія бажання, готовності й уміння здійснювати діяльність; 

носія здатності відповідати за її виникнення, здійснення й розвиток; носія 

спроможності бути творцем своєї професійної діяльності‖ [165, с. 84]. 

За характеристикою В. Бодрова, який досліджує цей педагогічний феномен 

у контексті професіоналізації особистості, процес супроводу професійного 

становлення суб‘єкта діяльності містить у собі конструювання способів 

оволодіння операційною стороною діяльності, що своїм змістом формують 

мотиви професійного становлення, а також комплекс засобів, спрямованих 
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на усвідомлення ним соціальної значущості своєї професії [41, с. 3-26]. 

Зазначені проблеми все частіше стають предметом соціально-педагогічних 

досліджень питань підготовки майбутніх фахівців (М. Андреєва [16; 17], 

К. Віцукаєва [76];). 

Зазначимо, що сьогодні основи підготовки майбутніх соціальних 

педагогів як суб‘єктів професійної діяльності вже досить ґрунтовно 

розроблені, хоча наукові розвідки щодо проблем підготовки фахівців 

освітньої та соціальної сфер до впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій можуть характеризуватися як локальні та поодинокі.  

У цілому ж у працях учених із питань професійної підготовки 

майбутніх працівників освітньої та соціальної сфер здоров‘язбережувальний 

напрям розробляється досить активно в різних галузях педагогічного знання, 

зокрема в професійній педагогіці, де Л. Клос досліджуються теоретичні 

та методичні питання формування професійної підготовки майбутніх 

соціальних працівників до здоров‘язбережувальної діяльності [166-168]. 

Розробляючи проблему підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи 

зі здоров‘язбереження молодого покоління, ураховуватимемо обґрунтований 

авторкою погляд на процес підготовки до здоров‘язбережувальної діяльності 

в соціальній роботі як на формування готовності майбутнього соціального 

працівника до здоров‘язбережувальної діяльності та водночас розвиток, 

цілісної особистості соціального працівника, готового власним прикладом 

у професійній діяльності й повсякденному житті демонструвати здатність 

до саморозвитку, самоактуалізації та самореалізації на засадах 

біосоціодуховної моделі здоров‘я. 

Серед наукових праць спорідненої проблематики значимо також 

кандидатське дослідження О. Файчук, у якому вчена розглядає суть, основні 

ознаки та особливості валеологічної культури в контексті вирішення питань 

формування такої культури майбутніх соціальних працівників у процесі 

професійної підготовки [386]. 
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Соціально-педагогічні дослідження процесу підготовки майбутніх 

фахівців до здоров‘язбереження, обмежуються кандидатським дослідженням 

Н. Максимовської [213], у якому розглядається питання репродуктивного 

здоров‘я жіночої молоді в процесі здобуття професійної освіти у ВНЗ. 

У соціально-педагогічному контексті проблематику підготовки до здійснення 

здоров‘язбережувальних функцій у процесі професійної освіти фахівців 

висвітлено у статтях учених (О. Василенко [58], М. Марій [219], 

Л. Маценко [223], Р. Новгородський [257], А. Подорожна [290], 

І. Сидорчук [346], М. Швед [408] та ін.). 

Аналіз літератури дає підстави стверджувати, що сьогодні в науці 

та практиці актуалізується питання підготовки педагогічних кадрів до роботи 

в напрямі здоров‘язбереження та безпеки життєдіяльності молодого 

покоління в закладах освіти (Р. Айзман, С. Букша,О. Дубограй, О. Ковальова, 

О. Марків, Ю. Немченко, Г. Пономарьова, А. Радченко, А. Турчак та ін. 

[5;51; 107; 169; 220; 235; 247; 295; 311; 382; 435]). Причому, особливо гостро 

це питання постає стосовно педагогів, які працюють із дітьми раннього 

шкільного (Ю. Бойчук, Б. Долинський, Л. Калуська, А. Корощенко, 

О. Мечинська, О. Омельченко, А. Петровна, В. Пристинський,та ін. [103; 111; 

226; 245; 265; 300]) та дошкільного віку (Л. Гаращенко, Г. Григоренко, 

В. Нестеренко та ін. [84; 150; 248; 249; 262; 270]). Це пов‘язано з тим, що діти 

раннього віку є, із погляду вчених (Т. Андреєва, С. Джурінська, 

Л. Крутій) [273; 308] найбільш сприйнятливими для педагогічних впливів. 

Підкреслимо, що сьогодні здоров‘язбережувальна діяльність різних 

фахівців педагогічного профілю отримує все більшу розробку в напрямі 

її технологізації. Поняття „здоров‘язбережувальні технології‖ в контексті 

їх безпосередньої розробки вживається в дослідженнях М. Безруких, 

Т. Бичкової, О. Бутакової, Є. Пужаєвої, Н. Смирнова, І. Соколової, 

В. Сонькіна, І. Чупахи та ін. [32; 53; 354; 405]. Розробляються основи 

впровадження здоров‘язбережувальних освітніх та медико-педагогічних 

технологій у навчально-виховний процес закладів освіти (М. Булатова, 
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В. Волканова, О. Куц, А. Рудакова, Г. Ричкова, О. Соколова, В. Стасенко, 

Ю. Усачов [52;54;79; 260;307;330; 367; 439]); обґрунтування отримують 

й соціально-оздоровчі технології, безпосередньо спрямовані на збереження 

здоров‘я дітей, зокрема й дошкільного віку (Н. Агаджанян, Ю. Антонов, 

P. Баєвський, В. Базарний, О. Байєр, В. Бароненко, О. Василенко, 

Н. Денисенко, Г. Зайцев, Н. Іванова, С. Нечай, В. Пристинський, Л. Рапопорт, 

Н. Рубан, О. Хухлаєва та ін. [2; 25; 26; 28;57; 78;97; 98;99; 122; 129; 131; 144; 

150; 235; 250; 252; 275; 299; 309; 310; 328; 360; 398]). 

Насучасному етапі суттєвої розробки отримують й соціально-

педагогічні технології в цілому, що відзначається в численних наукових 

працях (Ф. Алєксєєнко, С.Архипова, Н. Заверико, І. Звєрєва, Н. Зимівець, 

А. Капська, А. Конончук, М. Лукашевич, В. Лютий, Г. Майборода, В. Нікітін, 

О. Рассказова, М. Фірсов, С. Харченко, Є. Холостова, М. Шакурова [11; 18; 

19; 74; 101; 120; 153; 158; 180; 207; 210; 227; 228; 230; 253; 298; 319, 364; 376; 

377; 394;407; 431]) і забезпечує розробку й запровадженняв роботі 

соціального педагога найбільш оптимальних методів, засобів і прийомів 

розв‘язання соціально-педагогічних проблем, упровадження технологій 

соціально-педагогічної діяльності в загальноосвітні заклади, що спирається 

на розуміння технології як практики алгоритмічного запровадження 

оптимальних способів розв‘язання соціально-педагогічних проблем. 

Питання підготовки майбутніх фахівців різних галузей до впровадження 

педагогічних здоров‘язбережувальних технологій у роботі з різними 

категоріями дітей та молоді досліджували Н. Беседа, О. Дорошенко, 

В. Єфімова, Ю. Лук‘янова, В. Цись та ін. [35; 105;116; 209; 441]. 

Теоретичні засади підготовки фахівців із соціального виховання 

за умов технологізації професійної діяльності закладено в працях 

Б. Алмазова, С. Архипової, М. Беляевої, Н. Бессонової, І. Звєрєвої, 

Н. Заверики, А. Капської, В. Лютого, М. Лукашевича, Г. Майбороди, 

О.Тютюнник, С. Харченка, М. Шакурової [120; 127; 153; 207; 210; 227; 228; 

364; 393; 407]. 
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Наукові розвідки щодо проблеми підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до впровадження здоров‘язбережувальних технологій можуть 

характеризуватися як локальні та поодинокі. Тож сьогодні потрібним 

є ґрунтовний науковий пошук у напрямі теоретичного дослідження 

та емпіричної апробації шляхів розв‘язання порушеної проблеми. 

Отже, можемо стверджувати, що на підставі аналізу наукових праць 

учених щодо професійної підготовки педагогічних, зокрема соціально-

педагогічних кадрів до розв‘язання проблеми здоров‘ябереження молодого 

покоління, що другим проблемним напрямом дослідження, свідчимо, 

що питання підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до здоров‘язбережувальної діяльності, хоча й входять безпосередньо 

до обов‘язків соціального педагога, усе ще залишаються сьогодні 

не достатньо розробленими. 

Переходячи до розкриття третього напряму, яким поєднуються 

дослідження соціально-педагогічних проблем організації 

здоров‘язбережувальної роботи з дітьми дошкільного віку як специфічною 

віковою групою, наголосимо, що для вирішення завдань нашого дослідження 

велике значення має думка представників психолого-педагогічної науки 

(Т. Андреєва,М. Артемонов, Л. Виготський, С. Джуринська, Д. Ельконін, 

К. Крутій,С. Курінна, Н. Левинець, Л. Лохвицька, С. Юрочкина та інші [82; 

188; 192; 273; 308;390; 419; 422]) щодо дошкільного дитинства як важливого 

періоду оволодіння людиною соціальним простором людських відносин 

через спілкування з дорослими, а також через ігрову та реальну взаємодію 

з однолітками. 

Зазначені вище вчені у своїх працях підкреслюють значення 

позитивних соціально-виховних впливів навколишнього мікросередовища 

для розвитку дитини, наголошують, що саме цей період є сенситивним 

для формування первинного світогляду дитини, її саногенної самосвідомості, 

тілесності, розвитку соціально значущих психофізіологічних властивостей, 

вироблення навичок здоров‘язбережувальної поведінки тощо. 
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У межах висвітлення проблематики нашого дослідження важливо 

також відзначити, що дошкільне дитинство вважається періодом первинної 

інституалізації дитини, відбувається завдяки вихованню в сімейному 

середовищі та залучення в навчально-виховний процес дошкільних закладів 

освіти. Із цього приводу у ст. 9 закону України „Про дошкільну 

освіту‖ (2001 р.) зазначається, що дитина відповідного віку (3-7 років) має 

право здобувати освіту як у дошкільному навчальному закладі, так і в сім‘ї, 

за допомогою родини або педагогів [125, с. 4].  

У контексті необхідності інституалізації дошкільників Т. Поніманська 

наголошує на важливості для дошкільної педагогіки здобутків соціальної 

педагогіки – галузі педагогічного знання, у якій вивчаються закономірності 

соціального розвитку особистості в процесі навчання й виховання в різних 

соціальних інститутах. Дослідниця наголошує, що дані соціальної педагогіки 

допомагають спрямувати виховний процес ДНЗ на соціальний розвиток 

дитини, виховання соціальної компетентності у взаємодії з іншими 

людьми [294, с. 12]. 

Для виконання завдань нашого дослідження важливо зосередитись 

на аналізі соціально-педагогічних аспектів виховання дітей дошкільного віку. 

Вітчизняними вченими (В. Алєксєєва, С. Болтивець, О. Василенко, 

С. Курінна, С. Лелека, В. Суржанська та ін. [8, с. 32-37; 9, с. 2-5; 44, с. 5-6; 63, 

с. 135-141; 192, с. 10; 197, с. 52-59; 368, с.54-60]) розглядаються питання 

розвитку соціальності дитини в умовах ДНЗ, висвітлено зміст соціального 

виховання дошкільнят, розкрито питання співпраці з батьками, обґрунтовано 

потребу в розширенні функцій дошкільного навчального закладу 

запровадженням різних напрямів соціально-педагогічної роботи 

з дошкільниками.  

У межах нашого дослідження необхідно відзначити, що загальною 

є думка представників соціально-педагогічної науки про діяльність 

дошкільного закладу, який є важливим осередком соціального виховання 

дітей дошкільного віку, має бути побудована на організації соціально-



33 

педагогічної взаємодії вихователів, фахівців соціально-психологічної 

служби, батьків, представників громадських організацій, школи, 

спрямування їх зусиль на цілеспрямоване проектування варіативного 

освітнього середовища, що забезпечує індивідуальні траєкторії розвитку 

дітей.  

Серед досліджень, присвячених розв‘язанню соціально-педагогічних 

проблем організації здоров‘язбережувальної роботи з дітьми дошкільного 

віку як специфічною віковою групою, особливу цінність для нашого 

дослідження становить докторська праця С. Курінної [192]. Процес 

соціалізації дітей дошкільного віку подано дослідницею в контексті сучасної 

педагогічної ситуації в Україні відповідно до загальної культурно-історичної 

характеристики початкового етапу дитинства, за якої сучасне дошкілля 

визначається як історично новий тип дитинства, оскільки на початку 

третього тисячоліття кардинально змінився його статус у системі людської 

культури. Ми згодні з ученою, що провідне значення періоду від народження 

до вступу до школи полягає в набутті вихідних людських знань і умінь, 

психічних якостей і властивостей, необхідних людині для життя 

в суспільстві [192, с. 9]. 

Важливі функції у становленні особистості дитини в дошкільний 

період сьогодні отримує соціальний педагог, який у процесі професійної 

підготовки оволодіває специфікою роботи в дошкільних закладах освіти. 

Соціальний педагог у дошкільному навчальному закладі становить новий тип 

педагога, який засобами соціально-педагогічної діяльності допомагає 

вихованцю зрозуміти навколишній світ, піклується про формування 

моральних, загальнолюдських цінностей, аналізує процес формування 

особистості дошкільника як соціально-освітній процес, процес розвитку 

її соціальності. Відзначимо, що за врахування ідей учених 

(О. Василенко [56; 63], С. Лелека [197], А. Рижанова [215] та ін.) 

переконуємося, що діяльність соціального педагога дошкільного навчального 

закладу має розроблятися та реалізовуватися за такими напрямами: 
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педагогізація соціально-культурного середовища мікрорайону; здійснення 

соціально-педагогічного патронату дітей мікрорайону, які не відвідують 

дошкільного навчального закладу; забезпечення педагогічного всеобучу 

батьків та інших членів родини (дідусів та бабусь), опікунів, прийомних 

батьків, усіх, хто причетний до виховання дітей; допомога родині у вихованні 

дітей відповідно до запитів батьків та особливостей виховання в конкретній 

родині; організація змістовного дозвілля дошкільнят в ДНЗ та мікрорайоні; 

питань підготовки педагогічних кадрів, зокрема майбутніх соціальних 

педагогів, до професійної діяльності освітньо-виховної оздоровчої роботи 

з дітьми в педагогічний процес навчальних закладів робота 

щодо попередження насильства в сім‘ї над дітьми та робота з дітьми, 

які зазнали насильства; робота з дітьми з особливими потребами та їхніми 

батьками, створення сприятливого навчально-розвивального інклюзивного 

середовища; супровід процесу адаптації дитини та батьків до дошкільного 

навчального закладу; визначення психологічної готовності дітей до навчання 

в школі; посередницька роль у відносинах дитини, родини з освітніми, 

соціокультурними закладами мікрорайону. 

Підкреслимо, що одними з пріоритетних напрямів у розвитку 

дошкільної освіти вважається: уведення в систему дошкільної освіти 

соціально-педагогічного патронату. Із цього приводу у ст. 11 Закону України 

„Про дошкільну освіту‖ (2001 р.) зазначається, що повноваженнями 

дошкільного навчального закладу є задоволення потреб громадян, 

які проживають на відповідній території, надання дошкільної освіти, 

здійснення соціально-педагогічного патронату, забезпечення взаємодії 

з сім‘єю, поширення серед батьків психолого-педагогічних та фізіологічних 

знань про дітей дошкільного віку [125, с. 4-33.]. Тобто дошкільний заклад 

має стати осередком соціального виховання всіх дітей дошкільного віку. 

Зазначена думка простежується і в інших державних нормативних 

документах щодо дошкільної освіти [301, с. 2; 432; 434; 436].  



35 

З цього приводу С. Болтівець підкреслює, що введення в систему 

дошкільної освіти соціально-педагогічного патронату дасть можливість 

охопити дошкільним вихованням дітей, які за станом здоров‘я не можуть 

відвідувати дитячого садока; відкриття соціальних груп загального розвитку 

та створення умов для перебування з однолітками і здобуття дошкільної 

освіти, ранньої адаптації дітей із вадами фізичного або розумового розвитку; 

забезпечення безоплатного утримання в садках дітей із соціально 

незахищених сімей підвищення професійного рівня педагогічних працівників 

та поповнення галузі новими кваліфікованими кадрами тощо [44, с. 5-6]. 

Зважаючи на це, можемо дійти висновку, що питання вдосконалення 

соціально-педагогічної діяльності зі здоров‘язбереження дошкільників 

та відповідної підготовки соціальних педагогів до роботи за умов 

запровадження інституалізації дітей із різним станом здоров‘я, охоплюється 

сьогодні колом гостро актуальних науково-практичних проблем.  

Підкреслимо, що ознайомлення з тематикою та змістом публікацій, 

монографій, дисертацій останніх років дає підстави стверджувати, 

що простежується виразна тенденція щодо актуалізації проблеми 

здоров‘язбереження молодого покоління в науковій проблематиці різних 

наук, її введення до дослідницьких інтересів нових галузей знання, зокрема 

соціальної педагогіки.  

Особливу увагу вчені надають розробці проблем збереження здоров‘я 

дітей із раннього віку. Зокрема, наукового обґрунтування отримують 

теоретичні основи здоров‘я дошкільників (О. Ажиппо, Ю. Антонов, 

Ю. Бойчук, О. Вавилова, Л. Глазиріна, В. Кисляковская, В. Крюкова, 

О. Крюкова, С. Курінна, С. Мамедова, С. Салиходжаев, Л. Скрипченко, 

В. Суржанська, О. Поромчик, Р. Тонкова-Ямпольская [54;129; 192; 222; 280; 

310; 320; 331; 380]), питання профілактики, збереження та зміцнення 

здоров‘я дітей у сучасній системі дошкільної освіти (О. Івахно [145]), шляхи 

формування в дошкільників знань про здоров‘я, вироблення 

здоров‘язбережувальних компетентностей (Л. Калуська, І. Кривошеєва, 

Л. Лохвицька, О. Мамєєва, Г. Смольникова [150; 187; 205; 217; 250; 262; 270; 
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438]), проблеми фізичного виховання, прищеплення здорового способу життя 

та безпечної поведінки дошкільників (Т. Бабюк, Е. Вільчковський, 

М. Каратаєва,Л. Карнаух, А. Колядіна, О. Лисак, О. Мамєєва, О. Петрик, 

І. Хміль, Н. Шаменюк [24;31;75; 156;177; 282; 321; 390]), проблеми 

формування здорового способу життя дітей дошкільного віку у вітчизняній 

педагогічній думці минулого (О. Драгунова, А. Чаговець [106; 400]). 

У працях дослідників спостерігається значна локальна розробка 

проблематики здоров‘язбереження молодого покоління, зокрема дітей 

дошкільного віку, як у теоретичному, так і в практичному аспектах. Нині 

актуальним стає поєднання чинних концепцій і технологій 

здоров‘язбереження, визначення організаційно-педагогічних умов 

для озброєння майбутніх соціальних педагогів цілісними знаннями 

щодо їх створення в педагогічному процесі освітніх закладів. 

Зважаючи на актуальність питання здоров‘язбереження дошкільників 

за умов загострення соціальних ризиків здоров‘я молодого покоління, 

а також зважаючи на тенденцію запровадження в систему дошкільного 

виховання інклюзивної освіти провідним напрямом роботи соціального 

педагога стає здоров‘язбережувальний, що розробляється низкою сучасних 

учених (В. Григоренко, Г. Григоренко, Н. Зимівець, В. Лях, Т. Лях, 

Ю. Мельник, Л. Омельченко, О. Омельченко, В. Пристинський, В. Шкуркіна 

та ін.[211;225; 250; 263; 265;413; 431]). У працях зазначених учених 

підкреслюється, що подальшої розробки потребують питання взаємодії 

соціального педагога ДНЗ із сім‘єю та іншими інституціями з проблем 

охорони та збереження здоров‘я дітей; змісту та форм освітньо-виховної 

оздоровчої роботи з дошкільниками та їхніми батьками, написання 

навчально-методичних посібників для соціальних педагогів, які працюють 

в дошкільному навчальному закладі щодо створення 

здоров‘язбережувального середовища, укладання програм щодо організації 

просвітницько-профілактичної роботи з дітьми з питань здоров‘я тощо. 

Проте найактуальнішим питанням є наразі підготовка соціальних педагогів 
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до використання в роботі з дошкільниками здоров‘язбережувальних 

технологій.  

У цілому, на підставі аналізу стану дослідженості проблеми підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками відзначимо, що порушена проблема 

досить складна, комплексна, чим, породжується нині значне розмаїття 

аспектів її вивчення в різних галузях знання й дослідження яких, у свою 

чергу, складає кілька наукових напрямів, за якими ведуться наукові розвідки, 

ключовими з них є: визначення суті здоров‘я як складової соціальності 

особистості та питань технологізації процесу здоров‘язбереження; 

дослідження основ підготовки майбутніх соціальних педагогів до різних 

видів професійної діяльності; розкриття соціально-педагогічного аспекту 

організації здоров‘язбережувальної роботи з дітьми дошкільного віку 

як специфічною віковою групою. 

Виходячи з вивчення результатів мультидисциплінарного наукового 

пошуку дослідників щодо розробки теорії та практики сприяння збереженню 

здоров‘я дитини в процесі соціального становлення особистості в закладах 

дошкільної освіти свідчимо про її гостру актуальність за сучасних умов; 

нагальними є також технологізація соціально-педагогічної роботи 

зі здоровязбереження дітей та підготовка соціально-педагогічних кадрів 

до такої діяльності. Наукові розвідки щодо відповідної підготовки фахівців 

можуть характеризуватися як локальні та поодинокі й потребують 

проблематизації та поглиблення в межах нашого дослідження.  

 

1.2. Суть та види здоров’язбережувальних технологій у роботі 

соціального педагога з дошкільниками 

 

Аналізуючи суть та значення здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі соціального педагога з дошкільниками, зазначимо, що в довідковій 

літературі й наукових працях репрезентовано досить велике розмаїття 

тлумачень категорії „здоров‘язбережувальні технології‖, яке зумовлене, 
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зокрема, неоднозначністю поглядів представників педагогічної науки 

(А. Алексюк, О. Аніщенко, Ю. Васьков, М. Гриньова, І. Дичківська, 

Л. Дубровська, В. Євдокимов, І. Зязюн, А. Кіктенко, О. Любарська, 

А. Нісімчук, В. Онищук, О. Пєхота, І. Прокопенко, С. Сисоєва, І. Смолюк, 

Н. Яковець та ін. [10; 18;65; 100; 108; 117; 149; 281; 284; 298; 302; 

338;339;356; 357]) щодо родового поняття „технології‖. 

Ґенеза поняття „технологія‖ пов‘язана з розвитком виробничої 

діяльності, де технологія тлумачиться як сукупність знань про способи 

й засоби оброблення матеріалів, мистецтво володіння процесом, наука 

про майстерність [100, с. 56]. Технологія в промисловості визначається також 

як сукупність прийомів і способів отримання, обробки та переробки 

сировини, матеріалів [149,с. 149]. Із погляду дослідників, будь-яка технологія 

має відповідати критеріям технологічності: системність, цілісність, 

комплексність, логічність, гнучкість, науковість, варіативність, 

інструментальність, прогнозованість, керованість, відтворюваність, 

ефективність, оптимальність [100, с. 56-57; 147, с. 85; 406, с.113; 410, с. 69]. 

Педагогічний сенс поняття „технології‖ уточнюється в категорії 

„педагогічні технології‖ („освітні технології‖), що поширена в науковому 

обігу разом із поняттями „соціально-педагогічні технології‖, „технології 

соціально-педагогічної роботи‖. Як зазначає Г. Селевко, поняття 

„педагогічна технологія‖ в освітній теорії та практиці вживається на трьох 

ієрархічно супідрядних рівнях: загально педагогічному (характеризує 

цілісний освітній процес у конкретному регіоні, навчальному закладі, містить 

сукупність цілей, змісту, засобів і методів навчання, алгоритм діяльності 

суб‘єктів та об‘єктів процесу), предметному (сукупність методів і засобів 

для реалізації певного змісту навчання або виховання в межах певного 

освітнього напряму, із конкретною категорією осіб); локальному (забезпечує 

вирішення конкретних педагогічних завдань) [338, с. 15-16]. 

Отже, у педагогіці досліджуване поняття тлумачиться по-різному. 

За загальним визначенням ЮНЕСКО педагогічна технологія розглядається 
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як системний підхід до розробки й реалізації навчально-виховного процесу 

з урахуванням технічних i людських ресурсів та їх взаємодії, завданням якого 

є оптимiзацiя освіти [40, с. 331]. Учені розуміють педагогічну технологію 

як набір операцій щодо конструювання, формування й контролю знань, 

умінь, навичок і відносин між суб‘єктами освітнього процесу відповідно 

до поставлених педагогічних цілей [149, с. 150]; сукупність прийомів 

і засобів, спрямованих на чітку й ефективну організацію навчальних занять; 

змістова техніка реалізації освітнього процесу, з вищим рівнем ефективності, 

надійності; гарантія результату, ніж за традиційних методів навчання 

й виховання; своєрідна конкретизація методик, проект певної педагогічної 

системи, що реалізується на практиці [100, с. 63, 345]; або, за іншим 

тлумаченням, – проект процесу, що здійснюється в певній системі [65, с. 69]. 

Тобто, за уточненим поняттям Ю. Васькова, педагогічною технологією 

у формі певних освітніх моделей пропонується проект педагогічного 

процесу, який зумовлює зміст, методи і форми навчально-пізнавальної 

діяльності учня [65, с. 69]. 

У цілому ж, можемо стверджувати, що педагогічна технологія 

визначається дослідниками як система функціонування всіх компонентів 

педагогічного процесу (мета, завдання, принципи, зміст, форми, методи, 

засоби тощо), побудована на науковій основі, запрограмована в часі 

та просторі, що забезпечує досягнення заздалегідь запланованого результату. 

На підставі вивчення наукової літератури [100; 147; 338; 339; 406; 407; 

410] можемо свідчити, що термін „здоров‘язбережувальні технології‖ виник 

спершу в дослідницьких розробках, що стосуються освітніх технологій, тоді 

як у соціально-педагогічній проблематиці це поняття й сьогодні є досить новим, 

розуміння його суті не є усталеним і його з‘ясування в межах нашого 

дослідження потребує ґрунтовного аналізу наявних у науці поглядів 

і технологічних підходів до питань здоров‘язбереження молодого покоління. 

Найбільш відповідними проблематиці нашого дослідження є загальні 

категорії, якими визначається процес технологізації соціально-педагогічної 
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роботи, а саме: „соціально-педагогічна технологія‖, що розглядається вченими 

як сукупність способів взаємодії соціального педагога (соціального працівника) 

із клієнтом і забезпечують його соціалізацію (самовизначення й саморозвиток) 

у природних чи спеціально створених умовах [364, с. 147 - 150]; „технологія 

соціально-педагогічної діяльності‖ – практична діяльність соціального педагога 

(соціального працівника), для якої характерна раціональна послідовність 

запровадження різних методів і засобів із метою досягнення якісних результатів 

[362, с. 294]; „технологія соціально-педагогічної роботи‖ – система чітких 

послідовних дій спеціаліста, що націлені на вирішення певної соціально-

педагогічної проблеми [227, с. 42-43].  

Оскільки соціально-педагогічна технологія, хоча і є класичним 

різновидом соціальної технології, інтегрує в собі якості як соціальної, 

так і педагогічної технологій [112, с. 512]. Як і освітніми, соціально-

педагогічними технологіями передбачається наявність проекту діяльності 

фахівця, програми дій, у межах якої розв‘язується конкретна проблема 

клієнта, алгоритму послідовних операцій для досягнення конкретного 

результату, критеріїв оцінювання успішності діяльності фахівця [359,с. 162]. 

Вивчаючи суть та значення здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі соціального педагога з дошкільниками не можна оминути увагою 

й безпосередньо взаємопов‘язаних із соціально-педагогічними технологіями 

технологій соціальної роботи. Такі технології в широкому сенсі 

визначаються в наукових та довідкових джерелах як сукупність 

взаємозв‘язаних процедур і способів професійного впливу на соціальну 

роботу з метою її покращення, забезпечення оптимізації функціонування 

за можливості тиражування цієї системи впливу; у вузькому сенсі 

розуміються як сукупність способів професійного впливу на соціальний 

об‘єкт, що дає можливість ефективно та вчасно надати допомогу найбільш 

уразливим категоріям населення в разі можливого виникнення 

проблем [81, с. 501; 11, с. 19]. 
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Розв‘язанням будь-якої соціальної проблеми, особливо проблеми 

здоров‘язбереження молодого покоління, передбачається використання 

низки різних технологій у їх взаємозв‘язку та взаємозалежності, тому, 

наголосимо, що незважаючи на термінологічну строкатість, загальною 

для всіх технологій є, визначена в науковій праці А. Капської суттєва ознака 

технологій – обов‘язкова наявність визначеної мети, спрямованої 

на досягнення позитивного результату соціального розвитку людини 

та суспільства [153, с. 8]. 

Зазначимо, що поняття „здоров’язбережувальні технології‖ є досить 

новим у педагогіці, тому розуміння його суті не є усталеним і визначається 

по-різному. У цілому, вивчаючи значну кількість наукових праць, у яких 

визначається ця категорія, ми розподілили тлумачення досліджуваного 

терміна на два загальні аспекти. У межах першого – здоров‘язбережувальні 

технології розуміються як стратегія розробки, відбору й упровадження 

освітніх технологій на основі визнання пріоритетності здоров‘я дітей 

як найвищої цінності в системі освіти; другого – як локальні алгоритми, 

способи, методи розв‘язання проблеми здоров‘язбереження учнів у закладах 

освіти.  

Нижче наведемо результати більш докладного термінологічного 

аналізу в логічному полі двох визначених вище аспектів розуміння 

досліджуваного поняття, що забезпечить уточнення в межах нашого 

дослідження суті та значення здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

соціального педагога з дошкільниками. 

Найбільш широким є властиве першому аспекту розуміння 

здоров‘язбережувальних освітніх технологій як сукупності всіх 

запроваджуваних в освітньому процесі прийомів, методів, технологій, 

завдяки яким не тільки зберігають здоров‘я учнів і педагогів 

від несприятливого впливу факторів освітнього середовища, а й і сприяють 

вихованню в учнів культури здоров‘я.  
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У межах такого аспекту розуміння досліджуваного поняття суттєвою 

для розкриття його суті є думка А. Дубасенюк, яка, аналізуючи 

здоров‘язбереження учнів початкової школи як засіб досягнення сталого 

розвитку держави, відзначає, що, зарубіжні та вітчизняні науковці 

під здоров‘язбережувальними освітніми технологіями часто розуміють 

усі педагогічні технології, що не шкодять здоров‘ю учнів [132, с. 238].  

В. Кучма та М. Степанова визначають здоров‘язбережувальні освітні 

технології як такі, в основі яких вікові особливості пізнавальної діяльності 

дітей, навчання на оптимальному рівні складності, варіативність методів 

і форм навчання, оптимальне поєднання рухових і статичних навантажень, 

навчання в малих групах, використання наочності та поєднання різних форм 

подання інформації, створення емоційно сприятливої атмосфери, 

формування позитивної мотивації до навчання, культивування в учнів знань 

із питань здоров‘я [194, с.16].  

Відповідно, у такому тлумаченні здоров‘язбережувальні освітні 

технології поєднують усі ті педагогічні прийоми, методи, методики, техніки, 

в основу яких покладено створення емоційно-піклувальної атмосфери, 

сприятливих умов перебування дитини в закладі освіти (навчання 

без стресових ситуацій, адекватність педагогічних вимог до дитини, 

відповідність методик навчання та виховання можливостям дитини), 

що забезпечують формування в учнів і вихованців позитивного сприйняття 

навчально-виховного процесу, не шкодять їхньому здоров‘ю, забезпечують 

прищеплення навичок здорового способу життя. Тобто 

здоров‘язбережувальними технологіями може вважатись уся сукупність 

різноманітних педагогічних методик і технік, що запроваджуються 

в освітньому процесі для забезпечення збереження та відновлення здоров‘я 

вихованців та учнів. 

Отже, зазначене розуміння досліджуваної категорії є досить широким 

і дещо розмитим: у такому тлумаченні здоров‘язбережувальними 

технологіями охоплюватимуться всі педагогічні методи й технології 
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в системі освіти, що не шкодять прямо чи опосередковано здоров‘ю дітей 

і педагогів, забезпечують їм безпечні умови перебування, виховання, 

навчання, праці в навчальному закладі [353, с.4-5]. Усі педагогічні технології, 

які використовує вчитель на уроці або вихователь на занятті можуть бути 

кількісно чи якісно схарактеризовані за ступенем впливу їх на здоров‘я 

учнів [132, с. 236], тобто тою чи іншою мірою є здоров‘язбережувальними. 

У контексті дослідження суті та значення здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі соціального педагога з дошкільниками, не можемо 

не погодитися з поглядом М. Смирнова, який, критикуючи надто широкий 

підхід до розуміння здоров‘язбережувальних технологій, наголошує, 

що прикінцевою метою більшості педагогічних (освітніх) технологій 

є досягнення того чи іншого освітнього результату навчання, виховання, 

розвитку, тоді, як здоров‘язбереження не є основною метою освітнього 

процесу, а умовою одного з завдань досягнення головної мети [353, с. 4].  

Тож, у межах першого аспекту розуміння досліджуваного поняття, 

за яким здоров‘язбережувальні технології розглядаються складовою 

частиною й ознакою всієї освітньої системи, у якій питань 

здоров‘язбереження учнів безпосередньо стосується й рівень навчання 

й виховання, і рівень педагогічної культури педагогів, і зміст освітніх 

програм, й умови проведення навчального процесу [353, с. 4-5], виокремити 

здоров‘язбережувальні технології з загального контексту педагогічної 

діяльності стає вкрай складно. Відповідно, поняття „здоров‘язбережувальні‖ 

в такому тлумаченні скоріше належить до якісної характеристики певної 

освітньої технології, що показує, наскільки за реалізації цієї технології 

вирішується завдання збереження здоров‘я основних суб‘єктів освітнього 

процесу – вихованців і педагогів. 

Розкриваючи суть і значення здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі соціального педагога з дошкільниками, переходимо до розгляду 

другого аспекту до розуміння досліджуваного поняття, у межах якого 

здоров‘язбережувальні технології розуміються як локальні алгоритми, 
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способи, методи розв‘язання проблеми здоров‘язбереження вихованців 

та учнів у закладах освіти. Так, у науці відзначається, 

що здоров‘язбережувальні технології мають свою специфіку, що полягає 

в їх тісному взаємозв‘язку з медичними здоров‘яохоронними 

та профілактичними технологіями [354, с. 12]. 

Про поширеність такого аспекту тлумачення суті досліджуваного 

поняття, можемо свідчити, адже він отримав досить ґрунтовну розробку 

в сучасній педагогічній науці. Так, із погляду О. Московченка, 

здоров‘язбережувальні технології можуть визначатися як сукупність 

наукових знань, засобів, методів і прийомів, завдяки яким оцінюються 

функціональні та психофізіологічні параметри здоров‘я особистості, 

на підставі оцінювання параметрів здоров‘я при отриманні адекватного 

тренувального навантаження, яке, у свою чергу, сприятиме підвищенню 

рівня працездатності й соціальної активності організму, вирішенню завдання 

спортивної підготовленості [242, с. 12]. Отже, учений розглядає 

досліджуване поняття в основному з фізкультурно-оздоровчих та медико-

гігієнічних позицій. Такий саме аспект визначення суті 

здоров‘язбережувальних технологій як комплексу лікувально-

профілактичних заходів, занять гімнастикою, застосування в педагогічному 

процесі арома – і фітотерапії спостерігається й у працях В. Базарного [25], 

Л. Банникової [27], А. Вірабової [73], І. Чупахи [405] та інших учених. 

Посилаючись на висловлення Д. Цись, зазначимо, що впровадження 

здоров‘язбережувальних освітніх технологій пов‘язане з використанням 

медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-

оздоровчих), соціально-адаптувальних, екологічних здоров‘язбережувальних 

технологій і технологій забезпечення безпеки життєдіяльності [441]. 

Дослідниця конкретизує, що суть здоров‘язбережувальних 

та здоров‘яформувальних технологій полягає в комплексному оцінюванні 

умов виховання й навчання, які дають можливість зберігати наявний стан 

здоров‘я учнів, формувати більш високий рівень їхнього здоров‘я, навички 
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здорового способу життя, здійснювати моніторинг показників 

індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров‘я 

та проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні 

заходи з метою забезпечення успішності навчальної діяльності 

та її мінімальної фізіологічної „вартості‖, поліпшення якості життя суб‘єктів 

освітнього середовища [441]. 

Оцінюючи спроби визначити здоров‘язбережувальні технології 

виключно з фізкультурно-оздоровчих та медико-гігієнічних позицій, 

М. Куїнджі підкреслює, що такі технології є насамперед педагогічними, 

спрямованими на вихованця й відповідними принципам гуманізму, 

оптимізму й особистісно орієнтованого підходу та визначає такі технології 

як функціональну систему організаційних способів управління навчально-

пізнавальною та практичною діяльністю учнів, що науково 

й інструментально забезпечують збереження та зміцнення здоров‘я всіх 

суб‘єктів педагогічного процесу [191, с. 18].  

Очевидно, що надто локальний підхід до розуміння досліджуваного 

поняття не є вичерпним, оскільки, як зазначалося вище, категорією 

„здоров‘язбережувальні технології‖ об‘єднуються не лише фізкультурно-

оздоровчі та медико-гігієнічні заходи, а й охоплюються всі напрями 

діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження 

та зміцнення здоров‘я вихованців.  

Уважаємо, що в процесі визначення суті та значення 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі соціального педагога 

з дошкільниками очевидною є необхідність поєднання різних тлумачень 

досліджуваного поняття, оскільки впровадження здоров‘язбережувальних 

освітніх технологій у ДНЗ пов‘язане з використанням цілої низки 

різноконтекстних соціально-виховних, медико-профілактичних, 

фізкультурно-загартувальних, лікувально-оздоровчих, соціально-

адаптувальних, еколого-здоров‘язбережувальних, психолого-соціально-

реабілітаційних та багатьох інших технологій, а також і технологій 
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організації безпеки життєдіяльності, що в сукупності забезпечують 

здоров‘язбереження дошкільників. 

Для уточнення понятійного кола здоров‘язбережувальної проблематики, 

виокремлення її специфіки вчені пропонують уживати супутнє поняття – 

„здоров’яформувальні освітні (виховні) технології‖, розуміючи під ним 

ті психолого-педагогічні технології, програми, методи, що безпосередньо 

спрямовані на виховання в учнів культури здоров‘я [132, с. 240; 354, с. 26]. 

Уточнимо, що виховання культури здоров‘я розуміється дослідниками 

як сприяння виробленню в дітей особистих якостей, завдяки яким 

забезпечується збереження та зміцнення здоров‘я, формування уявлень 

про здоров‘я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу 

життя, підвищення відповідальності за особисте здоров‘я та здоров‘я родини. 

Н. Башавець відзначає також необхідність формування культури 

здоров‘язбереження як світоглядної орієнтації людини на збереження 

та відновлення стану здоров‘я [428], що єднає це поняття з більш прийнятною 

в межах соціально-педагогічної науки категорією „соціальність‖ – комплексна 

соціально детермінована характеристика індивіда, у структурі якої поєднуються 

всі складові соціального досвіду (соціальні знання, норми, цінності тощо) 

і яка отримує реалізацію й удосконалення у свідомості та поведінці особистості 

 соціумі завдяки властивій їй суб‘єктності [316, с. 131-132], 

у її здоров‘язбережувальному аспекті. 

Зазначимо, що поняття „здоров‘язбережувальні технології‖ 

та „здоров‘яформувальні технології‖ тісно пов‘язані за змістом, проте 

не тотожні, оскільки в останніх більший акцент робиться на дієвий 

педагогічний вплив на здоров‘я вихованців. У контексті нашого дослідження 

здоров‘яформувальні технології необхідно розглядати як частину 

здоров‘язбережувальних технологій, оскільки саме завдяки формуванню 

у вихованців здоров‘язбережувального аспекту соціальності, відбувається 

засвоєння особистістю знань, умінь, цінностей та стратегій соціальної 

поведінки, що забезпечують збереження та зміцнення їхнього здоров‘я. 
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У нашому дослідженні ми визначатимемо здоров’язбережувальні 

технології в роботі соціального педагога як сукупність операцій і процедур, 

а також засобів і прийомів, що забезпечують реалізацію соціально-

педагогічного підходу до розв‘язання проблем здоров‘язбереження дітей 

завдяки алгоритмічному застосуванню й чіткому контролю результативності 

роботи з формування у вихованців знань, умінь і навичок, якостей, 

цінностей, стратегій поведінки щодо збереження власного здоров‘я 

та здоров‘я оточення. 

Аналіз ідей, проблем, теорій цитованих вище вчених є показником 

того, що досліджуване поняття тісно взаємопов‘язане з досить значною 

й розгалуженою дефініційною низкою інших супутніх понять, за допомогою 

якої описується технологічний підхід до здоров‘язбережувальної діяльності 

в закладах освіти, умови засоби та результати його реалізації в соціально-

педагогічному контексті тощо.  

Із нашого погляду, ключовими серед супутніх понять є категорії 

„здоров’язбережувальний простір‖ та „здоров’язбережувальне середовище‖, 

якими оперують сучасні вчені та які набувають особливого значення 

під час дослідження соціально-педагогічних проблем, зокрема проблеми 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі соціального педагога 

з дошкільниками. 

Поняття „середовище‖ і „простір‖ стали вживати в останні роки 

в педагогічних дослідженнях у термінологічному і науковому значеннях 

(І. Актанов, Л. Проніна, А. Цимбалару, І. Чипуришкін, М. Якушкіна та ін.), 

як зазначає О.Керницький, сьогодні в науці ще не вироблено єдиної точки 

зору на співвідношення цих понять [160, с. 45]. Так, поняття „освітнє 

середовище‖ хоч і близьке за значенням до дефініції „освітній простір‖, 

але не тотожне їй. Середовище розглядається в науці (І. Колеснікова, 

Р. Малиношевський, І. Чипуришкін, А. Хуторський, І. Шендрик [174; 214; 

397; 402; 409]) як результат конструктивної діяльності людини, а простір – 



48 

як педагогізоване, засвоєне середовище (культурне, соціальне, 

інформаційне), вторинне стосовно діяльного в цьому середовищі суб‘єкта, 

яким може бути окремий індивід чи група, та пристосоване для розв‘язання 

його освітніх, виховних та інших проблем. Уважаємо, що найбільш 

узагальнено погляд на співвідношення досліджуваних понять 

репрезентований А. Хуторським, який розглядає освітній простір 

як „цілісне, єдине утворення, що складається із взаємообумовлених ліній-

просторів, ступенів, пластів, „середовищ‖, соціально-освітніх ситуацій, 

що забезпечують виявлення активності, ініціативності, творчості, 

потенційних можливостей у процесі суб‘єкт-суб‘ктних і суб‘єкт-об‘єктних 

відносин, де середовище в просторі є складовим елементом [397].  

У соціальній педагогіці (І. Звєрєва, А. Капська, Л. Коваль, С. Харченко 

та ін.) [152; 170; 362; 364; 365; 393; 394]) найбільш розробленим є термін 

„соціальне середовище‖, яким позначаються оточуючі люди, матеріальні 

й духовні умови їхнього існування й діяльності, із погляду сучасних 

дослідників, соціальне середовище в широкому розумінні слова відображає 

суспільно-економічну систему тієї чи іншої країни (виробничі сили, суспільні 

відносини, інститути, суспільну свідомість, культуру).  

Суттєвою в межах нашого дослідження є думка Л. Ніколенко, 

яка зазначає, що соціальне середовище відіграє провідну роль у питаннях 

соціального становлення особистості, бо забезпечує активізацію суб‘єктної 

позиції дитини, стимулює взаємодію та спілкування з однолітками 

й педагогами, забезпечує формування й корекцію вмінь щодо організації 

власної діяльності. При цьому саме в цьому середовищі учні виробляють 

важливі навички соціальної взаємодії, задовольняють потреби у визнанні 

та схваленні, емоційних контактах [255, с. 8]. 

Зважаючи на зазначене вище та враховуючи погляди дослідників 

проблем формування здоров‘язбережувального освітнього середовища 

(В. Базарний, О. Ващенко, Г. Кравцова, О. Подгорная, О. Свиридюк, 

Н. Смірнов та ін. [25; 67;183; 289;337; 352; 355]), визначимо поняття 
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„здоров‘язбережувальне середовище‖ в соціально-педагогічному сенсі. 

Зокрема, важливим для розкриття досліджуваної проблематики 

є уточнювальний погляд Н. Смирнова на суть здоров‘язбережувального 

середовища закладу освіти як на сукупність умов, які створюються 

адміністрацією школи й усім педагогічним колективом за обов‘язкової участі 

самих учнів та їхніх батьків із метою забезпечення збереження та зміцнення 

здоров‘я школярів, створення оптимальних умов для професійної діяльності 

педагогів [355, с. 68].  

Надаючи великого значення створенню сприятливого середовища, 

дослідник зазначає, що власне здоров‘язбережувальні технології становлять 

систему заходів щодо охорони та зміцнення здоров‘я учнів, за яких 

враховуються найважливіші характеристики освітнього середовища та умови 

життя дитини, що впливають на здоров‘я дитини. Система заходів, 

що включає взаємозв‘язок і взаємодію всіх факторів освітнього середовища, 

спрямовану на збереження здоров‘я дитини на всіх етапах його навчання 

й розвитку [352, с. 145-146]. 

Тож, зазначимо, що з соціально-педагогічних позицій будемо розуміти 

„здоров’язбережувальне середовище‖ як активне щодо здоров‘я дитини 

соціальне, педагогічне та просторове оточення ДНЗ, під впливом якого 

відбувається формування в особистості дошкільника 

здоров‘язбережувального аспекту соціальності, зокрема – формування 

увихованця уявлень про здоров‘я як цінність, створення позитивної мотивації 

до ведення здорового способу життя, підвищення відповідальності 

за особисте здоров‘я та здоров‘я родини, яке створюється і функціонує 

у дитячому навчальному закладі завдяки впровадженню в педагогічному 

процесі здоров‘язбережувальних технологій. 

Для нашого дослідження суттєвою є думка, що впровадженням 

здоров‘язбережувальних технологій забезпечується створення не лише 

єдиного здоров‘язбережувального середовища, а й, у цілому, 

здоров‘язбережувального простору, де відбувається розвиток особистості 
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з урахуванням фізіологічних та інтелектуальних особливостей, задоволення 

її потреб та можливостей. Для цього необхідною умовою є спеціальна 

підготовка педагогічного складу закладу освіти до відповідної діяльності, 

оволодіння ним здоров‘язбережувальними технологіями [132, с. 232-241]. 

Це є тим більш важливим, оскільки, за твердженням І. Шендрик, на відміну 

від середовища, простір характеризується суб‘єктивним сприйняттям [409, 

с. 103], оскільки найважливішою відмінною рисою освітнього простору 

є можливість його існування лише стосовно суб‘єкта (індивідуального 

чи сукупного), для якого він має певну значущість [174, с. 56]. 

Спираючись на погляди І. Чипуришкіна [402, с. 43], зазначимо, 

що важливою характеристикою здоров‘язбережувального простору є його 

активність як здатність підтримувати достатній для всіх учасників взаємодії 

рівень емоціональної, інтелектуальної напруги, стимулювати творчий пошук. 

Активний освітній простір вирізняється тим, що в ньому можливі зустрічі 

з новими людьми та явищами, висока вірогідність виникнення випадку, коли 

можна залучити індивідів до взаємодії як суб‘єктів простору.  

Підкреслимо, що взаємозв‘язок між поняттями „здоров‘язбережувальне 

середовище‖ і „здоров‘язбережувальний простір‖ настільки очевидний, 

що деякі вчені визначають останню категорію дефініцією „середовище‖. 

Наприклад, О. Підгірна зазначене поняття обґрунтовує як багаторівневу 

освітню систему й соціально організоване виховне середовище, у якому 

пріоритетами є: здоровий спосіб життя, культура здоров‘я, прогнозування 

здоров‘язбережувальної діяльності. Змістовими компонентами простору, 

за твердженням ученої, є: соціальний, особистісно-діяльнісний 

і реабілітаційний. Дослідниця підкреслює, що у здоров‘язбережувальному 

просторі забезпечується усвідомлення його суб‘єктами цінності здорового 

способу життя, збереження та зміцнення здоров‘я, продуктивна активність 

усіх учасників простору щодо вдосконалення навичок культури здоров‘я 

й духовно-етичного самовдосконалення [289, с.117]. Під терміном 

„здоров‘язбережувальний простір‖ О. Свиридюк розуміє спеціально створене 
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фахівцем середовище, умови якого спрямовані на формування, зміцнення 

та збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров‘я 

й задоволення людських потреб, здібностей і можливостей 

у здоров‘язбереженні [337, с.125]. 

Узагальнюючи, будемо визначати здоров’язбережувальний простір 

як цілісне утворення, що складається зі здоров‘язбережувальних середовищ 

різних рівнів, суб‘єктів здоров‘язбережувальної взаємодії, 

що характеризується активністю як здатністю підтримувати достатній 

для всіх учасників такої взаємодії рівень емоціональної, інтелектуальної 

напруги, стимулювати творчий пошук відповідних засобів і методів. 

Здоров‘язбережувальне середовище закладу освіти, зокрема ДНЗ, може 

розглядатися як складова здоров‘язбережувального простору цілісної 

освітньої системи. 

Досліджуючи в контексті ґрунтовного розкриття досліджуваної 

проблематики ідеї вчених (О. Ващенко, Л. Омельченко, 

О. Омельченко [67; 263]), зазначимо, що найголовнішою ознакою створення 

здоров‘язбережувального середовища освітнього закладу вважається 

організація здоров‘язбережувального освітнього процесу, складовою якого 

науковці вважають професійно-педагогічну діяльність педагога, „спрямовану 

на збереження та зміцнення здоров‘я дитини, формування її усталеної 

мотивації на здоровий спосіб життя, на запобігання негативним впливам 

навчального процесу‖ [263, с.23]. Дослідниці доводять, що найважливішим 

аспектом здоров‘язбережувальної професійно-педагогічної діяльності 

є усвідомлення педагогом ідей здоров‘язбереження та здоров‘яформування 

в навчальному процесі, а також безпосереднє ознайомлення педагогічних 

кадрів із практикою здоров‘язбережувального навчально-виховного процесу, 

із педагогами з певним досвідом цієї діяльності завдяки організації семінарів, 

стажувань, педагогічних практик, обміну досвідом. 

Зазначимо, що для розкриття суті здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі соціального педагога з дошкільниками необхідним є аналіз основних 
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напрямів формування здоров’язбережувального середовища 

загальноосвітнього закладу, оскільки саме за такими напрямами 

здійснюється соціально-педагогічна діяльність фахівця, розробляються 

та реалізуються відповідні здоров‘язбережувальні технології. Зокрема, серед  

напрямів визначаються такі: запровадження принципів 

здоров‘язбережувальної педагогіки в освітній процес; моніторинг стану 

фізичного та психічного здоров‘я вихованців; виховання культури здоров‘я 

дітей; навчання педагогічних працівників упровадження 

здоров‘язбережувальних технологій; оптимізація діяльності медичної 

та психологічної служб закладу освіти тощо [355, с. 86-87]. 

Згідно з наявними поглядами, важливим напрямом роботи педагога 

зі створення здоров‘язбережувального середовища в закладах освіти 

є, насамперед, створення здоров‘язбежувальної інфраструктури (обладнання 

фізкультурної зали, спортивних майданчиків необхідним інвентарем; 

наявність й оснащеність медичного кабінету; організація якісного 

харчування; достатня кваліфікація спеціалістів, які забезпечують 

здоров‘язбережувальну роботу з дітьми). Крім того, велике значення 

для підтримання здоров‘язбережувального середовища має раціонально 

організований навчальний процес, а також просвітницько-виховна робота 

з дітьми та їхніми батьками, якою охоплюється система заходів, спрямованих 

на формування в них понять про цінність здоров‘я та здорового способу 

життя, профілактики шкідливих звичок [132, с. 232-233].  

Виходячи зі значної варіативності напрямів упровадження 

здоров‘язбережувальних технологій, у науці існує також і значна кількість 

їх класифікацій. Узагальнювальний аналіз класифікацій розроблених 

здоров‘язбережувальних технологій репрезентований у науковій праці 

О. Ващенко та С. Свириденко, якими виокремлено такі їх типи:  

– здоров’язбережувальні – технології, якими створюють безпечні 

умови для перебування, навчання, праці та ті, якими вирішуються завдання 

раціональної організації виховного процесу (із урахуванням вікових, 
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статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), відповідність 

навчального та фізичного навантажень можливостям організму;  

– оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення 

фізичного здоров‘я студентів, підвищення потенціалу здоров‘я: фізична 

підготовка, фізіотерапія, аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, 

фітотерапія, музична терапія; технології навчання здоров‘я – гігієнічне 

навчання, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення 

конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання 

психоактивними речовинами, статеве виховання, виховання культури 

здоров‘я, тобто особистісних якостей, що сприяють збереженню 

та зміцненню здоров‘я, формуванню уявлень про здоров‘я як цінність, 

посиленню мотивації на ведення, підвищення відповідальності за особисте 

здоров‘я та здоров‘я родини [66, с. 1-6] 

Проте за визначення суті та значення здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі соціального педагога з дошкільниками слід ураховувати, 

що існують й інші класифікації, розроблені на альтернативних логічних 

підставах. Наприклад, Є. Мітіна [233, с. 56-59] класифікує зазначені 

технології за характером діяльності на комплексні (інтегровані) та спеціальні 

(вузькоспеціалізовані). До комплексних технологій відносять такі: технології 

комплексної профілактики захворювань, корекції та реабілітації здоров‘я 

(фізкультурно-оздоровлювальні й валеологічні); педагогічні технології, 

що сприяють здоров‘ю; технології, якими формується здоровий спосіб життя. 

Серед спеціальних виокремлюють такі: медичні (технології профілактики 

захворювань; санітарно-гігієнічної діяльності); освітні (інформаційно-

навчальні та виховні); соціальні (технології здорового й безпечного способу 

життя; профілактики поведінки); психологічні (технології профілактики 

та психокорекції психічних відхилень особистісного й інтелектуального 

розвитку).  

У соціально-педагогічному контексті цікавою є класифікація 

здоров‘язбережувальних технологій Т. Карасьової, яка зосереджує увагу 
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на змістових напрямах функціонування здоров‘язбережувального простору 

та загальних завданнях технологій, визначаючи такі: медико-гігієнічні; 

фізкультурно-оздоровлювальні; екологічні технології; технології безпеки 

життєдіяльності; власне здоров‘язбережувальні освітні технології [155, с. 75-

78]. Підкреслимо, що в зазначеній класифікації, різні інтерпретації якої 

зустрічаються і в інших наукових працях О. Ващенко, Л. Омельченко, 

О. Омельченко, С. Омельченко [66; 263; 265; 266], об‘єднуються майже 

всі напрями діяльності навчального закладу щодо формування, збереження 

та зміцнення здоров‘я дітей, створення сприятливих умов перебування дитини 

в навчальному закладі, тому її більш докладний аналіз уважаємо доцільним при 

дослідженні проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до впровадження здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками.  

Так, медико-гігієнічні технології спрямовані на дотримання в закладах 

освіти належних гігієнічних умов навчання й виховання; контроль і допомогу 

педагогічним колективам у забезпеченні належних гігієнічних умов, надання 

консультативної та невідкладної допомоги учасникам освітнього процесу; 

проведення заходів щодо санітарно-гігієнічної освіти учнів і педагогічного 

колективу; спостереження за динамікою здоров‘я учнів, організацію 

профілактичних заходів; створення стоматологічного, ароматерапевтичного, 

фізіотерапевтичного та інших кабінетів, де надається щоденна допомога 

школярам і педагогам. 

Екологічні здоров’язбережувальні технології забезпечують виховання 

у школярів любові до природи, прагнення піклуватися про неї, створення 

природних, екологічно оптимальних умов для життя та діяльності людей, 

гармонійних взаємин із природою, залучення учнів до дослідницької 

діяльності у сфері екології тощо, що сприяє зміцненню духовно-етичного 

здоров‘я учнів. У закладах освіти ці технології реалізуються 

через обладнання пришкільної території, наявність зелених рослин у класах, 

організацію „живого куточка‖, участь дітей у природоохоронних заходах. 
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Лікарсько-оздоровлювальні технології засновані на запровадженні 

в педагогічний процес ідей лікувальної педагогіки та лікувальної 

фізкультури, вплив яких забезпечує відновлення фізичного здоров‘я 

школярів. 

Фізкультурно-оздоровлювальні технології орієнтовані на фізичний 

розвиток дітей завдяки загартуванню, тренуванню сили, витривалості, 

швидкості, гнучкості й інших якостей, ними передбачається система 

дій учителя, певних засобів навчання й виховання, а також способів 

їх застосування, що спрямовані на фізичний розвиток учнів. 

Соціально-адаптувальні та особистісно-розвивальні технології 

спрямовані на формування та зміцнення здоров‘я учнів, збагачення ресурсів 

психологічної адаптації особистості, ними передбачається проведення 

різноманітних соціально-психологічних тренінгів, реалізація програм 

соціальної й сімейної педагогіки, до участі в яких залучаються не тільки 

школярі, а і їхні батьки й педагоги. 

Технологіями дотримання безпеки життєдіяльності передбачається 

визначення й упровадження в навчально-виховний процес рекомендацій 

фахівців із охорони праці, будівельників, представників комунальних, 

інженерно-технічних служб, цивільної оборони, пожежної інспекції тощо. 

Власне здоров’язбережувальні освітні технології складають основну 

групу та виокремлюються в такі види: організаційно-педагогічні технології, 

якими визначається структура навчального процесу, регламентована 

санітарно-гігієнічними нормами, і запобігається стану перевтоми, гіподинамії 

та іншим дезадаптаційним станам; психолого-педагогічні – пов‘язані 

з безпосередньою роботою педагога на занятті та психолого-педагогічним 

супроводом усіх елементів освітнього процесу; навчально-виховні 

технології, які містять програми, спрямовані на зміцнення здоров‘я 

і формування культури здоров‘я учнів, виховання мотивації до ведення 

здорового способу життя, запобігання шкідливим звичкам тощо. 

На підставі вивчення наведених вище класифікацій 
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здоров‘язбережувальних технологій свідчимо, що найбільш 

узагальнювальним є виокремлення таких їх типів: власне 

здоров‘язбережувальні; оздоровлювальні; технології навчання здоров‘я.  

Згідно з характеристикою вчених (О. Ващенко, Т. Карасьова, 

Л. Омельченко, О. Омельченко, С. Омельченко [66; 155; 263; 265; 266]), 

за допомогою власне здоров’язбережувальних технологій створюються 

безпечні умови для перебування, навчання та праці всіх суб‘єктів освітньої 

діяльності в навчальному закладі, вирішуються завдання раціональної 

організації виховного процесу (із урахуванням вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), ураховується 

відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини 

тощо.  

Оздоровчі технології спрямовані на вирішення завдань зміцнення 

фізичного здоров‘я учнів, посилення потенціалу (ресурсів) здоров‘я. 

У сучасних дошкільних навчальних закладах, де здоров‘язбережувальні 

технології є особливо необхідними, використовуються оздоровчі технології 

відповідні віку дітей, а саме: казкотерапія, пальчикова гімнастика, 

лялькотерапія, психогімнастика, дихальна гімнастика, фітболгімнатика, 

валеокорекція, аромо – та фітотерапія, пісочна терапія, кольоротерапія, 

сміхотерапія, фольктерапія, уживання кисневих напоїв, різні види масажу 

(точковий, самомасаж точок обличчя й голови), ігровий тренінг, 

музикотерапія тощо. 

Найбільш відповідними завданням соціально-педагогічної роботи 

є технології навчання здоров’я, якими передбачається гігієнічне навчання 

дітей, формування життєвих навичок (керування емоціями, вирішення 

конфліктів тощо), профілактика травматизму та зловживання 

психоактивними речовинами, статеве виховання. Зазначимо, що, із погляду 

дослідників, технології навчання здоров‘я є сукупністю прийомів, методів, 

способів, набором освітніх і виховних засобів, організаційно-методичного 

інструментарію педагогічного процесу, результатом запровадження яких 
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є прищеплення цінностей здоров‘я, формування здорового способу 

життя [38, с.11]. Ці технології реалізуються завдяки введенню відповідних 

тем у навчання дітей, організації додаткової освіти; виховання культури 

здоров‘я – удосконаленню в учнів особистісних якостей, завдяки яким 

відбувається збереження та зміцнення здоров‘я, формування уявлень 

про здоров‘я як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу 

життя, підвищення відповідальності за особисте здоров‘я, здоров‘я 

родини [263, с. 67]. 

Розглянувши класифікацію здоров‘язбережувальних технологій, 

доходимо висновку, що вибір їх залежить від програми діяльності 

навчального закладу, стану здоров‘я вихованців, їхніх інтересів і вподобань, 

психологічної готовності вихователів до перебудови професійної діяльності, 

самовдосконалення, матеріально-технічного забезпечення (наявність 

окремого приміщення для проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, 

фізкультурних куточків у групових кімнатах, фітокімнати тощо), екологічних 

факторів, а головне, від наявності підготовлених фахівців.  

У цілому, на підставі наукового пошуку щодо визначення суті та видів 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі соціального педагога 

з дошкільниками дійшли певних висновків. 

У нашому дослідженні ми визначатимемо здоров’язбережувальні 

технології в роботі соціального педагога з дошкільниками як сукупність 

і послідовність операцій і процедур, що передбачають відбір і застосування 

відповідних засобів створення здоров‘язбережувального середовища ДНЗ, 

у якому відбувається розвиток соціальності вихованців через формування 

в них знань про здоров‘я та шляхи підтримання його належного стану, 

здоров‘язбережувальних умінь і навичок, ціннісного ставлення до здоров‘я, 

а також засвоєння стратегій поведінки щодо збереження власного здоров‘я 

та здоров‘я інших. 

Здоров’язбережувальне середовище ДНЗ розуміємо як активне 

щодо здоров‘я дитини соціальне, педагогічне та просторове оточення ДНЗ, 

під впливом якого відбувається формування в особистості дошкільника 
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здоров‘язбережувального аспекту соціальності. Необхідною умовою 

створення такого середовища є спеціальна підготовка соціального педагога –

 одного з важливих суб‘єктів здоров‘язбережувальної діяльності в закладі 

освіти – до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

У науці визначаються технологій такі типи здоров‘язбережувальних: 

власне здоров‘язбережувальні; оздоровлювальні; технології навчання 

здоров‘я. Найбільш доцільним є використання в роботі соціального педагога 

власне здоров‘язбережувальних освітніх технологій, що виокремлюються 

на такі види: організаційно-педагогічні технології, якими визначається 

структура навчального процесу, регламентована санітарно-гігієнічними 

нормами; психолого-педагогічні – пов‘язані з безпосередньою роботою 

педагога на занятті та психолого-педагогічним супроводом усіх елементів 

освітнього процесу; навчально-виховні технології, які містять програми, 

спрямовані на зміцнення здоров‘я та формування культури здоров‘я дітей, 

виховання мотивації до ведення здорового способу життя, запобігання 

шкідливим звичкам тощо. 

 

1.3. Діагностика готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

 

Проведене нами теоретичне дослідження є необхідною підставою 

для подальшого наукового пошуку щодо вивчення проблеми підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками. Уважаємо, що перш ніж долучитися 

до діагностики цього виду підготовки студентів нам потрібно визначитися 

з основними поняттями, зокрема з‘ясувати суть професійної підготовки 

та її результату – професійної готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 
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з дошкільниками, складові такої готовності, й на цій основі розробити 

критеріальну базу дослідження.  

Враховуючи погляди вчених (С. Архипова, О. Безпалько, В. Бочарова, 

Р. Вайнола, І. Звєрєва, І. Зимня, А. Капська, Я. Кічук, Л. Коваль, 

С. Коношенко, Г. Лактіонова, І. Мигович, Л. Міщик, В. Поліщук, 

І. Трубавіна, С. Харченко та ін. [30; 134; 152; 163; 170; 180; 227; 232; 238; 

291; 292; 361; 364; 381; 393]) на сутність професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, а також ідеї дослідників (Т. Веретенко, А. Ведмедюк, 

Г. Григоренко, Б. Долинський, С. Кириленко, С. Курінна, В. Лях, Т. Лях, 

О. Омельченко, В. Пристинський та ін. [68;70; 103; 161; 192; 211; 250; 262; 

264; 265; 300]) щодо специфіки підготовки майбутніх фахівців з соціального 

виховання до роботи у напрямі збереження здоров‘я молодого покоління, 

професійної готовності студента – соціального педагога як одного 

з важливих суб‘єктів здоров‘язбережувальної діяльності дошкільників 

у закладах освіти, підготовку майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками розглянуто як процес формування у студентів теоретичної 

й практичної готовності до відповідної соціально-педагогічної діяльності 

на основі засвоєння системи професійних знань, усвідомлення 

їх особистісного змісту, формування основних загальнопедагогічних 

і спеціальних технологічних умінь у галузі здоров‘язбережувальної 

діяльності з дітьми дошкільного віку, розвитку найважливіших професійно-

особистісних якостей для становлення майбутніх фахівців як суб‘єктів 

соціального виховання дошкільників. 

Особливостями такої підготовки виступають: по-перше – розуміння 

її сутності як теоретичної готовності до здоров‘язбережувальних дій, 

що формується у майбутнього фахівця й передбачає засвоєння ним в період 

підготовки у вищому навчальному закладі збагаченого змісту професійно-
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педагогічної освіти для формування цілісних уявлень про сутність, структуру 

та соціальне значення здоров‘язбережувальної діяльності й основні засади 

технологізації такої діяльності; по-друге – спрямованість такої підготовки на 

формування у студента суб‘єктної професійної позиції через інструментальне 

оволодіння майбутнім фахівцем сукупністю та послідовністю операцій 

і процедур створення здоров‘язбережувального середовища ДНЗ, набуття 

у ході активної навчально-практичної діяльності спроможності здійснювати 

відбір здоров‘язбережувальних засобів задля формування в особистості 

дошкільника здоров‘язбережувального аспекту соціальності, ізастосовувати 

їх на практиці; по-трете – необхідність у ході такої підготовки орієнтуватися 

на задоволення та розвиток індивідуальних потреб майбутніх фахівців 

у питаннях здоров‘язбереження, збагачення їхнього персонального 

здоров‘язбережувального досвіду через залучення їх до різних форм 

життєтворчості поза навчальним процесом. 

Виходячи із зазначеного вище, особливий інтерес у контексті 

дослідження результату професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками становить визначення сутності та складових відповідної 

професійної готовності. 

Під готовністю майбутнього соціального педагога як суб‘єкта 

професійної діяльності К. Віцукаєва розуміє наявність професійних 

й особистісних знань, умінь і навичок, спрямованих на ефективне 

забезпечення діяльності, якого передбачається набуття в період підготовки 

у вищому навчальному закладі досвіду суб‘єктності: усвідомлення 

важливості рефлексії своїх соціально-педагогічних функцій; керування 

саморозвитком; готовність реалізовувати принцип безперервності 

професійного самовдосконалення в усіх наступних фазах професійного 

вдосконалення. [76, с. 90]. О. Дубасенюк наголошує на необхідності 
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безпосереднього спрямування підготовки майбутніх педагогів на формування 

в них готовності до впровадження здоров‘язбережувальних технологій 

в освітньому середовищі [132, с. 235].  

У нашому дослідженні ми визначатимемо готовність соціального 

педагога до впровадження здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками готовність майбутнього соціального педагога 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками визначено як теоретичне й інструментальне володіння 

майбутнім фахівцем сукупністю та послідовністю операцій і процедур 

створення здоров‘язбережувального середовища ДНЗ, спроможність 

здійснювати відбір здоров‘язбережувальних засобів, за допомогою яких 

відбувається формування в особистості дошкільника 

здоров‘язбережувального аспекту соціальності, і застосовувати 

їх на практиці.  

Для уточнення складових досліджуваного поняття в межах нашого 

дослідження суттєвими є погляди Л. Омельченко та О. Омельченко, 

які визначають поняття „готовність до професійно-педагогічної діяльності 

з організації здоров‘язбережувального освітнього процесу‖, розуміючи його 

як упорядковану сукупність взаємопов‘язаних та взаємозумовлених 

структурних компонентів, а саме: мотиваційно-ціннісного (сформованість 

спрямованості особистості на здійснення здоров‘язбережувальної 

професійно-педагогічної діяльності); когнітивного (сукупність психолого-

педагогічних знань, оволодіння якими забезпечує теоретичну готовність 

вчителя до здійснення здоров‘язбережувальної професійно-педагогічної 

діяльності); процесуального (сукупність умінь, якість засвоєння яких 

є необхідною для реалізації здоров‘язбережувальної професійно-педагогічної 

діяльності, успішного й адекватного розв‘язання різноманітних педагогічних 

ситуацій); аналітико-результативного (здатність до аналізу, осмислення, 
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самоаналізу виконаної роботи, що вимагає критичності мислення, 

спроможності до оцінних суджень, рефлексії та корекції результатів власної 

діяльності) [263, с. 158]. Зміст зазначених компонентів ми будемо 

враховувати при розробці критеріальної бази нашого дослідження. 

Крім того, необхідно звернути увагу також і на структуру, 

обґрунтовану О. Дзятковською, яка розглядає результат педагогічної 

підготовки фахівців до вирішення питань здоров‘язбереження 

не як готовність, а як здоров‘язбережувальну компетентність [429], хоча 

сутність цих понять у тлумаченні авторки є досить близькою. Із погляду 

вченої, така компетентність забезпечується формуванням в особистості 

студентів таких складових: мотивації й розуміння цінності здоров‘я, 

довголіття, творчої самореалізації в трудовій діяльності, сімейному житті 

й соціальній активності; здатності регулювати функціональний стан 

способами, що не шкодять здоров‘ю, із метою підтримки оптимальної 

працездатності; умінь визначати й запроваджувати індивідуально раціональні 

для людини прийоми навчальної (професійної) діяльності, складати 

індивідуальну здоров‘язбережувальну траєкторію освіти (професійної 

діяльності); знань і вмінь про засоби забезпечення еколого-психологічної 

безпеки педагогічного середовища (включаючи регуляцію міжособистісних 

взаємин, навчання з урахуванням стану здоров‘я дітей і молоді, екологічної 

ситуації, дотримання санітарно-гігієнічних вимог до організації навчального 

процесу) [429]. 

Отже, погляди зазначених вище вчених на структуру готовності 

майбутніх педагогів до здоров‘язбережувальної діяльності не суперечать, 

а доповнюють один одний. На цій основі визначимо структурні компоненти 

готовності соціального педагога до впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками:  

– когнітивний (сукупність психолого-педагогічних, соціально-
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педагогічних і технологічних знань, оволодіння якими забезпечує теоретичну 

готовність соціального педагога до здійснення здоров‘язбережувальної 

професійно-педагогічної діяльності); 

– мотиваційно-ціннісний (сформованість професійно-педагогічної 

мотивації, спрямованості особистості на здійснення здоров‘язбережувальної 

професійно-педагогічної діяльності, розуміння цінності здоров‘я, для творчої 

самореалізації особистості в трудовій діяльності, сімейному житті 

та соціальній активності); 

– процесуальний (сукупність умінь, якість засвоєння яких є необхідною 

для реалізації здоров‘язбережувальної професійно-педагогічної діяльності, 

успішного й адекватного розв‘язання різноманітних педагогічних ситуацій). 

Тож професійна готовність майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками тлумачиться нами як упорядкована сукупність 

взаємопов‘язаних і взаємозумовлених структурних компонентів: 

когнітивного, мотиваційно-ціннісного, процесуального, зміст яких 

є основною обґрунтування критеріальної бази дослідження. 

Керуючись дослідницькими завданнями та спираючись 

на узагальнення зазначених підходів до визначення структури готовності 

педагогів до упровадження здоров‘язбережувальних технологій в науково-

педагогічній літературі, визначаємо критеріальну базу для дослідження стану 

готовності соціального педагога до впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками.  

При визначенні критеріїв посилаємось на методологічні підходи, 

обґрунтовані в працях вітчизняних учених [173; 231; 399]. Зокрема, 

погоджуємося з С. Сисоєвою, що критерії дослідження можуть розглядатися 

як провідні ознаки, за якими здійснюється оцінювання досліджуваного 

об‘єкта, явища, що визначають реальний стан, рівень сформованості 
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об‘єкта [347, с. 338]. Із погляду З. Курлянда, критерій – рівень оцінювання, 

судження; необхідна та достатня умова існування явища чи процесу; 

за критеріями визначають вираженість тієї чи іншої ознаки в досліджуваному 

процесі або явищі [193, с. 22]. Конкретизуючи цю думку, звернемося 

до визначення, наведеного в праці О. Василенко, за яким критерії – це певний 

стандарт, на основі якого можна оцінити, порівняти реальне педагогічне 

явище, процес або якість із еталоном [64, с. 134].  

Аналізуючи поняття „критерій‖ і розкриваючи співвідношення 

критеріїв і показників дослідження, С. Савченко уточнює, що критерій 

можна розуміти як ознаку, на основі якої здійснюється оцінювання, 

визначення стану конкретного явища, тоді як показники – це ступінь 

виявлення зазначеної ознаки, за яким можна судити про її сформованість 

й розвиток соціально-педагогічного явища [332, с. 20]. Р. Чубук також 

зазначає, що поняття „критерій‖ по суті більш широкий, ніж показник, тому 

можлива ситуація, коли за одним критерієм існує ціла система 

показників [404, с. 255]. Тож критерій у нашому дослідженні розумітимемо 

як ознаку, за якою можна оцінити стан готовності соціального педагога 

до впровадження здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, показник як ступінь розвитку цієї ознаки. 

Зважаючи на зазначене вище й виходячи зі структури готовності, 

стосовно проблематики нашого дослідження ми зупинилися на досить 

традиційній у соціально-педагогічних дослідженнях (В. Боксгорн [43], 

Н. Максимовська [213], С. Омельченко [267], Л. Пакушина [276], 

Н. Тарасенко [371] та ін.) сукупності критеріїв: когнітивно-пізнавальному, 

мотиваційно-ціннісному, особистісно-діяльнісному. 

Показниками когнітивно-пізнавального критерію є: 

– повнота та системність знань тезаурусу соціально-педагогічних 

понять у галузі здоров‘язбереження, соціального виховання дошкільників, 
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роботи з цією віковою групою в різних соціальних середовищах, знань 

понятійно-дефінційної основи процесу організації різних видів 

здоров‘язбережувальної діяльності;  

– ступінь розуміння суті та співвідношення понять 

,,здоров‘язбережувальні технології‖ і ,,здоров‘яформувальні технології‖; 

– зацікавленість проблемою використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками; 

– професійно-педагогічні знання загальних основ технологізації 

соціально-педагогічної діяльності, розвиненість технологічного мислення. 

Другий критерій готовності студентів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками – 

мотиваційно-ціннісний – оцінюється з такими показниками:  

– ступінь усвідомлення майбутніми соціальними педагогами 

особистісної та соціальної значущості здоров‘язбережувальних технологій;  

– наявність потреби у здобутті психолого-педагогічних знань, 

оволодіння якими забезпечує теоретичну готовність соціального педагога 

до здійснення здоров‘язбережувального напряму професійно-педагогічної 

діяльності;  

– аксіологічне ставлення студента до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками; 

– умотивованість до використання здоров‘язбережувальних 

технологій на практиці. 

Третій критерій – особистісно-діяльнісний – виражається в таких 

показниках:  

– ступінь усвідомлення можливостей щодо практичного використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками; 

– сформованість педагогічних умінь щодо використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками на практиці;  
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– можливість оцінити ефективність методів та заходів для підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками; 

– розвиненість професійно значущих якостей, що визначають 

здатність соціального педагога до здійснення здоров‘язбережувальної 

діяльності. 

Ми також виходимо з усталеного в педагогіці підходу, що полягає 

у виокремленні трьох рівнів сформованості показників за кожним із трьох 

критеріїв: низький (оперативний), достатній (тактичний), високий 

(стратегічний). Розкриваючи суть зазначених рівнів посилаємось 

на результати соціально-педагогічних досліджень сучасних учених 

(К. Віцукаєва [76], Н. Тарасенко [371], Р. Чубук [404]) щодо проблем 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів. Виходячи з їхнього 

аналізу, відзначимо, що за оперативним рівнем поєднуються студенти 

із позитивно-пасивним ставленням до проблем здоров‘язбереження молодого 

покоління та майбутньої соціально-педагогічної діяльності в цілому; 

тактичний рівень характерний для студентів переважно з позитивним 

ставленням до майбутньої професійної діяльності, осмисленням мотивів, 

цілей, потреб соціально-педагогічної роботи в напрямі збереження здоров‘я 

молодого покоління; стратегічний рівень характеризує майбутніх 

соціальних педагогів із сильною мотивацією, посиленим інтересом до питань 

здоров‘язбереження молодого покоління, прагненням до оволодіння 

технологічним підходом до соціально-педагогічної роботи з дітьми. 

Характеристику першого, когнітивно-пізнавального, критерію 

готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками за кожним 

із показників на кожному з трьох рівнів подано в таблиці 1.1. 
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Таблиця 1.1 

Когнітивно-пізнавальний критерій діагностики готовності  

студентів, майбутніх соціальних педагогів, до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками  

Рівні Показники 

Низький 

(оперативний) 

– володіє незначними за обсягом та поверховими за якістю 

знаннями щодо здоров‘язбережувальних технологій, виявляє 

недостатнє розуміння специфіки та закономірностей соціального 

розвитку дітей дошкільного віку, несформованість уявлень щодо 

реалій функціонування сучасного ДНЗ та норм професійної 

взаємодії з різними соціальними інститутами, що впливають 

на виховання дошкільників (сімейно-сусідська спільнота, 

педагогічний колектив ДНЗ, колектив однолітків тощо);  

– не достатнім є обсяг відповідних загальноосвітніх і професійно-

педагогічних знань, загальних основ соціально-педагогічної 

діяльності, нерозуміння основ технологічного підходу 

до її здійснення; 

– недостатньою мірою усвідомлює роль здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, у формуванні здорового 

способу життя молодого покоління та профілактиці негативних 

суспільних явищ у цілому;  

– не розуміє суті здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, шляхів і засобів їх використання; не володіє 

сукупністю сучасних соціально-педагогічних знань у галузі 

технологізації професійної діяльності; 

– не орієнтується вільно в методиці здоров‘язбережувальної 

діяльності, знає лише базові традиційні форми організації 

здоров‘язбереження вихованців, не розуміє логічної послідовності 

процедур запровадженняння їх на практиці 

Достатній 

(тактичний) 

– на достатньому рівні володіє знаннями 

про здоров‘язбережувальні технології та знаннями специфіки 

й закономірностей соціального розвитку дітей дошкільного віку, 

у цілому орієнтується в особливостях функціонування сучасного 

ДНЗ та нормах професійної взаємодії з різними соціальними 

інститутами, що впливають на виховання дошкільників (сімейно-

сусідська спільнота, педагогічний колектив ДНЗ, колектив 

однолітків тощо), ознайомлений із практичними реаліями  

освітньої сфери й нормами професійної поведінки за сучасних 

умов; 

– має відповідні загальноосвітні та професійно-педагогічні 

знання, розуміється в загальних основах технологізації соціально-

педагогічної діяльності; 

– добре усвідомлює роль здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, значення формування здорового 

способу життя молодого покоління для збереження соціального 

здоров‘я соціуму;  
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Продовж. табл .1.1 
Рівні Показники 

 – розуміє суть здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, у цілому володіє сукупністю сучасних 

соціально-педагогічних й методично-технологічних знань у галузі 

збереження та відновлення здоров‘я людини; 

– на достатньому професійному рівні проектує й запроваджує 

здоров‘язбережувальні методики, знає основні традиційні 

та інноваційні форми організації соціально-педагогічної роботи 

з дошкільниками, зокрема в напрямі здоров‘язбереження 

Високий 

(стратегічний) 

– володіє глибокими знаннями про здоров‘язбережувальні 

технології, знається на специфіці та закономірностях соціального 

розвитку дітей дошкільного віку, глибоко та правильно розуміє 

особливості функціонування сучасного ДНЗ і норми професійної 

взаємодії з різними соціальними інститутами, що впливають 

на виховання дошкільників, має чіткі уявлення про реалії сучасної 

освітньої сфери й норм,раціональної професійної поведінки у ДНЗ; 

– має глибокі технологічні знання, на високому рівні розуміється 

в загальних основах соціально-педагогічної діяльності; 

– чітко усвідомлює провідну роль здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками; знає шляхи й засоби 

їх використання в різних соціально-педагогічних ситуаціях; 

повною мірою володіє сукупністю сучасних соціально-

педагогічних й методично-технологічних знань у галузі 

збереження та відновлення здоров‘я людини; 

– ґрунтовно розуміє суть здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, володіє сукупністю сучасних соціально-

педагогічних і методично-технологічних знань у галузі збереження 

та відновлення здоров‘я людини; правильно розуміє суть 

готовності до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, шляхи й засоби її формування;  

– має фундаментальні знання для розробки методик 

використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, форм організації здоров‘язбережувальної 

взаємодії, уміє творчо запроваджувати їх на практиці. 
 

Характеристику на кожному з трьох рівнів за кожним із показників 

другого – мотиваційно-ціннісного – критерію формування у студентів 

готовності до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками надаємо в таблиці 1.2. 
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Таблиця 1.2 

Мотиваційно-ціннісний критерій діагностики готовності студентів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

Рівні Показники 

Низький 

(оперативний) 

– поверхнево усвідомлює цінності здоров‘я та 

здоров‘язбереження у власному житті та професійній діяльності; 

– нестійкими є переконання в доцільності використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

як фактора їх соціального розвитку та взаємозбагачення 

суспільства й людини;  

– ставлення до власного здоров‘я та здоров‘я оточення має 

частково руйнівний характер (переважають прагматичні цілі, 

споживчий фетишизм);  

– слабо розуміє необхідність поєднання суспільних та особистих 

інтересів при здійсненні професійної діяльності в напрямі 

здоров‘язбереження;  

– не сформована установка на формування в дошкільників 

здоров‘язбережувальної поведінки; не прагне до виявляння 

соціально-професійної мобільності, використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Достатній 

(тактичний) 

– у цілому усвідомлює цінності здоров‘я та здоров‘язбереження 

у власному житті та професійній діяльності; 

– має переконання щодо ролі та цінності використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

як фактора їх соціального розвитку та взаємозбагачення 

суспільства й людини; 

– у цілому усвідомлює потребу у збереженні здоров‘я як умови 

соціального розвитку людини, але стосовно власного життя 

виявляє споживче ставлення до власного здоров‘я;  

– виявляє схильність до поєднання суспільних та особистих 

інтересів при здійсненні професійної діяльності;  

–  наявна установка на формування в дошкільників 

здоров‘язбережувальної поведінки; розуміє необхідність 

підвищення власної соціально-професійної мобільності, виявляє 

потяг до здійснення деяких видів суспільнокорисної діяльності 

та продуктивного використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками 

Високий 

(стратегічний) 

– сформована система емоційно-оцінних ставлень до здоров‘я 

та здоров‘язбереження у власному житті та професійній 

діяльності, правильно усвідомлює зв‘язок між забезпеченням 

здоров‘язбереження особистості та соціальними потребами 

суспільства; 
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Продовж. табл. 1.2 
Рівні Показники 

 – виражені переконання щодо ролі та цінності використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

як фактора існування, розвитку та взаємозбагачення суспільства 

й людини; 

– ставлення до професійної діяльності має творчо-

відтворювальний характер; 

– виявляє потребу в поєднанні суспільних інтересів та особистих 

переконань при здійсненні здоров‘язбережувальної діяльності; 

– яскраво виражена установка на використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, 

готовність до здійснення різноманітних видів діяльності, 

запровадження різних методів та форм організації роботи 

з дошкільниками; прагнення до виявляння соціально-професійної 

мобільності, здійснення суспільнокорисної та продуктивної праці 

в напрямі використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

 

Характеристику третього критерію – особистісно-діяльнісного – за 

кожним із показників на кожному з трьох рівнів подаємо в таблиці 1.3. 

Таблиця 1.3 

Особистісно-діяльнісний критерій діагностики готовності 

майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками  

Рівні Показники 

Низький 

(оперативний) 

– не володіє прийомами організації здоров‘язбережувальної 

діяльності, наявний репродуктивний підхід до її здійснення;  

– здійснює професійно-педагогічну діяльність під впливом 

застарілих педагогічних стереотипів, не виявляє схильності 

до пошуку інноваційних стратегій використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками; 

– не сформовано ґрунтовних умінь у розв‘язанні професійних 

проблем, не намагається вдосконалювати навички соціально-

педагогічного спілкування, запроваджує авторитарні методи при 

взаємодії з дошкільниками; 

– не чітко володіє навичками проектування процедур організації 

здоров‘язбережувальної діяльності, формально запроваджує різні 

формий методи виховання дошкільників; 

– не виявляє підприємливості, ініціативності, творчого підходу 

до питань використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками 
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Продовж. табл. 1.3 
Рівні Показники 

Достатній 

(тактичний) 

– на достатньому рівні володіє прийомами організації 

здоров‘язбережувальної діяльності у ДНЗ, здійснює творчо-

репродуктивний підхід до неї;  

– не завжди уникає педагогічних стереотипів при здійсненні 

соціально-педагогічної діяльності з використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками;  

– у цілому грамотно вміє розв‘язувати професійні проблеми, 

пов‘язані з формуванням здорового способу життя дітей та молоді, 

удосконалює навички демократичного стилю соціально-

педагогічного спілкування з дошкільниками; 

– виявляє здатність до здоров‘язбереження у власному житті, 

уміє запроваджувати різноманітні форми й методи професійної 

релаксації, відновлення власного психофізичного стану; 

– на достатньому професійному рівні володіє навичками 

проектування процедур організації здоров‘язбережувальної 

діяльності, уміє запроваджувати різноманітні, в основному 

традиційні, форми й методи виховання дошкільників; 

– виявляє ініціативність, із елементами творчості підходить 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

Високий 

(стратегічний) 

– володіє різними прийомами організації здоров‘язбережувальної 

діяльності у ДНЗ, здійснює креативний підхід до неї;  

– відмовляється від педагогічних стереотипів, орієнтуючи 

діяльність зі здоров‘язбереження дошкільників на пошуки творчих 

новаторських соціально-педагогічних підходів, інноваційних 

технологій; 

– володіє вмінням нестандартного розв‘язання професійних 

проблем, пов‘язаних із формуванням здорового способу життя 

дітей та молоді, постійно прагне вдосконалювати навички 

демократичного стилю соціально-педагогічного спілкування 

з дітьми; 

– уміло проектує процедури організації здоров‘язбережувальної 

діяльності, логічно запроваджує різноманітні форми й методи, 

у тому числі інноваційні, соціального виховання дошкільників; 

– постійно виявляє підприємливість та ініціативність, має 

творчий підхід до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками 
 

Представлені вище критерії, їх показники й рівні сформованості 

кожного з них, стають значущою підставою для оцінювання реальної 

практики підготовки студентів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, а також стають підґрунтям 

для визначення в подальшій роботі ефективності розроблених педагогічних 
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умов підготовки майбутніх соціальних педагогів до здійснення цього виду 

діяльності. 

Для проведення такої діагностики в процесі дослідження ми провели 

констатувальний етап експерименту, під час якого запроваджували 

різноманітні методи опитування, такі, як рейтинг, самооцінка, а також 

методи кількісної обробки даних, зокрема порядкові та бальні шкали. 

Дослідження проводилось у Комунальному закладі „Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія‖ Харківської обласної ради; Харківській 

державній академії культури; Сумському державному педагогічному 

університеті імені А.С. Макаренка; Державному вищому навчальному 

закладі „Донбаський державний педагогічний університет‖ упродовж 2012-

2015 н.р. 

На констатувальному етапі експерименту було виділено загальну 

вибірку – 311 осіб, яка, в свою чергу, була розподілена на три субвибірки.  

Першу та другу субвибірки, відповідно експериментальну (139 осіб) 

і контрольну (146 осіб) групи, утворили студенти – майбутні соціальні 

педагоги, які навчалися в експериментальних ВНЗ за освітньо-

кваліфікаційним рівнем „бакалавра‖ на 2-4-х курсах. При чому, 

експериментальну групу утворили майбутні соціальні педагоги, 

які здобували освіту в Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-

педагогічна академія‖ Харківської обласної ради,. Студенти цієї 

ж спеціальності з інших ВНЗ (ХДАК, СумДПУ імені А.С. Макаренка, ДВНЗ 

„Донбаський державний педагогічний університет‖) брали участь у нашому 

дослідженні як контрольна група.  

До третьої субвибірки ввійшли 26 кураторів груп, викладачів, 

працівників соціально-психологічної служби ВНЗ, які в процесі оцінювання 

виконували роль експертів. 

Необхідність формування експериментальної та контрольної груп 

зі студентів трьох курсів (другого, третього та четвертого) обумовлюється 

пролонгованістю дослідження у часі, особливостями процесу підготовки 
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майбутніх соціальних педагогів та необхідністю формування достатньо 

репрезентативної вибірки. 

Для оцінювання рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками запроваджувались такі дослідницькі методи: педагогічне 

спостереження, зіставлення, узагальнення, бесіда, анкетування, опитування; 

ранжування; вивчення й аналіз документації (навчальні плани, програми 

підготовки); експертне оцінювання. Питання, що цікавили нас у процесі 

дослідження, ми зібрали в опитувальнику ,,Методика діагностики рівня 

готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками‖ 

(див. додаток А). Питання опитувальника були побудовані так, щоб вони 

відповідали розробленим критеріям та урахували їх показники.  

Під час проведення констатувального етапу експерименту 

ми опитували загальну сукупність – як контрольну, так й експериментальну 

групи.  

Продовжуючи дослідження, переходимо до аналізу рівнів готовності 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у соціально-педагогічній діяльності й визначення рівнів 

сформованості в них готовності до використання таких технологій у роботі 

з дошкільниками за обраними нами критеріями. 

Насамперед об‘єктом нашого оцінювання став рівень знань студентів 

навчального матеріалу, бо саме це надавало нам можливість розподілити 

опитаних студентів відповідно до обґрунтованих нами рівнів (оперативний, 

тактичний, стратегічний) за когнітивно-пізнавальним критерієм, який 

висвітлював їхню психолого-педагогічну та соціально-педагогічну 

освіченість, тобто відображав їхні знання в галузі здоров‘язбереження, 

соціального виховання дошкільників, роботи з цією віковою групою в різних 

соціальних середовищах, знання понятійно-дефінційної та методологічної 
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основи процесу організації різних видів здоров‘язбережувальної 

діяльності тощо.  

На початку дослідження ми проводили самооцінювання опитуваними 

свого рівня знань у тезаурусі відповідних соціально-педагогічних понять 

(див. Додаток А, п.1). За отриманими даними, свідчимо про досить низку 

самооцінку студентів, серед яких жоден не назвав свій рівень знань високим, 

59,1% опитаних уважають його достатнім, 32,5% – низьким, 

18,4% респондентів складно було визначитися з відповіддю. 

Недостатню обізнаність у галузі предметних знань засвідчили 

й отримані дані стосовно розуміння співвідношення базових для розуміння 

порушеної проблематики понять ,,здоров‘язбережувальні технології‖ 

і ,,здоров‘яформувальні технології‖. Значна кількість респондентів зовсім 

не визначилася з відповіддю – 3,6%, більшість віддала перевагу розумінню 

цих понять як тотожних, синонімічних – 50,6%, правильні відповіді дали 

лише 13,1% майбутніх фахівців. 

Недостатність знань студентів щодо зазначених понять підтверджують 

й відповіді, отримані на наступне анкети (див. Додаток А, п. 3), згідно якому 

необхідно було уточнити їх сутність. Певна кількість опитуваних правильно 

тлумачили запропоновану категорію – 25,2%, хоча майже стільки 

ж респондентів, навіть дещо більше – 27,6%, взагалі не змогли визначитися 

з відповіддю. Деякі студенти дали відповіді неповні (визначено лише одне 

із запропонованих понять) – 17,2%, або неточні (наприклад, 

,,здоров‘язбережувальні технології – методи та форми соціального виховання 

молодого покоління‖, ,,здоров‘яформувальні технології – залучення 

вихованців до здоров‘язбережувальної діяльності‖ тощо) – 18,1%, 

або поверхові чи не вірні – 12,9%.  

Слабка поінформованість про основні поняття в галузі 

здоров‘язбереження, безпосередньо пов‘язані із майбутньою діяльністю 

студентів – соціальних педагогів, зумовила необхідність вивчення 

зацікавленості майбутніх фахівців в отриманні відповідних професійних 
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знань. За для цього ми провели дослідження індексу зацікавленості 

студентів, в основу розробки методики визначення якого було покладено 

алгоритм встановлення індексу вдоволеності, розроблений Н. Кузьміною 

[189, с. 60-61] (див. Додаток А, п.4). За розробленою дослідницею формулою 

з‘ясували, що індекс зацікавленості (Jп.і) у контрольній групі становив – 0,25, 

а в експериментальній – 0,23. Враховуючи, що інтервал коливань індексу 

за формулою від +1 до – 1, можемо стверджувати, що студенти слабо 

зацікавлені проблемами використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

Недостатній рівень знань та зацікавленості в їх отриманні, що виявили 

студенти згідно попередніх питань, зумовив напрям подальшої дослідницької 

роботи щодо визначення ступеня володіння студентами різними 

компонентами професійних знань у галузі здоров‘язбереження дошкільників 

(див. Додаток А, п. 5). Так, студенти контрольної та експериментальної груп 

були залучені до оцінювання блоків знань за шкалою від 1 до 5,                     

де 1 – найнижчий рівень, і відповідно 5 – найвищий (див. табл. 1.4). 

Таблиця 1.4 

Рівень володіння майбутніми соціальними педагогами знаннями 

в галузі здоров’язбереження дошкільників 

№ 

п/п 

Компоненти знань із проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

соціального педагога з дошкільниками 

К. Г. Е. Г. 

Середній 

бал 

Середній 

бал 

1 

Основні визначення здоров‘я. Біологічна, соціальна 

та психологічна суть здоров‘я. Взаємозв‘язок 

суспільного, групового й індивідуального рівня 

здоров‘я 

3,21 3,22 

2 
Ознаки та фактори здоров‘я дошкільників і його 

кількісна оцінка 
3,14 3,12 

3 
Ґенеза розуміння поняття „здоров‘я‖ 

у стародавньому світі 
2,80 2,79 

4 
Філософія здоров‘я у структурі соціальності 

суспільства в різні історичні періоди 
2,93 2,94 

5 

Суть державної політики в галузі 

здоров‘язбереження дітей дошкільного віку 

та її реалізація в сучасних ДНЗ 

2,60 2,61 

 



76 

Продовж. табл. 1.4 

№ 

п/п 

Компоненти знань із проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

соціального педагога з дошкільниками 

К. Г. Е. Г. 

Середній 

бал 

Середній 

бал 

6 

Вітчизняна інфраструктура в галузі 

здоров‘язбереження дітей і молоді та можливості 

взаємодії соціального педагога й різних соціальних 

інститутів у питаннях здоров‘язбереження дітей 

дошкільного віку 

2,80 2,81 

7 

Визначення й характеристика понять 

„здоров‘язбережувальні технології‖ 

та „здоров‘яформувальні технології‖ 

1,89 1,91 

8 

Види здоров‘язбережувальних технологій, 

що впроваджуються у вихованні дошкільників 

у сучасних ДНЗ 

1,72 1,69 

9 

Принципи впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у соціально-педагогічній роботі 

з дошкільниками у сучасних ДНЗ 

1,58 1,60 

10 

Професійні функції, знання та вміння соціального 

педагога як суб‘єкта впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

2,50 2,51 

 

Вивчаючи дані, наведені у таблиці, слід відзначити низькі оцінки 

щодо усіх визначених експертами компонентів знань із проблем 

використання здоров‘язбережувальних технологій як у контрольній, 

так і в експериментальній групах. На підставі порівняння середніх оцінок 

в обох групах можемо стверджувати, що студенти мають поверхові уявлення  

насамперед в питаннях (№7, 8, 9, 10), що стосуються безпосередньо 

використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, 

бо середні бали коливаються від 1,51 до 2,51. Питання щодо знань, 

які стосуються здоров‘язбережувальної діяльності соціального педагога 

(№1, 2, 3, 4, 5, 6) мають дещо кращі показники – середні бали коливаються 

від 2,6 до 3,2. Отримані результати ми можемо пояснити загальним 

недостатнім рівнем технологічної освіти більшості майбутніх соціальних 

педагогів, які відповідно навчальних планів усіх обраних для проведення 

констатувального етапу експерименту закладів освіти, стали вивчати 

дисципліну „Технології соціально-педагогічної діяльності‖ лише з третього 
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курсу, тоді як уже на другому курсі вони прослуховують курс „Основи 

медичних знань‖ і починають ознайомлюватися з проблематикою 

здоров‘язбереження у змісті дисциплін „Соціальна педагогіка‖, а також 

інших дисциплін, перелік яких варіюється в різних ВНЗ („Основи 

інклюзивної освіти‖, „Соціально-педагогічна робота з сім‘єю‖ тощо).  

Важливим показником, що характеризує готовність студентів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками за когнітивним критерієм уважаємо визначення рівня 

розуміння студентами суті підготовки до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, що відповідно 

висвітлює і ставлення їх до цієї проблеми. 

Для проведення відповідної діагностики студентам було запропоновано 

визначити суть готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

(див. додаток А, п. 6). При цьому запитаннями анкети припускалася 

можливість вибору від одного до трьох варіантів відповідей. Запитаннями, 

складеними за допомогою експертів (викладачів випускової кафедри), 

передбачалося три базові відповіді (позиції 1, 2, 4 позначені курсивом 

у табл. 1.5), тоді, як інші розглядалися, як додаткові. Кількісно оцінювався 

ступінь відповідності виборів респондентів еталонним відповідям, 

що дозволило розподілити опитаних за рівнями готовності до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками за даним 

показником мотиваційно-ціннісного критерію. Одержані дані після 

їх обробки представлено в таблиці 1.5. 

Як бачимо, ступінь відповідності думок опитаних з еталонними 

відповідями може оцінюватися як достатній, оскільки співпадіння 

з відповідями респондентів спостерігається лише за двома позиціями (2 і 4), 

яким надано відповідно третє та друге місця у ранговій шкалі. 
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У зв‘язку з отриманими результатами, становить інтерес їх якісний 

аналіз, який проводився із використанням методів педагогічного 

дослідження. 

Таблиця 1.5 

Оцінка ступеня розуміння студентами сутності готовності 

майбутнього соціального педагога до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

№ 

п/п 
Сутність готовності 

Рангове 

місце 

К-ть 

респонде-

нтів, % 

1 

У сформованості у майбутнього фахівця 

професійно-педагогічної спрямованості 

на здійснення здоров‘язбережувальної професійно-

педагогічної діяльності 

5 52,8 

2 

У наявності психолого-педагогічних знань, 

оволодіння якими забезпечує теоретичну готовність 

соціального педагога до здійснення 

здоров‘язбережувального напряму професійно-

педагогічної діяльності 

3 56,2 

3 
У здатності досягнення певних кількісних і якісних 

результатів праці 
6 51,3 

4 

У сформованості сукупності вмінь, засвоєння яких 

є необхідною умовою для реалізації 

здоров‘язбережувальної професійної діяльності, 

успішного розв‘язання різноманітних педагогічних 

ситуацій 

2 88,6 

5 

У здатності до аналізу, осмислення, самоаналізу 

виконаної роботи, що вимагає критичності 

мислення, спроможності до оціночних суджень, 

рефлексії та корекції результатів власної 

здоров‘язбережувальної діяльності 

4 55,4 

6 
У намірі досягнення високого соціального статусу 

та визнанні оточенням 
8 36,2 

7 

У реалізації професійних знань і вмінь, творчій 

активності при здійсненні соціально-педагогічної 

діяльності 

7 40,6 

8 

У задоволенні психофізичних потреб, якими 

забезпечується збереження та підтримання власного 

здоров‘я 

1 89,7 
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Вивчаючи дані таблиці, бачимо, що готовність до здійснення 

соціально-педагогічної діяльності із здоров‘язбереження студенти більшою 

мірою розглядають як засіб задоволення власних потреб 

у здоров‘язбереженні, а також як сформованість сукупності умінь, якість 

засвоєння яких, на їх думку, є необхідною умовою для реалізації професійно-

педагогічної здоров‘язбережувальної діяльності, успішного та адекватного 

розв‘язання різноманітних педагогічних ситуацій: ці положення 

щодо визначення сутності цінності праці (позиції 4 та 8) мають найбільші 

показники у процентному відношенні і відповідно займають перші місця 

в ранговій шкалі – 89,7% (1-е місце) та 88,6% (2-е місце). У сучасних умовах 

фактор збереження та підтримання власного здоров‘я відіграє значну роль 

у професійній діяльності, тож студентам притаманний вірний, хоча й надто 

прагматичний підхід до питання здоров‘язбереження. Важливо, 

щоб у подальшому в майбутніх фахівців було сформовано клієнтоцетричний 

підхід до роботи. 

Крім того, очевидно, що готовність соціального педагога 

до застосування здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками сприймається опитуваними обох груп як сукупність певних 

умінь, тоді як наявність відповідних знань (позиція 2) відсувається більшістю 

(56,2%) з них на третє за рангом місце. 

Із певною спадною динамікою простежуються ті показники (позиція 1), 

які, на нашу думку, можуть характеризувати особистісну позицію студентів 

у професійній сфері. На жаль, у розумінні студентами сутності готовності 

майбутнього фахівця до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками сформованість професійно-педагогічної 

спрямованості на здійснення здоров‘язбережувальної професійно-

педагогічної діяльності посідає 5-е місце в ранговій шкалі (52,8%). 

Визначення суті професійної готовності як засобу самореалізації, 

до яких можна віднести позиції 3, 6, 7, є набагато менш значущими 

для опитуваних, бо вони, особливо останнє, мають великий розрив 
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із переліченими вище. Тож положення про розуміння суті готовності 

майбутнього фахівця до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, що виявляється ,,у спроможності досягнення 

певних кількісних і якісних результатів праці‖ показали 51,3% респондентів, 

,,у прояві професійних знань і вмінь, творчій активності при здійсненні 

соціально-педагогічної діяльності‖ – 40,6%; ,,у намірі досягнення високого 

соціального статусу та визнанні оточуючими‖ – 36,2%. Вони посіли 

відповідно 6-е, 7-е й 8-е рангові місця.  

Для більшої об‘єктивності оцінювання рівня готовності студентів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками за когнітивним критерієм як додаткові запроваджувалися 

методи педагогічного спостереження за роботою студентів на семінарських 

заняттях, бесіди задля вивчення їхньої обізнаності у відповідних питаннях; 

опитування з метою визначення рівня їхніх професійних знань, вивчення 

й аналіз документації (конспектів із навчальних дисциплін, самостійних 

і контрольних робіт студентів); експертне оцінювання рівня навчальних 

досягнень майбутніх фахівців. До матеріалів ректорських контрольних робіт 

з відповідних предметів включалися розроблені викладачами, які склали 

експертну групу, питання та творчі завдання здоров‘язбережувальної 

тематики, які окремо оцінювалися, що дозволяло уточнити уявлення 

про рівень знань студентів. 

Слід зазначити, що рівень знань із проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі соціального педагога 

з дошкільниками за всіма показниками когнітивного критерію у студентів 

обох груп виявився майже тотожним і переважно не високим (більшість 

респондентів із достатнім – 51,0% студентів ЕГ та 53,0% у КГ й низьким – 

42,2% в ЕГ до 39,6% у КГ рівнями), маючи лише незначні якісні відмінності. 

Розподіл студентів за рівнями професійної готовності відбувався шляхом 

експертних оцінок спеціально проінструктованих викладачів (третя 

субвибірка), які здійснювали підсумування, якісний та кількісний 
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узагальнюючий аналіз оцінок, набутих у ході застосування комплексу 

зазначених методик та розробленої нами анкети (Додаток А). 

У ході експериментальної роботи було вивчено готовність майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками за мотиваційно-ціннісним критерієм. 

Важливим показником, що характеризує сформованість орієнтацій 

студентів на використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками за цим критерієм уважаємо наявність у студентів 

усвідомленого ставлення до здоров‘язбережувальної діяльності 

як до важливого напряму соціально-педагогічної роботи. Для дослідження 

цього питання ми, зокрема, задали питання студентам, чи вважають вони 

здоров‘язбережувальну діяльність важливим напрямом соціально-

педагогічної роботи (див. Додаток А, п. 7), відповідаючи на яке, досить 

значна кількість (34,1%) респондентів взагалі не визначилась з власною 

думкою. Дещо більше половини (50,2%) студентів схильні вважати 

здоров‘язбережувальну діяльність важливим напрямом соціально-

педагогічної роботи, негативно відповіли 15,7% опитуваних (рис. 1.1). 

 

Рис. 1.1. Розподіл відповідей респондентів на запитання ,,Чи вважаєте 

Ви здоров‘язбережувальну діяльність важливим напрямом соціально-

педагогічної роботи?‖ 
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Як бачимо, у більшості студентів сформоване розуміння значення 

здоров‘язбережувальної діяльності у роботі соціального педагога, проте існує 

і значна кількість опитаних, яких близько половини (48,8%), 

які або не замислювалися над важливістю такого виду діяльності, 

або ставляться до нього як до другорядного. 

Для детального вивчення готовності студентів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

за мотиваційно-ціннісним критерієм ми задали майбутнім фахівцям наступне 

запитання, що передбачало виявлення потреби студентів у набутті 

психолого-педагогічних знань, оволодіння якими забезпечує теоретичну 

підготовку соціального педагога до здійснення здоров‘язбережувального 

напряму професійно-педагогічної діяльності. За отриманими відповідями 

відбувся розподіл студентів за рівнями розвитку в них потреби у набутті 

знань із цієї проблематики виглядає у такий спосіб (див. рис. 1.2). 

 

Рис. 1.2. Рівень розвитку потреби студентів у набутті психолого-

педагогічних знань, оволодіння якими забезпечує теоретичну підготовку 

соціального педагога до здійснення здоров‘язбережувального напряму 

професійно-педагогічної діяльності 
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Аналіз даних діаграми дозволяє свідчити, що більшість студентів 

мають або достатній (38,5%) або низький (31,5%) рівні потреби у вивченні 

проблем, пов‘язаних із формуванням готовності до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. Відзначимо, 

що велика кількість респондентів, потреба яких знаходиться на низькому 

рівні пояснюється зокрема тим, що до цієї сукупності було включено й тих, 

хто не визначився з відповіддю чи потрібно їм оволодівати відповідними 

знаннями. Підкреслимо, що найменшу кількість серед опитуваних (30,0%) 

складають ті, хто відчувають потребу у набутті цих знань. За даними бесід 

зі студентами можна пояснити це загальним низьким рівнем уваги 

до соціально-педагогічного аспекту здоров‘язбереження серед сучасної 

молоді у закладах освіти та родині й певною загальною формалізацією 

просвітницької здоров‘язбережувальної роботи у ВНЗ, що часто навіть 

викликає опір у студентів.  

Із показником „рівень потреби студентів у здобутті знань 

із використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками„ пов'язаний такий показник, як „ставлення студентів – 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками‖, істотні характеристики якого дають 

нам уявлення як про спрямованість майбутніх соціальних педагогів 

на збереження здоров‘я молодого покоління як на об‘єкт професійної 

діяльності, так і про оцінку ними особистої значимості використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

Запитання та варіанти відповіді для оцінювання мотиваційно-

ціннісного критерію за зазначеним показником були складені за допомогою 

експертів (викладачів випускової кафедри), ними передбачався розподіл 

відповідей по мірі зменшення зацікавленості (позиції від 1 до 5 у табл. 1.6). 

Кількісно оцінювався ступінь відповідності вибору респондентів еталонним 

відповідям, що дало можливість розподілити опитаних за рівнями готовності 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 
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з дошкільниками за даним показником мотиваційно-ціннісного критерію. 

Отримані дані у вигляді рангової шкали й оцінки у відсотках подані 

в таблиці 1.6. 

Таблиця 1.6 

Ставлення майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками  

№ 

з/п 
Ставлення 

Рангове 

місце 

Відповідність 

еталонним 

відповідям, 

осіб у % 

1 

Ставлюсь із великим зацікавленням, уважаю 

використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками одним 

із найважливіших аспектів у роботі 

соціального педагога 

4 6,6 

2 

Уважаю це одним із напрямів професійної 

діяльності соціального педагога разом 

із іншими 

1 37,5 

3 

Розглядаю цю діяльність як окремі виховні 

заходи, які потрібно проводити лише 

в окремих випадках 

2 32,1 

4 

Ставлюсь до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками як до громадського 

доручення, бо це не входить до професійних 

обов‘язків соціальних педагогів 

3 24,4 

5 

Ставлюсь негативно, бо це марна трата часу 

й відвертає увагу від виконання основних 

професійних обов‘язків 

5 2,8 

 

За даними таблиці, в оцінках студентів домінує позиція, що відбиває 

нейтрально-позитивне ставлення до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками. Так, 37,5% опитаних вважає підготовку 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками рівноправним напрямом професійної діяльності разом 

із іншими (1-е рангове місце). Дещо менша кількість респондентів (32,1%) 

розглядають цю діяльність як окремі виховні заходи , що потрібно проводити 
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лише в деяких випадках (2-е рангове місце). На третьому місці (24,4%) 

позиція, що визначає цю діяльність як громадське доручення, бо, на думку 

опитуваних, вона не входить до основних професійних обов‘язків соціальних 

педагогів. Полярні оцінки необхідності використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

в їх професійній діяльності: від великого інтересу (позиція 1) до негативного 

ставлення (позиція 5) надала не чисельна кількість опитуваних           

студентів – 6,6% і 2,8% відповідно. 

Як бачимо, в оцінці ставлення студентів – майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками переважають низький (негативне ставлення) та достатній 

(нейтрально-позитивне ставлення) рівні. Пояснюючи цей факт, звернемося 

до результатів бесід зі студентами з означеного питання, у ході яких було 

встановлено, що зазначена тематика є досить новою й незвичною для них, 

а тому ознайомлення з питаннями використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками як і з будь-якою новою інформацією 

зустріло внутрішній опір їхньої особистості. Організуючі подальшу роботу, 

необхідно враховувати цей факт й розпочинати ознайомлення студентів 

з відповідними питаннями з формування в них мотивації. 

До того ж, велика кількість респондентів (69,6%), хоча за результатами 

опитування знаходяться на достатньому рівні, але не заперечує можливість 

виконувати роботу у напрямі використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, тобто, існують потенційні можливості 

поліпшення цієї діяльності. 

Розкриваючи подальший хід дослідницької роботи відзначимо, 

що формування готовності до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками – це процес, спрямований не тільки 

на усвідомлення студентами необхідності підготовки до роботи 

зі здоров‘язбереження дошкільників, але й на підвищення їх мотивації 

до використання здоров‘язбережувальних технологій для вдосконалення 
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професійної діяльності та власного здоров‘я. Зважаючи на це наступні 

питання анкети (Додаток А, п.п. 10, 11) були спрямовані на виявлення 

вивчення мотивів студентів щодо розуміння значення 

здоров‘язбережувальної діяльності.  

Вивчення мотивації до засвоєння основ використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками у студентів, 

ми вважали за необхідне виявити характер особистісного ставлення 

студентами до цього питання. Студентам було запропоновано судження, 

з яких вони мали обрати не більше трьох (Додаток А, п. 10). За допомогою 

експертів ми умовно поділили їх на групи, які характеризують ставлення 

студентів до зазначеного напряму підготовки: як до засобу задоволення 

у конкретних потреб (,,можливість отримувати високу зарплатню 

у майбутньому‖; ,,засіб отримання високих навчальних балів‖); як до способу 

реалізації власних можливостей (,,додаткова перспектива зробити кар‘єру‖; 

,,основа розвитку особистісних і професійних якостей‖); як до суспільно 

корисної діяльності (,,спосіб досягнення гарантованої якості світового 

життя‖; ,,необхідна умова збереження здоров‘я молодого покоління‖); 

як до способу підвищення рівня власної обізнаності в питаннях 

здоров‘язбереження (,,цікава можливість більше дізнатися про способи 

збереження здоров‘я‖, ,,можливість засвоїти технологічний підхід 

до збереження здоров‘я дітей‖); як до нагоди підготуватися до сімейного 

життя та виховання дітей (,,задоволення потреби у спілкуванні з дітьми‖; 

,,спосіб отримання знань та умінь щодо виховання дошкільників‖); 

як до вимушеної діяльності (,,додаткове навантаження‖, ,,професійна 

необхідність‖).  

У ході дослідження нами було проранжовано основні мотиви, 

що спонукають студентів до засвоєння знань з даної теми. Отримані дані не 

суперечать результатам попереднього дослідження професійної готовності 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій за мотиваційно-ціннісним критерієм. Так, серед опитаних 
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переважає прагматично-утилітарне ставлення до підготовки до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками (62,2%). 

На другому місці за середнім показником 60,1% виявляється ставлення 

студентів до підготовки до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками як до способу підвищити рівень власної 

обізнаності в питаннях здоров‘язбереження, відтак ставлення студентів 

до цього напряму підготовки як до способу реалізації власних можливостей 

(32,2%); як до нагоди підготуватися до сімейного життя та виховання дітей 

(21,0 %), хоча їх середній процентний бал є значно меншим. Втішним є факт, 

що відсутність вмотивованості до засвоєння професійних знань та вмінь 

щодо використання здоров‘язбережувальних технологій у соціально-

педагогічній роботі,ставлення до цього як до вимушеної діяльності 

не є характерним для майбутніх соціальних педагогів (11,7%).  

Продовжуючи діагностику за мотиваційно-ціннісним критерієм, задля 

перевірки висновків, зроблених у ході аналізу результатів відповідей 

на попереднє питання, звертаємося до додаткової оцінки тих мотивів, які, 

на думку студентів, спонукають їх використовувати здоров‘язбережувальні 

технології у ході проходження соціально-педагогічної практики (Додаток А, 

п. 11). Отриманні данні після попередньої обробки було узагальнено 

у таблиці 1.7. 

Таблиця 1.7 

Оцінка студентами мотивів щодо використання 

здоров’язбережувальних технологій на практиці 

Рангове 

місце 
Мотиви 

Оцінка в 

балах 

1 Бажання отримати додаткові уміння 3,8 

2 
Матеріальне стимулювання діяльності (отримання 

високих балів, відзнак тощо) 
5,1 

3 Поради викладача-наставника 4,2 

4 Вимоги бази практики 4,9 

5 Бажання реалізувати наявні теоретичні знання  3,0 

6 
Наявність певного професійного досвіду у цьому 

напрямі 
3,1 
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Аналізуючи дані таблиці, можна стверджувати, що перші місця 

рангової шкали на цьому етапі експерименту займає матеріальне 

стимулювання діяльності (5,1 бала) та вимоги бази практики (4,9 бала); 

останні два місця посіли позиції: наявність певного професійного досвіду 

(3,1 бала) та бажання реалізувати наявні теоретичні знання (3 бали). 

Позитивним є те, що респонденти не виключають, що певну роль у залученні 

до використання здоров‘язбережувальних технологій на практиці відіграють 

такі фактори, як консультування з викладачем-наставником (4,2 бала) 

та бажання отримати додаткові уміння (3,8 бала).  

Завершуючи аналіз емпіричних даних, отриманих за мотиваційно-

ціннісним критерієм, робимо висновок про те, що серед студентів більшою 

мірою існує інструментальний підхід до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками на шкоду 

ціннісного ставлення до такої діяльності, бесіди з майбутніми фахівцями 

показують, що в їх мотивації до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками простежується прагнення 

до задоволення нагальних потреб (отримання позитивної оцінки, похвали 

викладача тощо). Для нас цей висновок дуже важливий, бо виходячи з цього 

ми будемо робити акцент на підвищенні рівня мотивації студентів 

та формування в них здоров‘язбережувальних цінностей при подальшому 

визначенні педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

Переходячи до діагностики відповідної готовності студентів за третім, 

особистісно-діяльнісним критерієм, розглянемо результати вивчення 

відповідей респондентів на наступне питання, за допомогою якого 

ми намагалися виявити ступінь самооцінки майбутніми фахівцями власних 

можливостей щодо практичного використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками (Додаток А, п.12). В ході опитування 

нами були отримані наступні дані: у тому, що в них є такі можливості 

упевнені 7,2% опитаних, майже впевнені – 14,8%; більшість – 62,5% – не 
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заперечують наявності в себе таких можливостей; 9,2% думають, що в них 

немає таких можливостей, а 8,3% опитаних упевнені у їх відсутності. 

Згідно цих даних ми можемо стверджувати, що потенційно більша 

частина майбутніх соціальних педагогів визнає в себе наявність можливостей 

щодо використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками на практиці, але, безперечно, за умови відповідної 

підготовки. 

Отримані дані ми вирішили зіставити з оцінками сформованості 

необхідних майбутньому соціальному педагогу вмінь щодо використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Тож, наступним кроком у дослідженні, на нашу думку, було вивчення 

сформованості у студентів умінь для здійснення професійної діяльності 

в контексті використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками.  

Для оцінки сформованості у майбутніх фахівців умінь щодо цієї роботи 

студентам було задане запитання (Додаток А, п. 13), за основу 

формулювання якого було взято п‘ятикомпонентну структуру вміньй 

запропоновано оцінити варіанти відповідей за п‘ятибальною шкалою. Аналіз 

даних, отриманих за зазначеним показником особистісно-діяльнісного 

критерію, що характеризують ступінь сформованості у студентів контрольної 

і експериментальної груп практичних умінь щодо використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, міститься 

в таблиці (табл. 1.8). 

Таблиця 1.8 

Середній бал самооцінки сформованості вмінь майбутніх 

соціальних педагогів щодо використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками  

Рівні Гностичні 
Проекту-

вальні 

Конструк-

тивні 

Організа-

торські 

Комуніка-

тивні 

Високий 12,97 10,09 12,67 13,12 21,12 

Достатній 68,92 52,12 62,63 53,15 62,10 

Низький 18,11 37,79 24,80 33,73 27,88 
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Як випливає з аналізу таблиці, найбільш сформованими виявилися 

комунікативні вміння (середній бал 3,12). В меншому ступені сформовані 

гностичні (середній бал 2,97) та конструктивні вміння (середній бал 2,67), 

недостатньо сформовані проектувальні (середній бал 2,12) та організаторські 

вміння (середній бал 2,11).  

Продовжуючи нашу дослідницьку діяльність у напрямі визначення 

рівня підготовки студентів – майбутніх соціальних педагогів – до 

використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

за особистісно-діяльнісним критерієм, ми намагалися виявити, які методи 

та заходи вони вважають найбільш ефективними в процесі професійної 

підготовки (Додаток А, п. 14). Студентам було запропоновано визначити 

ефективність методів за п‘ятибальною шкалою. Оброблені дані представлено 

в таблиці 1.9. 

Таблиця 1.9 

Ступінь ефективності методів і заходів щодо підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками  

Методи та форми 
Середній бал 

Методи та форми 
Середній бал 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

Семінари 4,72 4,75 ,,Мозкові штурми‖ 3,02 3,09 

Лекції 3,65 3,68 Творчі завдання 4,27 4,32 

Диспут з елементами 

тренінгу 
4,71 4,73 Робота в мікрогрупах 3,01 3,05 

Індивідуальні 

консультації 
3,48 3,44 

Соціально-

педагогічні тренінги 
3,81 3,78 

Аналіз проблемної 

ситуації 
3,57 3,61 

Дослідницькі 

проекти 
3,11 3,08 

Ситуаційно-рольові 

ігри 
4,09 4,07 

Відкриті заняття 

досвідчених 

викладачів 

3,01 3,04 

Демонстрація 

роликів 
3,79 3,82 Залікові заняття 4,51 4,48 

Ігри-драматизації 3,51 3,55 
Ігрові та не ігрові 

імітаційні методи 
3,16 3,14 
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Аналіз даних таблиці, можна простежити низку загальних пріоритетів. 

Так, найбільш високими балами (середній бал вище 4-х) студенти відзначили 

традиційну форму навчання – семінари, а також диспут з елементами 

тренінгу, ситуаційно-рольові ігри, творчі завдання, залікові заняття 

на практиці. Дійсно, використання потенціалу цих методів і форм 

для формування готовності до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками є необхідним і вони є найбільш 

знайомим та привабливими для студентів. 

При цьому відзначимо, що студенти недостатньо усвідомлюють 

значення сучасних інноваційних форм та методів професійної підготовки, 

що забезпечують стимулювання ініціативи, творчості, підприємливості, 

критичного мислення. Такі форми та методи, за результатами проведеного 

опитування, мають середню оцінку нижче 4-х балів: ,,мозкові штурми‖, 

дослідницькі проекти, метод аналізу проблемної ситуації, ігри-драматизації, 

соціально-педагогічні тренінги, ігрові та не ігрові імітаційні методи, творчі 

завдання, робота в мікрогрупах тощо. Доволі низьку оцінку отримала й така 

форма навчання як відкриті заняття досвідчених викладачів. У результаті 

бесід зі студентами було встановлено, що вони все ж уважають, 

що застосування цих методів і форм є перспективним у підготовці майбутніх 

фахівців до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Студенти також назвали й інші ефективні, на їхню думку, 

методи та форми, серед яких: диспути, форум-театр, тренування, майстер-

класи, відео-лекції, студентські конференції тощо. 

Завершуючи розпочатий у цьому розділі дисертації аналіз, визначимо 

також ступінь сформованості професійно важливих для розв‘язання проблем 

формування готовності до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками якостей особистості майбутнього соціального 

педагога. Із цією метою студентам було запропоновано визначити, які якості 

вони вважають найбільш важливими для професійно компетентного 

спеціаліста, діяльність якого спрямована на формування у вихованців 
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здоров‘язбережувальних знань, умінь та якостей. Було відібрано 

20 професійно важливих якостей, із яких потрібно було відмітити 1-5 

найбільш важливих на думку опитуваних (Додаток А, п. 15). 

Досвід проведення подібних досліджень показує, що значущими 

за такої системи оцінювання (1-5 пунктів) враховуються положення, 

які відмічені п‘ятидесятьма процентами опитуваних. У нашому дослідженні 

такими положеннями виявилися наступні: професійно-педагогічна 

майстерність (80,8%); відповідальне ставлення до справи (80,2%); здатність 

до керування людьми (62,5%); комунікабельність (60,9%); вимогливість 

(58,8%); здатність до розуміння вихованця (54,9%); справедливість (52,4%). 

На жаль, низьку оцінку отримали такі якості, як соціальна активність, 

гнучкість, мобільність, підприємливість, громадянськість, які, на нашу 

думку, виявляються пріоритетними для майбутніх соціальних педагогів, 

діяльність яких спрямована на формування готовності до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками . 

Співставляючи відповіді респондентів з еталонними відповідями 

експертів, ми визначили, що більшість опитаних (58,8%) заходяться 

на достатньому рівні готовності до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками за зазначеним показником особистісно-

діяльнісного критерію. 

Для визначення контрольної та експериментальної груп та оцінки 

коректності сформованих груп перед порівнянням даних, отриманих 

на початку та після закінчення експерименту, ми порівняли показники 

експериментальних і контрольних груп до початку формувального 

експерименту. 

Результати порівняння наведено в таблиці 1.10. У відповідних графах 

таблиці зазначено кількість респондентів за рівнями готовності майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 
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Для підтвердження результатів якісного аналізу використовувався 

кількісний аналіз – математична статистика. Для порівняння рівня готовності 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками в експериментальних і контрольних 

групах, використано статистичний критерій Пірсона (критерій 
2
). 

Таблиця 1.10 

Порівняння рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками експериментальних та контрольних груп 

до експерименту (у %) 

Рівні 

Критерії 

Когнітивно-

пізнавальний 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особистісно-

діяльнісний 

ЕГ КГ ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 6,8 7,4 6,1 6,9 5,9 6,9 

Достатній 51,0 53,0 39,0 39,9 40,0 41,3 

Низький 42,2 39,6 54,9 53,2 54,1 51,8 

 

Була висунута нульова гіпотеза про тотожність двох сукупностей, 

наведених у таблиці 1.10. Статистичне значення критерію 
2
 було обчислено 

за формулою 1.1: 
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(1.1) 

де n1, n2 об‘єми двох вибірок із двох сукупностей; 

 р1iкількість об‘єктів першої вибірки i-ої категорії; 

 р2iкількість об‘єктів другої вибірки i-ої категорії. 

При повному співпадінні емпіричних та критичних частот 

(n1р2i  n2р1i)
2
 = 0. 
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При повному співпадінні емпіричних та критичних частот 

(n1р2i  n2р1i)
2
 = 0. При не співпадінні необхідно провести порівняння 

емпіричного значення 
2
 із його критичним значенням, яке визначається 

за таблицею [86, с. 358] із урахуванням ступенів свободи n. У даному 

випадку для рівня значущості  = 0,05 (тобто надійності 95%, 

що є загальноприйнятим для педагогічних досліджень) і кількості ступенів 

свободи k = n  1 = 3  1 = 2 (n  кількість рівнів: високий, достатній, низький 

за кожним показником) критичне значення критерію Ттабл = 5,99. 

Нульова гіпотеза, яка передбачає, що різниця між обчисленими 

емпіричними частотами та математичним очікуванням має випадковий 

характер і між ними немає різниці, відхиляється, якщо Темп > Ттабл, 

для прийнятого рівня значущості . У цьому випадку приймається 

альтернативна гіпотеза, тобто розподіл об‘єкта на n категорій за станом 

досліджуваної якості є відмінним у двох розглянутих сукупностях. 

Для того щоб співставити експериментальні та контрольні групи між 

собою і визначити, чи всі групи є приблизно рівними за всіма показниками, 

за формулою (1.1) було визначено значення критерію Темп для всіх можливих 

комбінацій груп між собою. Отримані результати наведено в таблиці 1.11. 

Таблиця 1.11 

Дослідження експериментальних і контрольних груп 

за критерієм Пірсона 

Групи 

Темп 

Ттабл Когнітивно-

пізнавальний 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особистісно-

діяльнісний 

ЕГ-КГ 0,28 0,20 0,19 5,99 

 

Аналіз даних таблиці 1.11 показав, що експериментальні та контрольні 

групи задовольняють умові невідмінності двох сукупностей Темп < Ттабл. 

Таким чином, за допомогою критерію Пірсона (критерію 
2
) було виявлено, 

що всі групи мають близькі вихідні дані. Результати розрахунків, наведені 
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у таблиці 1.11, свідчать про несуттєві статистичні відмінності 

між контрольними та експериментальними групами до експерименту. 

Величини 
2
 склали: для когнітивно-пізнавального критерію емпіричне 

значення критерію Пірсона 
2
 = 0,28, для мотиваційно-ціннісного критерію 

емпіричне значення критерію Пірсона 
2 

 = 0,20, для особистісно-

діяльнісного – 0,19. Усі наведені результати менші за критичне значення 

Пірсона (критичне значення 
2  

при k = 2 для рівня значущості  = 0,05 

Темп = 5,99), що означає приблизно однаковий рівень сформованості 

здорового способу життя в групах до початку проведення експерименту. 

Такі результати свідчать, що обрані нами експериментальна та контрольна 

групи однорідні за визначеними критеріями. 

У цілому, проведена педагогічна діагностика стану підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками за трьома виділеними критеріями 

як в експериментальній, так і в контрольній групах показала переважно 

достатній та низький рівні відповідної готовності практично за всіма 

критеріями. На нашу думку, основними причинами цього є, по-перше, утрата 

молодим поколінням, у тому числі і студентами, – майбутніми соціальними 

педагогами – важливих цінностей у сфері психофізичного, морально-

психічного та соціального здоров‘я, серед яких і професійні цінності щодо 

використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками; 

по-друге, як доводить проведена діагностика, серед студентів відзначається 

домінування когнітивного підходу до професійної підготовки, що зумовлює 

низький рівень практично-методичної підготовки студентів до цього виду 

діяльності. 

Тому, наше подальше дослідження буде присвячене теоретичному 

обґрунтуванню та розробці педагогічних умов підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками.
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Висновки до розділу 1 

Описаний у першому розділі дисертаційної роботи аналіз теоретико-

методологічних основ проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками став підставою для висновків. 

Порушена проблема має складний, комплексний характер, який 

породжує нині значне розмаїття аспектів її вивчення у різних галузях знання. 

Науковий дискурс проблеми вміщує три основні дослідницькі напрями, 

ключовими з яких є: суть здоров‘я як складової соціальності особистості 

та питання технологізації процесу здоров‘язбереження; питання підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до різних видів професійної діяльності; 

соціально-педагогічні проблеми організації здоров‘язбережувальної роботи 

з дітьми дошкільного віку як специфічною віковою групою. 

Вивчення результатів мультидисциплінарного наукового пошуку 

дослідників щодо розробки теорії і практики сприяння збереженню здоров‘я 

дитини у процесі соціального становлення особистості у закладах дошкільної 

освіти висвітлює її гостру актуальність у сучасних умовах; нагальними 

є також технологізація соціально-педагогічної роботи зі здоров‘язбереження 

дітей та підготовка соціально-педагогічних кадрів до такої діяльності. 

Наукові розвідки щодо відповідної підготовки фахівців можуть 

характеризуватися як локальні та поодинокі й потребують проблематизації 

та поглиблення у межах нашого дослідження.  

Здоров’язбережувальні технології у роботі соціального педагога 

з дошкільниками визначено як сукупність методів, засобів і прийомів, а також 

алгоритмів створення здоров’язбережувального середовища ДНЗ, у якому 

відбувається розвиток соціальності вихованців через прищеплення їм знань 

про здоров‘я та шляхи підтримання його належного стану; 

здоров‘язбережувальних вмінь та навичок; цінностей здоров‘я; стратегій 

поведінки щодо збереження власного здоров‘я та здоров‘я оточуючих. 
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Здоров’язбережувальне середовище ДНЗ розуміємо як активне 

по відношенню до здоров‘я дитини оточення, що забезпечує його 

збереження, а також сприяє формуванню у вихованця уявлень про здоров‘я 

як цінність, посилення мотивації на ведення здорового способу життя, 

підвищення відповідальності за особисте здоров‘я та здоров‘я родини тощо.  

У науці визначаються такі типи здоров‘язбережувальних технологій: 

власно здоров‘язбережувальні; оздоровлювальні; технології навчання 

здоров‘я. Найбільш доречним є використання у роботі соціального педагога 

власно здоров‘язбережувальних освітніх технологій, які діляться на такі 

види: організаційно-педагогічні технології, які визначають структуру 

навчального процесу, регламентовану санітарно-гігієнічними нормами; 

психолого-педагогічні, пов‘язані з безпосередньою роботою педагога 

на занятті та психолого-педагогічним супроводом усіх елементів освітнього 

процесу; навчально-виховні технології, які містять програми, спрямовані 

на зміцнення здоров‘я і формування культури здоров‘я дітей, виховання 

мотивації до ведення здорового способу життя, запобігання шкідливим 

звичкам тощо. 

Підготовка соціального педагога – одного з важливих суб‘єктів 

здоров‘язбережувальної діяльності в закладах освіти – до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками визначена 

як процес формування у студентів теоретичної й практичної готовності 

до відповідної соціально-педагогічної діяльності на основі засвоєння системи 

професійних знань, усвідомлення їх особистісного змісту, формування 

основних загальнопедагогічних і спеціальних технологічних умінь у галузі 

здоров‘язбережувальної діяльності з дітьми дошкільного віку, розвитку 

найважливіших професійно-особистісних якостей для становлення майбутніх 

фахівців як суб‘єктів соціального виховання дошкільників. 

Готовність соціального педагога до упровадження 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками розглянуть 

як теоретичне та інструментальне володіння ним сукупністю 
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здоров‘язбережувальних методів, засобів і прийомів, а також алгоритмів 

створення здоров‘язбережувального середовища ДНЗ, де закладається 

фундамент основ збереження життя та зміцнення здоров‘я дитини, вихованці 

оволодівають необхідними знаннями, навичками та стратегіями ведення 

здорового способу життя. 

Діагностика готовності соціального педагога до упровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками здійснювалася 

на підставі розробленої критеріальної бази дослідження: критеріїв 

(когнітивно-пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, особистісно-діяльнісний) 

та їх показників, а також рівнів (низький, достатній, високий). 

У процесі констатувального етапу експерименту у результаті якісної 

і кількісної обробки отриманих емпіричних даних та їх аналізу виявлено 

числові показники рівнів готовності студентів до упровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. Проведена 

педагогічна діагностика стану підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками за трьома виділеними критеріями як в експериментальній, 

так і в контрольній групах показала переважно достатній (КГ 41,3%, ЕГ – 

40,1%) та низький (КГ 50,2%, ЕГ – 52,3%) рівні відповідної готовності 

практично за всіма показниками. 

Отримані емпіричні дані та зроблені в результаті теоретико-

методологічного аналізу досліджуваної проблеми висновки стали підґрунтям 

для подальшої дослідно-експериментальної діяльності щодо обґрунтування, 

розробки та експериментальної перевірки педагогічних умов підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками. 

 

Основні положення розділу викладені у 4 публікаціях автора [56, 57, 

60, 62]. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 

ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ВИКОРИСТАННЯ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ 

З ДОШКІЛЬНИКАМИ 

 

2.1. Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

 

Подальше дослідження порушеної проблематики пов‘язане 

з визначенням педагогічних умов, реалізація яких сприятиме підвищенню 

ефективності професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Вирішення цього дослідницького завдання потребує 

уточнення суті самого поняття „педагогічні умови‖ стосовно 

досліджуваної нами проблеми. Аналіз родового поняття „умови‖, 

що витлумачується в довідковій літературі як обставина, від якої щось 

залежить; явища, що детермінують існування певного предмета [377, 

с. 729; 389, с. 421], став підставою для висновку, що має існувати 

взаємозалежність стану об‘єкта нашого дослідження від певних 

педагогічних явищ чи обставин, що складають середовище педагогічного 

ВНЗ, існують та функціонують у цьому середовищі, впливаючи на процес 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

Для вирішення завдань нашого дослідження вкрай важливою 

є усталена в педагогічній науці думка про суть поняття „педагогічні 

умови‖. На підставі узагальнювального аналізу традиційних визначень цієї 
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категорії репрезентованого у працях учених (М. Дуранов [110, с. 70], 

М. Єрецький [113, с. 93]), дійшли висновку, що загальною ознакою 

наявних поглядів щодо сутності педагогічних умов як певним способом 

сконструйоване сполучення обставин, у яких реалізуються педагогічні 

чинники, що сприяють (або протидіють) виявлянню певних педагогічних 

закономірностей. У довідковій літературі вказується на існування 

діалектичного взаємозв‘язку між поняттями „умови‖ та „чинники‖, хоча 

на відміну від чинника, яким визначаються позитивні чи негативні зміни 

у стані об‘єкта, умови складають те середовище, у якому явище виникає 

й функціонує [178, с.628]. 

За уточнювальним визначенням Л. Павлової, умова розглядається 

як щось зовнішнє для досліджуваного педагогічного явища, „на відміну 

від більш широкого поняття причини, якою породжується те або інше явище 

чи процес і враховуються як зовнішні, так і внутрішні чинники‖ [274, с. 5]. 

За В. Манько, педагогічні умови розуміються як обставини, у яких 

забезпечується висока результативність освітнього процесу, і вони відповідають 

психолого-педагогічним критеріям оптимальності [218, с. 153-161]. 

Отже, педагогічні умови можуть бути визначені як особливості 

організації освітнього процесу, що детермінують результати виховання, 

освіти та розвитку особистості в певному освітньому просторі. 

Сучасні дослідниці (К. Віцукаєва, О. Луганцева та ін. [76, с. 65; 206, 

с. 111]), досліджуючи проблеми формування готовності студентів 

до різних видів соціально-педагогічної діяльності, визначають педагогічні 

умови у близькому до проблематики нашого дослідження сенсі . Спільним 

у поглядах учених є визначення таких педагогічних умов, як спеціально 

організованих педагогічних обставин, сукупності форм, методів, 

педагогічних прийомів або комплексу заходів у навчально-виховному 

процесі ВНЗ, які сприяють підвищенню ефективності (посилюючи ефект) 

процесу підготовки – формуванню компонентів професійної 

підготовленості майбутніх фахівців, урахування яких є необхідним 
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для виявлення ними  поняття „умова‖ в педагогічному сенсі набуває багато 

спільного з категоріями „педагогічна ситуація‖, „захід‖, „засіб‖, 

що можуть розглядатися як інструменти створення педагогічних умов 

в освітньому процесі навчального закладу.  

У цілому, педагогічні умови можемо визначити як спеціально 

створені за допомогою комплексу засобів соціально-педагогічні ситуації, 

що утворюють певний освітній процес, зокрема, процес підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, у якому всі його компоненти (мета, 

завдання, принципи, зміст, форми, методи тощо) упорядковані 

та спрямовуються на розвиток професійно-педагогічних характеристик 

студентів у питаннях здоров‘язбереження. Зазначимо, крім того, 

що досліджувані нами педагогічні умови поєднуються в певне соціально-

педагогічне середовище, у якому професійна та особистісно-смислова 

готовність студентів формується під впливом навчальних та безпосередньо 

здоров‘язбережувальних чинників, існує й розвивається.  

Отже, стає очевидним, що при обґрунтуванні педагогічних умов 

необхідно враховувати чинні вимоги до освітнього процесу й освітнього 

середовища ВНЗ, що випливають із наведеного вище (розділ 1) 

теоретичного аналізу та вивчення наявного стану підготовки майбутніх 

соціальних педагогів у сучасному навчальному закладі. Тож обґрунтовані 

умови мають:  

– узгоджуватись із загальною концепцією підготовки фахівців – 

майбутніх соціальних педагогів, – відображеною в нормативній 

документації та працях учених; 

– укладатися в організаційні умови підготовки фахівців у ВНЗ, 

відповідати всім компонентам освітнього процесу: меті, завданням, 

принципам, змісту, формам та методам тощо; 

– сприяти досягненню результату професійної підготовки, 

збагачуючи всі компоненти фахової підготовки майбутніх соціальних 
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педагогів – формування професійних знань, умінь і навичок, соціально-

професійного досвіду, розвиток особистісно-професійних характеристик, 

професійної суб‘єктності тощо; 

– розроблятися з узгодженням суспільних вимог до майбутніх 

фахівців й індивідуальних потреб студентів у галузі професійної освіти 

та здоров‘язбереження, бути спрямованими на їх задоволення, сприяти 

розвитку особистості майбутнього фахівця. 

Ураховуючи зазначені вище вимоги та констатовані раніше 

суперечності в досліджуваному нами явищі, ми починаємо розробку 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Серед педагогічних умов ми визначили такі:  

– здійснення рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

для формування в них цілісних уявлень про суть, структуру та соціальне 

значення здоров‘язбережувальної діяльності фахівця й основні засади 

технологізації такої діяльності у здоров‘язбережувальному середовищі; 

– забезпечення суб‘єктної позиції майбутніх фахівців 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками шляхом застосування у процесі професійної підготовки 

засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм і методів навчання; 

– спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності 

на задоволення індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях 

здоров‘язбереження, збагачення їх персонального здоров‘язбережувального 

досвіду. 

Уважаємо, визначені педагогічні умови є необхідними й достатніми 

для досягнення мети професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, оскільки утворюють замкнену сукупність, у якій 

системоутворювальними ознаками є: по-перше, відповідність умов 
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основним компонентам освітнього процесу (змістовому, технологічному 

й особистісно-розвивальному), по-друге, узгодженість умов із соціально-

педагогічним поглядом щодо чинників та умов соціалізації людини. 

Розкриваючи останнє твердження, зазначимо, що відповідно до першої 

умови – на макрорівні – на підготовку майбутніх фахівців впливають 

об‘єктивно, розроблені й затверджені заздалегідь на рівні Міністерства 

освіти й адміністрації ВНЗ особливості, вимоги, компоненти освітнього 

процесу, насамперед, зміст підготовки фахівців, закарбований у ОКХ 

та ОПП, навчальних планах і програмах навчальних дисциплін; згідно 

з другою – на мезорівні – вплив на підготовку студентів опосередкований 

методично-педагогічним та технологічним інструментарієм здійснюється 

основними педагогами – основними суб‘єктами процесу підготовки 

фахівців; відповідно до третьої умови – на макрорівні – у позааудиторній 

діяльності, де найбільше виявляється активність молоді, задовольняються 

справжні потреби індивіда, посилюється виховний самовплив студента, 

який тут є основним суб‘єктом саморозвитку). Визначені педагогічні 

умови в сукупності складають те середовище, у якому професійна 

та особистісно-смислова готовність студентів формується, існує 

й розвивається (рис. 2.1). Наголосимо на необхідності ґрунтовної розробки 

зазначених педагогічних умов для забезпечення підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у професійній діяльності з дошкільниками.  

Приступаючи до обґрунтування першої педагогічної умови 

підготовки соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, визначимо суть рефлексивно-

середовищного підходу до відбору змісту професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування в них цілісних 

уявлень про суть, структуру та соціальне значення здоров‘язбережувальної 

діяльності фахівця й основні засади технологізації такої діяльності.  
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Зазначимо, що рефлексивно-середовищний підхід був обґрунтований 

у вітчизняній науці відносно недавно. На підставі вивчення наукових джерел 

свідчимо, що проблема створення освітнього середовища в навчальних 

закладах актуалізувалась у межах вітчизняної педагогічної науки в останні 

десятиріччя. У цей період у концептуальних наукових працях учених було 

висвітлено дефініції „середовище‖ (А. Лукіна, С. Сергеєв, В. Ясвін та ін. 

[208; 343; 427]); „освітнє середовище‖ (Є. Бондаревська, А. Лукіна, 

І. Улановська, І. Шендрик, О. Ярошинська та ін. [46; 208; 384; 409;426]), 

„освітньо-виховне середовище‖ (В. Караковський, Л. Новикова, 

В. Петрівський, Н. Селиванова, І. Якиманська та ін. [154; 258; 423; 424]), 

„виховне середовище освітнього закладу‖ (І. Колесникова, 

Р. Малиношевський [174; 214]), „креативне (рефлексивно-творче) освітнє 

середовище‖ (К. Кречетников, Ю. Репецький та ін. [185; 322]); „освітнє 

середовище загальноосвітнього навчального закладу‖ (А. Каташов, 

О. Керницький та ін. [159; 160]), „інформаційно-освітнє середовище 

навчального закладу‖ (А. Білощицький, С. Лещук та ін. [39; 201] тощо). 

Як результат реалізації інтересу вчених до вивчення та проектування 

різноманітних „освітніх середовищ‖ – у науці відбулося виокремлення 

середовищного підходу до розв‘язання освітніх проблем як наслідок зміни 

сталої, традиційної „знаннєвої‖ парадигми й переходу до гуманістичної, 

особистісно-орієнтованої. 
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Рис.2.1. Сукупність педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 
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Зазначимо, що саме в межах середовищно орієнтованого 

(середовищного) підходу сьогодні активно розробляється проблема 

методологічного обґрунтування й методичного забезпечення професійної 

освіти як системи, що дає можливість майбутньому фахівцеві обирати 

й моделювати власну освітню траєкторію. Посилаючись на думку сучасної 

дослідниці О. Ярошинської, підкреслимо, що саме за середовищного підходу 

можливо перенести акцент у діяльності викладача з активного педагогічного 

впливу на особистість студента, у контекст формування „освітнього 

середовища‖, у якому відбувається його професійне становлення. За такої 

організації навчання долучаються механізми внутрішньої активності 

студента у взаємодіях із усіма компонентами середовища. Чим більше 

й повніше особистість використовує можливості середовища, тим успішніше 

відбувається її вільний та активний саморозвиток [426, с. 107]. 

Отже, підготовка майбутніх фахівців у межах середовищного підходу 

дає можливість створити умови, коли кожен елемент змісту є чинником 

професійного становлення особистості й, у єдності з іншими, утворює 

освітнє середовище. Причому, навчаючись у таких умовах, студент засвоює 

основи середовищного підходу „з середини‖, на власному досвіді відчуваючи 

його ефективність й ознайомлюючись із прийомами створення освітнього 

середовища разом із засвоєнням змісту навчання, інтегруючи їх у свій 

навчально-професійний досвід як цілісний освітньо-професійний змістовий 

концепт. 

Зазначений висновок, важливий для обґрунтування першої умови 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, 

підтверджується дослідниками (К. Кречетников [185], А. Умінська [385] 

та ін.), аналіз поглядів яких також дає підстави стверджувати, що освітнє 

середовище вищого навчального закладу доцільно представляти 

не як „систему впливів та умов формування особистості за заданим зразком‖, 
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а як осередок багатогранної полікультурної освіти індивідуальної 

для кожного, сфери побудови власного „Я‖, що забезпечує створення умов 

для актуалізації внутрішнього світу майбутнього фахівця, його особистісного 

та професійного становлення і зростання, а також самореалізації. 

В. Безрукова підкреслює величезну роль середовища освітнього закладу 

в колективотворенні, оскільки таке середовище само по собі складається 

з ситуацій, що стимулюють згуртування студентської молоді. Керування 

такими складовими середовища, як час, простір, зовнішні стимулювальні 

обставини дає можливість, із погляду дослідниці, цілеспрямовано проектувати 

складний і тривалий процес колективотворення [33, с.35]. 

Суттєво зазначити, що до наукових розробок останньої доби належать 

різні модифікації середовищного підходу відповідно до потреб професійної 

підготовки фахівців, зокрема рефлексивно-середовищний підхід, в основу 

обґрунтування якого покладено ідеї І. Беха, Г. Дегтяр, С. Немченко, 

І. Семенова та інших учених [37; 96; 341; 433], спрямовані на розробку 

проблеми формування рефлексивної культури майбутнього педагога, 

дослідження суті та значення рефлексії в професійній діяльності людини. 

Рефлексивно-середовищний підхід розглядається вченими (Є. Бодрова, 

Т. Колошина, М. Найдьонов, Л. Найдьонова, Г. Похмелкіна, Ю. Репецький, 

І. Семенов, С. Степанов та ін.) як основа створення педагогічної системи 

підготовки майбутніх професійних кадрів, оскільки створюване як наслідок 

реалізації такого підходу в освітньому процесі рефлексивне середовище 

є найдосконалішою формою культивування професійної рефлексії майбутніх 

фахівців [41; 176; 272; 296; 297; 322; 324; 341].  

У межах нашого дослідження рефлексивно-середовищний підхід має 

розглядатись у єдності з соціокультурним підходом (Л. Виготський, 

Н. Нечаев, Г.Щедровицький, [82; 416; 251]), який містить продуктивну ідею 

про зміст освіти як спосіб активного залучення людини до культури, зокрема 

професійної.  
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Вивчаючи концептуальні ідеї рефлексивно-середовищного підходу, 

визначимо важливі для розкриття суті першої умови теоретичні положення, 

що забезпечують здійснення такого підходу до відбору змісту професійно-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування 

в них цілісних уявлень про суть, структуру та соціальне значення 

здоров‘язбережувальної діяльності фахівця й основні засади технологізації 

такої діяльності. Можливості здійснення рефлексивно-середовищного 

підходу в підготовці майбутніх соціальних педагогів обґрунтовані 

Л. Міщик [240].  

Зокрема, розкриваючи суть поняття „зміст освіти‖ в межах 

рефлексивно-середовищного підходу, Л. Міщик стверджує, що, на відміну 

від засвоєння змісту навчання у вузькому сенсі, яким зумовлюється здобуття 

студентом предметних знань, вироблення вмінь, оволодіння змістом освіти 

в цілому забезпечує той рівень розвитку особистісної, предметної 

й соціальної, зокрема професійної компетентності людини, що відповідає 

функціям професійної діяльності й дає можливість майбутньому фахівцеві 

ефективно їх виконувати. Змістом освіти визначаються ті особистісні 

та професійні якості майбутнього соціального педагога, що мають бути 

сформовані в результаті активної діяльності викладача та студента в процесі 

навчання. Посилаючись на думку вченої, можемо стверджувати, що змістом 

освіти є система знань, умінь, навичок, рис творчої діяльності, світоглядні 

й поведінкові риси людини, що обумовлені вимогами суспільства й на 

досягнення яких мають бути спрямовані зусилля викладачів 

і студентів [240, с.23-24]. Тож зміст освіти майбутніх соціальних педагогів 

у питаннях здоров‘язбереження має сприяти активізації процесів 

особистісного самовизначення, що стає можливим за здійснення 

і рефлексивно-середовищного підходу.  

Окрім того, досліджуючи зміст професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, учена стверджує: „такі види професійної діяльності, 
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як соціальна робота, соціальна допомога і в цілому соціальні послуги 

розглядаються нами як види соціально-педагогічної діяльності, її конкретні 

втілення (технології). Звідси очевидно, що при реалізації професійної 

підготовки соціальних педагогів необхідно забезпечити несуперечливе 

поєднання достатньо різноманітного змісту‖ [240, с.21]. Зміст підготовки 

майбутніх соціальних педагогів характеризується перетворювальною 

спрямованістю, суть якої відбивається у двох аспектах: із одного боку, 

це проектування й побудова технологій, пов‘язаних із процесом соціалізації 

й соціальним аспектом самореалізації, із іншого – це надання практичної 

допомоги різним соціальним групам [240, с.23]. 

Ураховуючи зазначене, при обґрунтуванні першої з педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, відзначимо 

першочергове значення при відборі змісту освіти: 

– поєднання ґрунтовних методологічних знань про суть, структуру 

та соціальне значення здоров‘я та здоров‘язбережувальної діяльності фахівця 

та інструментального аспекту змісту освіти – технологічних знань і вмінь 

щодо такої діяльності у здоров‘язбережувальному середовищі;  

– гармонійної єдності та взаємообумовленості в освітньому процесі 

можливостей особистісного та професійного самовизначення студентів, 

що означає можливість культивування особистісного самовизначення 

на професіонально значущому змісті; 

– пріоритетність рефлексивно-смислових механізмів засвоєння змісту 

освіти, а отже, можливість розвитку різних видів самовизначення студентів 

через рефлексію.  

За твердженням Л. Міщик, найдосконалішою формою культивування 

рефлексії є рефлексивне середовище, що визначається вченою в контексті 

забезпечення комунікації цінностей та смислів (у тому числі й професійних) 

від викладача до студентів завдяки рефлексивним механізмам пізнання [240, 
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с.24]. У такому середовищі зміст освіти майбутніх соціальних педагогів 

спрямований на забезпечення таких основних функцій: відкриття 

проблемності та смислів реальностей, що оточують особистість 

у професійній сфері; створення умов вільного вибору сфер залучення 

майбутніх фахівців до соціокультурних, зокрема професійних цінностей; 

виявлення „зон невпевненості‖ й розвитку життєдіяльності студента 

і формування його професійно значущого досвіду; розширення можливих 

форм його творчої активності [240, с.30]. 

Загальна спрямованість змісту підготовки майбутнього соціального 

педагога детермінується основними цілями професійної освіти, якими нині є: 

підготовка кваліфікованого працівника, конкурентоспроможного на ринку 

праці, компетентного, відповідального, який вільно володіє професійними 

знаннями, орієнтується в суміжних галузях діяльності, спроможного 

до ефективної роботи за фахом на рівні світових стандартів, готового 

до постійного професійного вдосконалення, соціальної та професійної 

мобільності. Для досягнення цієї мети у випускника мають бути сформовані 

основні уявлення про здоров‘я та здоров‘язбереження, система знань і вмінь 

до ведення здорового способу життя. 

Серед важливих завдань сучасного соціального педагога, який працює 

в навчальному закладі, визначається виховна робота з дітьми, де одним 

із пріоритетних напрямів є виховання в них поваги до свого здоров‘я, 

формування ціннісного ставлення до нього. Майбутні фахівці повинні вміти 

у своїй майбутній професійній діяльності пропагувати знання про здоров‘я 

та здоровий спосіб життя, а також реалізовувати їх у роботі з вихованцями, 

наприклад, при побудові індивідуальної здоров‘язбережувальної траєкторії 

або в процесі створення здоров‘язбережувального середовища в закладі 

освіти. Саме такий важливий аспект майбутньої професійної діяльності має 

стати орієнтиром для збагачення змісту професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів. Тож важливою умовою підготовки 
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майбутніх соціальних педагогів до впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у навчально-виховний процес сучасних освітніх закладів 

є збагачення змісту їх професійно-педагогічного навчання проблематикою 

щодо здоров‘я та здорового способу життя, формування в них 

технологічного підходу до організації соціально-педагогічної діяльності 

в напрямі здоров‘язбереження [314, с. 128-132]. 

Розкриваючи суть першої умови, зазначимо, що розуміння предметного 

наповнення змісту професійної освіти майбутніх соціальних педагогів 

дає можливість визначити стратегії збагачення змісту підготовки таких 

фахівців у русі реалізації рефлексивно-середовищного підходу.  

Уважаємо, що для забезпечення досліджуваної умови підготовки 

фахівців до використання здоровʼязбережувальних технологій у дошкільних 

навчальних закладах увесь зміст їх педагогічної освіти, а, у першу чергу, 

дисципліни циклу фундаментальної, загально професійної та практичної 

підготовки, необхідно наситити проблематикою здоровʼязбереження, а саме, 

як уточнює Л. Міщик, питаннями, якими забезпечуватиметься розуміння 

студентами його аксіологічного сенсу, проблемами розвитку ціннісного 

ставлення до свого життя й життя оточення, відомостями про дієві шляхи 

й засоби залучення дітей до здоровʼязбережувальної діяльності [237, с.24-30]. 

На підставі вивчення навчальних планів, навчальних і робочих 

програм, освітньої практики дійшли висновку, що методологічну знаннєву 

основу підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ складають такі 

дисципліни фундаментальної підготовки, як „Філософія‖ та „Соціологія‖, 

за вивчення яких у студентів виробляються уявлення про соціальне значення 

та культурну цінність здоров‘я як особистісно-соціального феномена. 

Основними навчальними дисциплінами, що формують прикладні знання 

та здоров‘язбережувальні вміння студентів на сьогоднішній день, окрім 

„Фізичної культури‖, значущість якої підкреслюється на всіх рівнях, 

є дисципліни природничо-наукового циклу та професійної та практичної 
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підготовки. Із нашого погляду, доцільним є перегляд змісту зазначених 

дисциплін і посилення його здоровʼязбережувального аспекту шляхом 

розробки та привнесення в робочі навчальні програми відповідних тем, 

питань, матеріалів під час формувального дослідження (Додаток Б). 

Аналіз навчальних планів і програм підготовки майбутніх соціальних 

педагогів став підставою для висновку, що зміст циклів природничо-наукової 

та професійної та практичної підготовки розкривається цілою низкою 

навчальних дисциплін, вивчаючи які, за умови перегляду та вдосконалення 

робочих програм їх викладання, можливо досить повно забезпечити 

підготовку фахівців до використання здоровʼязбережувальних технологій. 

Серед таких дисциплін, наприклад, „Людина в сучасному соціумі‖, „Безпека 

життєдіяльності‖, „Анатомія, фізіологія та гігієна‖, „Загальна, вікова та 

педагогічна психологія‖, „Валеологія‖, „Основи екології‖, „Основи медичних 

знань‖, „Основи соціалізації особистості‖, „Соціально-педагогічна діяльність 

у сфері дозвілля‖, „Соціально-педагогічна діяльність у закладах освіти‖, 

„Загальна педагогіка‖, „Соціальна педагогіка‖, „Основи інклюзивної освіти‖, 

„Основи соціально-педагогічної діагностики‖, „Основи соціально-

педагогічного тренінгу‖, „Технології діяльності соціального педагога‖, 

„Методика виховної роботи в дитячих оздоровчих таборах‖, „Технологія 

роботи соціального гувернера‖, „Педагогічні технології‖, „Теорія і методика 

роботи з дитячими та молодіжними організаціями‖, „Превентивна 

педагогіка‖, „Превентивна соціально-педагогічна діяльність‖, ‖Соціально-

педагогічні технології збереження та відновлення здоров‘я людини‖, 

„Основи формування екокультури особистості‖. До їх змісту було б доцільно 

привнести теми, вивчення яких сприятиме розумінню студентами виховання 

як одного з головних чинників, що забезпечують засвоєння молодим 

поколінням основ здоровʼязбереження; усвідомленню проблем зміцнення 

здоров‘я в процесі використання здоровʼязбережувальних технологій; 

розумінню того, що соціальний педагог у системі дошкільної освіти є одним 



113 

1
1
3
 

 

із головних суб‘єктів формування у вихованців та учнів ціннісного ставлення 

життя та здоровʼя.  

Зміст дисциплін фундаментального, загально професійного 

та професійно-практичного циклу має бути збагаченим відомостями 

про психолого-педагогічні механізми формування в дітей ціннісного 

ставлення до життя та здоровʼя; про шляхи й засоби формування 

та зміцнення здоровʼя людини; форми й методи соціального виховання дітей, 

стимулювання їх до покращення свого здоровʼя.  

Із нашого погляду, найбільші можливості в напрямі покращання якості 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоровʼзбережувальних технологій у навчальних закладах містить зміст 

професійно-практичних дисциплін, оскільки є значним за обсягом 

й забезпечує здобуття базових та спеціальних знань, вироблення умінь 

і навичок, що безпосередньо пов‘язані з майбутньою професійною 

діяльністю фахівців щодо здоровʼязбереження дітей. Так, до змісту 

дисципліни „Людина в сучасному соціумі‖ необхідно внести питання: 

Ціннісний зміст поняття „здоровʼя‖, що забезпечить розкриття відповідного 

аспекту розуміння суті поняття „здоровʼя‖ та „здоровʼязбереження‖, його 

характеристик і показників; „Здоровʼязбережувальна діяльність громади‖, 

що висвітлюватиме місце цього, важливого для підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, у громадській діяльності, державній політиці тощо; 

„Здоровʼязбереження молодого покоління як важливий напрям діяльності 

ЗМІ‖ для роз‘яснення студентам суті й особливостей соціального виховання 

дітей у сучасному Інтернет-просторі, телебаченні, кінематографі, 

мультиплікації та можливостей використання мистецьких здобутків 

у просвітницькій діяльності зі здоровʼязбереження дошкільників; 

„Здоровʼязбережувальна складова інноваційних технологій дошкільної 

освіти‖, де розкриватимуться питання здоровʼязбереження дітей дошкільного 

віку в контексті аналізу інноваційних технологій дошкільної освіти видатних 
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педагогів (М. Монтессорі, Р. Штайнер, С. Френе та ін.). 

При вивченні дисципліни „Соціально-педагогічна діяльність у сфері 

дозвілля‖ особливої уваги слід надати висвітленню суті, особливостей, 

складових і методичних основ такого основного виду професійної діяльності 

соціального педагога, як соціальне виховання дітей у сфері дозвілля, 

розкривши зміст такого виховання як формування в дітей розуміння цінності 

здоровʼя через засвоєння тем „Настільні ігри зі здоровʼязбереження дітей 

дошкільного віку‖, „Організація та проведення спортивно-оздоровчих 

заходів у дитячому дошкільному закладі‖, „Кінематограф як сучасний засіб 

формування ціннісного ставлення до життя і здоровʼя дітей і молоді‖, 

„Інноваційні методики соціального виховання дітей‖, „Розвиток соціальності 

дитини дошкільного віку за допомогою технології фізичного виховання 

М. Єфіменка‖ тощо. 

Зазначимо, що при збагаченні змісту професійно-педагогічної 

підготовки студентів необхідно визначати вертикальні й горизонтальні 

міжпредметні зв‘язки, дотримуючись принципу наступності в засвоєнні 

необхідних знань. Тож зазначені теми до робочих програм дисципліни 

„Соціальна педагогіка‖, „Технологія діяльності соціального педагога‖, 

що вивчаються студентами денної форми навчання паралельно на 2-4 курсі, 

мають привноситися узгоджено, щоб висвітлені в межах першої 

методологічні питання здоровʼязбереження дітей і використання 

здоровʼязбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, набували 

конкретизації й методичного наповнення при вивченні другої. 

Згідно з результатами аналізу навчального плану підготовки фахівців 

на 3 курсі студенти вивчають іще дві дисципліни, вивчення яких за умови 

збагачення їх відповідним змістом, забезпечуватиме підготовку майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоровʼязбережувальних технологій 

у роботі з дітьми та молоддю: „Основи соціально-педагогічної діагностики‖ 

та „Основи соціально-педагогічного тренінгу‖. Зміст першої з них, 
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що спрямований насамперед на висвітлення закономірностей, причин 

виникнення девіантної поведінки в дітей, яка часто призводить до виявлення 

недбалого ставлення до власного життя та здоровʼя, шкідливих звичок тощо, 

формування у студентів знань і вмінь про шляхи та способи вчасного 

їх виявлення й попередження.  

Відзначимо також необхідність розробки й апробації спецкурсів, якими 

забезпечиться збагачення змісту професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до впровадження здоровʼязбережувальних технологій 

у роботу з дітьми та молоддю в навчальних закладах. 

Продовжуючи обґрунтування першої умови професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, підкреслимо, 

що в контексті рефлексивно-середовищного підходу важливим завданням, 

вирішення якого має забезпечуватися засвоєнням змісту освіти, є розвиток 

особистісного потенціалу фахівця, культивування в ньому здібностей 

до адекватної здоров‘язбережувальної діяльності в майбутніх предметних 

і соціальних ситуаціях. Тож зміст професійної освіти студентів має 

забезпечувати культивування особистісного та професіонального 

самовизначення студентів у сфері здоров‘язбереження. Посилаючись на думку 

Л. Міщик, підкреслимо, що успішність цього процесу залежить не лише від 

власне змісту навчання, закарбованого в навчальних планах, програмах, 

конспектах лекції, навчально-методичних посібниках і підручниках, а й від 

того, як реалізується цей зміст: індивідуально або колективно, в авторитарних 

чи гуманістичних умовах, із опорою на увагу, сприйняття, пам‘ять чи на весь 

особистісний потенціал людини, із запровадженням репродуктивних 

чи активних форм і методів тощо [240, с.25]. 

Широкий погляд на зміст освіти як чинник створення рефлексивного 

середовища пов‘язаний із розглядом змісту професійної освіти як комплексу 

професійних цінностей та смислів, що передаються від викладача 
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до студентів завдяки рефлексивним механізмам пізнання. Такий погляд дає 

можливість визначити зміст освіти як ціннісно забарвлений соціальний 

досвід, що надається студентам у процесі професійної підготовки, процес 

засвоєння якого забезпечується навчальним процесом, у якому основним 

моментом стає створення та підтримка творчих відносин між студентом 

і викладачем у різних навчальних ситуаціях. За твердженням Л. Міщик, 

такий навчальний процес, що є по суті культурно-динамічним, може 

протікати як співтворчий пошук викладача та студента шляхів вирішення 

на стільки окремо предметних й навіть професійно значущих завдань, стільки 

екзестенційних, особистісно значущих проблем. Навчальний процес 

є не просто сукупністю імітаційних моделей, а складною, інтегрованою 

спільно-роздільною діяльністю студента та викладача, під час якої 

відбувається комунікація цінностей, відбувається пошук механізмів 

їх засвоєння. Тож навчальний процес має містити всі компоненти 

рефлексивного середовища (середовище в широкому значенні) [240, с.30]. 

Причому, суть зазначених навчальних ситуацій, що складають 

структуру такого освітнього процесу, реалізується у змісті навчальних занять 

зі студентами, під час яких розкриваються й поглиблюються орієнтаційні, 

адаптивні, комунікативні, спонукальні механізми готовності майбутнього 

професіонала до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Культурно-нормативну спрямованість знань і вмінь, які 

формуються у студентів упродовж навчальних занять, викладач підтримує 

особливими регулятивними діями. Насамперед викладач впливає 

на навчальну ситуацію, створюючи інформативно-орієнтаційну основу дій, 

демонструючи адаптивні та продуктивні дії, застосовуючи засоби мотивації 

студента, налагоджуючи трансляцію ціннісного змісту шляхом залучення 

різних навчальних засобів, забезпечуючи неодмінне функціонування 

механізмів рефлексій, що й зумовлюють інтеграцію студентом особистісно 

забарвленого професійного досвіду з особистісно-нейтрального змісту 
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навчальних дисциплін. Тож наголосимо, що навчальне заняття як елемент 

навчального процесу також матиме властивості середовища 

рефлексії [240, с. 30]. Динаміка навчального процесу реалізується шляхом 

рефлексивно опосередкованого набуття досвіду студентами, 

яке розгортається разом із тим, як навчальна ситуація стає для них власною 

проблемною життєвою ситуацією. Тож викладач повинен спроектувати 

модель заняття, при засвоєнні змісту якого студент розв‘язував би власну 

проблемну ситуацію, поєднуючи пошук її вирішення з засвоєнням 

навчальних орієнтирів, знань і навально-професійних дій у галузі 

використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Завершуючи обґрунтування першої умови підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, наголосимо, що, із нашого погляду, здійснення 

рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту професійно-

педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів у середовищі 

ВНЗ сприятиме: 

– усвідомленню здоров‘я людини як особливої цінності в умовах 

інформаційно-технічного суспільства, у професійній діяльності, 

у загальнолюдській та особистій системі цінностей; 

– покращенню якості знань, умінь і навичок майбутніх соціальних 

педагогів про суть, структуру й соціальне значення здоров‘язбережувальної 

діяльності фахівця;  

– розумінню суті здоровʼязбережувальних технологій як основи 

формування в дітей і молоді поваги до власного здоров‘я та здоров‘я оточення, 

прищеплення екологічної свідомості та природо – та самозбережувальної 

поведінки, створення здоров‘язбережувального середовища; 

– засвоєнню здоровʼязбережувальних знань і вмінь, набуття досвіду 

використання оздоровчих технологій в освітніх закладах, вироблення 

педагогічних умінь щодо формування в дітей та молоді базових навичок 
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із основ здоров‘я, умінь щодо ведення здорового способу життя. 

Зважаючи на те, що визначені нами педагогічні умови становлять 

єдину систему, підкреслимо, що при обґрунтуванні першої умови необхідно 

враховувати, що її подальше впровадження в підготовку майбутніх 

соціальних педагогів не буде ефективним без паралельної розробки 

й наступної реалізації другої умови, пов‘язаної з забезпеченням суб‘єктної 

позиції майбутніх фахівців до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками шляхом застосування у процесі 

професійної підготовки засобів ситуаційної педагогіки, запровадження 

інтерактивних форм і методів навчання.  

За характеристикою В. Грачова, рефлексія й чітко визначена активна 

життєва позиція є важливими параметрами суб‘єктності студента – його 

спроможності до побудови та проектування своєї діяльності, що обумовлює 

його особистісний розвиток [90, с.16, 25]. 

Для обґрунтування другої умови важливим є урахування того, 

що сьогодні провідним завданням професійного навчання стає формування 

суб‘єкта професійної діяльності, який вирізняється, зокрема 

за характеристикою Є. Клімової, прагненням, готовністю й умінням 

ініціювати професійні дії, є творцем своєї професійної діяльності – носієм 

здатності відповідати за її виникнення, здійснення й розвиток [165, с. 84]. 

У цьому напрямі в межах нашого дослідження великого значення 

набувають праці вчених, у яких закладено основи формування суб‘єктності 

у фахівців під час професійної підготовки (Г. Аксьонова [7], 

М. Боришевський [47; 48], А. Брушлинський [50], К. Віцукаєва [76; 77], 

О. Волкова [80], Н. Глуханюк [85], Н. Дунаєва [109], М. Єрмолаєва [114], 

І. Зимня [134], І. Ісаєв [143], Л. Мітіна [234], Ф. Мухаметзянова [243], 

С. Савченко [333], І. Серьогіна [341], В. Сластьонін [350], С. Харченко [394] 

та ін.). На підставі вивчення поглядів дослідників свідчимо, що провідною 

ідеєю розробки концепції розвитку суб‘єктності майбутніх працівників 
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соціальної та освітньої сфер є ідея необхідності індивідуально-професійного 

саморозвитку особистості студента. Тож означена проблематика 

розробляється в руслі особистісного підходу до навчання, а основні ідеї щодо 

її розробки складають суб‘єктну парадигму освіти. 

Суб‘єктність студента – соціального педагога – виявляється в його 

спроможності до побудови та проектування своєї діяльності, що обумовлює 

його особистісний розвиток [76, с. 25]. Тож, розкриваючи суть другої умови 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, важливо 

наголосити, що в процесі підготовки майбутнього соціального педагога 

як суб‘єкта професійної діяльності, він засвоює не тільки норми 

компетентних предметних дій, а й норми соціальних учинків, 

що відображають ціннісно-нормативну систему особистості, оскільки, 

як зазначає А. Вербицький, „фахівець не виховується в соціально стерильній 

навчальній „пробірці‖ [69, с. 14].  

Варто зазначити, що суб‘єктність майбутнього фахівця розкривається 

ініціативністю, відповідальністю та творчістю, виявляє себе в дієвій позиції, 

у якій життєва активність студента поєднується з високим рівнем розвитку 

рефлексії. Становлення її проходить складний шлях, який можна 

співвіднести зі щаблями розвитку суб‘єктності в онтогенезі, виявленими 

В. Слободчиковим та І. Ісаєвим [351, с. 146]: пожвавлення, надихання, 

персоналізацію, індивідуалізацію й універсалізацію. На кожному щаблі 

розвиток суб‘єктності майбутнього фахівця зумовлюється наявністю 

суб‘єктного „іншого‖, який виявляє у студента певне „ставлення до себе 

як діяча‖ [351, с. 195]. 

Суб‘єктній парадигмі освіти властива альтернативність, 

що виявляється насамперед у зіставленні з чинною парадигмою освіти, 

із педагогічною ідеологією, традиційним освітнім простором, де провідним 

суб‘єктом завжди визнається педагог. У межах суб‘єктного підходу вчені 
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оперують альтернативними поняттями. Наприклад, С. Бондарева вводить 

категорію „суб‘єкт вищого навчального закладу‖, за допомогою якої 

розкривається суть вищого начального закладу як особливого колективного 

суб‘єкта, що характеризується функцією щодо надання студентам навчально-

професійних знань і вмінь, які можуть бути реалізовані в саморозвитку 

й особистісному вдосконаленні, а також навчального закладу, де навчаються 

ставленню до справи, до людей, до себе (здобуваючи знання й виробляючи 

вміння як інструмент професійного самовдосконалення). У контексті 

дослідження суб‘єкта вищого навчального закладу самодіяльність студентів 

набуває особливого за своїм змістом і функціональним навантаженням 

значення. Вона здебільшого містить у собі самовизначення, саморозуміння 

й багато інших характеристик, якими визначається рівень соціальної 

й індивідуальної зрілості людини [45, с. 115].  

Для обґрунтування другої умови розвитку професійної освіти велике 

значення має те, що альтернативність, властива суб‘єктній парадигмі освіти 

забарвлює всі компоненти освітньої системи: замість реалізації адаптивно-

дисциплінарної моделі засвоєння суми знань і навичок вирішується завдання 

побудови образу світу особистості в її діяльності; педагогічний вплив 

викладача поступається місцем соціально-педагогічній взаємодії в системі 

„студент-педагог‖, що забезпечує взаєморозкриття та взаєморозвиток усіх 

учасників освітнього процесу як суб‘єктів; педагогічними цілями стають 

збереження здоров‘я, розвиток пізнавальної мотивації, стимулювання 

активності студентів, підготовка майбутніх фахівців до свідомого вирішення 

професійних завдань тощо; особливої цінності в навчальному процесі 

набуває конкретно-почуттєвий життєвий досвід особистості [80, с. 24]. 

Підкреслимо, що особливої трансформації в межах суб‘єктної парадигми 

освіти набувають застосування в процесі професійної підготовки засобів 

навчання, що отримують статус інструментів для впровадження в систему 

професійної освіти суб‘єктно-центристського підходу до підготовки фахівця, 
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поступового надання студенту ролі повноцінного суб‘єкта освітнього 

процесу. Із нашого погляду, перетворення з точки зору суб‘єктно-

центристського підходу потребують саме засоби професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, що підтверджується вивченням праць 

дослідників проблеми підготовки соціальних педагогів і соціальних 

працівників до професійної діяльності (Т. Алєксєєнко, О. Безпалько, 

Ю. Галагузова, І. Звєрєва, А. Капська, О. Карпенко, Н. Кичук, Л. Міщик, 

М. Мигович, С. Омельченко, В. Поліщук,О. Сластьонін, С. Харченко та ін.) 

[30; 74; 83; 127; 128; 152; 158; 162; 163; 232; 236; 237; 238; 267; 291; 349; 393]. 

Дослідники розглядають окремі аспекти підготовки соціального педагога 

як суб‘єкта професійної діяльності, зокрема в галузі здоров‘язбереження, 

що, із нашого погляду, цілком виправдано складністю й багатогранністю 

досліджуваного явища.  

Ученими відзначається, що підготовкою майбутнього соціального 

педагога як суб‘єкта професійної діяльності передбачається організація 

навчально-виховного процесу з постійним оновленням її змістових 

і технологічних компонентів, що дасть можливість поступово „переводити‖ 

традиційну, еталонну й виконавську діяльність за зразком в індивідуальну 

творчу соціально-педагогічну діяльність [76, с.37]. 

Як зазначає з цього приводу С. Харченко, „…розробка процесуальної 

сторони навчання студентів має спиратися на гносеологічний аспект 

навчального пізнання, механізми почуттєвого й раціонального пізнання, 

єдності їх форм‖ [393, с. 217].  

На підставі аналізу всього масиву зазначених вище праць 

переконуємося, що актуальним сьогодні й доцільним у питанні професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками є застосування 

в процесі такої підготовки засобів ситуаційної педагогіки, запровадження 
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інтерактивних форм і методів навчання. 

У межах ситуаційної педагогіки діяльність викладача може бути 

розглянута як низка живих ситуацій взаємодії зі студентами, які він має 

переживати разом із ними, не залишатися стороннім спостерігачем 

чи експертом, який зовні оцінює те, що відбувається. Ми згодні 

з І. Шустовою [415, с. 119], що суть освіти полягає в налагодженні взаємодії 

людини з людиною, яка відкриває перед педагогом і студентом можливості 

взаємозбагачення, при цьому вони обидва є повноцінними суб‘єктами такої 

взаємодії. Освітній процес має будуватися не від норм, правил, традиційних 

методик, а від педагогічної реальності в живій ситуації безпосередньої 

взаємодії викладача зі студентами, у поглядах на ситуацію „тут і тепер‖, 

у якій виявляються запити та інтереси майбутніх фахівців як суб‘єктів 

педагогічного процесу, їхній ціннісній позиції, ставлення до себе 

та до інших.  

Обґрунтовуючи доцільність запровадження зазначених форм, методів 

і засобів у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками та посилаючись на думку вітчизняних учених (В. Доній, 

Г. Несен, І. Єрмаков та ін.), підкреслимо, що розвитку суб‘єктності 

особистості найбільш сприяє можливість вільного вибору, самостійного 

прийняття рішень, а головним чинником такого розвитку є суперечність між 

потребами та можливістю їх задоволення. Крім того, необхідною є наявність 

позитивних установок, шанобливих взаємин головних суб‘єктів діяльності. 

Це необхідний чинник, яким визначається в подальшому характер, 

спрямованість і насиченість взаємодії між педагогами та студентами. 

Цей принцип реалізується створенням умов для постійної й багатосторонньої 

взаємодії між педагогами та студентами, що стає можливим у спільній, 

значущій для обох сторін діяльності, й реалізується під час навчальних 

занять [411, с. 45, 50]. За характеристикою вчених – представників 
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ситуаційної педагогіки, саме таким вимогам відповідають засоби створення 

педагогічних ситуацій. Як відомо, основним елементом ситуаційного 

навчання є ситуація, яка потребує вирішення певного протиріччя 

або проблеми зі здійсненням нетривіальних підходів, а тому може 

характеризуватися як творча й володіє значним потенціалом щодо розвитку 

особистості студента як творчого суб‘єкта в освітньому процесі ВНЗ.  

Робота з ситуацією розглядається дослідниками (І. Шустова [415, 

с. 120]) як узгодження зовнішніх і внутрішніх умов, що дає можливість 

сприймати процес професійної освіти як організацію таких зовнішніх умов, 

які входили б у резонанс із внутрішніми умовами майбутнього фахівця, 

викликали в нього відгук й узгоджувалися з його індивідуальними сенсами 

та орієнтирами, актуалізували для самої особистості студента внутрішні 

умови для самовизначення й саморозвитку. 

Не менш дієвими, із погляду дослідників (О. Рассказова, С. Харченко, 

Ю. Чернецька), є й інтерактивні форми й методи навчання. На думку вчених, 

переваги інтерактивних соціально-педагогічних форм і методів роботи 

полягають у тому, що вони характеризуються високою результативністю 

в засвоєнні знань та формуванні практичних умінь і навичок; забезпечують 

ефективність навчальної діяльності – виконання за той самий проміжок часу 

значно більшого обсягу роботи; сприяють формуванню вміння 

співпрацювати в команді; розвивають гуманні, толерантні стосунки 

між учасниками педагогічного процесу; активізують власний досвід, знання 

й уміння учасників, розвивають пам‘ять та здатність до самоконтролю 

тощо [366, с. 74]. 

До того ж, як зазначають учені, комплексне запровадження 

різноманітних форм, методів і засобів має синергетичний ефект, тобто 

завдяки взаємопов‘язаним впливам різних засобів значно підвищується 

ефективність тих самих впливів, зафіксована у випадку їх окремого 

застосування [411, с.61]. Підтримуючи думку, зазначимо, що доцільним 
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уважаємо застосування в підготовці майбутніх соціальних педагогів засобів 

ситуаційної педагогіки, запровадження інтерактивних форм і методів 

навчання в їх розумному поєднанні, оскільки, першими забезпечується 

імітаційний аспект у підготовці майбутнього фахівця, занурюючи його 

у змодельовані навчально-професійні умови, що сприяє засвоєнню ним 

суб‘єктної професійної позиції вже в процесі навчання; останні – 

стимулюють діяльність студента до вирішення проблемних ситуацій, 

сприяють засвоєнню ним активної життєво-професійної позиції, надають 

позитивний досвід щодо подолання професійних бар‘єрів. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, спостереження практики 

підготовки майбутніх соціальних педагогів у ВНЗ став підставою 

для висновку, що творчі ситуації можна створювати під час навчальних 

занять зі студентами такими засобами: виконання творчих завдань; 

розв‘язання навчальних проблем; проведення проблемних дискусій; 

критичний аналіз прочитаного; вирішення різноманітних проблемних 

завдань; навчальна експериментальна й дослідницька діяльність; ігрові 

ситуації; засоби стимулювання й мотивації студентів тощо. Сучасні 

інтерактивні форми поділяються [440] на театралізовані, інтерактивні ігрові, 

інтелектуально-пізнавальні, художньо-прикладні, евент-форми. Розглянемо 

більш докладно зазначені вище форми, а також доцільні під час їх реалізації 

методи й засоби, окреслюючи їх можливості щодо підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

Деталізуючи такий засіб ситуаційної педагогіки, як виконання творчих 

завдань, зазначимо, що доцільним у процесі професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів є постановка таких завдань: на виявлення 

протиріччя в соціальному розвитку дошкільників, проблемне бачення 

соціально-педагогічної роботи щодо формування в дітей знань, умінь 

і навичок здоров‘язбереження (завдання-головоломки, задачі-проблеми, 
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парадокси, задачі на формулювання проблем тощо); а також завдання 

на прогнозування процесу накопичення дитиною здоров‘язбережувального 

досвіду (висунення гіпотези, оригінальної ідеї); завдання на рецензування 

матеріалів, у яких віддзеркалюється соціально-педагогічний підхід 

до проблем здоров‘язбереження молодого покоління, а також критичний 

аналіз відомих здоров‘язбережувальних технологій; завдання на розробку 

алгоритмічних і евристичних розпоряджень (правил) щодо використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками; логічні 

завдання щодо виконання здоров‘язбережувальної функції в соціально-

педагогічній діяльності; дослідницькі завдання (експериментальні, завдання 

на моделювання різних компонентів професійної діяльності, графічні 

завдання); професійні завдання на винахідливість; завдання на управління 

процесом використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками (на розробку мети, на планування, організацію діяльності, 

на формування часу діяльності, на оцінювання результатів); завдання 

на комунікативність (на розподіл обов‘язків у процесі колективної творчої 

діяльності, задачі на пошук засобів співпраці в галузі здоров‘язбереження 

дітей та молоді); завдання на розвиток фантазії, уяви, дивергентного 

професійного мислення; релаксаційно-естетичні завдання (написання вірша, 

творів, музичних творів, малювання й ліплення по пам‘яті та за уявою) тощо.  

Підготовкою майбутнього соціального педагога як суб‘єкта 

професійної діяльності передбачається організація освітнього процесу 

з постійним оновленням її змістових і технологічних компонентів, що дасть 

можливість поступово „переводити‖ традиційну, еталону й виконавську 

діяльність за зразком в індивідуальну творчу соціально-педагогічну 

діяльність [76, с. 89]. Зважаючи на це, актуальним і необхідним у підготовці 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками є такий засіб ситуаційної педагогіки, 

як розв’язання навчальних проблем. Цим засобом створюються особливо 
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сприятливі умови для розвитку суб‘єктності майбутніх фахівців, оскільки 

є перехідним від навчально-виконавчої діяльності студентів молодших курсів 

до творчої суб‘єктної активності майбутніх випускників.  

Разом із дослідниками [414, с. 21] зазначимо, що освітня ситуація часто 

починається як ситуація невпевненості, виникнення у студента труднощів, 

коли він сам не може впоратися з обставинами, що утворюють навчальну 

ситуацію. У цій ситуації студенту потрібна педагогічна підтримка, 

що ґрунтується на залученні майбутніх фахівців до активного подолання 

труднощів, що є для них актуальним та значущим. Педагогу важливо 

перетворити проблемну для студента ситуацію на завдання для його 

навчальної діяльності, організовувати та спрямовувати рефлексивну 

діяльність студента на його вирішення. 

Причому, ситуація проблемного викладу знань із запровадженням 

репродуктивно-пошукового методу на початкових етапах навчання 

характеризується такими ознаками, як-от: наявність зразка-алгоритму 

розв‘язання проблеми; організація спостережувальної діяльності студентів 

за перебігом міркувань викладача; консультативний супровід подолання 

пізнавальних труднощів. Під час заняття педагог загострює суперечності між 

раніше здобутими знаннями й новими фактами, процесами, які студенти 

спостерігають, проте неспроможні пояснити через недостатній обсяг 

професійно-педагогічних знань. Отже, у майбутнього соціального педагога 

виникає потреба в нових фахових знаннях, яку він прагне задовольнити, 

виявляючи суб‘єктну позицію щодо їх здобуття. Завдяки цьому засобу 

студенту удається до способів розв‘язання проблем у власній пошуковій 

роботі, виявляючи при цьому активність і самостійність власної думки 

в межах формально-логічного мислення. 

У процесі професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками набуває значущості частково-пошуковий (евристичний) 
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метод, що характеризується такими ознаками, як-от: надання студентам 

навчально-професійних не „готових‖ знань, а як проблемних завдань, 

при вирішенні яких знання потрібно здобувати самостійно; організація 

педагогічної взаємодії не як повідомлення чи викладу нових знань, а у формі 

пошуку їх завдяки різноманітним засобам.  

Спираючись на думку вчених [414, с. 22], таку діяльність можна 

схарактеризувати так: педагог організовує та спрямовує рефлексивну 

діяльність студентів в аналізі конкретної ситуації й у моделюванні способів 

виходу з неї; через самоаналіз відбувається усвідомлення студентом життєвої 

ситуації як внутрішнього завдання; вирішуючи його, він переводить 

ситуацію з проблемної в освітню, розвивальну. Отже, ситуація з соціальної, 

зовнішньої переходить у внутрішній план особистості, стає передумовою 

для цілеспрямованої зміни нею самої себе, стимулює її суб‘єктність, утворює 

нове знання й новий досвід. Студенти під керівництвом викладача 

навчаються самостійного професійного мислення, вирішення пізнавальних 

завдань, які складають проблемні ситуації, професійного аналізу, порівняння, 

узагальнення в галузі використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

У подальшому провідним у виробленні навичок розв‘язання навчальних 

проблем стає дослідницький метод при запровадженні якого педагог порушує 

навчально-професійну проблему разом зі студентами, які самостійно 

віднаходять варіанти її розв‘язання, порівнюючи та оцінюючи їх ефективність. 

Засоби для досягнення результатів також визначають самі студенти. 

Уважаємо, що обґрунтовуючи другу умову, слід зупинитися 

на визначенні можливостей щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками такого засобу створення педагогічних ситуацій, 

як проведення проблемних дискусій. 

Суть організації дискусії в підготовці майбутніх соціальних педагогів 
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за досліджуваним напрямом полягає у педагогічній взаємодії, що полягає 

в обміні поглядами з конкретної проблеми, створенні ситуації пізнавального 

спору на теми здоров‘я та здоров‘язбереження дітей і молоді. Ситуація 

відстоювання протилежних думок, наукової суперечки завжди привертає 

особливо гостру увагу студентів до теми, на цій основі виникає справжній 

інтерес як до теми, так і здобуваються нові знання, виробляються навики 

відстоювання власної точки зору, саморефлексії тощо. Важливою умовою 

ефективності навчальної дискусії є попередньо змістовна підготовка, 

що полягає в накопиченні необхідних знань за темою дискусії, а також 

формальна підготовка – у формі викладу цих знань. Дискусію доцільно 

організовувати на теоретичних заняттях із навчальних дисциплін, якими 

забезпечується здоров‘язбережувальна підготовка майбутнього фахівця – 

соціального педагога. 

Доцільним є проведення так званої ігрової дискусії, різновидами якої 

є „мозкова атака‖, ‖дискусія круглого столу‖, „дерево рішень‖, також ігрової 

ситуації, створення якої забезпечуються запровадженням методів аналізу 

конкретної ситуації, рольової та ділової гри, „інцидента‖, „обговорення 

ділової кореспонденції‖ тощо. Із нашого погляду, їх запровадження 

в підготовці майбутніх соціальних педагогів сприятиме заохоченню 

студентів до активної діяльності на основі певної ігрової ситуації. У зміст 

ситуації закладено необхідну суму знань, умінь і навичок, якими повинні 

оволодіти студенти. Ігрова ситуація, що вміщує елементи театралізації, 

сприяє посиленню емоційно-психологічного стану, збуджує внутрішні 

стимули до навчальної роботи, знімає напругу, стомленість. 

Інтерактивні ігрові форми, зокрема театралізовані форми роботи 

зі студентами характеризуються дослідниками [403, с. 220-221] 

як найскладніші й найцікавіші, якими тема розкривається за допомогою 

художніх образів, засобів театралізації. Уважаємо, що запровадження таких 

форм у підготовці майбутніх соціальних педагогів сприятиме реалізації 
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творчих здібностей студентів, активізуватиме їхню креативну діяльність, 

зумовлюватиме вдосконалення навичок суб‘єктного підходу до виконання 

соціальних ролей. Інтерактивними ігровими формами передбачається 

обов‘язкове залучення аудиторії, яка стає учасником дійства, а його умови 

потребують від глядача певних дій, знань, учинків. Інтерактивні форми 

дають можливість одночасно як подавати інформацію та формувати певні 

навички, так перевіряти наявний рівень знань і вмінь. 

Зазначимо, також особливе місце серед інтерактивних організаційних 

форм, запровадження яких доцільне в підготовці майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій, тренінгові 

форми навчання, які на відміну від традиційних, значно більшою мірою 

активізують потенціал студентів. Оскільки тренінг є комплексною 

організаційною формою, під час проведення якого варто запроваджувати 

такі, означені вище, форми навчально-професійної діяльності, як-от: 

„мозковий штурм‖, рольова гра, робота в малих групах, групова дискусія 

тощо. Тематика тренінгів для майбутніх соціальних педагогів має бути 

спрямована на пізнання особистісних переживань студентів, пов‘язаних 

із проблемами здоров‘язбереження; вироблення навичок професійного 

спілкування з дітьми раннього віку; відпрацювання технологічних умінь 

щодо здоров‘язбережувальної діяльності. 

Завдяки таким формам навчальної діяльності, зазвичай, забезпечується 

створення ситуації успіху, що супроводжується виникненням у студентів 

суб‘єктивного психічного стану задоволення результатом власних дій, 

самовідчуття себе творцем певного важливого явища. 

На завершення розгляду суті другої умови підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, підкреслимо значущість і необхідність 

педагогічного забезпечення розвитку суб‘єктної позиції майбутніх фахівців 

щодо зазначеного питання шляхом застосування у процесі професійної 
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підготовки засобів ситуаційної педагогіки, запровадження інтерактивних 

форм і методів навчання, що забезпечить досягнення такого майбутнього 

результату: 

– оволодіння операційною стороною здоров‘язбережувальної 

діяльності, набуття спроможності до побудови та проектування своєї 

діяльності у сфері здоров‘язбереження; 

– оволодіння технологіями оздоровлення вихованців та учнів в умовах 

навчання, створення умов, завдяки яким можливо поєднати навчально-

виховний процес із оздоровчим; 

– можливість подолання труднощів у питаннях використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками;  

– уміння оцінити весь комплекс навчально-професійних проблем, 

визначити перспективу вдосконалювання здоров‘язбережувальної діяльності;  

– удосконалення властивостей, якими визначається становлення 

суб‘єктності педагога, а саме: спроможність до самопізнання й педагогічної 

рефлексії, сформована система цінностей і сенсожиттєвих орієнтацій; 

– спроможність виробляти професійно орієнтовані самозміни 

для забезпечення продуктивної результативності у здоров‘язбережувальній 

соціально-педагогічній діяльності; 

– розширення спектра технологічних умінь, володіння якими 

дає можливість соціальному педагогові здійснювати процес 

здоров‘язбереження, модулюючи оптимальні форми, методи, прийоми 

та способи педагогічної взаємодії; 

– удосконалення навичок саморефлексії – стрижня, здатного 

підвищити мотивацію та результативність начально-професійної діяльності 

в напрямі використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, сприяти набуттю майбутніми фахівцями відчуття 

самоідентичності. 
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Продовжуючи обґрунтування педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, зосередимося 

на розкритті суті третьої умови, якою передбачається спрямування 

виховного потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення 

індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях здоров‘язбереження, 

збагачення їхнього персонального здоров‘язбережувального досвіду.  

Зазначимо, що при обґрунтуванні зазначеної умови необхідно 

враховувати, що її створення визначається ступенем персоналізації 

виховного процесу у ВНЗ взагалі та зокрема її здоров‘язбережувального 

напряму позааудиторної роботи зі студентами. Дослідженням довідкових 

джерел, у яких висвітлюється суть персоналізації [179; 184; 279; 306] 

доведено, що її суть розглядається, в основному з психологічних позицій 

як механізм перетворення зовнішніх, соціальних спонукань, вимог, обмежень 

і суспільного досвіду в елементи структури особистості людини (потреби, 

прагнення, навички, звички, знання тощо); як процес віднайдення людиною 

своєї ідеальної представленості та продовжуваності в інших; як засвоєння, 

привласнення, інтеріоризація, інтерналізація особистістю певних соціальних 

характеристик, зовнішніх стосовно неї цінностей, якостей, знань і вмінь 

тощо. Зі психологічної точки зору процес персоналізації визначається 

як такий, що функціонує спонтанно, імпліцитно, синергетично, на основі 

вродженої здатності людини до налагодження міжособистісної взаємодії, 

тобто є природним для людини й забезпечує саморозвиток особистості 

в соціальному середовищі. 

У педагогічному контексті [91, с. 23; 137, с.19-22] тлумачення 

досліджуваного поняття є більш відповідним завданням виховного процесу 

у ВНЗ. У словнику термінів загальної й соціальної педагогіки персоналізація 

визначається як процес набуття особистістю загальнолюдських, суспільно-

важливих, індивідуально-неповторних властивостей і якостей, завдяки яким 
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можливо оригінально виконувати певну роль, творчо будувати спілкування 

з іншими людьми, активно впливати на їх сприйняття й оцінювання власної 

особи й діяльності [437]. 

Зауважимо, що персоналізація пов‘язана з такою організацією виховної 

діяльності, за якої оволодіння індивідом духовно-моральною культурою 

має відбуватися за умов педагогічно спроектованої взаємодії з конкретними 

людьми – носіями такої культури, а також із ідеальними образами 

й культурними зразками й забезпечувати формування особистості відповідно 

до ідеалів аксіологічної традиції, завдяки живому міжособистісному 

спілкуванню, методом „від особи до особи‖, активуючи вищі рівні людського 

духу внутрішнім потенціалом, що збуджується бажанням наслідувати зразок 

[136, с. 43; 137, с. 20]. Для розуміння специфіки третьої умови важливою 

є, висунута В. Грачовим [91, с.15], наукова ідея щодо заміни „загальної 

освіти‖ істотно більш диференційованим й адресним виховним впливом, 

зверненим не тільки до суспільства в цілому, а й до різних його верств, груп 

і конкретної особистості, що потребує поглиблення розмаїття змісту 

та засобів виховної діяльності.  

Зазначимо, що персоналізацією освітнього процесу має активізуватися 

виховний потенціал професійної освіти, відбутися наближення її до кожної 

конкретної молодої людини як суб‘єкта освітнього процесу через посилення 

особистісного компонента в навчанні. Посилаючись на думку 

вчених [92, с. 21], наголосимо, що персоналізацією освітнього процесу 

забезпечується стимулювання таких виявлень особистісної природи молодої 

людини, як-от: рефлексія, смислопобудова, вибірковість, відповідальність, 

автономність, критичність, колізійність, мотивування, опосередкування, 

орієнтування, самоактуалізація, самореалізація, піднесення рівня духовності 

життєдіяльності. 

Дослідники відзначають, що для побудови освітньої практики в руслі 

персоналізації необхідно чітко розуміти той факт, що людина сама творить 
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у собі особистість, інтегруючи зі змісту освіти те, що має для неї особистісну 

привабливість, специфічну значущість [92, с. 21]. Тож, розкриваючи зміст 

третьої умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками в контексті впровадження персоналізованого навчання 

в педагогічному ВНЗ зазначимо, що, готуючи майбутнього фахівця, 

необхідно враховувати, що особистість студента має свою життєву історію, 

є інтегрованою в певне культурне середовище, володіє властивостями 

індивідуальної самобутності, самореалізується в різних видах 

життєдіяльності, які вільно обираються нею, і перебуває в процесі 

саморозвитку, пошуку смислів і власної індивідуальності. Розв‘язання 

проблем персоналізації освітнього процесу ВНЗ для врахування наявних 

у молодої людини переконань і цінностей у галузі здоров‘я, набутого 

у студента індивідуального здоров‘язбережувального досвіду є можливим 

завдяки виокремленню конкретних форм персоналізації освітнього процесу, 

їх конкретизації стосовно підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

Учені (І. Айнутдинова, О. Безпалько, О. Василенко, Н. Заверико, 

І. Звєрєва, Р. Лінч, Т. Лях, С. Маккарлі, Л. Петриченко, В. Поліщук та ін.) [6; 

30; 59; 120; 127; 211; 212; 283; 292] наголошують на провідному значенні 

для підготовки майбутніх соціальних педагогів організації позааудиторних 

форм студентської активності.  

Ми згодні з М. Донченко, яка визначає позааудиторну роботу 

складовою професійно-педагогічної підготовки, що не обмежена часовими 

межами й чітко не регламентована організаційними незмінними формами 

й методами, а тому дає можливість створити умови для реалізації студентами 

своїх здібностей, нахилів, соціально-громадської активності; реалізувати 

самоврядування як ефективну форму соціально-громадської діяльності; 
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посилити мотивацію до навчання [104, с. 9]. 

Великий потенціал цих форм убачаємо, розглядаючи визначені 

В. Грачовим провідні чинники забезпечення персоналізації освітнього 

процесу у вищій школі: по-перше, наявність культурного імпульсу в особі 

суспільно усвідомленої (національної) ідеї-конструкції суспільства 

й людини; по-друге, наявність культурного підґрунтя, яким передбачається 

розвиток наук, мистецтв, технологій, професій, традиції соціально-

гуманітарної думки тощо; по-третє, наявність широкого спектра 

волевиявлень як можливостей реалізації конструктивних ідей, саморозвитку 

й самореалізації, розгортання творчого досвіду [92, с. 17-18]. Виходячи 

з цього, можемо стверджувати, що конкретні шляхи й технології, 

запровадження яких забезпечить персоналізацію процесу підготовки 

майбутніх фахівців, мають відкривати нові широкі можливості 

для міжкультурної, професійно – педагогічної, міжособистісної та інших 

видів взаємодії, що найбільш широкою мірою стає можливим саме 

в позааудиторній роботі студентів. 

Конкретизуючи третю умову професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, посилаємося на ідею О. Братанича, який відзначає, 

що в основу організації персоналізованого освітнього процесу покладено 

таке: створення умов для вільної діяльності, спілкування й розвитку 

самостійності студентів; стимулювання в них потреби до персоналізації 

власної діяльності; сприяння формуванню в майбутніх фахівців 

спроможності до такої персоналізації [49, с. 35-42]. 

Обґрунтовуючи в цьому контексті доцільність запровадження 

позааудиторних форм підготовки майбутнього соціального педагога 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, ми повинні враховувати, що це – фахівець, який забезпечує 

інтеграцію цілеспрямованих і середовищних впливів на особистість, 
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яка розвивається, а також стимулює розвиток суб‘єктної позиції людини 

в цьому процесі, яким регулюються взаємини в системі „особистість-сім‘я-

суспільство‖ [361, с.22]. Соціальний педагог є „менеджером‖ середовищних 

впливів на особистість, який здійснює посередництво між різними фахівцями 

та соціальними інститутами з метою створення в суспільстві умов 

для сприяння становленню та розвитку людини, групи, соціуму [304]. Таке 

розуміння професії покладене в основу практичної діяльності, зокрема 

і здоров‘язбережувальної, соціального педагога в освітніх закладах різних 

ланок. Мета використання в роботі соціального педагога 

здоров‘язбережувальних технологій полягає у створенні в закладі освіти 

здоров‘язбережувального середовища, у якому відбувається розвиток 

соціальності дитини, тобто здобуття сукупності знань про здоров‘я, шляхи 

та способи його збереження й відпрацьовування відповідних умінь; 

цінностей здоров‘я та здоров‘язбереження; розвиток особистісних якостей, 

здібностей, схильностей, що забезпечують збереження здоров‘я людини; 

засвоєння здоров‘язбережувальних стратегій поведінки. 

Відповідно й сам соціальний педагог у соціально спрямованих 

позааудиторних формах професійної підготовки (волонтерські акції, 

благодійні свята, профілактичні заходи, виступи форум-театру тощо) 

повинен інтегрувати здоров‘язбережувальні знання, цінності, якості, 

а головне – привласнити стратегії поведінки зі збереження й відновлення 

здоров‘я, власного й оточення. Зазначимо, що помітний активний вплив 

на поведінку студентів, життєвий досвід, особистісні якості та ціннісні 

установки здійснюються позааудиторними формами студентської діяльності.  

Позааудиторна робота студентів – це процес, у якому домінує елемент 

самореалізації, орієнтований на особистість студента, завдяки якому 

забезпечується гармонізація внутрішніх та зовнішніх чинників формування 

професійності майбутнього фахівця, створюються додаткові умови 

для реалізації внутрішнього потенціалу, задоволення тих потреб, 
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які в процесі аудиторної роботи не задовольняються. Покращання 

позааудиторної роботи є одним зі стратегічних напрямів перебудови 

освітнього процесу в сучасній вищій школі. Розвитку творчості студентів 

сприяють різні форми та види позааудиторної навчально-виховної роботи, 

що вирізняються великою варіативністю (форми волонтерської діяльності, 

самоврядування, організація дискусійних студентських клубів, гуртків 

за інтересами, індивідуальні консультації, самостійна робота студентів 

тощо). До основних форм позааудиторної роботи студентів належать також 

науково-дослідна робота, безпосередня участь у святах, конференціях, 

змаганнях, іграх, виховна робота в гуртожитку, робота в літньому таборі 

відпочинку дітей, керівництво гуртком або секцією в школі, будинку 

творчості, організація змагань, диспутів, круглих столів, допомога 

соціальним службам у профілактичній і просвітницькій роботі з населенням.  

Важливий елемент позааудиторної роботи – творча неформальна 

взаємодія викладачів і студентів, що забезпечується демократизацією 

освітнього процесу, організацією спільного дозвілля, плануванням творчих 

заходів і наукової роботи, де куратор групи є основним суб‘єктом. 

За неофіційних умов спілкування виникає можливість краще вивчити 

особливості характеру студентів, індивідуалізувати процес підготовки 

студента до впровадження в професійній діяльності здоровʼязбережувальних 

технологій. 

Підсумовуючи аналіз суті третьої умови підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, зазначимо, що, із нашого погляду, забезпечення 

персоналізації процесу підготовки студентів із описаного напряму завдяки 

спрямуванню виховного потенціалу позааудиторної діяльності 

на задоволення індивідуальних потреб майбутніх фахівців у галузі 

здоров‘язбереження, збагачення їхнього особистого 
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здоров‘язбережувального досвіду сприятиме досягнення такого майбутнього 

результату: 

– забезпечення усвідомлення майбутнім соціальним педагогом 

цінності власного здоров‘я як особистості та носія педагогічної професії, 

засвоєння уважного ставлення до питань збереження здоров‘я іншого 

суб‘єкта педагогічної взаємодії; 

– формування у студентів активної життєвої позиції в галузі 

здоров‘язбереження як основи успішної професійно-педагогічної діяльності, 

зокрема роботи з дошкільниками; 

– посилення потреби майбутніх фахівців у самоосвіті, 

самовдосконаленні й розвитку творчої активності в питаннях 

здоров‘язбереження;  

– набуття вольового потенціалу, удосконаленню вміння обирати 

й наполегливо здійснювати здоров‘язбережувальну діяльність відповідно 

до поставленої мети; 

– озброєння фахівців практичним досвідом щодо реалізації 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, 

у волонтерській роботі та інших формах позааудиторної діяльності; 

– напрацювання майбутнім соціальним педагогом особистого 

здоров‘язбережувального досвіду. 

У цілому, у процесі наукового пошуку ми дійшли таких висновків: 

Досліджувані нами педагогічні умови визначаємо як спеціально 

створені за допомогою комплексу засобів соціально-педагогічні ситуації, 

що забезпечують підготовку майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, у процесі якої всі педагогічні компоненти (мета, завдання, 

принципи, зміст, форми, методи тощо) упорядковані та спрямовуються 

на розвиток професійно-педагогічних характеристик студентів у галузі 

здоров‘язбереження. Педагогічними умовами створюється певне соціально-
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педагогічне середовище, у якому професійна та особистісно-смислова 

готовність студентів формується під впливом навчальних та безпосередньо 

здоров‘язбережувальних чинників, існує й розвивається.  

Першою визначеною нами умовою є здійснення рефлексивно-

середовищного підходу до відбору змісту професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування в них цілісних 

уявлень про суть, структуру та соціальне значення здоров‘язбережувальної 

діяльності фахівця й основні засади технологізації такої діяльності 

у здоров‘язбережувальному середовищі. 

Друга визначена нами педагогічна умова пов‘язана з забезпеченням 

суб‘єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом 

застосування у процесі професійної підготовки засобів ситуаційної 

педагогіки, запровадження інтерактивних форм і методів навчання. 

Третьою педагогічною умовою передбачається спрямування виховного 

потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення індивідуальних потреб 

майбутніх фахівців у питаннях здоров‘язбереження, збагачення їхнього 

персонального здоров‘язбережувального досвіду. 

Позааудиторна робота студентів у напрямі здоров‘язбереження  

розуміється нами як процес, у якому домінує елемент самореалізації, 

ця діяльність орієнтована на особистість студента, що дає можливість 

гармонізувати внутрішні та зовнішні чинники здоров‘я майбутнього фахівця, 

створює додаткові умови для реалізації внутрішнього 

здоров‘язбережувального потенціалу, задоволення тих 

здоров‘язбережувальних потреб, які в процесі аудиторної роботи 

не задовольняються. Посилення позааудиторної роботи 

зі здоров‘язбереження студентської молоді є одним зі стратегічних напрямів 

перебудови освітнього процесу в сучасній вищій школі. 
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Зважаючи на те, що визначені нами педагогічні умови становлять 

єдину систему, необхідно враховувати, що подальше їх упровадження 

в підготовку майбутніх соціальних педагогів не буде ефективним 

без паралельної розробки й наступної реалізації інших умов. 

 

2.2. Реалізація обґрунтованих педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів 

 

Наведена в підрозділі 2.1 ґрунтовна теоретична розробка трьох 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками стала підставою для науково обґрунтованого та практично 

доцільного їх упровадження в педагогічний процес підготовки студентів 

під час формувального експерименту, докладний опис якого наведено нижче. 

Формувальний експеримент включав упровадження розроблених нами 

умов у процес підготовки майбутніх соціальних педагогів 

в експериментальній групі. Упровадження умов здійснювалося нами 

особисто у співпраці з адміністрацією ВНЗ, керівниками факультетів, 

викладачами кафедр, працівниками психологічної служби ВНЗ. 

Нагадаємо, що згідно з завданням дослідження нами було обґрунтовано 

такі педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками: перша – здійснення рефлексивно-середовищного підходу 

до відбору змісту такої підготовки для формування у студентів цілісних 

уявлень про суть, структуру та соціальне значення здоров‘язбережувальної 

діяльності фахівця й основні засади технологізації такої діяльності 

у здоров‘язбережувальному середовищі; друга – забезпечення суб‘єктної 

позиції майбутніх фахівців до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками шляхом застосування у процесі 
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професійної підготовки засобів ситуаційної педагогіки, запровадження 

інтерактивних форм і методів навчання; третя – спрямування виховного 

потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення індивідуальних потреб 

майбутніх фахівців у питаннях здоров‘язбереження, збагачення їхнього 

персонального здоров‘язбережувального досвіду. 

Наголосимо, оскільки процес професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, що відбувається в єдиному освітньому просторі 

є цілісним і системним, що унеможливило локальне впровадження кожної 

з обґрунтованих нами педагогічних умов, їх реалізація під час експерименту 

відбувалась комплексно й поступово. 

Зазначимо, що констатувальний експеримент проводився відповідно 

до спеціально розробленої програми, у якій із урахуванням традиційних 

педагогічних підходів [124, с. 74-76] нами було визначено підготовчий 

та основний етапи реалізації обґрунтованих педагогічних умов. Розроблена 

нами послідовність упровадження, цільова спрямованість і зміст етапів 

реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками репрезентовані у спеціальній програмі (див. додаток В).  

Перший підготовчий етап був спрямований на підготовку всіх суб‘єктів 

педагогічного процесу до впровадження розроблених умов, внесення змін до 

змісту підготовки майбутніх соціальних педагогів, розробку та збагачення 

необхідного методичного забезпечення, прогнозування результатів діяльності, 

проектування та планування процесу впровадження умов. Діяльністю на цьому 

етапі передбачалося проведення заходів, спрямованих на посилення потенціалу 

освітнього середовища експериментального ВНЗ у напрямі професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Відповідно, на цьому етапі головним було впровадження першої умови 

– здійснення рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 
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професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування 

у студентів цілісних уявлень про суть, структуру та соціальне значення 

здоров‘язбережувальної діяльності фахівця й основні засади технологізації 

такої діяльності у здоров‘язбережувальному середовищі.  

Робота з реалізації зазначеної умови проводилася як низка конкретних 

дій: внесення відповідних змін до робочих програм дисциплін із урахуванням 

необхідності посилення здоров‘язбережувального напряму підготовки, 

оновлення й розробки текстів лекцій, питань семінарських занять, підготовки 

методичних рекомендацій до проведення практичних і лабораторних занять, 

а також педагогічної практики майбутніх фахівців, створення системи 

завдань для самостійної роботи. 

Зазначені зміни, суб‘єктами яких були завідувачі та викладачі 

випускової кафедри, а також інших кафедр ВНЗ, потребували серйозної 

попередньої підготовки педагогічного складу.  

Експериментальна перевірка впровадження розроблених умов 

забезпечувалася виходом роботи викладачів випускової кафедри соціальної 

педагогіки та соціальної роботи, а також кураторів на новий якісний рівень 

діяльності в напрямі здоров‘язбережувальної освіти й виховання 

студентської молоді та здійснювалася в контексті реалізації плану спільних 

дій кафедр щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів, який містив 

опис мети і завдань, змісту заходів, розробку методичних рекомендацій 

для доповнення змісту окремих дисциплін навчальною інформацією 

щодо здоров‘язбережувального напряму в професійній підготовці 

та майбутній діяльності фахівців; видання посібників і методичних 

рекомендацій; проведення засідань кафедри, науково-методичних семінарів, 

круглих столів із питань підготовки майбутніх працівників соціальної сфери 

до здійснення здоров‘язбережувальної діяльності. 

Із метою підвищення рівня володіння викладачами теоретичними 

питаннями в галузі здоров‘язбереження проводилися міжвузівські 
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та регіональні семінари: „Підготовка майбутнього педагога 

у здоров‘язбережувальному просторі вищого навчального закладу‖, 

„Актуальні питання підготовки та роботи фахівців соціальної й педагогічної 

сфер за умов сучасних соціокультурних трансформацій‖ де висвітлювалися 

питання щодо теретико-методологічних основ створення 

здоров‘язбережувального простору навчального закладу; 

здоров‘язбережувальні технології розглядалися як основа підготовки 

сучасного педагога; було репрезентовано досвід упровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у сфері освіти й різних соціальних 

інституціях суспільства тощо. Крім того, не залишалися поза увагою 

учасників семінарів проблеми впровадження інноваційних технологій 

у процес професійної підготовки фахівців соціальної та педагогічної сфер, 

створення інноваційного виховного простору як перспективного напряму 

роботи фахівців соціальної та педагогічної сфер тощо. 

Було проведено також регіональний семінар „Формування ціннісної 

сфери майбутнього фахівця в умовах підвищення соціальної цінності 

здоров‘я та здоров‘язбереження‖, на якому педагоги ознайомлювалися 

з новими підходами до підвищення здоров‘язбережувальної компетентності 

майбутніх педагогів, обмінювалися відомостями про засоби формування 

ціннісного ставлення студентів до власного здоров‘я та здоров‘я оточення. 

Сучасні здоров‘язбережувальні технології репрезентувалися як об‘єкт 

навчальної діяльності студентів; обговорювалися питання створення 

здоров‘язбережувальної інфраструктури навчальних закладів. 

Зазначимо, що при проведенні на підготовчому етапі описаної вище 

роботи з упровадження першої умови паралельно й невід‘ємно відбувалася 

також і реалізація двох інших умов. Так, не менш важливою була реалізація 

на підготовчому етапі другої умови, якого передбачалося підвищення рівня 

обізнаності викладачів щодо засобів вивчення й урахування об‘єктивних 

і суб‘єктивних факторів, що впливають на процес підготовки студента 
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як суб‘єкта професійної діяльності; методик орієнтації професійної 

підготовки фахівця соціальної сфери, із одного боку, на соціально значущу 

цінність соціально-педагогічної діяльності, а з іншого – на розвиток їхньої 

творчої індивідуальності; шляхів формування мотиваційно-ціннісного 

ставлення студента – майбутнього соціального педагога – до професійної 

діяльності, що становить зміст гуманістичної спрямованості його 

особистості; методів і форм розвитку особистості майбутнього соціального 

педагога в освітньому процесі на підставі моделі особистості, яка орієнтує 

освітній процес на перетворення пізнавальної, емоційно-вольової та дієво-

практичної сфери особистості відповідно до ідеалу освіченості; засобів 

активізації, осмислення та збагачення суб‘єктного (особистого) досвіду 

професійної діяльності студентам – майбутнім соціальним педагогам – тощо. 

Уточнимо, що на цьому етапі експериментальна робота з реалізації 

другої умови, що полягала в розробці та підготовці до застосування в процесі 

професійної підготовки студентів засобів ситуаційної педагогіки, 

запровадження інтерактивних форм і методів професійної підготовки, 

зокрема: ознайомлення педагогів із проектуванням і запровадженням 

відповідних форм і засобів діяльності з підготовки майбутніх соціальних 

педагогів; розширення арсеналу активних методів і засобів навчання; 

організацію методичної самоосвіти педагогів.  

Аналізуючи процес реалізації зазначеної педагогічної умови 

в професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

на підготовчому етапі, зокрема зазначимо, що для популяризації ідей про 

необхідність навчання студентів здоров‘язбереження у викладацькому 

середовищі нами було проведено інтерактивні семінари для викладачів, які 

викладають майбутнім соціальним педагогам, на теми: „Навчання 

здоров‘язбереження – основа якісної підготовки майбутнього фахівця 

соціальної сфери‖, „Здоров‘язбережувальні технології: міждисциплінарний 
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підхід‖, „Основи виховної роботи щодо збереження здоров‘я кожного 

студента: прищеплення здорового способу життя та профілактика адиктивної 

поведінки‖ тощо. 

Конструктивний обмін досвідом між викладачами та педагогами 

навчальних закладів інших ланок, працівниками соціальної сфери, медиками 

забезпечували майстер-класи, що, зокрема, були присвячені проблемам: 

упровадження методичної системи В. Жохова в освітніх закладах м. Харкова; 

упровадження технології фізичного виховання М. Єфіменка в соціально-

педагогічній роботі у ДНЗ, а також навчання педагогічної молоді прийомів 

правильної постави й дихання в процесі професійної діяльності; 

профілактика наркозалежної поведінки та шкідливих звичок серед 

студентської молоді тощо. Крім того, досвідченими викладачами 

проводилися майстер-класи для навчання молодих педагогів прийомів 

збагачення здоров‘язбережувальною проблематикою дисциплін професійно-

практичного циклу; розробки методичних посібників для студентів 

із проблем здоров‘язбереження; упровадження технологій профілактики 

професійного вигорання фахівців соціальної та педагогічної галузей тощо. 

Задля обміну досвідом між фахівцями, нами також було ініційовано 

зустрічі викладачів і студентів – майбутніх соціальних педагогів – 

із медиками, вихователями та методистами ДНЗ на теми: „Функції 

соціального педагога в системі дошкільної освіти‖, „Підготовка студентської 

молоді до свідомого батьківства‖, „Упровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у ДНЗ‖ тощо. 

Окрім того, для проведення підготовчої діяльності проводилися 

відкриті заняття досвідчених і молодих викладачів, під час яких 

демонструвалися нові методи та форми підготовки майбутніх соціальних 

педагогів (створення ситуацій успіху; виконання проблемних і пізнавальних 

завдань; робота в мікрогрупах, реалізація елементів кооперативного навчання 

тощо); тренінги тощо.  
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Робота з реалізації третьої умови на підготовчому етапі була 

спрямована на залучення викладачів у творчу й дослідницьку діяльність, 

колективне обговорення й осмислення проблем виховання студентської 

молоді в дусі збереження особистісного та професійного здоров‘я; 

на навчання педагогів запровадженню передового педагогічного досвіду 

з питань організації виховання та самовиховання студентів у зазначеному 

напрямі; на підготовку кураторів академічних груп до роботи 

по формуванню у студентів навичок здорового способу життя 

в позааудиторних формах студентської активності. 

Для формування у викладачів знань, умінь та позитивної мотивації 

щодо проведення необхідної виховної роботи зі студентами на підготовчому 

етапі запроваджувалися такі форми: методичні семінари для розширення 

знань і вдосконалення вмінь викладачів щодо організації виховної роботи 

зі студентами, диспут із елементами тренінгу „Організація позааудиторного 

навчання студенів здоров‘язбережувальної поведінки‖, вебінар 

„Позааудиторна діяльність викладача з мотивації студентів до вдосконалення 

власного здоров‘я‖, творчі зустрічі з обміну досвідом організації 

позааудиторної роботи зі студентами, майстер-клас „Студентський шеф-

кухар: їмо здорово‖, що забезпечило значні позитивні зрушення в підготовці 

викладачів до організації виховної роботи зі студентами.  

Велику роль у підготовці педагогічного складу академії 

до впровадження розроблених умов відіграла така вільна форма обміну 

думками, як круглі столи, що стала лабораторією педагогічної майстерності, 

однією з форм розвитку експериментальної роботи в напрямі професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

До визначення тем для обговорення висувалися такі вимоги: питання, 

винесені для обговорення викладачами, були цікавими для всіх; 

до підготовки круглих столів залучалися учасники з різним рівнем 
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підготовки та колом професійних інтересів для створення творчих груп, 

які б вирішували перспективні завдання; викладачі заохочувалися до участі 

не лише як генератори цікавих ідей, а й у ролі експертної ради 

для оцінювання рівня підготовленості до експериментальної роботи у ВНЗ. 

Круглі столи на теми: „Інноваційні форми виховної роботи 

зі студентами в напрямі формування здорового способу життя‖, 

„Здоров‘язбережувальна компетентність особистості: реалії сучасного 

суспільства‖, „Організація та проведення виховної роботи з розвитку 

здоров‘язбережувальної поведінки студентів у вищому навчальному закладі‖ 

тощо, що проводилися на етапі підготовки до реалізації педагогічних умов 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, забезпечили 

підтримання інтересу та конструктивну співпрацю педагогів. 

Наголосимо також, що третя умова, якого передбачалась активізація 

позааудиторної діяльності в питаннях здоров‘язбереження студентів, 

реалізовувалася на підготовчому етапі й через посилення просвітницької 

роботи з кураторами щодо питань збереження та відновлення здоров‘я, 

профілактики шкідливих звичок серед студентської молоді. На засіданнях 

„Клубу кураторів‖ обговорювалися такі питання: специфіки організації 

практичних здоров‘язбережувальних занять для студентів; особливостей 

застосування методик діагностики та самодіагностики стану здоров‘я 

студентів у групі, особливостей взаємодії куратора та соціально-

психологічної служби ВНЗ у збереженні емоційного здоров‘я учасників 

освітнього процесу; методики організації виховних заходів в студентській 

групі, спрямованих на згуртування колективу. Кураторами засвоювалися 

прийоми налагодження індивідуальної роботи зі студентами з проблемами 

здоров‘я; обговорювалася специфіка організації індивідуальних консультацій 

кураторів академічних груп із психологом та соціальним педагогом тощо.  
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Отже, на першому етапі впровадження умов професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками було підвищено рівень готовності 

науково-педагогічного складу до реалізації розроблених умов, збагачено 

зміст підготовки майбутніх фахівців, до якого внесено питання й теми 

відповідної тематики, укладено програми спецкурсів, створено необхідне 

методичне забезпечення, реалізація якого буде описана нижче у процесі 

аналізу з реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками на другому етапі. До того ж актуалізація 

в педагогічному арсеналі викладачів різних форм, методів і прийомів 

навчання позитивно вплинула на ефективність їхньої подальшої роботи 

зі студентами, що відзначалося викладачами, під час обговорень, 

які відбувалися на семінарах та при проведенні педагогічної рефлексії, 

майстер-класах, відкритих заняттях і тренінгах тощо. 

Другий, основний, етап був спрямований безпосередньо на реалізацію 

теоретично обґрунтованих і підготовлених до впровадження умов в освітній 

процес ВНЗ через: упровадження в практику підготовки студентів 

збагаченого на основі здійснення рефлексивно-середовищного підходу змісту 

навчання в галузі здоров‘язбережувальної діяльності фахівця; реалізацію 

в процесі професійної підготовки студентів засобів ситуаційної педагогіки, 

інтерактивних форм і методів професійної підготовки; активізацію 

позааудиторної діяльності в питаннях здоров‘язбереження студентів.  

Зазначимо, що на попередньому етапі робочі навчальні програми 

та методичні комплекси дисциплін циклів гуманітарних і соціально-

економічних дисциплін, природничо-наукової підготовки, а також 

професійної та практичної підготовки було вдосконалено та збагачено 

необхідними відомостями. Їх упровадження в підготовку майбутніх фахівців 

на основному етапі експериментального дослідження досить повно 
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забезпечило підготовку студентів до сприйняття інформації 

щодо використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками.  

У напрямі реалізації першої умови, якою передбачалося збагачення 

змісту освіти студентів – майбутніх соціальних педагогів – було укладено 

й упроваджено в освітній процес два спецкурси, безпосередньо спрямовані 

на підготовку майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у власній професійній діяльності. 

Перший спецкурс „Соціально-педагогічні технології збереження 

та відновлення здоров’я людини‖ (Додаток Г), розрахований на рік, при 

проведенні експериментального дослідження забезпечував ознайомлення 

студентів 3 курсу – майбутніх соціальних педагогів – із поняттями 

соціального, психологічного, фізичного, духовного здоров‘я, розумінням 

здоров‘я з філософської точки зору, шляхами, формами та методами 

формування здорового способу життя дітей і молоді, соціально-

педагогічними технологіями збереження та відновлення здоров‘я людини; 

забезпечував надання студентам базових знань із теорії формування 

здорового способу життя, висвітлення практики його впровадження, 

вироблення основних навичок розробки й оцінювання проектів 

із формування здорового способу життя; підготовку студентів 

до просвітницької роботи з різними категоріями населення щодо важливості 

формування валеологічного світогляду та створення сталих мотиваційних 

установок на ведення здорового способу життя як однієї з головних умов 

формування, збереження та зміцнення фізичного, психічного, духовного 

та соціального здоров‘я. 

Аналізуючи процес реалізації педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками на основному 

етапі, особливо підкреслимо, що реалізація завдань курсу забезпечила 



149 

1
4
9
 

 

формування у студентів системи знань про закономірності, принципи 

й методи виховного процесу у сфері збереження та відновлення здоров‘я; 

створення умов для активізації пізнавальної діяльності студентів; 

стимулювання самостійної діяльності під час освоєння змісту дисципліни 

та формування необхідних компетентностей; допомогу майбутнім 

соціальним педагогам у систематизації, уточненні та поглибленні знань 

у питаннях формування, збереження та зміцнення здоров‘я людини 

як напряму соціально-педагогічної роботи. 

У напрямі аналізу процесу реалізації першої умови варто навести більш 

повний аналіз змісту зазначеної дисципліни, що складалася з двох модулів. 

У межах першого з них – „Актуальні проблеми здоров‘язбереження людини 

та шляхи їх розв‘язання‖ – висвітлювалися медико-біологічні та соціально-

педагогічні проблеми здоров‘я дітей і молоді; поняття здоров‘я 

у філософській думці; основи державної молодіжної політики на сучасному 

етапі; структура соціально-педагогічних технологій формування здорового 

способу життя дітей і молоді; екологія та збереження здоров‘я людини. 

До змісту другого модуля – „Технологічний аспект збереження та зміцнення 

здоров‘я‖ – входили такі теми: засоби масової інформації як особливий 

чинник формування здорового способу життя; соціальна вулична робота 

як метод формування здорового способу життя дітей і молоді; роль сім‘ї 

у формуванні здорового способу життя дітей і молоді; теоретико-методичні 

засади попередження тютюнопаління й алкоголізму дітей і підлітків; 

профілактика ВІЛ/СНІД та ризикованої поведінки серед вихованців 

притулків для неповнолітніх. 

Зазначимо, що в цілому засвоєння змісту навчальної дисципліни 

на основному етапі реалізації обґрунтованих нами умов забезпечило здобуття 

майбутніми фахівцями таких знань:про: основні поняття в галузі здоров‘я 

та здоров‘язбереження; провідних визначень і концепцій щодо збереження 

та відновлення здоров‘я людини; фактів історії становлення соціально-
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педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів до формування 

здорового способу життя дітей і молоді; характерних ознак роботи 

соціального педагога в напрямі зміцнення та збереження здоров‘я нації; 

сучасних теорій, концепцій формування здорового способу життя; основ 

законодавства України щодо формування здорового способу життя молодого 

покоління; методики розробки й упровадження проектів із формування 

здорового способу життя тощо. 

У межах реалізації першої педагогічної умови професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками впровадження розробленого спецкурсу 

забезпечувало формування в майбутніх фахівців таких умінь: аналізувати 

суспільні явища та їх вплив на здоров‘я людини; надавати характеристику 

стану здоров‘я народонаселення в країні; здійснювати історіографічний 

та джерелознавчий аналіз соціально-педагогічних процесів; запроваджувати 

на практиці передові методики й сучасні технології в роботі з різними 

категоріями населення щодо пропаганди здорового способу життя; планувати 

навчальний процес і проводити заходи щодо профілактики негативних явищ 

в молодіжному середовищі; організовувати та проводити науково-дослідну 

й методичну роботу з проблем збереження та відновлення здоров‘я; 

запроваджувати методи педагогічного контролю в конкретних ситуаціях 

професійної діяльності; визначати причини помилок у професійній 

діяльності й добирати методику їх усунення. 

Змістом іншого створеного й викладеного в процесі впровадження 

першої педагогічної умови спецкурсу „Здоров’язбережувальні технології 

в роботі соціального педагога з дошкільниками‖ (Додаток Д) ставилося 

за мету забезпечення професійної підготовки студентів 4-го курсу – 

майбутніх соціальних педагогів – до впровадження конкретних 

здоров‘язбережувальних технологій, впровадження форм і методів 

фізкультурно-оздоровчої, соціально-адаптувальної, життєзбережувальної, 
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еколого-валеологічної діяльності в роботі з дошкільниками та їхніми 

батьками. 

Варто наголосити, що зазначений спецкурс був спрямований 

безпосередньо на реалізацію теоретично обґрунтованих та підготовлених 

до впровадження умов в освітній процес ВНЗ завдяки здійсненню 

рефлексивно-середовищного підходу до змісту навчання в галузі 

здоров‘язбережувальної діяльності фахівця, підставою для такого висновку 

є аналіз завдань курсу, виконання яких під час формувального експерименту 

мало забезпечувати формування у студентів: 

– здоров‘яформувальні компетенції – готовність запроваджувати 

різноманітні форми й методи для підвищення адаптаційних резервів 

організму та зміцнення здоров‘я в результаті реалізації потреби в оздоровчо-

реабілітаційних, професійно-прикладних і гігієнічних вимог; 

– досвіду володіння психолого-педагогічними, медико-біологічними, 

організаційно-управлінськими знаннями й навиками, необхідними 

для навчання дітей дошкільного віку здорового способу життя, профілактики 

шкідливих звичок, удосконалення фізичних і психічних якостей 

дошкільників;  

– здатності реалізовувати ціннісний потенціал особистості в процесі 

формування основ здорового способу життя, культури здоров‘я в дітей 

дошкільного віку; 

– уміння оцінювати фізичний і функціональний стан дошкільників 

із метою розробки й запровадження індивідуальних програм оздоровлення, 

збереження та відновлення здоров‘я для дітей та їхніх родин.  

Проаналізувавши збагачений на основі здійснення рефлексивно-

середовищного підходу зміст дисципліни, дійшли висновку, що він складався 

з чотирьох змістових модулів для ознайомлення студентів із такими 

питаннями:  
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1. Здоровʼязбереження людини як наука; здоровʼязбережувальні 

технології навчання й виховання в сучасному ДНЗ; класифікація 

здоровʼязбережувальних технологій. 

2. Медико-гігієнічні технології здоровʼязбереження в роботі 

соціального педагога; екологічні здоровʼязбережувальні технології в роботі 

соціального педагога; фізкультурно-оздоровчі технології у виховному 

процесі ДНЗ. 

3. Соціально-адаптувальні технології в роботі соціального педагога 

зі здоровʼязбереження; технології безпеки життєдіяльності у виховному 

процесі ДНЗ; специфіка використання різноманітних 

здоровʼязбережувальних технологій в залежності від вікових особливостей 

дітей. 

4. Специфіка організації еколого-валеологічних свят у ДНЗ; виховна 

робота з батьками зі здоровʼязбереження дітей; робота соціального-педагога 

з педагогічним колективом ДНЗ із основ здоровʼязбереження. 

Зважаючи на збагачений здоров‘язбережувальною проблематикою 

зміст спецкурсу „Здоров‘язбережувальні технології в роботі соціального 

педагога з дошкільниками‖ не дивним є те, що його запровадження 

в підготовці майбутніх соціальних педагогів виявилося особливо дієвим 

у напрямі реалізації розроблених педагогічних умов. Так, у результаті 

вивчення навчальної дисципліни студенти засвоїли знання про основні 

поняття в галузі здоров‘язбережувальної діяльності соціального педагога 

у ДНЗ; основні здоровʼязбережувальні технології, що впроваджуються 

у вихованні дітей у сучасному ДНЗ; основи законодавства України 

щодо формування здорового способу життя дошкільників; алгоритм і засоби 

розробки та впровадження проектів із формування здорового способу життя 

в дошкільників; різні види та суть здоровʼязбережувальних технологій 

в роботі з дошкільниками. 
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Підкреслимо, що оволодіння змістом дисципліни забезпечило 

озброєння студентів також і такими важливими вміннями в галузі розробки 

та впровадження здоров‘язбережувальних технологій: використовувати 

на практиці різні види здоровʼязбережувальних технологій у вихованні дітей 

дошкільного віку; комплексно запроваджувати форми й методи 

здоров‘язбереження дошкільників; володіти передовими методиками 

й сучасними технологіями в роботі з дошкільниками та їхніми сім‘ями щодо 

пропаганди здорового способу життя; організовувати та проводити науково-

дослідну і методичну роботу з проблем збереження та відновлення здоров‘я 

дітей дошкільного віку; запроваджувати методи педагогічного контролю 

в конкретних ситуаціях професійної діяльності; виявляти причини помилок 

у процесі професійної діяльності й віднаходити методику їх усунення. 

Зазначимо, що на підготовчому етапі було також удосконалено зміст 

соціально-педагогічної практики студентів (Додаток Е). Зокрема, було 

запроваджено новий вид навчальної практики – „Соціально-виховна 

практика в ДНЗ‖, що розрахована на студентів 2-го курсу, проводилась           

у 3-му семестрі без відриву від навчального процесу в різних типах ДНЗ 

м. Харкова (Додаток Ж). 

Під час реалізації педагогічних умов професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками на основному етапі загальною метою соціально-

виховної практики в ДНЗ було визначено: знайомство студентів з різними 

категоріями дітей та їхніми проблемами; вивчення особливостей роботи 

вихователя ДНЗ і соціального педагога; оволодіння студентами сучасними 

методами, формами організації роботи ДНЗ; формування у студентів 

професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень 

під час конкретної роботи в дошкільному навчальному закладі; формування 

творчого, дослідницького підходу до педагогічної діяльності. 
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Важливими для забезпечення рефлексивно-середовищного підходу 

до змісту навчання в галузі здоров‘язбережувальної діяльності фахівця 

завданнями соціально-виховної практики в ДНЗ було: цілісне ознайомлення 

студентів із роботою дошкільних закладів як першого зовнішнього 

соціального інституту й осередку соціального виховання (матеріально-

технічною базою, ігровими кімнатами, спортивною залою); спостереження 

й аналіз планування виховної роботи ДНЗ. Окрім того, завданням практики 

було озброєння студентів досвідом виконання професійних соціально-

педагогічних ролей: посередника між дітьми й дорослими, між сім‘єю 

та державними службами; захисника інтересів і законних прав дитини; 

помічника педагогів і батьків у розв‘язанні проблем; експерта в постановці 

соціального діагнозу та визначенні методів компетентного втручання. 

На підставі аналізу звітної документації студентів, листів-подяк від баз 

практики, за підсумками проведення конференцій звітів про проходження 

соціально-педагогічної практики, ми дійшли висновку, що проходження 

студентами практики у ДНЗ забезпечило вирішення важливих завдань, 

зокрема: підвищення рівня розуміння студентами специфіки роботи 

соціального педагога у ДНЗ; ознайомлення з функціональними обов‘язками 

вихователя; набуття досвіду самостійного проведення різних видів діяльності 

вихователя; вивчення психологічного клімату в групі, особливостей і форм 

роботи з батьками; знайомство студентів із різними категоріями дітей 

дошкільного віку, які потребують соціальної допомоги; удосконалення 

навичок самостійного визначення кола проблем конкретної дитини та пошук 

індивідуального підходу до їх розв‘язання; удосконалення комунікативних 

та аналітичних умінь майбутнього спеціаліста, його професійних особистих 

якостей; вироблення вмінь самостійної підготовки та проведення виховних 

заходів; оволодіння засобами й тактикою спілкування, що забезпечує 

становлення особистісно орієнтованих взаємин із дитиною, її батьками, 
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колегами тощо; опанування засобів і методів діагностики психічного 

розвитку дітей дошкільного віку. 

Окрім того, згідно з розробленою програмою (Додаток Е), під час 

практики відбувався розвиток здібностей студентів обирати педагогічні 

технології, які є адекватним пріоритетним завданням навчання й виховання 

на даному віковому етапі та відповідність до індивідуальних особливостей 

дітей дошкільного віку; передбачалося вивчення психолого-медико-

педагогічних особливостей, мікросередовища й умов життя дітей; 

визначення інтересів і потреб, труднощів і проблем, конфліктних ситуацій 

і спроможність вчасно надавати соціальну допомогу й підтримку; студенти 

вчилися визначати завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, 

способи розв‘язання особистих і соціальних проблем, уживати заходів щодо 

соціального захисту й соціальної допомоги, реалізації прав і свобод дітей; 

сприяти налагодженню гуманних, моральних, здорових відносин 

у соціальному середовищі.  

Вивчивши процес реалізації першої педагогічної умови на основному 

етапі, дійшли висновку, що під час педагогічної практики студенти 

засвоювали й організовували такі види діяльності соціального педагога 

в ДНЗ: робота щодо захисту прав дитини; діяльність із соціального розвитку 

особистості дитини; профілактика негативних явищ і надання допомоги тим, 

хто переживає складні ситуації; робота з активізації виховного потенціалу 

сім‘ї; робота з батьками, які не виконують обов‘язків стосовно власних дітей; 

робота з батьками соціально небезпечних сімей; робота з соціально 

незахищеними сім‘ями; співпраця з іншими соціальними інститутами; робота 

з мікросередовищем дитини. Вивчивши реалії підготовки майбутніх 

соціальних педагогів у період проходження практики, можемо зазначити, 

що вироблені в її процесі вміння й навички становили надійну контекстну 

основу для засвоєння теорії та методики використання 
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здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, оскільки 

забезпечували набуття студентами реального досвіду роботи в умовах ДНЗ. 

Підкреслимо, що розвитку діяльнісної складової підготовки студентів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками особливо сприяло впровадження другої умови, 

що на основному етапі було спрямовано на реалізацію в процесі професійної 

підготовки студентів засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм 

та методів професійної підготовки.  

Розвивальні можливості зазначених форм, методів, засобів підготовки 

забезпечувались завдяки такій організації процесу навчання, що сприяла 

особистісному розвитку студента, де студент самостійно організовував нові 

розвивальні заходи (ставив запитання, ініціював дії, розв‘язував освітні 

завдання, висловлював власну думку в процесі неформального спілкування, 

брав активну участь у тренінгових вправах, був суб‘єктом окремих елементів 

практичних занять тощо). Основною характеристикою всіх реалізованих 

у процесі дослідження засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм 

і методів професійної підготовки є їх інтенсивність, активізація навчальної 

діяльності студентів, залучення кожного з них у процес вирішення 

навчальних завдань, наближення навчальних дій до умов виконання 

професійних завдань; суттєвою ознакою був високий ступінь насиченості 

процесу підготовки студента педагогічними впливами, а також 

можливостями для прояву майбутніх фахівців як суб‘єктів таких 

педагогічних впливів, що в цілому забезпечував суб‘єктну позицію 

майбутніх фахівців до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

Дієвість процесу підготовки студентів під час реалізації другої умови 

забезпечувалася використанням різноманітних модифікацій, традиційних 

для ВНЗ, форм організації занять (лекція, семінарські практичні та лабораторні 

заняття) із застосуванням засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм і 

методів. 
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У межах цього підрозділа неможливо проаналізувати весь спектр 

різноманітних форм, методів, засобів організації навчальних занять, 

що реалізовувались у процесі формувального експерименту, тому висвітлимо 

основні з них.  

Так, відзначимо, що серед засобів ситуаційної педагогіки значна 

ефективність експериментального впливу розроблених умов виявилася 

при створенні в підготовці майбутніх соціальних педагогів творчих ситуацій 

(Додаток З). Такими ситуаціями передбачалися визначення та вирішення 

певного протиріччя або проблеми в галузі навчально-професійної діяльності 

зі здоров‘язбереження молодого покоління. Наприклад,коли до соціального 

педагога звернулась вихователька середньої групи ДНЗ, яка помітила, 

що під час прогулянки діти „граються‖ в паління, використовуючи гілочки 

замість цигарок. Студентам необхідно визначити проблему, суб‘єктів 

та об‘єктів соціально-педагогічного впливу та запропонувати шляхи 

її розв‘язання.  

Під час спостереження за роботою студентів експериментальної групи 

на практичних заняттях, ми відзначили, що розв‘язання творчих ситуацій 

сприяло засвоєнню ними нестандартного підходу до вирішення професійних 

завдань, виробленню вмінь володіння технологічними прийомами 

в професійній діяльності у ДНЗ, пошуку шляхів використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

У процесі експериментальної роботи спостереження навчальних занять 

зі студентами із створенням творчих ситуацій стало підставою для висновку, 

що особливо результативним в процесі створення творчих ситуацій було: 

застосування методів стимулювання й мотивації навчання студентів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками; розв‘язання творчих задач, що потребували пошуку нових 

управлінських, організаційних та методичних рішень у напрямі 

здоров‘язбереження молодого покоління; розв‘язання нестандартних 
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навчальних проблем; проведення проблемних дискусій на теми 

результативності тих чи інших технологій здоров‘язбереження дошкільників; 

критичного аналізу методичного матеріалу, у якому репрезентовано досвід 

упровадження здоров‘язбережувальних технологій у ДНЗ; виконання 

різноманітних творчих завдань, спрямованих на розробку й упровадження 

здоров‘язбережувальних технологій та їх елементів на навчальних заняттях 

та під час педагогічної практики, навчальної експериментальної 

та дослідницької діяльності майбутніх фахівців із вивчення різних аспектів 

здоров‘язбережувальної проблематики; ігрових ситуацій. 

Проаналізувавши перебіг і результати запровадження другої умови 

в процес професійної підготовки студентів експериментальної групи 

на основному етапі експерименту, свідчимо, що підвищенню рівня 

готовності студентів у визначеній галузі суттєво сприяло запровадження 

в освітньому процесі методів стимулювання й мотивації навчально-

професійної діяльності, яке забезпечувало посилення у студентів інтересу 

до засвоєння навчальної інформації з питань здоров‘язбережувальної 

діяльності соціального педагога. Методи стимулювання й мотивації 

викладачі запроваджували для посилення у студентів професійного інтересу 

як на лекційних заняттях завдяки унаочненню, проведенню мотиваційних 

бесід та унаочнення прикладами з професійної діяльності соціальних 

педагогів, так і в процесі проведення семінарів і практичних занять під час 

проведення мотиваційних ігор, організації рефлексивного спілкування, 

організації обміну досвідом між студентами різних курсів, студентами 

та фахівцями.  

Зазначимо, що на основному етапі формувального експерименту 

запровадження методів стимулювання й мотивації навчальної та професійної 

діяльності сприяло виникненню у студентів професійного інтересу 

й позитивних емоцій не лише під час лекційних, семінарських практичних 

занять, а й під час соціально-педагогічної практики. 
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Професійний інтерес був сприятливим фактором, що забезпечував: 

отримання студентами експериментальної групи позитивних емоцій 

від навчально-професійної діяльності щодо використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі в ДНЗ, розвиток дієво-

пізнавальної сторони подібних емоцій, зокрема бажання реалізувати здобуті 

знання на практиці; набуття майбутніми фахівцями безпосереднього мотиву, 

який випливає з самої здоров‘язбережувальної діяльності з дошкільниками.  

Неформальний творчий підхід викладачів, які були задіяні у проведенні 

експериментального дослідження, забезпечував у процесі підготовки 

майбутніх фахівців набуття ними досвіду осмислення перебігу та результатів 

власної практичної діяльності, запам‘ятовування внутрішніх переживань, 

створення емоційного контексту професійної діяльності.  

Для цього викладачі, спираючись на власний професійний досвід, 

запроваджували на заняттях різні прийоми та методи: створення ситуації 

новизни, актуальності, стимулювання зацікавленості, творчого інтересу 

студентів, для чого в тематику занять щодо здоров‘язбереження молодого 

покоління вводилися цікаві приклади, проводилися міні досліди, 

обговорювалися парадоксальні факти, казкові чи фантастичні передбачення; 

проведення цікавих аналогій, що обговорювалися викладачем разом 

зі студентами при розгляді різноманітних фактів у галузі здоров‘я 

та здоров‘язбереження, які стимулювали інтерес до самостійного навчання, 

творчого пошуку); створення ситуації емоційного переживання. 

Окрім того, викладачами ініціювався розвиток у студентів інтуїції, 

запроваджувалися методи стимулювання натхнення, відкриття під час 

вирішення складних ситуацій, що виникають у студентів на соціально-

педагогічній практиці, закріплення досвіду реалізації вироблених 

професійних навичок у вирішенні життєвих проблем; створення ситуацій 

вибору, коли самі студенти приймали рішення, а педагог виконував роль 

помічника-консультанта; моделювання ситуацій морального переживання, 
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цікавості, „подиву‖; запроваджувалися прийоми образності, що були 

основною формування у студентів глибокого пізнавального інтересу 

до впровадження здоров‘язбережувальних технологій у професійній 

діяльності з дошкільниками.  

Конкретизуючи процес упровадження творчих ситуацій у підготовку 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, зазначимо, що постановка творчих 

завдань, виконанням яких потребувався пошук нових управлінських, 

організаційних та методичних рішень у напрямі здоров‘язбереження 

молодого покоління, передбачалося пошук студентами шляхів вирішення 

завдань на виявлення протиріччя, проблемне бачення (завдання-парадокси, 

завдання на формулювання проблем тощо); завдання на прогнозування 

(висунення гіпотези, оригінальної ідеї); завдання на рецензування 

(критичний аналіз прочитаного, на виявлення помилок, на перевірку 

результату); завдання на розробку алгоритмічних та евристичних 

розпоряджень (правил); логічні педагогічні задачі; задачі на складання 

протилежних задач; дослідницькі завдання (експериментальні завдання, 

завдання на моделювання, графічні задачі); завдання на винахідливість; 

завдання на управління (на розробку мети, на планування, організацію 

діяльності, на формування часу діяльності, на оцінювання результатів); 

завдання на комунікативність (на розподіл обов‘язків у процесі колективної 

творчої діяльності, завдання на пошук засобів співпраці); завдання на 

розвиток у студентів фантазії та уяви; естетичні завдання (написання вірша, 

творів, музичних композицій, малювання й ліплення по пам‘яті та за уявою).  

У контексті запровадження педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками відповідно до характеру 

індивідуальних, групових, колективних форм навчання (лекція вдвох, лекція 

з елементами індивідуальних пошукових завдань, сократичного діалогу, 
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лекції-візуалізації, лекції-практикуми, лекції-конференції; семінар-гра, 

семінар-тренінг, семінарські заняття у формі реферування, групового 

обговорення, семінар запитань-відповідей, семінар-розгорнута бесіда, 

семінар-прес-конференція; відвідування занять педагогів-майстрів, зустріч 

із педагогами-майстрами, практичні заняття з запровадженням методів 

педагогічних ситуацій, ділових і рольових ігор, тренінгових вправ, 

„мозкового штурму‖ тощо), які ставили студента в різні навчально-

професійні позиції (слухач, учитель, консультант, критик, вихованець, 

організатор тощо), і методів навчання (акцентування емоцій і цінностей, 

адекватних емоцій, емоційно-ціннісних контрастів, асоціацій, лабіалізації, 

рефлексії, методи розвитку ідентифікації, емпатії, імітаційні методи: ігрові 

та неігрові), при постановці творчих завдань ми прагнули створювати 

адекватні навчальним цілям організаційно-педагогічні обставини. Так, при 

виконанні творчих педагогічних завдань, незалежно від того, змістом якої 

навчальної дисципліни оволодівали студенти, ми прагнули, щоб майбутні 

соціальні педагоги при зануренні у творчу ситуацію: осмислювали зміст 

наданого їм завдання з позиції використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками; визначали творче завдання 

з урахуванням змісту конкретної ситуації, пов‘язаною з соціальним 

вихованням дошкільників; обґрунтовували різні способи 

здоров‘язбережувального впливу на дітей,ілюструючи власним прикладом; 

обґрунтовували, за допомогою яких вербальних і невербальних педагогічних 

дій здійснювався вплив на поведінку дітей; здійснювали аналіз вирішення 

педагогічного завдання, результати якого ставали основою для визначення 

нових завдань із організації розкриття можливостей використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Зазначимо, що під час експерименту при проведенні аудиторних занять 

нами широко використовувалися ситуації розв‘язання навчальних проблем 

із запровадженням методу проблемного викладу знань щодо впровадження 
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здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками; ситуації 

навчальної експериментальної й дослідницької діяльності з запровадженням 

частково-пошукового (евристичний) методу, завдяки чому студенти 

під керівництвом викладача навчалися самостійно мислити, виконувати 

пізнавальні завдання, аналізувати проблемні ситуації в галузі професійної 

діяльності соціального педагога з використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, у результаті чого в них формувалися 

усвідомлені міцні знання щодо особливостей здоров‘язбережувальної 

діяльності в роботі соціального педагога, а також із запровадженням 

дослідницького методу, коли студенти самостійно здобували знання 

в процесі розв‘язання творчих проблем, проводили порівняння різних 

варіантів відповідей, віднаходили засоби для досягнення результатів. 

Аналізуючи процес реалізації педагогічних умов професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками на основному 

етапі формувального експерименту, відзначимо, що під час застосування 

засобів ситуаційної педагогіки навчальний процес характеризувався високою 

інтенсивністю, засвоєння студентами знань щодо застосування 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

супроводжувався підвищеним інтересом молоді до питань 

здоров‘язбереження, до шляхів підтримання й відновлення професійного 

здоров‘я, здобутті майбутніми фахівцями технологічно-професійні знання 

вирізнялися глибиною, міцністю, дієвістю. 

Продовжуючи висвітлення перебігу й результатів формувального 

експерименту, відзначимо, що застосування засобів ситуаційної педагогіки 

в освітньому процесі ВНЗ доповнювалося також запровадженням 

інтерактивних форм і методів підготовки майбутніх соціальних педагогів. 

Більш докладно зупинимося на описі деяких методів інтерактивного 

навчання майбутніх соціальних педагогів, які запроваджувались на заняттях 
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із майбутніми соціальними педагогами під час експериментального 

дослідження. Провідними формами інтерактивного навчання, що широко 

запроваджувалися під час теоретичного навчання студентів були проблемна 

лекція-бесіда й семінар-дискусія, під час яких відбувалося обговорення 

й розв‘язання теоретичних і практичних проблем курсу, розвиток у студентів 

творчого мислення, формування в них умінь визначати свою позицію, 

професійно реалізовувати знання в різних навчально-професійних умовах. 

Процес навчання в межах семінару-дискусії, наприклад, здійснювався 

за такою схемою: студентська група виступала зі заздалегідь підготовленими 

доповідями, а учасники навчання могли ставити доповідачам запитання; 

викладач висував одне чи два дискусійні питання за темою заняття, для 

підготовки відповідей надавався необхідний час; творчі підгрупи готувалися 

й оголошували результати своєї роботи; варіанти відповідей на поставлені 

запитання виносили на загальне обговорення; спільно доходили висновків.  

Навчальна дискусія була частиною лекційних і семінарських занять 

із підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

На формувальному етапі експерименту цей метод реалізувався 

викладачами у формі організації обміну поглядами з конкретної проблеми, 

завдяки створенню ситуації пізнавального спору на заняттях. Для такого 

спору пропонувалися факти боротьби різних наукових точок зору з тієї чи 

іншої проблеми стосовно здоров‘язбереження дошкільників. Ситуація 

зіткнення протилежних думок, наукової суперечки привертала увагу 

студентів до теми збереження здоров‘я, стимулювала до пошуку нової 

інформації щодо шляхів покращення професійної діяльності соціального 

педагога в цьому напрямі. Крім того, за активної участі в дискусії студенти 

здобували нові знання, училися відстоювати власну точку зору, 

стверджувалися у власній думці.  

Спостереження за діяльністю студентів експериментальної групи 
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на навчальних заняттях стали підставою для висновку, що важливою умовою 

ефективності навчальної дискусії була попередня змістовна підготовка 

студентів, що полягала в накопиченні необхідних знань із теми дискусії, 

а також формальна підготовка – пошук й опрацювання конкретного 

матеріалу з теми дискусії безпосередньо перед її проведенням.  

Зазначимо, що за експериментальної роботи дискусію організовували 

при вивченні всіх навчальних дисциплін, що забезпечило активізацію уваги 

студентів до різного спектра питань, пов‘язаних із підготовкою 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Викладачі різних дисциплін застосовували на своїх 

заняттях різновиди ігрової дискусії, а саме: „Мозкова атака‖, „Дискусія 

круглого столу, „Дерево рішень‖. Дискусійний метод навчання забезпечив 

вироблення студентами на лекційних і семінарських заняттях навичок 

серед різних варіантів професійних рішень обирати оптимальний, уміння 

пояснювати свою точку зору, вести конструктивний діалог.  

Практичними заняттями зі студентами передбачалося запровадження 

кейс-методу з метою формування у студентів реалістичних уявлень 

про майбутню галузь професійної діяльності, відпрацювання варіантів 

розв‘язання проблемних, конфліктних ситуацій.  

Розглядаючи найважливіші інтерактивні форми, методи і прийоми 

стимулювання творчої активності, що стали найбільш 

ефективнимив підготовці майбутніх соціальних педагогів, відзначимо 

дієвість настільних і театралізованих ділових і рольових ігор, причому метод 

рольової гри запроваджувався в роботі з майбутніми соціальними педагогами 

у двох його різновидах: ігрове проектування та інсценування. Завдяки 

проведенню таких ігор відбувалася психологічна переорієнтація студентів 

у напрямі їхньої професіоналізації, цей метод інтенсифікував розумову 

працю майбутніх фахівців, сприяв скорішому й більш глибокому засвоєнню 

навчального матеріалу.  
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Особливо відзначимо ефективність такого виду рольових ігор, як гра 

живої дії, у якій, на відміну від настільної, рольової або комп‘ютерної гри, 

спостерігалося значно менше умовностей, вона була більше наближена 

до професійних реалій. Усі дії гравців сприймалися як дії їх персонажів. 

Правила гри визначалися ведучим – „майстром‖ або групою „майстрів‖, 

які задають ігрову сценарну канву. Правила поведінки та дії персонажа, 

зазвичай, обговорювалися з майстрами, пропонувалися вже написані ролі 

(легенда), але цілком схвалювалася творча активність гравця. Для сценаріїв 

обиралися відомі сюжети коротких творів, пов‘язані 

зі здоров‘язбережувальною проблематикою, самовдосконаленням і духовним 

збагаченням людини. 

Раціональне запровадження ігрових методів сприяло позитивній зміні 

рівнів активності учнів: від репродуктивного до пошукового і творчого. 

Зазначимо, що під час експерименту нами широко запроваджувалися 

тренінгові форми навчання. Під час тренінгів запроваджувались різні форми 

навчально-професійної діяльності, як-от: інформаційне повідомлення, міні-

лекції, мозковий штурм, рольова гра, робота в малих групах, групова 

дискусія круглий стіл, засідання експертної групи тощо.  

Під час експериментального дослідження нами проводилися тренінги 

зі студентами „Який я спеціаліст?‖, „Комунікативна компетентність 

працівників соціальної сфери в роботі з дошкільниками‖, „Особистісна 

та професійна культура соціального гувернера‖, „Соціально-педагогічна 

взаємодія з батьками дошкільників‖ „Особливості запровадження 

інтерактивних форм і методів роботи соціального педагога у формуванні 

здоров‘язбережувальної поведінки в дошкільників‖, „Соціально-педагогічні 

аспекти роботи соціального педагога з дітьми з вадами здоров‘я у ДНЗ‖ 

тощо. На підставі аналізу результатів рефлексії, організованої під час 

тренінгів для майбутніх соціальних педагогів, свідчимо, що запровадження 

цієї форми роботи забезпечило активізацію потенціалу студентів 
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як майбутніх професіоналів; підвищився рівень емоційної та інтелектуальної 

готовності майбутніх фахівців до реалізації здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками; в учасників тренінгу виникало відчуття 

самостійності та спроможності до прийняття рішень; у студентів 

спостерігалась упевненість щодо професійного спілкування з дітьми 

раннього віку; майбутні фахівці відпрацьовували технологічні вміння щодо 

здоров‘язбережувальної діяльності. 

У процесі реалізації розроблених умов, на практичних заняттях 

зі студентами запроваджувались і такі форми організації професійної 

підготовки, як-от: захист соціально-педагогічних проектів 

здоров‘язбережувального змісту. Зокрема темами таких проектів, 

підготовлених студентами експериментальної групи, були „Зміст роботи 

соціального педагога в дошкільних закладах‖, „Гра як засіб формування 

здорового способу життя підлітків‖, „Технологія формування здорового 

способу життя підлітків засобами дозвіллєвої діяльності‖. Захист власного 

творчого проекту привчав студентів відстоювати позиції, формував здатність 

аргументувати, доводити власну думку; студенти привчалися 

до толерантного, емпатійного слухання, виявляли інтерес до авторської 

позиції інших, у них формувалось альтернативне та гнучке мислення.  

У цілому, проаналізувавши процес реалізації другої умови підготовки 

майбутніх соціальних педагогів, свідчимо, що завдяки поступовому 

практичному засвоєнню студентами засобів ситуаційної педагогіки, 

запровадженню інтерактивних форм і методів навчально-професійної 

діяльності нам удалося наблизити до умов реальної соціально-педагогічної 

діяльності ті знання, які студенти здобули протягом попереднього навчання, 

сформувати в них навики проектування виховної діяльності з використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, занурити 

їх до методичного контексту діяльності соціального педагога. 

Упровадження третьої умови на основному етапі було пов‘язано 
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з реалізацією позааудиторних форм і методів навчання, що позитивно 

впливали на задоволення індивідуальних потреб майбутніх фахівців 

у питаннях здоров‘язбереження, збагачення їхнього персонального 

здоров‘язбережувального досвіду. 

Аналіз нормативної документації та звітів з виховної роботи 

в Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-педагогічна академія‖ 

Харківської обласної ради дає підстави стверджувати, 

що здоров‘язбереження студентської молоді та озброєння майбутніх фахівців 

знаннями й уміннями щодо впровадження в практиці професійної діяльності 

здоров‘язбережувальних технологій у цілому було організовано на високому 

рівні, хоча й потребувало вдосконалення рівня підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

За реалізації третьої педагогічної умови майбутні соціальні педагоги 

долучилися до участі в різноманітних позааудиторних заходах, а саме 

благодійні ярмарки, соціально-педагогічні ігротеки на свіжому повітрі: 

„Здоров‘язбережувальні ігри у ДНЗ‖, „Рухлива гра збирає друзів‖, акції 

на підтримку ВІЛ-інфікованих „Свіча солідарності‖; на захист прав дітей 

„Діти мають право на здоров‘я‖, рекламні акції „Подаруй життя‖, „Не пали 

в моїй присутності!‖, „Бути здоровим – модно!‖; фестивалі: для дітей-

інвалідів „Серцем до серця‖, соціальної реклами, вулична хода „Молодь 

проти наркотиків‖ тощо. Такі форми роботи, із одного боку, були спрямовані 

на поширення здорового способу життя серед самих студентів, прищеплення 

їм здоров‘язбережувальних цінностей, пропаганду знань. Із іншого боку, 

студенти – майбутні соціальні педагоги, беручи участь у таких формах 

соціально-виховної роботи самі ставали популяризаторами 

здоров‘язбережувальних ідей.  

Посилаючись на досвід запровадження позааудиторних форм, 

свідчимо, що серед ефективних традиційних форм виховної роботи 
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зі студентами більш дієвими є такі: круглі столи „Аналіз екологічного стану 

міста‖, „Студентство та здоровий спосіб життя‖; студентська конференція 

„Формування валеологічної культури студентів‖; інтелектуальний конкурс 

„Міс Валеологія‖; виховні заходи до „Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом‖; 

конкурси соціально-педагогічних плакатів і роликів. 

У межах кураторських годин було організовано традиційні 

та інноваційні форми позанавчальної виховної роботи: цикл лекцій-бесід 

священиків, психологів, медиків; робота дискусійних клубів 

здоров‘язбережувальної проблематики, гуртків (наприклад, гурток 

„Професійне здоров‘я‖) тощо.  

Популярними серед студентів стали виставка-конкурс „Природа 

і здоровʼя‖, екологічна виставка творчих робіт „Хенд Мейд: друге життя 

пластику‖, щорічні фотоконкурси „Здорове покоління‖, „Пані Зима‖, виставка-

презентація „Щедроти твої, Слобожанщино‖, участь у міській еколого-

валеологічній акції „Зелена толока‖, конкурс здоровʼязбережувальних плакатів 

„Мій голос я віддаю за здорове майбутнє‖. Такі виховні заходи забезпечили не 

тільки ефективний вплив на виховання майбутніх соціальних педагогів, 

а й підготували їх до використання здоровʼязбережувальних технологій у своїй 

професійній діяльності.  

У напрямі розв‘язання проблеми формування світоглядної потреби 

молоді у здоровому способі життя на експериментальному етапі було 

проведено таку роботу:  

– ініційоване відкриття 13 спортивних секцій для студентів 

і викладачів академії, створено систему залучення до їх роботи майбутніх 

соціальних педагогів;  

– організовано зустрічі з олімпійськими та параолімпійськими 

чемпіонами, показові виступи спортсменів;  

– проводилися лекції спеціалістів Харківського спеціалізованого 

медико-генетичного Центру та методиста Харківського центру „Здоров‘я‖;  
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– організовано-виховні заходи до Всесвітнього дня боротьби 

зі СНІДом;  

– здійснено низку виховних заходів у рамках Усеукраїнської щорічної 

акції „16 днів проти насильства‖. 

Куратори академічних груп і вихователі гуртожитку разом 

зі студентами проводили виховні заходи такої проблематики: „Паління 

шкідливе для здоров‘я‖, „Наше здоров‘я в наших руках‖, „Гармонія тіла 

й духу – це основа здорового буття‖, „Здоров‘я – понад усе‖, 

„Ми за здоровий спосіб життя!‖, „Кодекс здоров‘я‖. 

Серед інноваційних форм роботи можемо відзначити роботу кіноклубу 

„ЗдоровТВ‖, на засіданнях якого студенти спільно з викладачами 

й кураторами переглядали художні й документальні фільми про здоров‘я 

людини, можливості його збереження. Характеризуючи результативність цієї 

організаційної форми позааудиторної діяльності, відзначимо, що перегляд 

доцільно дібраних художніх фільмів значно впливав на емоційну сферу 

молодої людини, змушуючи співчувати героям і ставити себе на їх місце. 

Студент замислювалися над тією шкодою, якої завдають людині наркотики, 

тютюн, алкоголь, нездоровий спосіб життя. Під час засідань клубу студенти 

створювали власні відеотеки,якими в майбутньому послуговуватимуться 

в професійній діяльності з дітьми та молоддю. 

Велике значення в підготовці майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками мала позааудиторна робота зі студентами інвалідами, 

соціально-психологічною службою академії, якою проводилися різні заходи 

соціально-психологічної просвіти молоді в напрямі здоров‘язбереження, 

зокрема: зустрічі студентів пільгового контингенту з адміністрацією 

академії; лекції на тему: „Психологічна теорія залежності людини 

від алкоголю, куріння та наркотиків‖, „Про психологічні бар‘єри в роботі 

з дітьми під час проходження педагогічної практики у ДНЗ‖; бесіди 
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про психологічні особливості професійного самовдосконалення майбутніх 

соціальних педагогів, формування здоров‘язбережувальної компетентності 

студентської молоді, підвищення рівня психологічної компетентності 

як важливої складової психологічної культури особистості. 

Зазначимо, що в межах реалізації експериментального дослідження, 

соціально-психологічною службою проводилася ефективна позааудиторна 

профілактична робота зі студентами за такими напрямами: профілактика 

тютюнопаління, наркоманії серед студентів; профілактика з попередження 

насильства та правопорушень серед студентів; профілактика ВІЛ/СНІДу. 

Соціальним педагогом і психологом академії було прочитано лекції на теми: 

„Радість спілкування – складова людського здоров‘я‖; „Від упевненості 

до гармонії‖ для студентів-випускників пільгового контингенту. 

Особливою комплексною позааудиторною формою роботи з реалізації 

педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками була школа волонтерства, у межах роботи якої студенти 

здобували необхідні знання про діяльність із різними віковими групами 

клієнтів і можливостями надання ним необхідної допомоги.  

Велика увага в організації волонтерської діяльності приділялася 

масовим формам роботи з молоддю, у межах якої відбувалася організація 

флешмобів і виступи форум-театру зі здоров‘язбережувальної проблематики. 

Тематика флешмобів була, зазвичай, різноманітною й мала позитивне 

спрямування: до всесвітнього дня сну, дня обіймів і здоров‘я. Інноваційним 

заходом стала й організація студентським форум-театром вистав „Твоє 

здоров‘я – твоя цінність‖; „Не руйнуй життя‖; „Життя в гуртожитку: твій 

вибір‖ тощо. Участь у подібних масових заходах допомогла студентам стати 

активними діячами й реалізаторами власної ціннісної позиції в питаннях 

здоров‘язбереження.  

Показником ефективності проведеної роботи з реалізації третьої умови 
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стали якісні зміни поведінки студентів: удосконалення організаторських 

умінь; посилення вимогливості, рішучості; значна активізація студентської 

ініціативи; розширення кола спілкування; формування вміння правильно 

оцінювати себе, власні та чужі вчинки, приймати правильні рішення тощо. 

У цілому зазначимо, що організація активної та різноманітної 

позааудиторної роботи зі студентами стала провідним напрямом 

і необхідною умовою засвоєння студентами здоровʼязбережувальних знань, 

цінностей, розвитку якостей, що забезпечують здоровʼязбережувальну 

поведінку молодої людини. На підставі аналізу практичного досвіду 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до здоровʼязбережувальної 

діяльності в позааудиторних формах організації студентської активності 

в Комунальному закладі „Харківська гуманітарно-педагогічна академія‖ 

Харківської обласної ради переконались у необхідності подальшої розробки 

питань позааудиторної діяльності студентів, спрямування їхнього потенціалу 

на розв‘язання проблем здоровʼязбереження молодого покоління.  

Отже, на підставі якісного аналізу результатів проведеної роботи 

з упровадження розроблених педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками свідчимо, що в процесі 

експериментального дослідження нам удалося забезпечити збагачення 

предметних знань, а також знань про суть здоров‘язбережувальних 

технологій; засвоєння правил використання таких технологій у роботі 

з дошкільниками, досягнути усвідомлення майбутніми соціальними 

педагогами особистісної та соціальної значущості здоров‘язбережувальних 

технологій, формі емоційно-оцінного сприйняття цінностей 

здоров‘язбереження; сприяти підвищенню рівня сформованості в майбутніх 

соціальних педагогів досвіду здійснення професійної діяльності в напрямі 

впровадження здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, 

залучення студентів до суспільно корисної та продуктивної діяльності 
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та спонукання їх до підприємливості, ініціативності, творчого підходу 

до будь-якої справи. 

 

2.3. Аналіз результатів експериментального дослідження 

 

У цьому підрозділі нами репрезентовано результати впровадження 

педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, реалізація яких відбувалася під час формувального 

експерименту, що висвітлено в попередньому підрозділі (п.п. 2.2). 

В основу проведення контрольного етапу були покладені розроблені 

нами раніше критерії результативності підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, які описані вище (див. підрозділ 1.3), а інформація, 

що надана нами в результаті проведення останнього етапу експериментальної 

роботи, була зібрана за допомогою розробленої раніше методики (див. 

додаток А). 

На контрольному етапі експерименту нами вирішувалися такі завдання: 

інтерпретація отриманих у процесі дослідно-пошукової роботи кількісних 

і якісних змін; формулювання висновків наукового дослідження. Дослідно-

пошуковою роботою передбачалося здійснення аналізу кількісних і якісних 

значень, виявлених за розробленими нами критеріями (когнітивно-

пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, особистісно-діяльнісний), педагогічне 

спостереження, контрольне опитування та запровадження методів вторинної 

статистичної обробки; зіставлення отриманих результатів із положеннями 

нульової гіпотези. При цьому ми також зіставляли дані, отримані під час 

опитування контрольної та експериментальної груп, що проводилося 

до експериментального втручання й після нього. 

Для доведення результативності проведеної роботи й оцінювання 

коректності сформованих груп перед порівнянням даних, отриманих 
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на початку та після закінчення експерименту, ми порівняли показники 

експериментальних і контрольних груп до початку експерименту, 

які виявилися тотожними (п.п. 1.3). Це є показником того, що до проведення 

формувального експерименту обрані нами групи були однорідними 

за рівнями готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, що дає нам 

обґрунтовані підстави для порівняння результатів дослідження отриманих 

до й після формувального експерименту за кожним критерієм. 

Наводимо результати підсумкового аналізу рівня сформованості 

когнітивно-пізнавального критерію, який відбивався в повноті й системності 

предметних знань студентів, а також знань про суть здоров‘язбережувальних 

технологій, правила використання таких технологій у роботі 

з дошкільниками, наявності творчої практичної свідомості та працьовитості, 

володінні сучасним здоров‘язбережувальним підходом до здійснення 

виховної діяльності з дошкільниками, технологічним мисленням тощо 

(див. додаток А, п. 1-3). 

Після впровадження розроблених педагогічних умов підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками констатуємо динаміку збільшення 

когнітивно-пізнавального критерію.  

Збільшення у відсотковому відношенні рівня сформованості 

когнітивно-пізнавального критерію у студентів становить у контрольній 

групі 0,8 %, в експериментальній – 23,2% (високий рівень); достатній рівень 

характеризується зростанням на 2,2% у контрольній та на 1,0 % 

в експериментальній групах; відсоток низького рівня зменшився на 3,0 % 

у контрольній та 22,2% в експериментальній групах. У таблиці 2.1 

і на рис. 2.2. узагальнено результати вивчення динаміки рівня сформованості 

когнітивно-пізнавального критерію у студентів. 
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Таблиця 2.1 

Динаміка рівня сформованості когнітивно-пізнавального критерію 

у студентів контрольних та експериментальних груп до та після 

проведення експерименту 

Рівень 
ЕГ КГ 

До Після До Після 

Високий 9 6,8% 42 30,0% 11 7,4% 12 8,2% 

Достатній 71 51,0% 70 50,0% 77 53,0% 81 55,2% 

Низький 59 42,2% 27 20,0% 58 39,6% 53 36,6% 

Разом 139 100% 139 100% 146 100% 146 100% 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка рівня сформованості когнітивно-пізнавального 

критерію готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах 

Отже, на підставі отриманих даних підтверджуємо ефективність 

розроблених педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, упровадження яких позитивно вплинуло на рівень 

сформованості професійних знань студентів. Табличні дані дають 

можливість констатувати несуттєві статистичні відмінності між контрольною 
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та експериментальною групами до експерименту (емпіричне значення 

критерію Пірсона 
2
 = 0,28). Відповідно до результатів порівняння даних 

після проведення експерименту можемо дійти висновку, що емпіричне 

значення критерію Пірсона 
2
 = 25,76, значно перевищує критичне значення 


2
 = 5,99 (k = 2,  = 0,05) і є показником позитивної динаміки рівня 

сформованості професійної готовності майбутніх соціальних педагогів. 

Деталізуючи отримані за даним критерієм результати, спочатку ми зіставили 

дані, отримані методом самооцінки студентами власного рівня знань 

у тезаурусі відповідних соціально-педагогічних понять. На відміну 

від первинної діагностики (див. підрозділ 1.3) самооцінка студентів 

експериментальної групи на контрольному етапі істотно підвищилася. 

Цю динаміку можна простежити на рис. 2.3. Отримані дані до експерименту 

та після ми розмістили у формі діаграми. 

 

Рис. 2.3. Зіставлення самооцінки рівня знань студентів у тезаурусі 

соціально-педагогічних понять щодо використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками 

На підстав аналізу наведених даних констатуємо підвищення 

самооцінки студентів, які були задіяні в експериментальній роботі. Якщо 

до експерименту не було жодного респондента, який би вважав власний 
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рівень знань у тезаурусі соціально-педагогічних високим (див. Додаток А, 

п. 1), то після експерименту процентна кількість опитуваних, які позитивно 

відповіли на це питання, в експериментальній групі збільшилася до 8,6%. 

Відповідно знизилася кількість тих, які вважають власний рівень знань 

низьким (КГ – 12,3%; ЕГ – 5,1%). Зниження процентної кількості 

опитуваних, яким до експерименту складно було відповісти на це питання 

(див. підрозділ 1.3), після його проведення (ЕГ – 13,4% порівняно 

з контрольною групою – 26,4%) також може свідчити про загальний рівень 

покращання показників за когнітивно-пізнавальним критерієм. 

Про підвищення рівня якості знань студентів експериментальної 

групи можемо свідчити за даними, якими підтверджується правильне 

розуміння ними співвідношення понять ,,здоров‘язбережувальні 

технології‖ та ,,здоров‘яформувальні технології‖, а також точне 

тлумачення (див. додаток А, п. 2-3). 

Так, після експериментального навчання середній показник студентів 

у процентному відношенні підвищився – 31,2% (порівняно з контрольною 

групою – 14,1%). Достатній рівень знань у цій галузі виховання 

до експерименту показали в середньому 33,2% опитуваних (приблизно 

як у контрольній, так і в експериментальній групах), то після експерименту 

показник змінився на краще (КГ – 37,1%; ЕГ – 49,2%). 

Якщо на констатувальному етапі більшість опитуваних (62,9%) 

не виявляла бажання надавати тлумачення понять ,,здоров‘язбережувальні 

технології‖ і ,,здоров‘яформувальні технології‖ (див. підрозділ 1.3), 

то після його завершення, ці показники знизилися до 13%, на підставі чого 

можемо свідчити про динаміку поглиблення обізнаності студентської 

молоді в цьому колі питань. 

Показником посилення пізнавального інтересу студентів у колі 

проблем використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 
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з дошкільниками є дані, отримані під час опитування за наступним 

пунктом анкети (див. додаток А, п. 5). Зіставлялись результати, отримані 

в контрольній та експериментальній групах до й після експериментального 

навчання. Опрацьовані за п‘ятибальною шкалою, вони були зведені 

в таблицю 2.2. 

Таблиця 2.2 

Зіставлення ступеня оволодіння знаннями в галузі використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками студентів 

контрольної й експериментальної груп  

№ 

п/п 

Компоненти знань із проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій 

До 

експерименту 

(самооцінка) 

Після 

експерименту 

(самооцінка) 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

1 

Основні визначення здоров‘я. Біологічна, 

соціальна та психологічна суть здоров‘я. 

Взаємозв‘язок суспільного, групового 

й індивідуального рівня здоров‘я 

2,21 2,19 3,27 4,71 

2 
Ознаки та фактори здоров‘я та його кількісна 

оцінка 
2,38 2,39 3,89 4,35 

3 
Ґенеза розуміння поняття ,,здоров‘я‖ 

у стародавньому світі 
3,37 3,39 4,14 4,32 

4 

Філософія здоров‘я епохи Відродження. 

Розуміння поняття здоров‘я Нового часу 

й сьогодення 

3,71 3,73 4,31 4,45 

5 

Суть державної молодіжної політики в галузі 

здоров‘язбереження та її реалізація на 

сучасному етапі 

2,91 2,90 3,21 4,37 

6 

Визначення й характеристика понять 

,,здоров‘язбережувальні технології‖ та 

,,здоров‘яформувальні технології‖ 

2,21 2,19 3,27 4,71 

7 Види здоров‘язбережувальних технологій 2,38 2,39 3,89 4,35 

8 

Принципи впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

3,37 3,39 4,14 4,32 

 

На підставі аналізу таблиці (статистичне порівняння отриманих даних 

із застосуванням t – критерію Стьюдента) свідчимо, що до експерименту 

розбіжності в рівні знань у студентів контрольної та експериментальної груп 
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не мають істотного значення. Після експерименту перед нами постає зовсім 

інша картина отриманих результатів. Посилаючись на ці показники 

стверджуємо, що якість засвоєння знань у студентів контрольної й експертної 

груп лише за блоками, що стосуються професійного портрета соціального 

педагога та основ використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками приблизно однакова. Очевидно, це пов‘язано з тим, 

що зміст цих знань виявився достатньо простим для студентів, 

бо безпосередньо стосується їхньої фахової підготовки, тож, мабуть, 

не викликав особливих утруднень при засвоєнні. І навпаки, щодо інших 

блоків наукової інформації, то тут ми спостерігаємо досить істотні 

розбіжності в самооцінці студентів. 

Як ми вже зазначали вище (п.п. 1.3), одним із найважливіших 

показників когнітивно-пізнавального критерію є рівень усвідомлення 

майбутніми соціальними педагогами суті готовності майбутнього 

соціального педагога до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. Тож ми повторно запропонували студентам 

визначитися з цим питанням (Додаток А, п. 6). Слід відзначити, що дані 

в контрольній групі як на констатувальному (див. підрозділ 1.3), так і на 

контрольному етапі експерименту, незважаючи на деякі розбіжності 

в оцінюванні, не змінилися, показником якого є рангова шкала. Зовсім іншу 

картину спостерігаємо в експериментальній групі, де середній бал 

коливається в межах 50-70 балів, що може відображати розширення 

діапазону поглядів студентів на суть готовності майбутнього соціального 

педагога до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Подібна динаміка спостерігалася й у відповідях студентів 

на інші позиції опитувальника за когнітивно-пізнавальним критерієм. 

Інтерпретуючи отримані дані, можемо стверджувати, що організація 

експериментального навчання майбутніх соціальних педагогів, що була 

спрямована на поширення інформації з проблеми використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, зокрема 

на формування знань щодо до використання здоров‘язбережувальних 
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технологій у роботі з дошкільниками, сприяла усвідомленню студентами 

необхідності підвищення рівня власної освіти з цього питання, чим, із нашого 

погляду, у цілому, обумовлюється позитивна динаміка рівнів підготовки 

студентів за когнітивно-пізнавальним критерієм, що відбувалась у процесі 

дослідження. 

За наступним мотиваційно-ціннісним критерієм передбачалось 

усвідомлення майбутніми соціальними педагогами особистісної та соціальної 

значущості здоров‘язбережувальних технологій, формування емоційно-

оцінного сприйняття цінностей здоров‘язбереження, виражалось аксіологічне 

ставлення студентів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками та вмотивованість до реалізації таких технологій.  

У таблиці 2.3. наведено отримані дані щодо рівнів сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію готовності студентів контрольної 

та експериментальної груп до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками до та після проведення експерименту 

(рис. 2.4). 

Таблиця 2.3 

Динаміка рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного критерію 

готовності студентів контрольних та експериментальних груп 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками до та після проведення експерименту 

Рівень 
ЕГ  КГ  

До Після До Після 

Високий 8 6,1% 36 25,6% 10 6,9% 11 7,2% 

Достатній 54 39,0% 51 36,6% 58 39,9% 61 42,1% 

Низький 77 54,9% 52 37,8% 78 53,2% 74 50,7% 

Разом 139 100% 139 100% 146 100% 146 100% 

 

За результатами поданими в таблиці 2.3 можемо констатувати, 

що у контрольній групі збільшення рівня готовності майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 
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з дошкільниками становить 0,3%, в експериментальній  – 19,5%, (високий 

рівень); достатній рівень характеризується зростанням на 2,2% 

у контрольній  та 2,4% в експериментальній групах; відсоток низького рівня 

зменшився на 2,5% у контрольній та на 17,1% в експериментальній групах. 

 

Рис. 2.4. Динаміка рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного 

критерію готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах 

 

Табличні дані дають підстави констатувати несуттєві статистичні 

відмінності між контрольною та експериментальною групами 

до експерименту (емпіричне значення критерію Пірсона 
2
 = 0,20). 

Відповідно до результатів порівняння даних після проведення 

експерименту можемо дійти висновку, що емпіричне значення критерію 

Пірсона 
2
 = 17,87, значно перевищує критичне значення 

2
 = 5,99 (k = 2, 

 = 0,05) і є показником позитивної динаміки рівня сформованості 

мотиваційно-ціннісного критерію готовності майбутніх фахівців 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 
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За якісним аналізом отриманих результатів при порівнянні ступеня 

потреби у знаннях із проблеми використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками, свідчимо про зміни у спрямованості 

студентів обох груп до здійснення цієї діяльності. Для цього студентам було 

запропоновано визначитися, якою мірою для них значима робота 

з використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Розподіливши відповіді на запитання щодо значущості 

цього виду діяльності для майбутніх соціальних педагогів, спостерігаємо 

таку картину (див. таблицю 2.4). 

Таблиця 2.4 

Відображення ставлення студентів контрольної й експертної груп 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

№ 

з/п 
Ставлення 

КГ 

оцінка, 

% 

ЕГ 

оцінка, 

% 

1 

Уважаю використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками одним 

із найважливіших аспектів в роботі соціального 

педагога 

7,4 45,4 

2 
Уважаю це одним із напрямів професійної діяльності 

соціального педагога разом із іншими 
21,5 47,3 

3 
Розглядаю цю діяльність як окремі виховні заходи, які 

потрібно проводити лише в окремих випадках 
39,8 7,3 

4 

Ставлюсь до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками як до 

громадського доручення, бо це не є  професійними 

обов‘язками соціальних педагогів 

27,4 - 

5 

Ставлюсь негативно, бо це марна трата часу 

й відвертає увагу від виконання основних 

професійних обов‘язків  
3,9 - 

 

Очевидно, що показники з перших двох позицій відображають відсоток 

тих студентів, які позитивно ставляться до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. Таких студентів 
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у контрольній групі виявилося 38,9%, тоді як в експериментальній групі їх 

кількість була значно вищою – 92,7%. І, навпаки, останні три позиції визначали 

нейтральне або негативне ставлення до такого виду діяльності, а за їх 

показниками свідчимо, що саме експериментальне навчання сприяло 

посиленню інтересу майбутніх соціальних педагогів до цього виду педагогічної 

діяльності й переконуємося в ефективності експерименту за мотиваційно-

ціннісним критерієм. 

Під час бесід і подальшого опитування з‘ясували, що, із погляду 

студентів, найбільш значущими для них були реальна діяльність та взаємодія з 

різними категоріями дітей у навчально-професійній діяльності. Саме така 

діяльність, із погляду майбутніх фахівців, яка була найбільш емоційно 

насиченою, виявилася більш привабливою й мотивувала їх до подальшого 

навчання, оскільки після проведених заходів відбувалася емоційна післядія. 

Останній особистісно-діяльнісний критерій характеризує сформованість 

у студентів готовності до ведення здорового способу життя, запобігання 

шкідливим звичкам або сприяє їх усунення, відображається в умінні 

дотримуватися вимог здорового способу життя, наявності досвіду щодо 

виконання професійної діяльності в напрямі впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

За результатами проведеного дослідження рівня сформованості 

поведінково-діяльнісного критерію свідчимо про позитивну динаміку 

в експериментальній групі та майже не спостерігаємо її в контрольній групі, 

чим підтверджується ефективність розроблених педагогічних умов підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками. Результати діагностики подано в таблиці 

2.5 та на рис. 2.5. 
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Таблиця 2.5 

Динаміка рівня сформованості особистісно-діяльнісного критерію 

готовності майбутніх фахівців до і після проведення експерименту 

Рівень 
ЕГ  КГ  

До Після До Після 

Високий 8 5,9% 37 26,8% 10 6,9% 11 7,4% 

Достатній 56 40,0% 71 51,0% 60 41,3% 64 43,8% 

Низький 75 54,1% 31 22,2% 76 51,8% 71 48,8% 

Разом 139 100% 139 100% 146 100% 146 100% 

 

Рис. 2.5. Динаміка рівня сформованості особистісно-діяльнісного 

критерію готовності майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

в експериментальній (ЕГ) та контрольній (КГ) групах 

Отже, відсоток сформованості високого рівня в експериментальній 

групі збільшився на 20,9%, тоді як у контрольній групі – 0,5%. Різницю 

в 11,0% відзначено при аналізі рівня сформованості поведінково-

діяльнісного критерію за показником достатнього рівня в експериментальній 

групі та 2,5% у контрольній. Зменшення рівня сформованості у відсотковому 

відношенні низького рівня розподілилося так: в експериментальній групі 

на 31,9%, а в контрольній – 3,0% відповідно. 
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Порівнявши статистичні відмінності до та після експерименту 

щодо рівня сформованості поведінково-діяльнісного критерію, констатуємо 

несуттєві відмінності між контрольною та експериментальною групами 

до проведення експерименту (емпіричне значення критерію Пірсона 


2
 = 0,19). Емпіричне значення критерію Пірсона після проведення 

експерименту в експериментальній та контрольній групах – 
2
 = 29,98, 

що значно перевищує критичне 
2
 = 5,99 (k = 2,  = 0,05). 

Відзначимо, що для зіставлення отриманих даних 

відповідно до показників особистісно-діяльнісного критерію як сукупності 

практичних умінь майбутніх соціальних педагогів нами був проведений 

компонентний аналіз педагогічних умінь за рівнями та порівняльно-зіставний 

аналіз ступеня сформованості вмінь студентів експериментальної 

та контрольної груп. Дані, отримані в результаті статистичного опрацювання 

за п‘ятибальною шкалою, наведені на малюнках 2.6 і 2.7. 

 

Рис 2.6. Зіставлення самооцінки педагогічних умінь студентів 

контрольної та експериментальної груп 
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Рис 2.7. Зіставлення оцінки експертами педагогічних умінь студентів 

контрольної та експериментальної груп 

Загальна оцінка отриманих даних дає підстави визначити, що цифрові 

показники, які характеризують сформованість умінь у студентів контрольної 

та експериментальної груп до проведення експерименту (див. підрозділ 1.3) 

та після нього, відображають те, що в першому випадку істотних 

розбіжностей між студентами обох груп не виявлено, тоді як у другому 

випадку, тобто після проведення експериментальної роботи, істотні 

розбіжності наявні в усіх п‘яти компонентах. 

Ми вважаємо, що формування особистісно-діяльнісного критерію 

відбувалося за умови активного залучення студентів до суспільно корисної та 

продуктивної діяльності та спонукання їх до підприємливості, ініціативності, 

творчого підходу до будь-якої справи. 

За результатами проведеного констатувального етапу експерименту 

подаємо зведені дані про рівні сформованості здорового способу життя 

підлітків у контрольній та експериментальній групах після закінчення 

експерименту за всіма визначеним критеріями (табл. 2.6). 
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Таблиця 2.6 

Порівняння рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів 

експериментальної і контрольної груп до та після проведення 

експерименту до використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками (у %) 

Рівні 

Критерії 

Когнітивно-

пізнавальний 

Мотиваційно-

ціннісний 

Особистісно-

діяльнісний 

EГ КГ EГ КГ EГ КГ 

до після до після до після до після до після до після 

Високий 6,8 30,0 7,4 8,2 6,1 25,6 6,9 7,2 5,9 26,8 6,9 7,4 

Достатній 51,0 50,0 53,0 55,2 39,0 36,6 39,9 42,1 40,0 51,0 41,3 43,8 

Низький 42,2 20,0 39,6 36,6 54,9 37,8 53,2 50,7 54,1 22,2 51,8 48,8 

Для перевірки ефективності експерименту була запроваджена методика 

порівняння середніх величин 1x  та 2x  за критерієм Стьюдента. Коефіцієнт 

Стьюдента для двох сукупностей (початкової та кінцевої) з різними 

дисперсіями 
2

1S  та 
2

2S  підраховується за формулою [85, с. 358; 293, с.169]: 

2

2

21

2

1

12

eмп

nSnS

хх
t






 

(2.2) 

де n1 та n2 – обсяг сукупностей. 

Обираючи вірогідну ймовірність недопущення помилки , отриманий 

коефіцієнт порівнюється з критичним (табличним) значенням коефіцієнта 

Стьюдента t для даного числа ступенів свободи k (k = n - 1). 

Статистична вірогідність гіпотези підтверджується з даною 

ймовірністю, якщо отриманий коефіцієнт Стьюдента не менше табличного. 

Нульова гіпотеза, якою передбачається що середні у двох сукупностях 

рівні, відхиляються, якщо tемп > t, для рівня значущості  = 0,05. У цьому 

випадку приймається альтернативна гіпотеза про вірогідну відмінність 

середніх у двох розглянутих сукупностях, тобто доходимо висновку щодо 

ефективності експериментального впливу. Зміни ступеня вірогідності подано 

в таблиці 2.7. 
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Таблиця 2.7 

Динаміка показників за критерієм Стьюдента 

Критерій 
tемп 

t 
ЕГ КГ 

Когнітивно-пізнавальний 11,01 2,49 

4,30 Мотиваційно-ціннісний 10,22 2,27 

Особистісно-діяльнісний 12,35 2,49 

 

Вірогідність змін за всіма показниками для експериментальної групи 

підтверджена з досить високою ймовірністю: не нижче 95%. І навпаки, 

для контрольних груп зміни за всіма показниками незначні. 

Для наочності ступеня вірогідності змін дані таблиці 2.7 наводимо 

на рис. 2.6 – 2.8. 

 

Рис. 2.6. „Вісь значущості‖ зміни показників когнітивно-пізнавального 

критерію 

 

Рис. 2.7. „Вісь значущості‖ зміни показників мотиваційно-ціннісного 

критерію 



188 

1
8
8
 

 

 

Рис. 2.8. „Вісь значущості‖ зміни показників особистісно-діяльнісного 

критерію 

 

Отже, за результатами дослідження констатуємо, що статистична 

суттєвість відмінностей між контрольною та експериментальною групами 

спостерігається після експерименту. Данні наприкінці експерименту показують 

різні рівні сформованості відповідної готовності майбутніх фахівців у різних 

групах. 

У цілому, ми дійшли висновку, що впровадження розроблених нами умов 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками позитивно 

вплинуло на якісні зміни в експериментальній групі. Позитивні зміни, 

зареєстровані після завершення експериментальної роботи в контрольній групі 

пояснюються тим, що діяльність із підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, 

хоча і меншою мірою, реалізується в освітньому процесі ВНЗ. 

Отже, за результатами експерименту свідчимо про позитивні здобутки, 

що підтверджено динамікою змін у показниках і рівнях готовності майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками (k = 2,  = 0,05), а аналіз цих результатів дає підстави 

стверджувати про ефективність розроблених нами педагогічних умов. 

Проведена нами експериментальна робота сприяла реалізації теоретично 

обґрунтованих та підготовлених до впровадження педагогічних умов в освітній 
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процес ВНЗ, а саме: забезпечила формування у студентів цілісних уявлень про 

суть, структуру та соціальне значення здоров‘язбережувальної діяльності 

фахівця й основні засади технологізації такої діяльності 

у здоров‘язбережувальному середовищі завдяки впровадженню в практику 

підготовки студентів збагаченого на основі здійснення рефлексивно-

середовищного підходу змісту навчання для; засвоєння суб‘єктної позиції 

майбутніх фахівців до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками шляхом застосування в процесі професійної 

підготовки студентів засобів ситуаційної педагогіки, запровадження 

інтерактивних форм і методів навчання; збагачення персонального 

здоров‘язбережувального досвіду майбутніх фахівців, задоволення їхніх 

індивідуальних потреб у питаннях здоров‘язбереження активізацією 

позааудиторної діяльності у ВНЗ.  

 

Висновки до розділу 2 

 

На підставі проведеного дослідження, представленого в 2 розділі 

дисертації, можемо сформулювати такі висновки:  

Педагогічні умови визначаємо як спеціально створені за допомогою 

комплексу засобів соціально-педагогічні ситуації, що забезпечують 

підготовку майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, у процесі якої 

всі педагогічні компоненти (мета, завдання, принципи, зміст, форми, методи 

тощо) упорядковані та спрямовуються на розвиток професійно-педагогічних 

характеристик студентів у галузі здоров‘язбереження.  

Першою визначеною нами умовою є здійснення рефлексивно-

середовищного підходу до відбору змісту професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування в них цілісних 

уявлень про суть, структуру та соціальне значення здоров‘язбережувальної 
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діяльності фахівця й основні засади технологізації такої діяльності 

у здоров‘язбережувальному середовищі. 

Друга визначена нами педагогічна умова пов‘язана з забезпеченням 

суб‘єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом 

застосування в процесі професійної підготовки засобів ситуаційної 

педагогіки, інтерактивних форм і методів навчання. 

Третьою педагогічною умовою передбачається спрямування виховного 

потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення індивідуальних потреб 

майбутніх фахівців у питаннях здоров‘язбереження, збагачення їхнього 

персонального здоров‘язбережувального досвіду. 

Зважаючи на те, що визначені нами педагогічні умови становлять 

єдину систему, їх упровадження в підготовку майбутніх соціальних педагогів 

під час формувального експерименту здійснювалося поступово. Спочатку 

відбулася підготовка всіх суб‘єктів педагогічного процесу до впровадження 

розроблених умов, привнесення змін до змісту підготовки майбутніх 

соціальних педагогів, розробка та збагачення необхідного методичного 

забезпечення тощо. Далі забезпечувалася безпосередньо реалізація 

теоретично обґрунтованих та підготовлених до впровадження умов в освітній 

процес ВНЗ завдяки впровадженню в практику підготовки студентів 

збагаченого на основі здійснення рефлексивно-середовищного підходу змісту 

навчання в галузі здоров‘язбережувальної діяльності фахівця; реалізація 

в процесі професійної підготовки студентів засобів ситуаційної педагогіки, 

запровадження інтерактивних форм і методів професійної підготовки; 

активізація позааудиторної діяльності в питаннях здоров‘язбереження 

студентів.  

На підставі якісного аналізу результатів проведеної роботи 

з впровадження розроблених педагогічних умов професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров‘язбережувальних 
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технологій у роботі з дошкільниками свідчимо, що в процесі 

експериментального дослідження нам удалося забезпечити збагачення 

предметних знань, а також знань про суть здоров‘язбережувальних 

технологій; засвоєння правил використання таких технологій у роботі 

з дошкільниками, досягнути усвідомлення майбутніми соціальними 

педагогами особистісної та соціальної значущості здоров‘язбережувальних 

технологій, форми емоційно-оцінного сприйняття цінностей 

здоров‘язбереження; сприяти підвищенню рівня сформованості в майбутніх 

соціальних педагогів досвіду щодо виконання професійної діяльності 

в напрямі впровадження здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, залучення студентів до суспільно корисної та продуктивної 

діяльності та спонукання їх до підприємливості, ініціативності, творчого 

підходу до будь-якої справи. 

На підставі аналізу результатів експериментального дослідження 

за визначеними нами критеріями (когнітивно-пізнавальний, мотиваційно-

ціннісний, особистісно-діяльнісний) підтвердили тезу про ефективність 

запроваджених умов, простежили якісні та кількісні зміни показників рівня 

готовності студентів до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками в експериментальних групах у порівнянні 

з контрольними від констатувального до контрольного етапів експерименту.  

Отримані під час дослідження дані є вірогідними, перевіреними 

в процесі кількісного аналізу з запровадженням методів математичної 

статистики. Суттєвість статистичних відмінностей між контрольною 

та експериментальною групами спостерігається після експерименту. 

Емпіричне значення критерію Пірсона для експериментальних груп значно 

перевищує критичне значення 2 = 5,99 (k = 2,  = 0,05) за всіма критеріями: 

для когнітивно-пізнавального критерію емпіричне значення критерію 

Пірсона 2 = 25,76; для мотиваційно-ціннісного критерію емпіричне 

значення критерію Пірсона 2 = 17,87; для особистісно-діяльнісного 
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критерію емпіричне значення критерію Пірсона 2 = 29,98. Виходячи з цього, 

зазначимо, що студенти контрольної та експериментальної груп наприкінці 

експериментальної роботи продемонстрували різні рівні готовності 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

Отже, здійснений аналіз результатів дослідно-експериментальної 

роботи став підставою для висновку, що обґрунтовані нами й упроваджені 

в практику педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками є результативними й можуть бути в нагоді в процесі 

підготовки майбутніх працівників соціальної та освітньої галузей у ВНЗ.  

 

Основні положення розділу викладені у 4 публікаціях автора [58, 59, 

61, 63]. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне 

розв‘язання наукової проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками.  

1. На підставі аналізу наукових досліджень констатуємо, що порушена 

проблема має складний, міждисциплінарний характер. На сьогодні 

у вітчизняній науці дослідження питань, пов‘язаних із підготовкою 

майбутніх соціальних педагогів до впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у роботу з дошкільниками, є локальними та поодинокими. 

Натомість з огляду на соціальну значущість нині потрібен ґрунтовний 

науковий пошук у напрямі теоретичного осмислення й емпіричної апробації 

шляхів вирішення цих питань. 

2. На основі вивчення психолого-педагогічних джерел 

здоров‘язбережувальні технології в роботі соціального педагога 

з дошкільниками визначено в дослідженні як сукупність і послідовність 

операцій і процедур, що передбачають відбір і застосування відповідних 

засобів розвитку соціальності вихованців через формування в них знань 

про здоров‘я та шляхи підтримання його належного стану, 

здоров‘язбережувальних умінь і навичок, ціннісного ставлення до здоров‘я, 

а також засвоєння стратегій поведінки щодо збереження власного здоров‘я 

та здоров‘я інших. З‘ясовано, що зазначені технології забезпечують 

створення в освітньому закладі здоров‘язбережувального середовища, 

яке з соціально-педагогічних позицій розуміємо як активне щодо здоров‘я 

дитини оточення, що сприяє формуванню у вихованця уявлень про здоров‘я 

як цінність, створенню позитивної мотивації до ведення здорового способу 

життя, підвищенню відповідальності за особисте здоров‘я та здоров‘я родини 

тощо. 
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Встановлено, що різні види здоров‘язбережувальних технологій – 

власне здоров‘язбережувальні, оздоровлювальні, технології навчання 

здоров‘я – поєднуються загальною освітньою спрямованістю 

й адаптованістю до навчально-виховного процесу закладів освіти, важливою 

умовою їх ефективної реалізації є відповідна професійна підготовка 

майбутніх соціальних педагогів. 

3. Підготовку майбутніх фахівців до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками визначено 

як процес набуття студентами професійної готовності до відповідної 

соціально-педагогічної діяльності, що передбачає теоретичне 

й інструментальне оволодіння сукупністю та послідовністю операцій 

і процедур створення здоров‘язбережувального середовища ДНЗ, розвиток 

спроможності здійснювати відбір здоров‘язбережувальних засобів, 

за допомогою яких відбувається формування в особистості дошкільника 

здоров‘язбережувального аспекту соціальності, і застосовувати 

їх на практиці.  

Педагогічна діагностика професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками за трьома виділеними критеріями (когнітивно-

пізнавальний, мотиваційно-ціннісний, особистісно-діяльнісний) показала 

домінування достатнього та низького рівня готовності студентів практично 

за всіма показниками.  

4. У ході дослідження теоретично обґрунтовано та розроблено 

педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками:  

– застосування рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

для формування в них цілісних уявлень про суть, структуру та соціальне 
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значення здоров‘язбережувальної діяльності фахівця й основні засади 

технологізації такої діяльності в здоров‘язбережувальному середовищі; 

– забезпечення суб‘єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом 

застосування у процесі професійної підготовки засобів ситуаційної 

педагогіки, запровадження інтерактивних форм і методів навчання; 

– спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності 

на задоволення індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях 

здоров‘язбереження, збагачення їхнього персонального 

здоров‘язбережувального досвіду. 

5. Дослідно-експериментальна робота з упровадження педагогічних 

умов, що передбачала зокрема кількісний і якісний аналіз результативності 

експериментальної діяльності за визначеними критеріями, продемонструвала 

позитивні зміни в готовності студентів експериментальної групи 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками, підтвердивши гіпотезу, висунуту на початку дослідження. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпне розв‘язання 

проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. Подальша 

робота в цьому напрямі потребує ґрунтовного вивчення процесу формування 

готовності фахівців соціальної та освітньої сфери до реалізації 

здоров‘язбережувальних технологій із різними віковими групами в різних 

соціальних середовищах.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Методика діагностики рівня готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

 

1. Як Ви оцінюєте свій рівень орієнтування в тезаурусі соціально-

педагогічних понять у галузі здоров‘язбереження, соціального виховання 

дошкільників, роботи з цією віковою групою в різних соціальних 

середовищах; знань понятійно-дефінційної основи процесу організації різних 

видів здоров‘язбережувальної діяльності тощо?  

а) низький; 

б) достатній; 

в) високий; 

г) складно відповісти. 

 

2. Як Ви вважаєте, чи є тотожними поняття ,,здоров‘язбережувальні 

технології‖ і ,,здоров‘яформувальні технології‖?  

а) ці поняття тотожні, синонімічні; 

б) ці поняття мають відмінності, але взаємопов‗язані; 

в) складно визначитися. 

 

3. Закінчіть, будь ласка, речення: 

Здоров‘язбережувальні технології – це … 

Здоров‘яформувальні технології – це … 

 

4. Якою мірою Вас цікавлять проблеми використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками?  

а) дуже цікавлять; 

б) скоріше цікавлять, ніж не цікавлять; 

в) складно визначитися; 

г) скоріше не цікавлять, ніж цікавлять; 

д) зовсім не цікавлять. 
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5. Визначте, якою мірою Ви володієте тими чи іншими знаннями щодо 

використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

(5 – глибоко володію; 4 – достатньою мірою; 3 – складно відповісти;               

2 – обізнана (-ий) поверхнево; 1 – не обізнана (-ий)). 

 

Таблиця А.1 

Опитувальник з оцінки знань із проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій 

 

№ 

п/п 

Компоненти знань із проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій 

Самооцінка  

в балах 

1. 

Основні визначення здоров‘я. Біологічна, соціальна 

та психологічна суть здоров‘я. Взаємозв‘язок 

суспільного, групового й індивідуального рівня 

здоров‘я 

1 2 3 4 5 

2. 
Ознаки та фактори здоров‘я дошкільників і його 

кількісне оцінювання 
1 2 3 4 5 

3. 
Ґенеза розуміння поняття „здоров‘я‖ 

у стародавньому світі 
1 2 3 4 5 

4. 
Філософія здоров‘я у структурі соціальності 

суспільства в різні історичні періоди 
1 2 3 4 5 

5. 

Суть державної політики в галузі 

здоров‘язбереження дітей дошкільного віку та її 

реалізація в сучасних ДНЗ 

1 2 3 4 5 

6. 

Визначення й характеристика понять 

„здоров‘язбережувальні технології‖ та 

„здоров‘яформувальні технології‖ 

1 2 3 4 5 

7. 

Види здоров‘язбережувальних технологій, 

упроваджуваних у вихованні дошкільників 

у сучасних ДНЗ 

1 2 3 4 5 

8. 

Принципи впровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у соціально-педагогічній роботі 

з дошкільниками в сучасних ДНЗ 

1 2 3 4 5 

9. 

Професійні функції, знання та вміння соціального 

педагога як суб‘єкта впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

1 2 3 4 5 

10. 

Вітчизняна інфраструктура в галузі 

здоров‘язбереження дітей і молоді та можливості 

взаємодії соціального педагога й різних соціальних 

інститутів у питаннях здоров‘язбереження дітей 

дошкільного віку 

1 2 3 4 5 



248 

2
4
8
 

 

6. У чому, із Вашого погляду, полягає суть готовності майбутнього 

соціального педагога до використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками? (Підкресліть лише три із запропонованих 

варіанти відповіді). 

– у сформованості професійно-педагогічної спрямованості особистості 

фахівця на здійснення здоров‘язбережувального напряму професійно-

педагогічної діяльності;  

– у наявності психолого-педагогічних знань, оволодіння якими 

забезпечує теоретичну готовність соціального педагога до здійснення 

здоров‘язбережувального напряму професійно-педагогічної діяльності;  

– у здатності досягнення певних кількісних і якісних результатів 

здоров‘язбережувальної діяльності соціального педагога; 

– у сформованості сукупності вмінь, якість вироблення яких 

є необхідною умовою для реалізації здоров‘язбережувальної професійно-

педагогічної діяльності, успішного та адекватного розв‘язання різноманітних 

педагогічних ситуацій у роботі з дошкільниками; 

– у здатності до аналізу, осмислення, самоаналізу виконаної роботи, 

для чого необхідні критичність мислення, спроможність до оцінних суджень, 

рефлексії та корекції результатів здоров‘язбережувальної діяльності в роботі 

з дошкільниками; 

– у спроможності соціального педагога до досягнення високого 

соціального статусу та визнання оточенням, ствердження важливості 

професійної діяльності фахівця в розв‘язанні сучасних проблем, зокрема 

проблеми здоров‘язбереження дошкільників; 

– у можливості творчої реалізації професійних знань і вмінь, 

виявляння соціальної активності при здійсненні соціально-педагогічної 

діяльності зі здоров‘язбереження дошкільників; 

– у задоволенні власних матеріальних потреб у професійній діяльності. 

 

7. Чи вважаєте Ви здоров‘язбережувальну діяльність важливим 

напрямом соціально-педагогічної роботи? 

а) так; 

б) ні; 

в) не знаю. 

 

8. Чи відчуваєте Ви потребу у здобутті психолого-педагогічних знань, 

оволодіння якими забезпечує теоретичну готовність соціального педагога 

до здійснення здоров‘язбережувального напряму професійно-педагогічної 

діяльності?  

а) так, відчуваю; 

б) скоріше відчуваю, ніж ні; 

в) складно відповісти; 

г) ні, не відчуваю. 
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9. Як Ви ставитеся до підготовки до використання 
здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками?  

а) ставлюсь із великим зацікавленням, уважаю використання 
здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками одним 
із найважливіших аспектів у роботі соціального педагога; 

б) уважаю це одним із напрямів професійної діяльності соціального 
педагога разом із іншими; 

в) сприймаю цю діяльність як окремі виховні заходи, які можна 
проводити лише в окремих випадках; 

г) ставлюсь до використання здоров‘язбережувальних технологій 
у роботі з дошкільниками як до громадського доручення, бо це не входить 
до професійних обов‘язків соціальних педагогів; 

д) ставлюсь негативно, бо це марна трата часу й гальмує виконання 
основних професійних обов‘язків. 

 
10. Прочитайте наведені нижче судження й оберіть не більше трьох 

із них, які якнайбільше співвідносні з Вашими поглядами. 
Особисто для мене підготовка до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками – це … 
– додаткова перспектива зробити кар‗єру; 
– цікава можливість дізнатися більше про способи збереження 

здоров‘я; 
– засіб отримання високих навчальних балів;  
– засіб забезпечення власних матеріальних потреб; 
– необхідна умова збереження здоров‘я молодого покоління; 
– спосіб здобуття знань і вироблення вмінь щодо виховання 

дошкільників; 
– задоволення потреби в розумінні дітей; 
– основа розвитку особистісних і професійних якостей; 
– спосіб досягнення гарантованої якості світового життя;   
– професійна необхідність; 
– можливість засвоїти технологічний підхід до збереження здоров‘я 

дітей; 
– додаткове навантаження. 
 
11. Які мотиви спонукають Вас використовувати 

здоров‘язбережувальні технології на практиці? Оцініть їх за п’ятибальною 
шкалою (5 – максимальна оцінка; 1 – мінімальна оцінка).  

1) сформованість спеціальних знань із фахових дисциплін; 
2) консультування з викладачем-наставником; 
3) наявність певного професійного досвіду; 
4) власне бажання; 
5) вимоги бази практики; 
6) матеріальне стимулювання діяльність (отримання високих 

балів, відзнак тощо). 
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12. Як ви оцінюєте свої можливості щодо практичного використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками?  

а) упевнений (а), що в мене є такі можливості; 

б) майже впевнений (а), що в мене є такі можливості; 

в) думаю, що в мене є такі можливості; 

г) думаю, що в мене немає таких можливостей; 

д) упевнений (а), що в мене немає таких можливості. 

 

13. Оцініть свій рівень сформованості зазначених педагогічних умінь 

щодо використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками на практиці(5 – сформований значною мірою;                          

4 – сформований достатньо; 3 – складно відповісти; 2 – не достатньо 

сформований; 1 – не сформований): 

Таблиця А.2 

Самооцінка сформованості в майбутніх соціальних педагогів 

педагогічних умінь щодо використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками в умовах педагогічної практики 

 

№ 

п/п 

Уміння з проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій 
Самооцінка в балах 

1. 
Уміння запроваджувати інтерактивні методи 

в роботі з дошкільниками 
5 4 3 2 1 

2. 

Уміння адекватно оцінити стан соціальної 

вихованості дошкільників у питаннях здоров‘я 

збереження та прогнозувати його розвиток 

5 4 3 2 1 

3. 

Уміння творчо підходити й ефективно 

запроваджувати здоров‘язбережувальні форми й 

методи у роботі з дошкільниками 

5 4 3 2 1 

4. 

Уміння визначати мету та прогнозувати 

результати здоров‘язбережувальної роботи 

з дошкільниками 

5 4 3 2 1 

5. 

Уміння визначати психологічні особливості 

дошкільників із метою виявлення соціально-

педагогічних проблем, пов‘язаних 

із здоров‘язбереженням 

5 4 3 2 1 

6. 
Уміння орієнтуватися в нових соціально-

педагогічних ситуаціях 
5 4 3 2 1 

7. 

Уміння враховувати нові соціальні процеси та 

явища в процесі використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками 

5 4 3 2 1 

Продовж. табл. А.2 
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№ 

п/п 

Уміння з проблем використання 

здоров‘язбережувальних технологій 
Самооцінка в балах 

8. 
Уміння профілакувати, виявляти, аналізувати та 

вирішувати конфлікти 
5 4 3 2 1 

9. 

Уміння змінювати чинну програму 

щодо здоров‘язбереження дошкільників 

відповідно до сучасних потреб практики 

5 4 3 2 1 

10. 

Уміння сприймати нові погляди та ідеї щодо 

формування в дошкільників 

здоров‘язбережувальних знань, умінь і якостей, 

своєчасно відмовлятися від застарілих, але поки 

що загальноприйнятих поглядів 

5 4 3 2 1 

11. 
Уміння орієнтувати свою діяльність на розвиток 

соціальності дошкільників 
5 4 3 2 1 

12. 

Уміння підтримувати партнерські стосунки між 

дітьми та їхніми батьками, вихователями, 

уникати авторитарного спілкування 

5 4 3 2 1 

13. 
Уміння відстоювати власну точку зору, 

не нав‘язуючи її 
5 4 3 2 1 

14. 

Уміння об‘єднувати фахівців для виконання 

завдань здоров‘язбереження дошкільників, 

заохочуючи до спільної суспільно корисної 

діяльності волонтерську молодь 

5 4 3 2 1 

 

14. Які методи та заходи Ви вважаєте найбільш ефективними 

щодо підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі із дошкільниками                        

(5 – максимально ефективні; 1 – мінімально ефективні) 
– семінари        5     4    3    2    1 
– лекції        5     4    3    2    1 
– диспут з елементами тренінгу    5     4    3    2    1 
– індивідуальні консультації     5     4    3    2    1 
– ситуаційно-рольові ігри     5     4    3    2    1 
– демонстрація роликів      5     4    3    2    1 
– ігри-драматизації      5     4    3    2    1 
– ,,Мозкові штурми‖      5     4    3    2    1 
– аналіз проблемної ситуації     5     4    3    2    1  
– ситуаційно-рольові ігри     5     4    3    2    1 
– тренінги        5     4    3    2    1 
– дослідницькі проекти     5     4    3    2    1 
– ігрові та не ігрові імітаційні методи   5     4    3    2    1 
– рольові ігри       5     4    3    2    1 
– залікові заняття      5     4    3    2    1 
– відкриті заняття досвідчених викладачів  5     4    3    2    1 
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15. Якими професійно значущими якості, із Вашого погляду, 

визначається спроможність соціального педагога до здійснення 

здоров‘язбережувальної діяльності?  

 

1. Соціальна активність. 

2. Громадянськість. 

3. Доброта. 

4. Справедливість. 

5. Чуйність. 

6. Комунікабельність. 

7. Професійна майстерність. 

8. Терпимість. 

9. Ініціативність. 

10. Підприємливість. 

11. Гнучкість, мобільність. 

12. Відповідальне ставлення до справи. 

13. Вимогливість. 

14. Самодисципліна. 

15. Наполегливість. 

16. Уважність. 

17. Принциповість. 

18. Здатність до керування людьми. 

19. Здатність до розуміння дитини. 

20. Порядність. 

 

Дякуємо за відповіді! 
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Додаток Б 

Таблиця Б.1 

Перелік тем, якими було доповнено зміст навчальних дисциплін 

із проблеми впровадження здоров’язбережувальних технологій у 

виховний процес ДНЗ 
№ 

п\п 

Навчальна 

дисципліна 
Мета вивчення дисциплін 

Теми, внесені у зміст навчальних 

дисциплін 

1 Соціологія Оволодіння категоріальним 

апаратом соціології, формування 

в майбутніх соціальних педагогів 

системи знань про соціальну 

систему суспільства, розуміння 

суті соціального життя 

та соціальної структури 

суспільства, а також формування 

навичок аналізу соціальних явищ 

і процесів, соціальної діяльності 

та поведінки 

– Здоров‘я як соціальне явище. 

– Соціологія сім‘ї. 

– Здоров‘я особистості 

в етносоціології та соціології нації. 

– Місце здоров‘я в 

національному відродженні нації 

2 Філософія Забезпечення засвоєння 

специфіки філософського 

досягнення дійсності, 

ознайомлення з чинними 

філософськими концепціями, 

якими розкривається поліфонізм 

та плюралізм філософського 

мислення, створення умов 

для формування світоглядно-

методологічної культури 

студентів 

– Місце здоров‘я у світогляді 

людини. 

– Усвідомлення людиною 

значення власного життя 

та здоров‘я в процесі духовного 

становлення особистості. 

– Здоров‘язбережувальний 

освітній простір у контексті 

становлення світогляду людини. 

– Свідомість і тілесність 

у діалектичній єдності пізнання 

й перетворення світу 

3 Фізична 

культура 

Знання й дотримання основ 

здорового способу життя 

на різних вікових етапах, 

особливо в дошкільному віці; 

знання основ організації 

й методики запровадження 

найбільш ефективних видів 

і форм раціональної рухової 

діяльності й уміння 

запроваджувати їх на практиці 

та у своїй руховій активності; 

знання основ методики 

оздоровлення дітей дошкільного 

віку 

– Вікові особливості рухової 

активності в дошкільному віці. 

– Фізична культура в сім‘ї. 

– Вплив занять фізичними 

вправами на гармонійний розвиток 

дитини. 

– Шкідливі звички батьків 

та їх вплив на дітей. 

– Рухова активність у грі 

для дітей дошкільного віку. 

– Технології оздоровлення дітей 

дошкільного віку 
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Додаток В 

 

Програма упровадження умов професійної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками у вищому навчальному закладі 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками:  

– здійснення рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

для формування в них цілісних уявлень про суть, структуру та соціальне 

значення здоров‘язбережувальної діяльності фахівця й основні засади 

технологізації такої діяльності у здоров‘язбережувальному середовищі; 

– забезпечення суб‘єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом 

застосування у процесі професійної підготовки засобів ситуаційної 

педагогіки, запровадження інтерактивних форм і методів навчання; 

– спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності 

на задоволення індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях 

здоров‘язбереження, збагачення їхнього персонального 

здоров‘язбережувального досвіду. 

Умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками у вищому навчальному закладі відповідають таким вимогам 

до процесу професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів:  

– узгоджуються з загальною концепцією підготовки фахівців – 

майбутніх соціальних педагогів – відображеною в нормативній документації 

та працях учених; 

– укладаються в організаційні умови підготовки фахівців у ВНЗ, 

відповідаючи всім компонентам освітнього процесу: меті, завданням, 

принципам, змісту, формам і методам тощо; 
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– сприяють досягненню результату професійної підготовки, 

збагачуючи всі компоненти фахової підготовки майбутніх соціальних 

педагогів – формування професійних знань, умінь і навичок, соціально-

професійного досвіду, розвиток особистісно-професійних характеристик, 

професійної суб‘єктності тощо; 

– відповідають суспільним вимогам до майбутніх фахівців 

й індивідуальним потребам студентів у галузі професійної освіти 

та здоров‘язбереження, спрямовані на їх задоволення, сприяють розвитку 

особистості майбутнього фахівця. 

Педагогічні умови є необхідними й достатніми для досягнення мети 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров‘язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 

Координаційно-творча група: викладачі, куратори академічних груп, 

психологічна служба ВНЗ, представники соціальних служб, громадських 

організацій, медичних закладів та інших структур, що входять до соціального 

середовища, із якими координується соціально-педагогічна діяльність ВНЗ. 

До співпраці залучаються психологи та вихователі ДНЗ, соціальні 

працівники, юристи тощо. 

Для реалізації програми передбачається два етапи: підготовчий 

та основний. 

І етап – підготовчий 

Перший, підготовчий, етап спрямований на підготовку всіх суб‘єктів 

педагогічного процесу до впровадження умов, розробку та збагачення 

необхідного змістово-методичного забезпечення, прогнозування досягнень, 

проектування та планування розвитку процесу. 

Інтерактивні семінари 

Тема 1. Навчання здоров‘язбереження – основа якісної підготовки 

майбутнього фахівця соціальної сфери. 

Тема 2. Здоров‘язбережувальні технології: міждисциплінарний підхід. 

Тема 3. Основи виховної роботи щодо збереження здоров‘я кожного 

студента: прищеплення здорового способу життя та профілактика адитивної 

поведінки (для кураторів академічних груп). 
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Міжвузівські та регіональні семінари 

Міжвузівський семінар „Підготовка майбутнього педагога 

у здоров‘язбережувальному просторі вищого навчального закладу‖. 

У межах семінару висвітлено такі питання: 

1. Теретико-методологічні основи створення здоров‘язбережувального 

простору навчального закладу. 

2. Здоров‘язбережувальні технології як основа підготовки сучасного 

педагога. 

3. Досвід упровадження здоров‘язбережувальних технологій у галузі 

освітий різних соціальних інституціях суспільства. 

Міжвузівський семінар „Актуальні питання підготовки та роботи 

фахівців соціальної й педагогічної сфер за умов сучасних соціокультурних 

трансформацій‖. 

У межах семінару висвітлено такі питання: 

1. Упровадження інноваційних технологій у процес професійної 

підготовки фахівців соціальної та педагогічної галузей. 

2. Створення інноваційного виховного простору як перспективний 

напрям роботи фахівців соціальної та педагогічної галузей. 

3. Досвід організації соціальної та соціально-педагогічної роботи 

в різних соціальних інституціях суспільства. 

Регіональний семінар „Формування ціннісної сфери майбутнього 

фахівця в умовах підвищення соціальної цінності здоров‘я 

та здоров‘язбереження‖.  

У межах семінару висвітлено такі питання: 

1. Шляхи підвищення рівня здоров‘язбережувальної компетентності 

майбутніх педагогів. 

2. Засоби формування ціннісного ставлення студентів до власного 

здоров‘я та здоров‘я оточення. 

3. Сучасні здоров‘язбережувальні технології як об‘єкт навчальної 

діяльності студентів. 

4. Створення здоров‘язбережувальної інфраструктури навчальних 

закладів. 
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Круглі столи 

Тема 1. Інноваційні форми виховної роботи зі студентами в напрямі 

формування здорового способу життя. 

Тема 2. Здоров‘язбережувальна компетентність особистості: реалії 

сучасного суспільства. 

Тема 3. Організація та проведення виховної роботи з розвитку 

здоров‘язбережувальної поведінки студентів у вищому навчальному закладі.  

Майстер класи з проблем:  

1. Запровадження методичної системи В. І. Жохова в освітніх закладах 

м. Харкова: обмін педагогічним досвідом. 

2. Навчання педагогічної молоді прийомів правильної постави 

та дихання в процесі професійної діяльності. 

3. Прийоми збагачення здоров‘язбережувальною проблематикою 

дисциплін професійно-практичного циклу. 

4. Прийоми укладання методичних посібників для студентів із проблем 

здоров‘язбереження. 

5. Технології профілактики професійного вигорання фахівців 

соціальної та педагогічної галузей. 

Зустрічі з фахівцями на теми: 

1. Підготовка студентської молоді до свідомого батьківства (зустрічі 

з лікарями). 

2. Упровадження здоров‘язбережувальних технологій у ДНЗ (зустрічі 

з вихователями та методистами ДНЗ). 

Засідання „Клубу кураторів‖ для обговорення питань: 

1. Специфіка організації практичних здоров‘язбережувальних занять 

для студентів. 

2. Методики діагностики здоров‘я студентів у групі. 

3. Взаємодія куратора та психологічної служби ВНЗ у збереженні 

емоційного здоров‘я учасників освітнього процесу. 

4. Методика організації виховних заходів спрямованих на згуртування 

колективу, в інтегрованій студентській групі. 

5. Прийоми налагодження індивідуальної роботи зі студентами 

з проблемами здоров‘я. 

6. Специфіка організації індивідуальних консультацій кураторів 

академічних групі з соціальним педагогом, та психологом. 
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ІІ етап – основний 

Другий, основний, етап спрямований безпосередньо на реалізацію 

теоретично обґрунтованих та підготовлених до впровадження умов в освітній 

процес ВНЗ завдяки впровадженню в практику підготовки студентів 

збагаченого на основі здійснення рефлексивно-середовищного підходу змісту 

навчання в галузі здоров‘язбережувальної діяльності фахівця; 

реалізаціїв процесі професійної підготовки студентів засобів ситуаційної 

педагогіки, запровадженню інтерактивних форм та методів професійної 

підготовки; активізацію позааудиторної діяльності в питаннях 

здоров‘язбереження студентів. 

1-а умова 

1. Робочі навчальні програми та методичні комплекси дисциплін 

циклів гуманітарних і соціально-економічних дисциплін, природничо-

наукової підготовки, а також професійної та практичної підготовки було 

вдосконалено та збагачено необхідними відомостями. Їх упровадження 

у підготовку майбутніх фахівців на основному етапі експериментального 

дослідження досить повно забезпечило підготовку студентів до сприйняття 

інформації щодо використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

2. Для збагачення змісту освіти студентів – майбутніх соціальних 

педагогів–було розроблено й упроваджено в освітній процес два спецкурси, 

безпосередньо спрямовані на підготовку майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров‘язбережувальних технологій у власній професійній 

діяльності: „Соціально-педагогічні технології збереження та відновлення 

здоров’я людини” та „Здоров’язбережувальні технології в роботі 

соціального педагога з дошкільниками”. 

3. Удосконалено зміст соціально-педагогічної практики студентів 

Зокрема, було розроблено, методично обґрунтовано й запроваджено новий 

вид навчальної практики – „Соціально-виховна практика в ДНЗ”, що 

розрахована на студентів 2-го курсу, проводилася у 3-му семестрі без відриву 

від навчального процесу. 
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2-а умова 

1. Запровадження в освітньому процесі різноманітних модифікацій 

традиційних для ВНЗ форм організації занять (лекція, семінарські, практичні 

та лабораторні заняття) із застосуванням засобів ситуаційної педагогіки, 

запровадженням інтерактивних форм і методів: 

– творчих ситуацій; 

– методів стимулювання й мотивації; 

– створення ситуації новизни, актуальності; 

– стимулювання зацікавленості, творчого інтересу студентів. 

2. Уведення у структуру занять щодо здоров‘я збереження молодого 

покоління цікавих прикладів, міні дослідів, обговорень парадоксальних 

фактів, створення казкових чи фантастичних передбачень.  

3. Проведення цікавих аналогій, що обговорювалися викладачем 

разом зі студентами при розгляді різноманітних фактів у галузі здоров‘я та 

здоров‘язбереження, які стимулювали інтерес до самостійного навчання, 

творчого пошуку).  

4. Створення ситуації емоційного переживання; проведення 

розвивальних ігор, спрямованих на психологічне визволення 

„правопівкульних‖ процесів несвідомої обробки інформації, розвиток 

інтуїції, стимулювання натхнення. 

5. Запровадження методу відкриття зі складними ситуаціями, 

що виникають у студентів на заняттях, під час соціально-педагогічної 

практики, за дозвілля для реалізації вироблених навичок у розв‘язанні 

проблем. 

6. Створенняння ситуації з можливістю вибору, коли самі студенти 

перевіряли свій власний вибір у галузі здоров‘язбереження та професійної 

діяльності, а педагог виконував роль помічника-консультанта. 

7. Моделювання ситуацій морального переживання, цікавості, 

подиву(створення на заняттях ефекту здивування, захоплення, недовіри 

переконливими прикладами), запровадження прийомів образності, що були 

основною формування у студентів глибокого пізнавального інтересу 

до впровадження здоров‘язбережувальних технологій у професійній 

діяльності з дошкільниками. 
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8. Провідними формами інтерактивного навчання, що широко 

запроваджувалися під час теоретичного навчання студентів були такі: 

проблемна лекція-бесіда, семінар-дискусія, під час яких відбувалося 

обговорення й розв‘язання теоретичних і практичних проблем курсу, 

розвиток у студентів творчого мислення, формування в них умінь визначати 

свою позицію, професійно реалізовувати знання за різних навчально-

професійних умов.  

9. Навчальна дискусія була включена у практику проведення 

лекційних і семінарських занять із підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров‘язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

10. На практичних заняттях зі студентами передбачалося 

запровадження кейс-методу з метою формування в них реалістичних уявлень 

про майбутню галузь професійної діяльності, відпрацювання варіантів 

розв‘язання проблемних, конфліктних ситуацій.  

11. Запроваджувалися тренінгові форми навчання, що на відміну 

від традиційних, значно більшою мірою активізували потенціал студентів. 

12. Проводився захист соціально-педагогічних програм, проектів 

здоров‘язбережувального змісту. 

 

3-я умова 

1. Майбутні соціальні педагоги долучалися до участі в різноманітних 

позааудиторних заходах: благодійні ярмарки, соціально-педагогічні 

ігротеки на свіжому повітрі: „Здоровязбережувальні ігри у ДНЗ‖, „Рухлива 

гра збирає друзів‖, акції на підтримку ВІЛ-інфікованих „Свіча солідарності‖, 

на захист прав дітей „Діти мають право на здоров‘я‖, рекламні акції 

„Подаруй життя‖, „Не пали в моїй присутності!‖, „Бути здоровим – модно!‖, 

фестивалі для дітей-інвалідів „Серцем до серця‖, фестиваль соціальної 

реклами, вулична хода „Молодь проти наркотиків‖ тощо.  

2. Серед ефективних традиційних форм виховної роботи зі студентами 

було обрано такі: круглі столи „Аналіз екологічного стану міста‖, 

„Студентство і здоровий спосіб життя‖; студентська конференція 

„Формування валеологічної культури студентів‖; інтелектуальний конкурс 

„Міс Валеологія‖; виховні заходи до „Всесвітнього дня боротьби 
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зі СНІДом‖, конкурси соціально-педагогічних плакатів та роликів.  

3. У межах  кураторських годин було організовано традиційні та 

інноваційні форми позанавчальної виховної роботи: цикл лекцій-бесід 

священиків, психологів, медиків; робота дискусійних клубів 

здоров‘язбережувальної проблематики, гуртків (наприклад, гурток 

„Професійне здоров‘я‖) тощо.  

4. Серед студентів проводилися виставка-конкурс „Природа 

і здоровʼя‖, екологічна виставка творчих робіт „Хенд Мейд: друге життя 

пластику‖, щорічні фотоконкурси „Здорове покоління‖, „Пані Зима‖, 

виставка-презентація „Щедроти твої, Слобожанщино‖, участь у міській 

еколого-валеологічній акції „Зелена толока‖, конкурс 

здоровʼязбережувальних плакатів „Мій голос я віддаю за здорове 

майбутнє‖.  

5. Серед інноваційних форм роботи можемо відзначити роботу 

кіноклубу „ЗдоровТВ‖, на засіданнях якого студенти спільно з викладачами 

й кураторами переглядали художні й документальні фільми про здоров‘я 

людини, його чинники та можливості його збереження. 
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Додаток Г 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент науки і освіти 

Харківської обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія‖ 

Харківської обласної ради 

 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи  

 

 

 

 

Василенко  Олена  Миколаївна 

 

 

 

 

 

С П Е Ц К У Р С 

 

Соціально-педагогічні технології  

збереження та відновлення здоров’я людини 
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Пояснювальна записка  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

За умов трансформації українського суспільства особливої значущості 

набуває питання виховання здорової нації, пошук оптимальних шляхів 

розв‘язання проблеми збереження та зміцнення здоров'я населення, зокрема 

молоді. На жаль, на сучасному етапі питання збереження здоров'я молодого 

покоління залишається досить гострим, а показники й тенденції залишаються 

незадовільними.  

Програма курсу „Соціально-педагогічні технології збереження 

та відновлення здоров‘я людини‖. 

Перший рівень – теоретичний. Висвітлюються теоретико-методичні 

проблеми стану здоров‘я дітей, фактори впливу на здоров‘я дитини та заходи 

щодо покращення охорони здоров‘я та зниження захворюваності дітей 

у закладах освіти. 

Другий рівень – практичний. Студенти ознайомлюються 

та спрямовуються на можливості особистості щодо визначення вибору 

поведінки для розв‘язання соціальних проблем у сфері здоров‘я. 

Мета курсу: ознайомити майбутніх соціальних педагогів із поняттями 

соціального, психологічного, фізичного, духовного здоров‘я, поняттям 

„здоров‘я‖ з філософської точки зору, шляхами, формами та методами 

формування здорового способу життя дітей і молоді, соціально-

педагогічними технологіями збереження й відновлення здоров‘я людини; 

надати студентам базові знання з теорії формування здорового способу 

життя, розглянути практику її впровадження, прищепити основи навичок 

розробки й оцінювання проектів із формування здорового способу життя; 

підготувати студентів до просвітницької роботи з різними категоріями 

населення про важливість формування валеологічного світогляду 

та створення сталих мотиваційних установок на ведення здорового способу 

життя як однієї з головних умов формування, збереження та зміцнення 

фізичного, психічного, духовного й соціального здоров‘я. 

Завдання курсу: 

– формувати систему знань про закономірності, принципи й методи 

виховного процесу в галузі збереження та відновлення здоров‘я; 
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– створити умови для активізації пізнавальної діяльності студентів; 

– стимулювати самостійну діяльність під час освоєння змісту 

дисципліни та формування необхідних компетенцій; 

– допомогти майбутнім соціальним педагогам систематизувати, 

уточнити та розширити свої знання в питаннях формування, збереження 

та зміцнення здоров‘я людини як напряму соціально-педагогічної роботи, 

уміння володіти ситуацією. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студенти повинні 

знати: 

– основні поняття дисципліни „Соціально-педагогічні технології 

відновлення та збереження здоров‘я людини‖; 

– провідні визначення і концепції щодо збереження та відновлення 

здоров‘я; 

–  факти історії соціально-педагогічної підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до формування здорового способу життя дітей і молоді; 

–  характерні ознаки роботи соціального педагога щодо зміцнення та 

збереження здоров‘я нації–теоретичні знання сучасних теорій, концепції 

формування здорового способу життя; 

– основи законодавства України щодо формування здорового способу 

життя; 

– суть розробки та впровадження проектів із формування здорового 

способу життя; 

уміти: 

– аналізувати суспільні явища та їх вплив на формування здоров‘я 

дитини; 

– давати характеристику стану здоров‘я в країні; 

– здійснювати історіографічний та джерелознавчий аналіз соціально-

педагогічних процесів; 

– запроваджувати на практиці передові методики й сучасні технології 

в роботі з різними категоріями населення щодо пропаганди здорового 

способу життя; 

– планувати навчальний процес і проводити заходи 

щодо профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі; 
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– організовувати та проводити науково-дослідну і методичну роботу 

з проблем збереження та відновлення здоров‘я; 

– запроваджувати методи педагогічного контролю в конкретних 

ситуаціях професійної діяльності; 

– визначати причини помилок в процесі професійної діяльності 

й добирати методику їх усунення. 

Взаємозв’язок з іншими дисциплінами: 

1) із філософією, тому що вона є базою для осмислення цілей 

виховання й освіти на сучасному етапі розвитку педагогічного знання; 

2) із психологією – через закони розвитку психіки людини;  

3) педагогікою розробляються закони управління розвитком 

особистості, які враховуються в практичній діяльності; 

4) із анатомією, як базою для розуміння біологічної сутності людини; 

5) із фізіологією, тому що знання закономірностей функціонування 

вищої нервової діяльності дає можливість конструювати розвивальні, 

навчальні технології, які сприяють оптимальному розвиткові особистості; 

6) із соціологією, оскільки результати соціологічних досліджень 

є базою для розв‘язання проблем, пов'язаних із соціалізацією особистості; 

7) із естетикою, яка допомагає визначити методи формування поняття 

про прекрасне в природі та суспільстві. 

Вирішення поставлених перед курсом завдань забезпечується завдяки 

проведенню лекційних, семінарських, практичних, консультативних занять 

у груповому та індивідуальному режимі. На заняттях запроваджуються 

методи психологічного тестування, тренінгу, стимулювання творчої 

діяльності, творчого особистісного проектування. Особлива увага надається 

запровадженню цих методів у практичній діяльності. 

Важливою умовою оволодіння студентами знаннями за програмою 

є активний засіб пошуку інформації в довідковій та іншій рекомендованій 

літературі, що стане в нагоді при дослідженні проблеми соціалізації 

особистості – більш широко та ґрунтовно. 
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1. Програма навчальної дисципліни 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ ЇЇ РОЗВ’ЯЗАННЯ 

ТЕМА 1.1. Медико-біологічні та соціально-педагогічні проблеми 

здоров’я дітей і молоді 

Суть поняття „здоров‘я‖. Основні визначення здоров‘я. Біологічна, 

соціальна та психологічна суть здоров‘я. Взаємозв‘язок суспільного, 

групового й індивідуального рівня здоров‘я. Ознаки здоров‘я та його 

кількісне оцінювання. Адаптація організму до зовнішніх факторів 

середовища. Показники здоров‘я. Фактори, що впливають на здоров‘я 

людини. Система охорони здоров‘я в Україні. Третій стан людини та його 

характеристика. Вплив способу життя на здоров‘я людини. Вплив 

несприятливого навколишнього середовища на стан здоров‘я. Загальний 

рівень здоров‘я населення України. Шляхи розв‘язання проблеми збереження 

здоров‘я населення України. 

ТЕМА 1.2. Поняття здоров’я у філософії 

Поняття здоров‘я Стародавнього світу. Генезис розуміння поняття 

„здоров‘я‖. Філософія здоров‘я християн. Філософія здоров‘я епохи 

Відродження. Розуміння поняття здоров‘я Нового часу й сьогодення. 

Соціальний сенс здоров‘я. Здоров‘я суспільства та особистості. Вплив 

факторів соціалізації на здоров‘я людини. 

ТЕМА 1.3. Державна молодіжна політика на сучасному етапі 

Суть державної молодіжної політики та її реалізації на сучасному етапі. 

Новітні вимоги до формування молодіжної політики України. Доктрина 

державної молодіжної політики – мета й завдання. 

ТЕМА 1.4. Структура соціально-педагогічних технологій 

формування здорового способу життя дітей та молоді 

Визначення й характеристика поняття „технологія‖. Сутнісна 

характеристика здоров‘язбережувальних технологій. Види 

здоров‘язбережувальних технологій, принципи впровадження, ієрархія.  

ТЕМА 1.5. Екологія та збереження здоров’я людини 

Розвиток екологічної культури сьогодення. Напрями екологічного 

виховання. Специфіка екологічного виховання. Засоби екологічного 

виховання. 
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МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ'Я ОСОБИСТОСТІ  

ТЕМА 2.1. Засоби масової інформації як особливий чинник 

формування здорового способу життя 

Вплив ЗМІ на формування здорового способу життя молодої 

особистості. Виявлення позитивних тенденцій впливу ЗМІ на формування 

здорового способу життя молодої людини. Деякі аспекти небажаного впливу 

ЗМІ на спосіб життя молодої людини. 

ТЕМА 2.2. Соціальна вулична робота як метод формування 

здорового способу життя дітей і молоді 

Мета й завдання вуличної соціальної роботи. Знання й уміння 

соціального педагога, який працює в умовах вуличного простору. Стратегія 

організації соціальної роботи в умовах вулиці. Обов‘язки членів бригади 

вуличної соціальної роботи. Особливості організації ігрових технік за умов 

вуличної соціальної роботи. Роль соціального педагога в організації вуличної 

здоров‘язбережувальної діяльності. Методика проведення командних 

соціально-педагогічних ігор з дітьми та підлітками в умовах вулиці. Масові 

вуличні свята як дієвий засіб здоров‘збережувальної діяльності. 

ТЕМА 2.3. Роль сім’ї у формуванні здорового способу життя дітей 

та молоді 

Сім‘я – головний інститут збереження фізичного, психологічного 

та духовного здоров‘я дитини; Роль сім‘ї в забезпеченні здоров‘я дітей; 

позитивний і негативний вплив сім‘ї на формування здорової особистості; 

проблеми сім‘ї, де є хвора дитина. 

ТЕМА 2.4. Теоретико-методичні засади попередження 

тютюнопаління та алкоголізму дітей і підлітків 

Історичний аспект виникнення шкідливих звичок у дітей і підлітків. 

Причини й наслідки, до яких призводять поширення тютюнопаління 

та алкоголізму в дітей і підлітків. Форми й методи профілактики 

тютюнопаління та алкоголізму в дітей і підлітків. 

ТЕМА 2.5. Профілактика ВІЛ/СНІДу та ризикованої поведінки 

серед вихованців притулків для неповнолітніх 

Проблема ВІЛ/СНІДу та шляхи передачі ВІЛ–інфекції. Профілактична 

робота з неповнолітніми в притулку.
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Таблиця Г.1 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього 
у тому числі 

л п лаб с с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

МОДУЛЬ 1. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ ТА ШЛЯХИ 

ЇЇ РОЗВ'ЯЗАННЯ 

Змістовий модуль 1.Теоретичний, історичний і законодавчий аспект діяльності з 

формування здорового способу життя 

Тема 1.1. Медико-біологічні та соціально-

педагогічні проблеми  здоров‘я дітей 

і молоді 

6 2 2   2 

Тема 1.2. Поняття здоров‘я у філософії. 4 2    2 

ТЕМА 1.3. Державна молодіжна політика 

на сучасному етапі 
4 2    2 

Тема 1.4. Структура соціально-

педагогічних технологій формування 

здорового способу життя дітей і молоді  

8 2 2  2 2 

Тема 1.5. Екологія та збереження здоров‘я 

людини 
6 2    4 

Разом за змістовим модулем 1 28 10 4  2 12 

МОДУЛЬ 2. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ 

ЗДОРОВ'Я  

Змістовий модуль 2.Чинники збереження та зміцнення здоров'я 

ТЕМА 2.1. Засоби масової інформації 

як особливий чинник формування 

здорового способу життя 

6 2   2 2 

ТЕМА 2.2. Соціальна вулична робота 

як метод формування здорового способу 

життя дітей і молоді 

6 2 2   2 

ТЕМА 2.3. Роль сім‘ї у формуванні 

здорового способу життя дітей і молоді 
4 2    2 

ТЕМА 2.4. Теоретико-методичні засади 

попередження тютюнопаління 

та алкоголізму дітей і підлітків 

6 2   2 2 

ТЕМА 2.5.Профілактика ВІЛ/СНІДу 

та ризикованої поведінки серед вихованців 

притулків для неповнолітніх 

4 2    2 

Разом за змістовим модулем 2 26 10 2  4 10 

Усього годин 54 20 6  6 22 
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Таблиця Г.2 

Теми практичних занять 

№ 

заняття 
Назва теми курсу 

Обсяг 

годин 

1 
Формування здорового способу життя як провідна умова 

ефективної соціально-педагогічної превенції до теми 1.1 
2 

2 
Програмування як основний метод планування 

соціально-педагогічної реабілітації до теми 1.4 
2 

3 
Методи стимулювання доцільної поведінки об'єкта 

соціально-педагогічної діяльності до теми №2.2. 
2 

 

 

 

Таблиця Г.3 

Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

Обсяг 

годин 

1 
Гра як засіб формування здорового способу життя 

підлітків до теми 1.4 
2 

2 

Методи формування свідомості як засоби формування 

здорового способу життя молодого покоління 

до теми 2.1 

2 

3 
Проблема алкоголізму та наркоманії в сучасному 

суспільстві до теми 2.4  
2 
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Таблиця Г.4 

Самостійна робота 

№ Тема самостійної роботи 
Обсяг 

годин 
Форма СРС Вид контролю 

1 
Сучасне розуміння здоров‘я 

людини 
2 

Написання 

реферату 

Захист 

реферату 

2 
Теоретичні засади формування 

здорового способу життя 
2 

Вибір основних 

параметрів, 

складання 

конспекту 

Представлення 

параметрів 

3 

Освітні програми формування 

здорового способу життя 

молоді 

2 

Вибір основних 

параметрів, 

складання 

конспекту 

Представлення 

параметрів 

4 

Професійна компетентність 

соціального педагога 

щодо формування здорового 

способу життя 

2 
Оформлення 

конспекту 

Перевірка 

конспекту 

5 
Історія діяльності з формування 

здорового способу життя 
2 

Оформлення 

конспекту 

Перевірка 

конспекту 

6 

Засоби масової інформації як 

особливий чинник формування 

здорового способу життя 

2 
Оформлення 

конспекту 

Перевірка 

конспекту 

7 

Соціальна вулична робота як 

метод роботи соціального 

педагога 

2 

Ознайомлення 

з основними 

поняттями 

Перевірка 

конспекту 

з порів. 

основних 

понять. 

8 

Роль сім‘ї у формуванні 

здорового способу життя дітей 

і молоді 

2 
Оформлення 

конспекту 

Перевірка 

конспекту 

9 

Тютюн, алкоголь, наркотики 

в молодіжному середовищі: 

уживання, залежність, 

ефективна профілактика 

2 

Вибір основних 

параметрів, 

складання 

конспекту 

Представлення 

параметрів 

10 

Технологія проведення 

тренінгів по формуванню 

здорового способу життя. 

4 

Вибір основних 

параметрів, 

складання 

конспекту 

Представлення 

параметрів 
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Методи навчання 

1. Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності 

(словесні методи: розповідь-пояснення, бесіда, лекція; методи 

унаочнення:ілюстрація демонстрація; практичні методи: вправи, лабораторні 

та практичні роботи, реферати).  

2. Дискриптивні методи.  

3. Наочні та практичні методи.  

4. Індуктивні й дедуктивні методи.  

5. Репродуктивні та проблемно-пошукові методи.  

6. Методи організації самостійної роботи студентів.  

7. Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної 

діяльності. 

8. Бінарні, інтегровані (універсальні) методи. 

 

Таблиця Г.5 

Шкала оцінювання: національна та ECTS 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90 – 100 А відмінно   

Зараховано 

82-89 В 
добре  

74-81 С 

64-73 D 
задовільно  

60-63 Е  

35-59 FX 

незадовільно 

з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано 

з можливістю 

повторного 

складання 

0-34 F 

незадовільно 

з обов‘язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

Не зараховано 

з обов‘язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

 

 



272 

2
7
2
 

 

Рекомендована література 

Базова література: 

1. Актуальні проблеми соціально-педагогічної роботи / 

Модульний курс дистанційного навчання / Капська А., Беспалько О., 

Вайнола Р.; Заг. ред. А. Капської . – К., 2002. – 164 с. 

2. Аналіз показників стану здоров‘я дітей і підлітків 

організованих колективів м. Харкова за підсумками поглиблених 

медичних оглядів за 2009 р. Харківської міської санітарно-

епідеміологічної станції. – X., 2009. 10 с. 

3. Антонов А., Медков В., Социология семи. М. : Изд-во 

МГУ, 1996, С. 34-35. 

4. Всемирная декларация по здравоохранению ВОЗ. 

Копенгаген, 1998; Загальна декларація прав людини. – К., 1998. – С. 3-8. 

5. Всесвітня Декларація про забезпечення виживання, захисту 

й розвитку дітей // Нормативно-правове забезпечення діяльності центрів 

соціальних служб для молоді. Частина 2 (перевидання зі змінами). – К. : 

ДЦССМ, 2003. – С. 104-128. 

6. Проселкова М., Особенности психического здоров‘я детей-

сирот (возрастной и педагогический аспекты) : Автореф. дис… канд. 

мед. наук. – Москва, 1996. – 24с. – C. 20. 

7. Психология: Словарь / Под общ. ред. Петровского А., 

Ярошевского М. – 2-е изд. – М. : Политиздат. 1990. – С.301. 

8. Психологічна газета / Здоров‘я дитини – багатство країни! - 

№13 (13), липень 2004. – С. 12. 

9. Рогов Е., Настольная книга практического психолога 

в образовании. – Москва : ВЛАДОС, 1996. – 529с 

10. Ротенберг В., Бондаренко С., Мозг. Обучение. Здоровье: 

Книга для учителей. – М. : Просвещение, 1989. – 329 с. 

11. Урбанович А., Психология управления: Учебное пособие. – 

Мн. : Харвест, 2001. – 640с. 

12. Школа и психическое здоровье учащихся / Под ред. 

Громбаха С. – М., медицина, 1988. – 272с. – С. 29. 

 

 



273 

2
7
3
 

 

Додаткова література:  

1. Актуальні проблеми здоров‘я та освіти дітей на початку 21 століття: 

Спільна сесія АМН та АПН України //Педагогічна газета. – 2001. – №8. – 

С. 1-2. 

2. Горащук В., Теоретичні підходи до формування культури здоров‘я 

школярів / Горащук В. // Безпека життєдіяльності. – 2005. – №5.  

3. Заїка Л., Формування в учнів свідомого ставлення до свого здоров‘я: 

Методичні рекомендації //Директор школи. – Квітень 2002. – №15. – С. 7. 

4. Ильенков Е. Что же такое личность? // Философия й культура.— М., 

1988.  

5. Кобута І., Спільна діяльність школи, сім'ї, правоохоронних органів, 

медичних установ, спрямована на профілактику та подолання шкідливих 

звичок та захворювання на СНІД //Позакласний час. – 2000. – №3. – С. 8. 

6. Наказ МОН України „Про ведення здорового способу життя дітей 

і молоді та заборону куріння в навчальних закладах Міністерства освіти 

і науки України‖ 

7. Пархотик И. Как сохранить здоровье.– К. : Наукова думка, 1981. 

8. Про подальше впровадження Міжнародного проекту „Європейська 

мережа шкіл сприяння здоров‘ю в Україні‖ // Інформаційний збірник 

Міністерства освіти України. – 1998. – №23. – С. 3-18. 

9. Рудницька І., Формування здорового способу життя молоді : 

підлітковий вік / Рудницька І // Психолог. – 2004. – №13. – С. 15-25. 

10. Чешенко О., Школи сприянню здоров'ю : метод. поради / Чешенко 

О. // Завуч. – 2006. – №31. 



274 

2
7
4
 

 

 

Додаток Д 

 

Міністерство освіти і науки України 

Департамент науки і освіти  

Харківської обласної державної адміністрації 

Комунальний заклад 

„Харківська гуманітарно-педагогічна академія‖ 

Харківської обласної ради 

 

Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

 

 

 

 

Василенко Олена  Миколаївна 

 

 

 

 

 

 

С П Е Ц К У Р С 

 

Здоров’язбережувальні технології  

в роботі соціального педагога з дошкільниками 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



275 

2
7
5
 

 

 

1. МЕТА Й ЗАВДАННЯ СПЕЦКУРСУ 

У сучасному світі вирішальним фактором економічного, політичного 

та соціального розвитку є збереження здоров'я людей, і насамперед – 

здоров'я молодого покоління. Сьогодні важливим інтегральним показником 

цивілізованості суспільства, його соціально-економічного розвитку й рівня 

освіти є сформованість культури здоров‘я та здоров‘язбереження населення, 

що залежить від цілого комплексу таких об‘єктивних чинників, як соціально-

економічних, медичних, екологічних та суб‘єктивного-поведінкових, 

що зумовлено насамперед характером і змістом соціального виховання 

особистості. 

Важливим аспектом діяльності педагогів ДНЗ є різнобічний 

і гармонійний розвиток дітей, створення умов для збереження, зміцнення 

й відновлення їхнього здоров‘я, розвиток рухових і фізичних якостей, 

формування в дошкільників здоров‘язбережувальної компетентності, 

основою якої є життєві навички, що сприяють фізичному, психічному, 

соціальному та духовному здоров‘ю. Усі види діяльності дітей у ДНЗ мають 

бути валеологічно обґрунтованими, тобто побудованими з урахуванням 

базових потреб дошкільників: потреби в саморозвитку, грі, наслідуванні, 

набутті досвіду. Одним із засобів розв‘язання цієї проблеми є впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій. 

Анатомо-фізіологічними та психолого-соціальними особливостями 

діти на відміну від дорослих зазнають впливу негативних екологічних, 

техногенних, соціальних факторів на тлі не сформованості навичок 

збереження власного життя та здоров‘я. Зазначений факт зумовлює 

необхідність реалізації в освітніх закладах процесу соціального виховання 

дітей, що базується на обґрунтуванні здоров‘язбережувального досвіду низки 

поколінь і впровадженні відповідних соціально-педагогічних технологій. 

Здоров‘язбережувальним навчанням і вихованням передбачається 

послідовна система активних дій усіх учасників освітнього процесу, 

спрямованого на створення здорового середовища для формування таких 

життєвих навичок, якими зумовлюється збереження та зміцнення 

здоров‘я,дітей орієнтуються на утвердження цінності здоров‘я, здорового 

способу життя, розвиток фізично та психічно здорової особистості.  

Мета здоров‘язбережувальних технологій у дошкільній освіті – 

забезпечення високого рівня здоров‘я дошкільників і виховання культури 

здоров‘я як сукупності усвідомленого ставлення дитини до здоров‘я й життя 

людини, знань про здоров‘я й уміння зберігати, підтримувати та зміцнювати 
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його, формування здоров‘язбережувальної компетентності, що дає 

можливість дошкільнику вирішувати завдання здорового способу життя 

й безпечної поведінки; завдання, пов‘язані з наданням елементарної 

медичної, психологічної самодопомоги й допомоги. Стосовно дорослих, мета 

здоров‘язбережувальних технологій – сприяння становленню культури 

здоров‘я, у тому числі культури професійного здоров‘я вихователів ДНЗ, 

і валеологічної просвіти батьків.  

Основним суб‘єктом вищезазначеного процесу є соціальний педагог. 

Базові підходи до процесу формування здоров‘язбережувальної 

компетентності дошкільників визначено в багатьох державних документах: 

Конституції України ст.3, Законі України Про дошкільну освіту, Про фізичну 

культуру і спорт, Конвенції про права дитини, Концепції загальнодержавної 

цільової програми „Здорова нація‖, Про здійснення соціально-педагогічного 

патронату. Накази „Про застосування Державних санітарних норм та правил 

до освітніх закладів‖ „Влаштування, обладнання, утримання дошкільних 

навчальних закладів та організації життєдіяльності дітей‖, „Про 

вдосконалення організації медичного обслуговування дітей у дошкільному 

навчальному закладі‖, Державні санітарні правила й норми безпеки іграшок 

та ігор для здоров‘я дітей тощо.  

Підготовка висококваліфікованих фахівців із соціальної педагогіки, 

які спроможні здійснювати цілеспрямований соціально-виховний вплив на 

процес формування здоров‘язбережувального досвіду дошкільників, має 

низку суперечностей між: вимогами суспільства, що висуваються до фахівців 

соціально-педагогічної сфери, які працюють у ДНЗ та навчальними 

програмами підготовки соціальних-педагогів; домінуванням теоретико-

методологічних розробок щодо проблематики збереження життя та здоров‘я 

як „стану благополуччя‖, наявних теоретичній медицині й потребою 

практики в розробці соціально-педагогічних технологій формування 

здоров‘язбережувального досвіду дітей; значенням здоров‘я та здорового 

способу життя людини й невмінням мотивувати дітей до засвоєння 

конкретних понять, як регуляторів їхньої життєдіяльності; потребою сучасної 

освіти в навчанні й вихованні здорової особистості та браком теоретично 

обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних умов щодо 

зазначеного процесу. 

Отже, постає потреба в підготовці соціальних педагогів до формування 

здоров‘язбережувального досвіду дошкільників й обґрунтуванні зазначеного 

аспекту в освітній теорії та практиці. Необхідність посилення позитивного 

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/dosh-osv.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/phiskult.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/phiskult.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/prava-dytyny.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/sanit-vimogi.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/sanit-vimogi.doc
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соціально-виховного впливу на особистість дитини всупереч негативній дії 

несприятливих чинників її соціалізації зумовлює активізацію оптимальних 

наукових пошуків щодо використання здоров‘язбережувальних технологій 

у роботі з соціального виховання молодого покоління.  

Мета спецкурсу: обґрунтувати особливості впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій у системі професійної підготовки 

соціальних педагогів, допомогти студентам визначити ціннісні орієнтири, 

ставлення, здобути знання, виробити вміння й навички, необхідні для 

здорового та тривалого продуктивного життя й навчити реалізовувати 

здобуті знання в професійній діяльності. За поставленою метою необхідні 

нові підходи до організації пізнавальної діяльності, зокрема, зміна 

методичних підходів. 

У цьому спецкурсі ставляться завдання:  

– підготовка фахівців до здоров‘язбереження молодого покоління; 

– збагачення педагогічного досвіду майбутніх соціальних педагогів 

із проблем здоров‘я; 

– ознайомлення студентів із різноманітними здоров‘язбережувальними 

технологіями та специфікою їх упровадження;  

– пропагування здорового способу життя; 

– запобігання поширенню шкідливих звичок серед неповнолітніх; 

– залучення громадських організацій, творчих спілок, окремих 

громадян до профілактико-виховної та спортивно-оздоровчої роботи. 

У переліку питань і завдань спецкурсу, пов‘язаних із упровадженням 

здоров‘язбережувальних технологій можна виокремити такі: 

– медико-гігієнічні,  

– фізкультурно-загартувальні, 

– лікувально-оздоровчі,  

– соціально-адаптувальні,  

– еколого-здоров‘язбережувальні,  

– психолого-соціально-реабілітаційні,  

– технології організації безпеки життєдіяльності. 

 

За підсумком вивчення дисципліни студент повинен знати: 

– характер та головні особливості впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій в роботі з дошкільниками;  

– класифікацію здров‘язбережувальних технологій; 
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– зміст здоров‘язбережувальних технологій, впроваджуваних 

в соціально-педагогічній діяльності ДНЗ;  

– психолого-педагогічні особливості дошкільного віку; 

уміти:  

– упроваджувати здоров‘язбережувальні технології у виховному 

процесі ДНЗ; 

– розрізняти за структурою та змістом здоров‘язбережувальні 

технології; 

– визначати доцільність упровадження різноманітних 

здоров‘язбережувальних технологій відповідно до соціальної ситуації 

розвитку дитини; 

– аналізувати сучасний рівень упровадження здоров‘язбережувальних 

технологій у виховний процес ВНЗ. 

Формуванням готовності соціального педагога до оволодіння основами 

здоров‘язбережувальних технологій та активного впровадження 

компетентісного підходу в процес практичної діяльності не обмежується 

лише проінформованістю педагогів щодо проблеми дослідження, 

заучуванням чи лише розумінням модних термінів, а необхідний 

комплексний, систематичний науковий підхід до організації виваженої 

самоосвітньої діяльності. 

Володіючи сучасними педагогічними знаннями, постійно  взаємодіючи 

з дітьми та їхніми батьками, психологами, медичними працівниками, 

фахівець повинен оптимально планувати й організовувати  свою діяльність 

із урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров‘я всіх суб‘єктів 

педагогічного процесу.  

У своїй роботі останній повинен звертатися до аналізу різноманітних 

педагогічних технологій, однією з яких є здоров‘язбережувальна. 

Запровадження активних методів і прийомів залежить від професійних 

здібностей педагога, його особистої зацікавленості, регіональних і місцевих 

умов. Тільки об‘єднавши всі окремі підходи в єдине ціле, можна створити 

сучасний оздоровчий освітній простір, де будуть реалізовані ідеї 

здоров‘язбережувальної педагогіки.  

Мета всіх здоров‘язбережувальних освітніх технологій – сформувати 

в особистості необхідні знання, уміння й навички здорового способу життя, 

навчити їх реалізовувати здобуті знання в повсякденному житті.  
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Таблиця Д.1 

1. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Найменування 

показників 

Галузь знань, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної 

дисципліни 

денна форма 

Кількість кредитів – 3 
Галузь знань 0101 Педагогічна 

освіта 
Вибіркова 

Модулів - 2 

Спеціальність 

6.010106 Соціальна педагогіка 

Рік підготовки 

Змістових модулів -4 2016 

Загальна кількість 

годин – 90 

Семестр 

4-й курс 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 2 

Освітньо-кваліфікаційний рівень – 

бакалавр 

Лекції 

20 годин 

Практичні, 

семінарські 

34 годин 

Лабораторні 

- 

Самостійна 

робота 

36 годин 

Індивідуальні 

завдання 

- 

Вид контролю 

залік 
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Таблиця Д.2 

2. СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Назви змістових модулів і тем 

Кількість годин 

усього 
у тому числі 

лк сем Пз ср 

Змістовий модуль 1. 

Тема 1. Вступ. Здоровʼязбереження людини як наука 2 2   3 

Тема 2. Класифікація здоровʼязбережувальних 

технологій 
4 2 2  3 

Тема3. Здоровʼязбережувальні технології навчання й 

виховання в сучасному ДНЗ 
4 2 2  3 

Усього аудиторних годин за модуль 10 6 4 - 9 

Змістовий модуль 2 

Тема 1. Медико-гігієнічні технології 

здоровʼязбереження в роботі соціального педагога 
6 2  4 3 

Тема 2. Екологічні здоровʼязбережувальні технології 

в роботі соціального педагога 
6 2  4 3 

Тема 3. Фізкультурно-оздоровчі технології у 

виховному процесі ДНЗ 
4   4 3 

Усього аудиторних годин за модуль 16 4  12 9 

Усього за 4 семестр 26 10 4 12 18 

Змістовий модуль 3 

Тема 1. Соціально-адаптувальні технології в роботі 

соціального педагога зі здоровʼязбереження 
6 2  4 3 

Тема 2. Технології безпеки життєдіяльності у 

виховному процесі ДНЗ 
6 2  4 3 

Тема 3. Специфіка впровадження різноманітних 

здоровʼязбережувальних технологій відповідно до 

вікових особливостей дітей 

4  2 2 3 

Усього аудиторних годин за модуль 16 4 2 10 9 

Змістовий модуль 4 

Тема 1. Специфіка організації еколого-валеологічних 

свят у ДНЗ 
4 2  2 3 

Тема 2. Виховна робота з батьками 

зі здоровʼязбереження дітей 
4 2  2 3 

Тема 3. Робота соціального-педагога з педагогічним 

колективом ДНЗ із основ здоровʼязбереження 
4 2  2 3 

Усього аудиторних годин за модуль 12 6  6 9 

Усього за 5 семестр 28 10  16 18 

Загальна кількість годин 54 20 6 28 36 
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Таблиця Д.3 

3. ТЕМИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 1 

1 Класифікація здоровʼязбережувальних технологій  2 

2 Здоровʼязбережувальні технології навчання й виховання 

в сучасному ДНЗ 

2 

3 Специфіка впровадження різноманітних 

здоровʼязбережувальних технологій відповідно до вікових 

особливостей дітей  

2 

 Загальна кількість годин 6 

 

Таблиця Д.4 

4. ТЕМИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 

№ 

з/п 
Назва теми 

Кількість 

годин 

Змістовий модуль 2 

1 
Медико-гігієнічні технології здоровʼязбереження в роботі 

соціального педагога 
4 

2 
Екологічні здоровʼязбережувальні технології в роботі 

соціального педагога 
4 

3 Фізкультурно-оздоровчі технології у виховному процесі ДНЗ 4 

 Усього за модуль 12 

Змістовий модуль 3 

1 
Соціально-адаптувальні технології в роботі соціального 

педагога зі здоровʼязбереження 
4 

2 
Технології безпеки життєдіяльності у виховному процесі 

ДНЗ 
4 

3 

Специфіка впровадження різноманітних 

здоровʼязбережувальних технологій відповідно до вікових 

особливостей дітей 

2 

 Усього за модуль 10 

Змістовий модуль 4 

1 Специфіка організації еколого-валеологічних свят у ДНЗ 2 

2 Виховна робота з батьками зі здоровʼязбереження дітей 2 

3 
Робота соціального-педагога з педагогічним колективом ДНЗ 

із основ здоровʼязбереження 
2 

 Усього за модуль 6 

 Загальна кількість годин 28 
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ЗМІСТ ТЕМАТИЧНИХ МОДУЛІВ 

 

Тематичний модуль 1 

Тема 1. Вступ. Здоровʼязбереження людини як наука. 

Тема 2. Класифікація здоровʼязбережувальних технологій 

Тема 3. Здоровʼязбережувальні технології навчання й виховання 

в сучасному ДНЗ. 

Поняття здоров‘я. Значення здоровʼязбереження в житті людини. 

Міждисциплінарні зв‘язки здоровʼязбереження та інших наук. Специфіка 

соціально-виховного середовища ВНЗ. Психолого-вікові особливості 

впровадження здоровʼязбережувальних технологій у ДНЗ. Структура та зміст 

здоровʼязбережувальних технологій у ДНЗ. Характеристика 

здоровʼязбережувальних технологій. Класифікація здоровʼязбережувальних 

технологій за змістом.   

Творчі завдання до модуля 

1. Проведіть контент–аналіз поняття „здоровʼязбереження‖. 

2. Дослідіть становлення поняття „здоровʼязбереження‖ 

в науковій спадщині одного з видатних педагогів-вихователів. 

3. Віднайдіть витоки здоровʼязбереження в українській літературі 

та творчості. 

4. Накресліть схему взаємозв’язків здоров’язбереження з іншими 

науками. 

5. Розробіть картки, вікові особливості дітей та рекомендовані 

здоровʼязбережувальні технології. 

 

Тематичний модуль 2 

Тема 1. Медико-гігієнічні технології здоровʼязбереження в роботі 

соціального педагога. 

Тема 2. Екологічні здоровʼязбережувальні технології в роботі 

соціального педагога. 

Тема 3. Фізкультурно-оздоровчі технології у виховному процесі ДНЗ 

Виховання свідомого ставлення до власного фізичного здоров‘я в дітей 

на етапах раннього розвитку. Харчування та здоров‘я. Основи гігієни. Вплив 

навколишнього світу на здоров‘я людини. Аутекологія в сучасному ДНЗ. 
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Взаємозв‘язок екології та здоров‘я особистості. Технології екологізації 

свідомості молодого покоління. Суть і роль оздоровчого тренування 

у зміцненні здоров‘я людини. Біологічні ритми та здоров‘я людини.  

Технології фізичного виховання у ДНЗ. Соціальне значення спортивно-

оздоровчих заходів у ДНЗ.  

Творчі завдання до модуля 

1. Назвіть морально-етичні основи фізичного здоров’я вихованця. 

2. Проаналізуйте стан фізичного здоров’я одного з ваших 

товаришів. 

3. Охарактеризуйте зовнішній вигляд дитини з медико-гігієнічної 

точки зору. 

4. Опишіть соціально-гігієнічні умови,що впливають на зміцнення 

здоров’я дитини. 

5. Віднайдіть у законодавчих актах України основні підходи 

до формування здоров’язбережувальної компетентності. 

 

Тематичний модуль 3 

Тема 1. Соціально-адаптувальні технології в роботі соціального 

педагога зі здоровʼязбереження. 

Тема 2. Технології безпеки життєдіяльності у виховному процесі ДНЗ. 

Тема 3. Специфіка впровадження різноманітних 

здоровʼязбережувальних технологій відповідно до вікових особливостей 

дітей. 

Соціальні корені здоров‘я людини. Основи статевого виховання дітей 

дошкільного віку. Роль духовності у формування здоров‘я людини. „Паспорт 

соціального здоровʼя дитини‖. Навчання основ пожежної безпеки. 

Формування життєзбережувальної компетентності дітей дошкільного віку. 

Вибір здоровʼязбережувальних технологій відповідно до віку дітей. 

Гра як засіб соціального виховання дітей дошкільного віку. Специфіка 

запровадження ігрових методик формування відповідального ставлення 

до здоровʼя вихованців молодших, середніх та старших груп ДНЗ. 
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Творчі завдання до модуля 

1. Опишіть приклади конкретних соціально-адаптувальних 

технологій.  

2. Які, із вашого погляду, технології безпеки життєдіяльності 

ефективно можуть упроваджуватись у виховному процесі ДНЗ? 

3. Які соціально-адаптувальні технології впливають на зміцнення 

здоров’я дитини? 

4. Опишіть види здоровʼязбережувальних технологій, 

впроваджуваних відповідно до віку дітей. 

5. Складіть план заходів для навчання дітей основ пожежної 

безпеки. 

 

Тематичний модуль 4 

Тема 1. Специфіка організації еколого-валеологічних свят у ДНЗ. 

Тема 2. Виховна робота з батьками зі здоровʼязбереження дітей. 

Тема 3. Робота соціального-педагога з педагогічним колективом ДНЗ 

з основ здоровʼязбереження. 

Дитячі свята: специфіка організації. Тематичні свята з основ здоров‘я 

у ДНЗ. Основні показники здоров‘я жінки й чоловіка. Формування 

гармонійних взаємин у сім‘ї. Дотримання моральних норм і правил етикету 

вихователів ДНЗ. Пошук творчого підходу до виконання службових 

й особистісних зобов‘язань як умова, якою забезпечується міцне та здорове 

довголіття. Культура мовлення та здоров‘я вчителя. Основні умови сімейного 

виховання здорових дітей. 

Творчі завдання до модуля 

1. Укладіть план-конспект круглого столу з батьками 

зі здоровʼязбереження дітей. 

2. Складіть поради батькам щодо здоров’язбереження їхніх дітей. 

3. Сплануйте різні види рухової активності на тиждень. 

4. Дайте характеристику здоров’язбережувальних знань 

вихователів. 

5. Опишіть основні підходи до здоров’язбережувальної роботи 

соціального педагога з педагогічним колективом ДНЗ. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ 

Оцінювання знань студентів із навчальної дисципліни здійснюється 

на підставі результатів поточного модульного контролю (ПМК) 

і підсумкового контролю знань (заліку). 

Об'єктом оцінювання знань студентів є програмний матеріал 

дисципліни, засвоєння якого відповідно перевіряється під час поточного 

контролю і під час заліку. 

Завданням поточного контролю є перевірка розуміння та засвоєння 

певного матеріалу, вироблених умінь самостійно опрацьовувати тексти, 

спроможності осмислити зміст теми чи розділу, умінь публічно чи письмово 

представити певний матеріал (репрезентація). 

Завданням заліку є перевірка розуміння студентом програмного 

матеріалу в цілому, логіки та взаємозв'язків між окремими розділами, 

здатності творчої реалізації накопичених знань, вироблених умінь 

сформувати своє ставлення до певної проблеми навчальної дисципліни тощо. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних 

і семінарських занять передбачається перевірка рівня підготовленості 

студента до виконання конкретної роботи. Поточний контроль реалізується у 

формі опитування, виступів на семінарських і практичних заняттях, експрес-

контролю тощо, перевірки результатів виконання різноманітних 

індивідуальних навчально-дослідних завдань. 

Модульний контроль є складовою поточного контролю і здійснюється 

в формі виконання студентом модульного контрольного завдання 

(контрольної роботи, тесту, колоквіуму тощо) згідно з затвердженим 

графіком. 

Форма проведення поточного контролю під час навчальних занять 

і модульного контролю визначаються відповідною кафедрою. Кількість 

модулів і максимальний бал на кожному етапі модульного контролю 

зазначаються в робочій програмі відповідної навчальної дисципліни. 

Підсумковий контроль здійснюється з метою оцінювання результатів 

навчання на кінець вивчення навчальної дисципліни у формі семестрового 

екзамену, визначеного навчальною програмою, і в терміни, затверджені 

навчальним планом. 
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Семестровий залік – це форма підсумкового контролю засвоєння 

студентом теоретичного та практичного матеріалу з окремої навчальної 

дисципліни за семестр. Складання заліку здійснюється 

під час екзаменаційної сесії відповідно до затвердженого в установленому 

порядку розкладу. 

ОРГАНІЗАЦІЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ. Об‘єктами поточного 

контролю знань студентів є: 

– систематичність й активність роботи на семінарських і практичних 

заняттях; 

– виконання завдань для самостійного опрацювання; 

– виконання індивідуального навчально-дослідного завдання; 

– виконання модульних (контрольних) завдань. 

За контролю систематичності й активності роботи на семінарських 

і практичних заняттях оцінюванню можуть підлягати рівень знань, 

продемонстрований у відповідях і виступах на семінарських і практичних 

заняттях; активність при обговоренні питань, що винесені на семінарські 

(практичні) заняття; результати виконання експрес-контролю тощо. 

За контролю виконання завдань для самостійного опрацювання 

й індивідуального навчально-дослідного завдання оцінюванню можуть 

підлягати самостійне опрацювання тем в цілому чи окремих питань; 

написання рефератів; підготовка конспектів навчальних чи наукових текстів, 

підготовка реферативних матеріалів із публікацій тощо. 

При виконанні модульних (контрольних) завдань оцінюванню 

підлягають теоретичні знання та практичні навички, що сформувались 

у студентів після оволодіння певним модулем. Модульний контроль може 

проводитись у формі тестів, відповідей на теоретичні питання або 

розв'язання практичних завдань під час проведення контрольних робіт, 

виконання індивідуальних завдань, розв'язання виробничих ситуацій (кейсів) 

тощо. 

Розподіл загальної кількості балів, за якими оцінюється вся поточна 

робота, форми проведення контрольних заходів та критерії їх оцінювання, 

визначаються робочими навчальними програмами й доводяться до відома 

студентів на початку семестру. 
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Максимальний та мінімальний бал за кожну з форм роботи 

визначається в робочій навчальній програмі з відповідної дисципліни. 

Несвоєчасне виконання завдань поточного контролю враховується 

при їх оцінюванні. 

Підсумкова модульна оцінка визначається в балах як сума поточної 

та контрольної модульних оцінок із конкретного модуля. 

Модуль зараховується студенту, якщо він успішно виконав передбачені 

в цьому модулі всі види навчальної роботи та під час модульного контролю 

отримав позитивну контрольну модульну оцінку, а відтак позитивну 

підсумкову модульну оцінку. 

Заборгованість із модуля має бути ліквідована студентом 

у позааудиторний час до початку підсумкового контролю з наступного 

модуля. 

Кінцевий термін ліквідації заборгованості з модульного контролю 

обмежується початком заліково-екзаменаційної сесії. 

Підсумкова семестрова оцінка у випадку складання іспиту чи заліку 

визначається як сума поточної семестрової та екзаменаційної оцінок у балах, 

за національною шкалою та за шкалою ECTS. Зазначена оцінка заноситься 

до екзаменаційної (залікової) відомості та індивідуального навчального 

плану студента. 

Під час семінарських занять оцінювання знань студентів 

здійснюється за такими критеріями: 

1) розуміння, рівень засвоєння теорії та методології проблем, 

що розглядаються; 

2) рівень засвоєння фактичного матеріалу курсу; 

3) обізнаність із основною та додатковою літературою; 

4) уміння поєднувати теорію з практикою при розгляді питань, 

винесених на обговорення в аудиторії; 

5) логіка, структура, стиль викладу під час виступів в аудиторії, уміння 

викласти й аргументувати власний погляд на питання, відстояти свою точку 

зору, узагальнити інформацію, отриману від одногрупників під час відповіді. 

При проведенні поточного тематичного тестування визначається 

рівень знань студентів із теоретичних питань курсу. Мінімальна кількість 

відповідей на тестове завдання з теми курсу, що є підставою позитивного 
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оцінювання результатів тестування (на „зараховано‖), має бути більше 

за 70% від загальної кількості запитань тестового завдання. 

Проміжний контроль знань студентів здійснюється у формі 

контрольних робіт за окремими модулям дисципліни. Для проміжного 

контролю дисципліна поділена на 4 модулі (розділи). Згідно із зазначеним 

поділом дисципліни за модулями проводяться комплексні контрольні роботи. 

Завдання для контрольних робіт містять теоретичні питання й набір тестових 

питань. Критеріями оцінювання виконання контрольної роботи позитивно 

(на „зараховано‖) є: 

1) повні відповіді на всі запитання; 

2) демонстрація глибокого засвоєння студентом програмного 

матеріалу; 

3) струнка й логічна форма викладу засвоєних знань. 

 

Підсумковий (семестровий) контроль знань здійснюється у формі 

заліку. 

Таблиця Д.5 

Шкала оцінювання: національна та ЄКТС 

Сума балів за всі 

види навчальної 

діяльності 

Оцінка за національною шкалою 

Для екзамену, курсового 

проекту (роботи), практики 
для заліку 

90-100 Відмінно 

Зараховано 

82-89 
добре 

74-81 

64-73 
Задовільно 

60-63 

35-59 
Незадовільно з можливістю 

повторного складання 

Не зараховано 

з можливістю повторного 

складання 

1-34 

Незадовільно 

з обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни 

Не зараховано 

з обов‘язковим повторним 

вивченням дисципліни 
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8. ЗАПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ ДО ЗАЛІКУ 

1. Як проблема здоровʼязбережувальних технологій розглядається 

в сучасній педагогічній науці? 

2. Що є головним завданням щодо діяльності сучасного ДНЗ ? 

3. За якими здоров‘язбережувальні технології створюються безпечні 

умови для перебування й навчання дитини у ДНЗ. 

4. Що розуміють під поняттям „здоров‗язбережувальна технологія‖? 

5. Визначте мету сучасного ДНЗ у підготовці дітей до процесу 

життєдіяльності. 

6. Обґрунтуйте класифікацію сучасних здоров‘язбережувальних 

освітніх технологій. 

7. Які основні завдання соціального педагога в роботі з дітьми у ДНЗ 

зі здоров‘язбереження? 

8. Яка роль у ДНЗ відводиться оптимальній організації навчального 

процесу та виховній роботі? 

9. Які види оздоровчої діяльності на заняттях та у виховній роботі 

застосовує соціальний педагог? 

10. Які ви знаєте екологічні підходи до впровадження 

здоров‘язбережувальних технологій. 

11. Поясніть поняття соціально-адаптувальні технології. 

12. Чи існує залежність між статтю дитини та її власним здоров‘ям? 

13. Визначте провідні форми навчання основ пожежної безпеки дітей 

дошкільного віку. 

14. Дайте визначення поняття „життєзбережувальна компетентність 

дітей дошкільного віку‖. 

15. Охарактеризуйте гру як засіб соціального виховання дітей 

дошкільного віку. 

16. Охарактеризуйте специфіку запровадження ігрових методик 

формування відповідального ставлення до здоровʼя вихованців молодших, 

середніх і старших груп ДНЗ. 

17. Визначте тематику свят із основ здоровʼя у ДНЗ . 

18. Зазначте основні аспекти формування у вихователів свідомого 

дотримання моральних норм і правил етикету при спілкуванні. 
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19. Визначте засоби формування здоров‘я вихователя. 

20. Визначте основні умови сімейного виховання здорових дітей. 

21. Визначте види здоровʼязбережувальних технологій. 

22. Охарактеризуйте оздоровчі технології. 

23. Зазначте основні аспекти виховання культури здоров'я дитини. 

24. Розкрийте мету здоров‘язбережувальних освітніх технологій  

25. Охарактеризуйте основні здоров‘язбережувальні компоненти. 

26. Охарактеризуйте чинники, що руйнують здоров‘я людини. 

27. Розкрийте послідовність аналізу діяльності соціальним педагогом 

свого методичного арсеналу на предмет відповідності принципам 

здоровз‘ябережувальної педагогіки. 

28. Розкрийте санітарно-гігієнічні вимоги до організації та проведення 

занять, проведення фізкультхвилинок. 

29. Охарактеризуйте етапи формування екологічного простору у ДНЗ. 

30. Розкрийте компоненти здоров'язбережувального заняття. 
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Пояснювальна записка 

Педагогічна практика – форма професійної підготовки студентів 

зі спеціальності Соціальна педагогіка є частиною державного освітнього 

стандарту та невід‘ємною складовою професійної підготовки у вищій школі.  

Основне завдання професійно-практичної підготовки фахівців 

соціальної сфери є закріплення здобутих у процесі навчання теоретичних 

знань, формування у студентів професійних умінь, оволодіння ними 

сучасних методів і форм роботи.  

Під час практик закладаються основи досвіду професійної діяльності, 

формуються передумови особистісного розвитку майбутнього фахівця,тому 

професійною підготовкою висококваліфікованих спеціалістів передбачається 

неперервна єдність теоретичної та практичної підготовки впродовж усього 

терміну навчання у вищому навчальному закладі. 

Специфікою підготовки фахівців із соціальної педагогіки 

передбачається особливо ґрунтовна практична підготовка, для якої згідно 

з навчальним планом підготовки фахівців певних освітньо-кваліфікаційних 

рівнів необхідно запроваджувати низку різних форм практичної складової 

підготовки фахівця у ВНЗ. 

 

1. Мета й завдання практики 

Метою й завданням практики визначаються спрямованість і докладний 

зміст діяльності студентів і викладачів під час всього терміну практики. 

Основна мета практики – формування в майбутніх спеціалістів 

практичних професійних умінь і навичок, необхідних для успішної 

діяльності в галузі соціального виховання, соціальної роботи. 

Кожним видом практики передбачається досягнення конкретної мети, 

завдань практики, формування на базі певних професійних знань, системи 

конкретних умінь і навичок. 
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Таблиця Е.1 

2. Зміст практики 

Структура „Навчальної соціально-педагогічної практики‖ 

для студентів напряму підготовки 6.010106 Соціальна педагогіка 

 

№ 

п/п 
Вид практики семестр 

Тривалість 

(тижні)/кількі

сть кредитів 

Місце 

проведення 
Примітки 

 

– соціально-

виховна практика в 

ДНЗ 

3 16/3 

Дошкільні 

навчальні 

заклади 

Безвідривна 

(соціально-

виховні 

заняття) 

 

Соціально-виховна практика уДНЗ проводиться на 2курсі у 3-у 

семестрі без відриву від навчального процесу.  
 

Загальною  метою соціально-виховної практики у ДНЗ є: 

– знайомство студентів з різними категоріями дітей та їхніми 

проблемами; 

– вивчення особливостей роботи вихователя ДНЗ і соціального 

педагога; 

– оволодіння студентами сучасними методами, формами 

організації роботи ДНЗ; 

– формування у студентів професійних умінь і навичок 

для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи 

в дошкільному навчальному закладі; 

– формування творчого, дослідницького підходу до педагогічної 

діяльності. 
 

Завдання соціально-виховної практики  у ДНЗ: 

– ознайомлення з роботою дошкільних закладів як першого 

зовнішнього соціального інституту й осередку соціального виховання 

(матеріально-технічною базою, ігровими кімнатами, спортивною залою); 

– спостереження й аналіз планування виховної роботи ДНЗ; 

– виконання професійних соціально-педагогічних ролей: 

– роль посередника між дітьми й дорослими, між сім‘єю 

та державними службами; 
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– роль захисника інтересів та законних прав дитини; 

– роль помічника педагогів і батьків у розв‘язанні проблем; 

– роль експерта в постановці соціального діагнозу й визначенні 

методів компетентного втручання; 

– вивчення специфіки роботи соціального педагога у ДНЗ; 

– ознайомлення з функціональними обов‘язками вихователя; 

– самостійне проведення різних видів діяльності вихователя; 

– вивчення психологічного клімату в групі, особливостей і форм 

роботи з батьками; 

– знайомство студентів із різними категоріями дітей, які потребують 

соціальної допомоги; 

– самостійне відокремлення кола проблем конкретної дитини 

та віднайдення індивідуального підходу до їх розв‘язання; 

– удосконалення комунікативних й аналітичних умінь майбутнього 

спеціаліста, його професійних особистих якостей; 

– самостійна підготовка та проведення виховних заходів; 

– оволодіння засобами й тактикою спілкування, чим забезпечується 

становлення особистісно орієнтованих взаємин із дитиною, її батьками, 

колегами тощо; 

– оволодіння засобами й методами діагностики психічного розвитку 

дітей дошкільного віку; 

– розвиток здібностей обирати педагогічні технології, які 

є  адекватним пріоритетним завданням навчання й виховання на певному 

віковому ступені та відповідність до індивідуальних особливостей дітей 

дошкільного віку; 

– вивчення психолого-медико-педагогічних особливостей, 

мікросередовища й умов життя дітей; 

– визначення інтересів і потреб, виявлення труднощів і проблем, 

конфліктних ситуацій і навчання вчасно надавати соціальну допомогу 

й підтримку; 

– визначати завдання, форми, методи соціально-педагогічної роботи, 

способи розв‘язати особистих і соціальних проблем, уживати заходів щодо 

соціального захисту й соціальної допомоги, реалізації прав та свобод дітей; 
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– сприяти налагодженню гуманних, моральних, здорових відносин 

у соціальному середовищі; 

– вчитись взаємодіяти з педагогами, батьками або особами, які 

їх заміняють, фахівцями соціальних служб. 
 

Зміст та об’єкти соціально-виховної практики в ДНЗ 

Студент-практикант повинен: 

1. Ознайомитися з діяльністю закладу, що є базою практики, зокрема 

його соціальним призначенням, системою виховної роботи, матеріально-

технічним забезпеченням. 

2. Скласти психологічні портрети обдарованої та девіантної дитини, 

загальну характеристику групи, посилаючись на спостереження, бесіди, 

інтерв‘ю, тестування, ігрові форми діагностики тощо. 

3. Узяти участь у підготовці та проведенні виховних заходів на базі 

практики за дорученням її керівника. 

4. Вивчити особливості особистісного розвитку дітей 

із неблагонадійних сімей, скласти план індивідуальної роботи з ними. 
 

Під час педагогічної практики студенти повинні засвоїти 

та практично слідувати таким напрямком діяльності соціального 

педагога в ДНЗ: 

– Робота по захисту прав дитини. 

– Робота з соціального розвитку особистості дитини. 

– Профілактика негативних явищ і надання допомоги тим, 

хто опиняєтьсяу складній ситуації. 

– Робота з активізації виховного потенціалу сім‘ї. 

– Робота з батьками, які не виконують обов'язків стосовно дітей. 

– Робота з батьками соціально небезпечних сімей. 

– Робота з соціально незахищеними сім'ями. 

– Робота з найближчим оточенням. 

– Робота з соціальними інститутами. 
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Під час педагогічної практики студенти вчаться запроваджувати 

такі форми роботи соціального педагога у ДНЗ: 

 

Із вихователями: 

– консультації; 

– анкетування; 

– індивідуальні бесіди; 

– „круглі столи‖ з батьками. 

Із батьками: 

– анкетування; 

– індивідуальні бесіди; 

– відвідування вдома; 

– батьківська кімната відпочинку. 

Із дітьми: 

– інтерв‘ювання; 

– заняття з прав дитини; 

– театралізовані постановки з захисту прав дитини; 

– організація екскурсій по ознайомленню з соціумом (бібліотека, 

школа, музична школа тощо). 

 

Таблиця Е.2 

Зміст соціально-виховної практики у ДНЗ 

 

Завдання Види діяльності Форми звітності 

Підготовчий етап 

Ознайомитися з 

програмою практики, 

розподіленням 

за об‘єктами зі своїми 

методистами 

Узяти участь у роботі 

установчого інструктажу 

Оформити у щоденнику 

практики:  

 мету й завдання практики; 

 зміст завдань 

Робочий етап 

1. Скласти 

індивідуальний план 

роботи 

Разом із методистом на 

робочому місці спланувати 

порядок і термін виконання 

завдань 

Визначити в щоденнику 

практики план роботи 



301 

3
0
1
 

 

2. Ознайомитися з 

установою 

У бесіді з працівниками 

адміністрації з‘ясувати 

загальні відомості про 

установу, її структуру, про 

склад спеціалістів, їхні 

обов‘язки, про проблеми 

установи 

Записати бесіду в щоденник, 

фіксуючи за питання та 

відповіді. Визначити коло 

проблем, що розв‘язуються 

спеціалістами цього закладу 

3. Вивчити 

документаціюна дітей, 

яка є в установі 

На підставі аналізу 

документів виявити проблеми 

й особливості розвитку дітей 

 

Записати у щоденник 

перелік усіх документів, які 

є в установі  

4. Вивчити 

особливості 

психологічного 

клімату в групі 

Скласти психолого-

педагогічну характеристику 

групи 

У щоденнику практики 

відобразити: 

 особливості дітей, які 

потребують соціальної 

допомоги; 

 мовну поведінку; 

 поведінку стосовно інших 

людей; 

 поведінку стосовно самого 

себе; 

 поведінку у психологічно 

значущих ситуаціях; 

 поведінку в основній 

діяльності (навчанні) 

5. Вивчити інтереси та 

захоплення учнів 

Скласти та провести з дітьми 

бесіди чи ігрові діагностики, 

за допомогою яких визначити 

їхні інтереси та захоплення 

Зафіксувати в щоденнику 

практики дані, які отримали 

під час бесіди або при 

анкетуванні. 

6. Вивчити 

документацію 

вихователів 

Спланувати щоденну роботу 

вихователя  

У щоденнику педагогічної 

практики зафіксувати 

проведену роботу та 

відобразити свій 

індивідуальний план як 

вихователя 
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Продовж. табл. Е.2 

Завдання Види діяльності Форми звітності 

7. Познайомитися 

з батьками дітей 

Провести бесіду або 

анкетування з батьками на 

тему ―Соціальне виховання 

– шлях у щасливе майбутнє 

дитини‖ 

У щоденнику педагогічної 

практики зафіксувати 

результати проведеної 

бесіди або анкетування 

8. Завдання 

за вибором: 

розробка 

соціального 

паспорта дитини 

та сім‘ї  

Соціальний паспорт 

містить: 

 характеристику сімей 

за кількістю дітей у сім‘ї; 

 характеристику сімей 

за рівнем освіти (середня, 

середньо спеціальна, 

неповна вища, вища, батьки 

з ученим ступенем); 

 виокремлення в особливу 

групу дітей, які ростуть 

із опікунами або в сім‘ях 

прийомних вихователів; 

 виокремлення в особливу 

групу дітей із 

особливостями в розвитку; 

 виокремлення груп дітей, 

які ростуть у неповних 

сім‘ях (виховуються 

матір‘ю, батьком); 

 виокремлення групи дітей 

із сімей безробітних; 

 виокремлення групи дітей 

із сімей біженців і 

вимушених мігрантів; 

 виокремлення групи дітей 

із сімей 

військовослужбовців; 

 виокремлення групи 

дітей, батьки яких 

перебувають у місцях 

ув‘язнення; 

 виокремлення групи 

дітей, батьки яких 

є студентами 

Відобразити у щоденнику 

протоколи спостережень 
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Продовж. табл. Е.2 

Завдання Види діяльності Форми звітності 

Підсумковий етап 

1. Узагальнити 

отримані на практиці 

результати 

 Написати звіт із практики 

за затвердженою формою 

2. Підготувати 

виступ до заліку 

 Залік (диференційований) 

із практики 

 

 

 

 

Таблиця Е.3 

Рейтингове оцінювання якості практичних умінь і навичок  

із „Соціально-виховної практики у ДНЗ‖ 

Проведення 

залікового 

заняття 

Спостереження 

та обговорення 

виховних 

заходів 

студентів 

Ведення 

щоденника 

Допомога 

вихователю, 

проведення 

свят з 

дошкільниками 

Загальна 

кількість 

балів 

20-40 15-20 15-20 10-20 60-100 
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Додаток Ж 

Таблиця Ж.1 

Перелік дитячих навчальних закладів,із якими укладено договори 

про проведення педагогічної практики та волонтерської діяльності 

 

№ 

з/п 
Назва дошкільного закладу № договору 

1 

Комунальний заклад 

„Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№323 комбінованого типу‖ 

Харківської міської ради „Попелюшка‖  

№471 від 30 серпня 

2013 р. 

2 

Комунальний заклад 

„Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№112 компенсувального типу 

Харківської міської ради‖ 

№474 від 30 серпня 

2013 р. 

3 

Комунальний заклад 

„Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №114 

Харківської міської ради‖ 

№520 від 10 січня 

2014 р. 

4 

Комунальний заклад  

„Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№15 комбінованого типу Харківської міської 

ради‖ 

№6 від 01 вересня 

2014 р. 

5 

Комунальний заклад 

„Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) 

№288 комбінованого типу Харківської міської 

ради‖ 

№29 від 12 січня 

2015 р. 

 



305 

3
0
5
 

 

Додаток З 

Творчі педагогічні задачі 

1. Під час спостереження за ранковою гімнастикою дітей середньої 

групи ДНЗ соціальний педагог помітив байдужість дітей при виконанні 

вправ, незацікавленість і млявість. Поспілкувавшись із вихователем, 

соціальний педагог виявив, що раніше в дитячому садку був керівник 

із фізичного виховання, який під час ранкової гімнастики, гімнастики 

пробудження, спортивних заходів, фізкультурно-оздоровчих занять долучав 

музичний супровід та ігри, але після його звільнення вихователі припинили 

таку роботу за браком методичної підготовки.  

Укладіть методичні рекомендації для вихователів для урізноманітнення 

гімнастики та спортивних занять із упровадженням елементів 

соціалізаційних ігор і казкових сюжетів задля зацікавлення дітей 

у спортивно-оздоровчій роботі.  

 

2. До соціального педагога звернулась вихователька середньої 

групи ДНЗ, яка помітила, що під час прогулянки діти „граються‖ в паління, 

користуючись гілочками замість сигарет. 

Розробіть сюжети рольових ігор для дітей молодшої, середньої, 

старшої та підготовчої групи щодо профілактики шкідливих звичок.  

 

3. Адміністрації ДНЗ неодноразово звертались до батьків із закликом 

не палити біля будівлі садочка й, за можливості, не палити при дітях. Багато 

хто ігнорує цей заклик і продовжує своїм прикладом „пропагувати‖ шкідливі 

звички.  

Розробіть комплекс заходів на батьківських зібраннях 

щодо попередження й боротьби із такою поведінкою дорослих.  

 

4. Укладіть „Пам‘ятку для батьків на вихідних‖ щодо популяризації 

здорового способу життя, яка обов‘язково буде містити такі розділи: 

– дотримання режиму дня (ігри на пробудження, ранкова 

гімнастика, гігієнічні процедури тощо); 

– спільне здоров‘язбережувальне дозвілля (походи, ігри на свіжому 

повітрі); 

– загартування (повірянні ванни, ходіння по росі й камінцям, 

прогулянка за будь-якої погоди, рухова активність, водні процедури); 

– харчування (корисні продукти, режим харчування). 
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