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В статье рассматриваются особенности современных тенденций подготовки учителей начальных 
классов в Великобритании в свете евроинтеграционных процессов. Охарактеризована структура учебных 
заведений, которые осуществляют подготовку учителей в Великобритании. Выявлены внешние и внут-
ренние факторы становления системы подготовки учителей начальной школы в Великобритании. 
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В СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН 
У статті висвітлені сучасні погляди на поняття “здоров’язбережувальні технології”, обґрунтовані 

доповнення до існуючих визначень, розглядаються окремі питання підготовки майбутніх учителів приро-
дничих дисциплін до використання здоров’язбережувальних технологій. 

Ключові  слова :  здоров’язбережувальні технології, професійна підготовка майбутніх учителів, учи-
теля природничих дисциплін. 

Постановка проблеми. Питання підготовки майбутнього вчителя до здоров’язбережуваль-ної діяльності в умовах освіти набувають останні роки особливу гостроту в наслідок погіршення показників здоров’я школярів, негативних демо-графічних тенденцій, розповсюдженості соціаль-но-небезпечних хвороб й адиктивної поведінки та ін. Наведені негативні тенденції мають довго-тривалі соціокультурні та економічні наслідки, впливають на міжнародний рейтинг країни у світі. В такому контексті підготовка майбутніх учителів природничих дисциплін до викорис-тання здоров’язбережувальних технологій є до-сить актуальною із соціальних та економічних причин, відповідає запитам практики сучасної освіти. 
Аналіз досліджень і публікацій. Більшість учених (В.Р. Кучма, А.М. Мітяєва, М.К. Смирнов, М.І. Степанова, Л.Ф. Тихомирова та ін.) визнача-ють використання здоров’язбережувальних тех-нологій як головний напрям вирішення проблем збереження та зміцнення здоров’я дітей та підлі-тків в умовах сучасної освіти. Дослідженням що-до здоров’язбережувальних технологій присвя-

чені роботи В.І. Бобрицької, А.Р. Вірабової, М.С. Гончаренко, В.П. Горащука, О.М. Іонової, Ю.С. Лук’янової та ін. Але невизначеність низки питань щодо здоров’язбережувальних техноло-гій, змісту та принципів здоров’язбережувальної діяльності вчителів не дозволяє вирішити окремі теоретичні та практичні питання підготовки май-бутніх учителів природничих дисциплін до вико-ристання здоров’язбережувальних технологій. 
Метою даної статті є обґрунтування загаль-них підходів підготовки майбутніх учителів до використання здоров’язбережувальних техноло-гій. 
Виклад основного матеріалу. Досвід збере-ження здоров’я, що відображений у педагогічній спадщині минулого, містить багато теоретичних положень та практичних надбань щодо збере-ження та зміцнення здоров’я дитини, її гармо-нійного фізичного та розумового розвитку. Але в умовах постіндустріального суспільства та під-вищення вимог до освіченості та здоров’я люди-ни, застарілі підходи до збереження здоров’я дитини не відповідають запитам держави, суспі-льства, батьків та вчителів.  
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Р о з д і л  2 
Технології педагогічної освіти 

НАУКОВИЙ  В І СНИК  МДУ  І М ЕН І  В .О .СУХОМЛИНСЬКО Г О  

Сучасні моделі сприяння збереженню, зміц-ненню та формуванню здоров’я через освіту, які пропонуються Всесвітньою організацією охоро-ни здоров’я, є досить ефективними та можуть бути реалізованими тільки при наявності вчи-телів, підготовлених до використання здоров’я-збережувальних технологій в професійній дія-льності.  Стратегія і тактика здоров’язбереження в освіті набула нового сенсу з розвитком уявлень щодо використання здоров’язбережувальних технологій. Наприкінці ХХ сторіччя розповсю-дження поняття “здоров’язбережувальні техно-логії” стало відповіддю на технологізацію про-цесу навчання, яка захопила педагогічні систе-ми розвинених країн світу, та змінила валеоло-гічну термінологію, яка стала “неудобною” для російського суспільства. Розглянемо декілька підходів до визначення і сутності поняття “здоров’язбережувальні технології”, висвітле-них у виданнях останніх років. На думку Л.Ф. Тихомирової, найважливішим у характеристиці будь-якої технології, яка реа-лізовується в освітній установі, є те, наскільки вона зберігає здоров’я учнів, тобто чи є вона здоров’язбережувальною [11, с. 73].  І.А. Єрохіна визначає поняття “здоров’язбере-жувальні технології в освіті” як сукупність форм, засобів і методів, спрямованих на досяг-нення оптимальних результатів у підтримці фізичного, психічного, етичного й соціального благополуччя людини, у формуванні здорового способу життя [4, с. 165]; О.І. Ковальова – як за-сіб організації й послідовних дій у навчально-виховному процесі, реалізації освітніх програм на основі всебічного урахування особливостей індивідуального здоров’я учнів, особливостей їх вікового, психофізичного, духовно-етичного стану й розвитку [6, с. 50]. В.Р. Кучма і М.І. Степанова визначають по-няття “здоров’язбережувальні технології” як такі педагогічні технології навчання, що ґрунту-ються на: вікових особливостях пізнавальної діяльності дітей; навчанні на оптимальному рівні складності; варіативності методів і форм навчання; оптимальному поєднанні рухових і статичних навантажень; навчанні в малих гру-пах; використанні наочності й поєднанні різних форм надання інформації; створенні емоційно сприятливої атмосфери; формуванні позитивної мотивації до навчання (“педагогіка успіху”); на культивуванні у школярів знань із питань здо-ров’я [7, с. 23].  Суперечливі підходи до сутності поняття “здоров’язбережувальні технології” існують до 

останніх років. І.В. Чупаха, одна з авторів видан-ня “Здоров’язбережувальні технології в освіт-ньо-виховному процесі”, розглядає “з позицій реалізації здоров’язбережувальних технологій в умовах комплексу дитячий сад-школа” лікува-льно-профілактичні заходи [12, с. 26], заняття гімнастикою [12, с. 30], арома- і фітотерапію то-що [12, с. 40]. У дослідженнях В.Ф. Базарного [1], Л.П. Баннікової [2], А.Р. Вірабової [3] та інших як здоров’язбережувальні технології визначають-ся медичні, гігієнічні та фізкультурно-оздоровчі заходи, які інколи зовсім не мають педагогічної складової. А.М. Мітяєва тлумачить поняття “здоров’язбе-режувальні освітні технології” як якісну харак-теристику будь-якої освітньої технології, її “сертифікат безпеки для здоров’я” і як сукуп-ність тих принципів, прийомів, методів педаго-гічної роботи, які, доповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють їх ознакою здоров’язбереження [8, с. 100]. На дум-ку автора, близькі до здоров’язбережувальних освітніх технологій медичні технології профіла-ктичної роботи, що проводяться в освітніх уста-новах: вакцинація учнів, контроль за термінами щеплень, виділення груп медичного ризику. Проте контекст посібника “Здоров’язбережу-вальні педагогічні технології” орієнтований, насамперед, на розуміння здоров’язбережуваль-них технологій як технологій навчання здоро-в’ю, як цілеспрямоване виховання культури здоров’я учнів, їх потреби, здібності й уміння піклуватися про власне здоров’я, духовне й тілесне благополуччя [8, с. 133]. Вітчизняні науковці О.М. Іонова та Ю.С. Лук’я-нова розглядають поняття “здоров’язберігаючі освітні технології” “як сукупність засобів, мето-дів, форм, прийомів організації, проведення, управління навчально-виховного процесу, спря-мовані на забезпечення ефективності здоров’яз-береження учнів” [5, с. 70]. На думку авторів, найважливішими складниками здоров’язбере-жувальних освітніх технологій є технології, спрямовані на врахування коливань працездат-ності людини протягом навчальних циклів (уроку, дня, тижня, року), залучення рухової активності, оздоровчого впливу мистецтва й праці, на забезпечення суб’єкт-суб’єктної (фасі-літуючої) взаємодії вчителя з учнями [5, с. 72]. Ю.В. Науменко визначає поняття “здоров’я-збережувальна освітня технологія” як систему різних цілеспрямованих дій на цілісний навча-льно-виховний процес, організовуваних освіт-ньою установою для медично-психолого-педагогічної профілактики й корекції негатив-
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них психофізіологічних, психологічних і особис-тісних станів школярів у рамках традиційної системи освіти [9]. Поєднує всі визначення поняття “здоров’я-збережувальні технології” спрямованість на вирішення загальної мети – збереження здоро-в’я учнів, але зміст, форми та методи діяльності, які відносяться авторами до здоров’язбережува-льних технологій, пропонуються вкрай різно-манітні.  Серед здоров’язбережувальних технологій, які використовуються в системі освіти, Н.К. Смирнов пропонує виділити декілька груп, у яких застосовуються різні підходи, форми і методи роботи: медично-гігієнічні, фізкультур-но-оздоровчі, екологічні здоров’язбережувальні технології; технології забезпечення безпеки життєдіяльності; здоров’язбережувальні освітні технології [10, с. 17].  1. Медично-гігієнічні технології спрямовані на забезпечення медичної допомоги в рамках первинної та вторинної профілактики; кон-троль за належними гігієнічними умовами відповідно до регламентацій СанПіНів; про-ведення щеплень, надання консультативної і невідкладної допомоги у медичному кабі-неті; моніторинг динаміки здоров’я школя-рів; профілактичні заходи напередодні епі-демій (наприклад, грипу); створення в шко-лі стоматологічного, фізіотерапевтичного й інших медичних кабінетів; контроль прове-дення занять з лікувальної фізичної культу-ри, організація фітобарів і тому подібне. 2. Фізкультурно-оздоровчі технології спрямо-вані на фізичний розвиток учнів, реалізу-ються на уроках фізичної культури і в робо-ті спортивних секцій. 3. Екологічні здоров’язбережувальні технології спрямовані на створення природовідповід-них, екологічно оптимальних умов життя і діяльності людей, гармонійних взаємин з природою та ін. 4. Технології забезпечення безпеки життєдія-
льності спрямовані на збереження життя й забезпечуються завдяки вивченню учнями дисципліни “Основи безпеки життєдіяльно-сті”, майбутніми педагогами – курсів “Без-пека життєдіяльності людини”, “Основи охо-рони праці”, “Цивільний захист”. 5. 3доров’язбережувальні освітні технології підрозділяють на три підгрупи: організацій-
но-педагогічні технології, що визначають структуру навчального процесу, частково регламентовану в СанПіНах, сприяючих за-побіганню стану перевтоми, гіподинамії і інших дезадаптаційних станів школярів; 
психолого-педагогічні технології пов’язані з безпосередньою роботою вчителя на уроці, дією, яку він надає на учнів; із психолого-педагогічним супроводом усіх елементів освітнього процесу; навчально-виховні тех-нології включають програми з формування культури здоров’я учнів, розвиток мотива-

ції до здорового способу життя, попереджен-ня шкідливих звичок, освіту батьків та ін.  Окреме місце займають ще дві групи техно-логій, що традиційно реалізовувалися в позаш-кільних закладах, але останнім часом пропону-ються як позаурочна робота школи: соціально 
адаптуючи і особистісно-розвиваючі технології забезпечують формування і зміцнення психоло-гічного здоров’я учнів, підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості (різно-манітні соціально-психологічні тренінги, про-грами соціальної і сімейної педагогіки для шко-лярів, батьків, учителів; лікувально-оздоровчі технології забезпечують відновлення фізичного здоров’я школярів завдяки засобам лікувальної педагогіці й лікувальної фізкультури [10]. Згідно до принципів шкіл здоров’я здоров’яз-бережувальна діяльність повинна бути команд-ною та системною. В такому контексті здоров’я-
збережувальні технології розглядаються нами 
як технології, які забезпечують цілеспрямовану 
діяльність усіх суб’єктів педагогічного процесу в 
освітній установі з метою розв’язання завдань 
здоров’язбереження в системі освіти. З цього боку використання медично-гігіє-нічних технологій є прерогативою шкільних медичних робітників, фізкультурно-оздоровчих – учителя фізичної культури, забезпечення без-пеки життєдіяльності – вчителя основ безпеки життєдіяльності, соціально адаптуючих і особи-стісно-розвиваючих – шкільного психолога та соціального педагога. Вчителя природничих дисциплін повинні бути організаторами та кері-вниками здоров’язбережувальної діяльності в школі, володіти організаційно-педагогічними, психолого-педагогічними та навчально-вихов-ними здоров’язбережувальними технологіями. Особливою місією вчителя природничих дисци-плін в сучасних умовах стає педагогічний супро-від первинної профілактики соціально-небез-печних хвороб, в першу чергу туберкульозу, ВІЛ/СНІД, інфекцій, що передаються статевим шля-хом, адиктивної поведінки, підліткової вагітнос-ті, формування культури здоров’я учнів та ін. У вирішенні цих завдань саме зміст навчання студентів природничих факультетів стає знач-ним потенціалом для якісної підготовки майбу-тніх учителів до використання здоров’язбере-жувальних технологій. Вважаємо, що знання, вміння і навички, якими оволоділи студенти у вивченні людиноцентрованих курсів, повинні бути актуалізовані, розширені, систематизовані, доповнені відповідною методичною підготов-кою щодо використання здоров’язбережуваль-них технологій у професійній діяльності. Консо-
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Р о з д і л  2 
Технології педагогічної освіти 
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лідація ресурсів змісту природничої вищої осві-ти, розвиток її здоров’язбережувальної спрямо-ваності та удосконалення технологічної складо-вої підготовки студентів до майбутньої педаго-гічної діяльності є основою формування сучас-ної системи підготовки майбутніх учителів при-родничих дисциплін до використання здоров’я-збережувальних технологій. 
Висновки. В сучасних умовах учителя приро-дничих дисциплін повинні бути підготовлені до здоров’язбережувальної діяльності у загальноо-світніх навчальних закладах, володіти організа-ційно-педагогічними, психолого-педагогічними та навчально-виховними здоров’язбережуваль-ними технологіями. Для забезпечення відповід-ного навчання в вищих навчальних закладах необхідні: консолідація ресурсів змісту природ-ничої освіти, розвиток її здоров’язбережуваль-ної спрямованості та удосконалення технологі-чної складової підготовки студентів до здоро-в’язбережувальної діяльності. 
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ  
УЧИТЕЛЕЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН 

В статье освещены современные взгляды на понятие “здоровьесберегающие технологии”, обоснованы 
дополнения к существующим определениям, рассматриваются отдельные вопросы подготовки будущих 
учителей естественнонаучных дисциплин к применению здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые  слова :  здоровьесберегающие технологии, профессиональная подготовка будущих учите-
лей, учителя естественнонаучных дисциплин. 
 

 YEFIMOVA V. M.  

HEALTH PROTECTING TECHNOLOGIES IN THE SYSTEM OF FUTURE NATURAL  
SCIENCE TEACHERS TRAINING 

The paper discusses contemporary views on the notion of “health protecting technologies”. It grounds additions 
to the existing definitions, dwells upon certain aspects of future natural science teachers training for the application 
of health protecting technologies.  
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