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ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
 

Одним з пріоритетних завдань розвитку сучасного українського сус-
пільства є реформування системи освіти, що має забезпечити позитивні 
зміни соціокультурного середовища для підростаючого покоління – май-
бутнього нашої держави. Гуманізація освіти передбачає впровадження 
особистісто орієнтованих освітніх технологій навчання і виховання, шо 
сприятимуть гармонійному розвитку особистості, отже зміцненню і збере-
женню здоров’я школярів. 

Наше сьогодення викликає стурбованість станом здоров’я учасників 
освітнього процесу у ЗНЗ та ВНЗ. 

За останні 10 років захворюваність дітей та молоді в Україні збіль-
шилась на 26,8 % [8]. 

В умовах соціоекологічної кризи діти та молодь мають знижені ада-
птаційні можливості, підвищену стресонестійкість, ризики виникнення 
психоневрологічних порушень та інших стійких біологічних змін в органі-
змі, що спричиняють порушення росту і розвитку школярів та їх укорінен-
ня. Понад 40 % виникнення патологій у дітей відмічаються ще у початко-
вій школі [2, 6]. 

Сумна статистика загрозливих для життя станів і смертності школя-
рів під час навчального процесу у ЗНЗ викликає найбільшу стурбованість. 
Зазначені негативні тенденції погіршення стану здоров’я населення, особ-
ливо дітей та молоді, потребують докорінних змін організації навчально-
виховного процесу в освітніх закладах, що забезпечуватимуть створення 
педагогічних умов для професійної підготовки педагогів нової генерації, 
які у своїй майбутній педагогічній діяльності будуть сприяти формуванню, 
зміцненню і збереженню здоров’я підростаючого покоління, здатними на-
дати необхідну долікарську допомогу під час виникнення загрозливих для 
життя станів у школярів, вести просвітницько-оздоровчу, профілактичну 
виховну роботу в освітніх закладах та в соціальному середовищі. 

Фахово компетентний сучасний вчитель зможе здійснювати педаго-
гічну діяльність у відповідності до запитів сучасного суспільства, виявля-
тиме готовність до вирішення проблемних ситуацій, матиме активну спря-
мованість на кінцеву мету навчання та виховання, що визначає високу 
об’єктивну значущість його в суспільстві та суб’єктивного особистісного 
змісту. 

З огляду на зазначені проблеми захворюваності школярів, особливо 
дітей молодшого шкільного віку, оптимальний рівень медичної та валеоло-
гічної підготовки сучасного вчителя початкової школи є обов’язковим 
елементом його фахової компетентності. 
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Аналіз досліджень і публікацій вказує на те, що підвищення якості 
освіти, ефективності фахової підготовки, навчального , виховного процесу 
можливо за умови впровадження сучасних педагогічних технологій. 

Проблемі якісної професійної підготовки майбутніх педагогів приді-
ляється значна увага як з боку вітчизняних, так і зарубіжних науковців: 
Г. Асєєва, І. Богданової, А. Горбатюка, В. Євдокимова, В. Кухаренка, 
О. Мещерякової, В. Паламарчук, О. Палія, О. Пєхоти, І. Прокопенка, 
І. Роберт, А. Бінаєва, Л. Борзової, В. Бурлієвої, А. Власян; теоретичні і ме-
тодичні засади моделювання педагогічних дисциплін для технологій на-
вчання вивчали В. Бондар, О. Березюк, Н. Білик, І. Булах, Т. Дмитренко, 
Ю. Друзь, В. Євдокимова, В. Козакова, Ю. Кулюткін. Наукове обґрунту-
вання сутності формування професійної педагогічної компетентності на 
основі компетентнісного підходу висвітлено у наукових дослідженнях 
Н. Бібік, І. Зязюна, В. Кальней, О. Кирсан, О. Овчарук, Л. Паращенко, 
С. Шишова, А. Хуторського, С. Бурцевої. 

Сучасні педагогічні технології повинні відповідати таким методоло-
гічним вимогам: концептуальність (опора на певну наукову концепцію), 
системність (логіка процесу, взаємозв’язок усіх його частин, цілісність), 
можливість управління (планування, проектування процесу навчання, по-
етапна діагностика, варіювання засобами та методами з метою корекції ре-
зультатів), ефективність (позитивні результати і оптимальні витрати), від-
творюваність (можливість використання в інших освітніх закладах), візуа-
лізація (використання сучасної техніки, дидактичних матеріалів та наочних 
посібників [1, 7]. 

Відповідно до умов Болонської декларації у процесі навчання змен-
шується частка прямого інформування студента і розширюється застосу-
вання інтерактивних форм роботи під керівництвом викладача. Самостійна 
робота студента стає основним джерелом набуття професійних компетен-
цій, сприяє формуванню конкурентоспроможного фахівця [5, с. 64]. 

У сучасній національній педагогіці поняття «професійно-педагогічна 
компетентність» поєднує глибокі професійні знання, навички та вміння, 
професіоналізм у галузі педагогіки і психології, досконале володіння мето-
дикою здійснення навчально-виховного впливу. 

Одним з критеріїв визначення ефективності навчально-виховного 
процесу є критерій відповідності забезпечення набору виділених впливів 
навчання та виховання [3, 4]. 

Спеціально-педагогічна компетентність учителя стосується рівня його 
підготовки в галузі науки, що акумулюється в навчальному предметі і охоп-
лює наукові знання. Вміння, навички та їх практичне застосування [5, с. 29]. 

Метою є формування оптимального рівня медико-валеологічних 
компетентностей майбутніх учителів основ здоров’я початкової школи 
шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання в процес їх 
професійної підготовки. 
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Формуванню професійних медико-валеологічних компетентностей 
майбутніх учителів початкової школи, які викладають також основи здо-
ров’я для молодших школярів, сприятиме набуття ними в процесі профе-
сійної підготовки оптимального рівня теоретичних знань, практичних 
вмінь та навичок з навчальних дисциплін медико-валеологічного спряму-
вання з допомогою розробки та впровадження в навчальний процес інтер-
активних технологій, що забезпечуватимуть високий рівень готовності до 
майбутньої професійної діяльності. 

Важливим у проектуванні навчання є впровадження інформаційних 
технологій та новітніх технічних засобів навчання, що є найбільш впливо-
вими на свідомість, мислення, відчуття, емоції, волю та самосвідомість, 
формують досвід ефективного застосування інтерактивних технологій на-
вчання майбутніх учителів. Впровадження інтерактивних технологій і за-
собів навчання робить навчальний процес динамічним, привертає увагу 
студентів, дозволяє студентам відчувати себе не пасивним учасником на-
вчально-виховного процесу. 

Однією з перспективних і впливових інтерактивних технологій є ро-
зробка і впровадження інтерактивних програмних засобів мультимедійного 
супроводу навчальних модулів медико-біологічного спрямування, зокрема 
створення і впровадження інтерактивних презентацій лекцій навчальних 
модулів «Основи медичних знань та охорона здоров’я дітей», «Основи ва-
леології з методикою її вивчення» виконано в DELPHI та Power Point, що 
містять інтерактивні елементи: графіку, анімацію, відео та аудіо кліпи за 
участю самих студентів, що наглядно демонструють динаміку процесів, ін-
струмент коментарів щодо навчальних завдань та цілей, використання тех-
нології гіперпосилань на електронний ресурс, застосування навігаційних 
структур, дизайну оформлення слайдів, демонстрації ілюстрацій та графіч-
них об’єктів. 

Раціональне поєднання використання технології гіперпосилань з пе-
вними навиками програмування забезпечує створення інтерактивного на-
вчального посібника, або навчально-методичного комплексу модулів вале-
омедицини для дистанційного навчання з використанням мережі Internet та 
локальних мереж. Використання інтерактивних мультимедійних посібни-
ків, навчально-методичних комплексів та їх електронних додатків є досту-
пним для аудиторних занять з використанням мультимедійних проекторів, 
а також віддаленого доступу для індивідуальних творчих завдань та само-
стійної роботи з електронним ресурсом, можливістю варіативної роботи зі 
студентами, розвиваючи розумову самостійність і творчий потенціал сту-
дентів, як критерій успішності і ефективності використання освітніх тех-
нологій в процесі навчання. 

Перспективним є також забезпечення зворотного зв’язку навчально-
го процесу, шляхом реалізації контролю знань, з використанням програм-
них оболонок тестових пакетів, технології VPN-мережі Internet, в режимі 
online, нами застосовано об’єктивно орієнтоване навчальне середовище 
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Moodle з метою підвищення психологічної адаптації студентів до умов мо-
дульного тестування та рейтингового оцінювання знань. Кожен студент 
може здійснити пробне тестування і сам оцінити власний рівень теоретич-
них знань, практичних вмінь та навичок, отже своєчасно приділити увагу 
вивченню певних змістових модулів, виконанню практичних завдань, са-
мостійних робіт та індивідуальних завдань з метою покращення підготовки 
за навчальним модулем на етапі діагностики. 

Таким чином, впровадження інтерактивних технологій у викладання 
навчальних модулів медико-біологічного напрямку є новим етапом онов-
лення змісту медико-валеологічної освіти, сприяє оптимізації набуття фа-
хових компетентностей в процесі професійної підготовки майбутніх учи-
телів основ здоров’я початкової школи. 

Перспективами подальших досліджень є поетапна розробка і впро-
вадження інтерактивних технологій у викладанні всіх навчальних модулів 
медико-біологічного та медико-валеологічного напрямку для майбутніх 
вчителів початкової школи. 
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