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АНОТАЦІЯ 

Возносименко Д. А. Підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю             

011 − Освітні, педагогічні науки. – Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Умань, 2020.  

Визначальним показником суспільного та економічного розвитку 

держави є здоров’я нації. Саме тому збереження і зміцнення здоров’я  

молодого покоління, що викликає особливу занепокоєність, є однією із 

ключових проблем сучасного суспільства.  

Важливу роль у формуванні здорового способу життя молоді відіграє 

сучасна школа. Державна політика, спрямована на забезпечення в кожному 

закладі загальної середньої освіти відповідних умов для розвитку здорової 

особистості учня, реалізується, перш за все, через освітню діяльність учителя. 

З огляду на зазначене, перед педагогічними закладами вищої освіти сьогодні 

постає важливе завдання щодо підготовки майбутніх учителів, здатних 

виховувати в учнів ціннісне ставлення до власного здоров’я та здоров’я тих, 

хто оточує. 

Дисертацію присвячено актуальній проблемі підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи.  

У межах дисертаційної роботи здійснено ґрунтовний аналіз педагогічних 

та науково-методичних праць із проблеми дослідження. Уточнено сутність 

базових понять окресленої проблеми. Запропоновано тлумачити 

валеологічний супровід навчання учнів математики як систему валеологічно 

спрямованої професійної діяльності вчителя математики, що забезпечує 

максимально сприятливі умови для підтримання, збереження, зміцнення 

учнями свого здоров’я і здоров’я оточуючих, та націлена на розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності учнів. 
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Професійну підготовку майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів означено як цілісний, 

методологічно обґрунтований процес, спрямований на формування 

позитивної мотивації, теоретичних і методичних знань, навичок та вмінь, 

необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності, пов’язаної із 

збереженням та зміцненням здоров’я підростаючого покоління, формуванням 

в учнів здорового способу життя. 

Готовність майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи протрактовано, як 

спрямованість особистості, її ціннісні орієнтири та сукупність фахових 

методичних знань, умінь і навичок, які спрямовані на збереження здоров’я 

підростаючого покоління у процесі навчання математики. 

Виокремлено компоненти та критерії готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів з 

відповідними показниками: мотиваційно-ціннісний (показники: мотиви щодо 

професійної спрямованості навчання на збереження та зміцнення здоров’я 

учнів; потреба у здоровому способі життя та стійкий інтерес до використання 

здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики; професійна 

спрямованість до забезпечення валеологічного супроводу в процесі навчання 

учнів математики); когнітивно-валеологічний (показники: знання, необхідні 

для самоосвіти в аспекті здоров’язбереження, а також для забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів математики); діяльнісний 

(показники: сформованість професійних умінь (інноваційних, 

здоров’язбережувальних, фахових, методичних); оволодіння методами, 

формами, засобами і прийоми освітньої діяльності для забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики; наявність нових ідей, 

спрямованих на удосконалення процесу навчання математики). Визначено 

рівні сформованості готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів (початковий, 

середній, достатній, високий). 
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Розроблено й апробовано модель підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, що 

містить три взаємопов’язаних блоки:  

‒ теоретико-методологічний (соціальне замовлення, мета діяльності й 

завдання, методологічні підходи та принципи);  

‒ змістово-процесуальний (етапи реалізації, зміст, форми, засоби, 

методи, педагогічні умови);  

‒ результативний (компоненти, критерії, показники та рівні 

сформованості, а також окреслений результат: рівень готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів математики). 

Виявлено й науково обґрунтовано педагогічні умови фахової 

підготовки студентів педагогічних університетів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в школі. 

У процесі реалізації першої педагогічної умови (формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів математики до здійснення 

валеологічного супроводу навчання учнів) формування професійних мотивів 

має здійснюватися через усвідомлення студентами важливості майбутньої 

професійної діяльності та необхідності збагачення власного досвіду 

відповідно до вимог і функцій цієї діяльності. Тому цю умову розглянуто в 

розрізі двох підумов, що забезпечують її реалізацію: усвідомлення 

майбутніми вчителями математики необхідності створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища навчання математики в 

школі; розуміння студентами особливостей упровадження компетентнісного 

підходу до навчання в школі та формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів. 

Реалізація другої педагогічної умови (оновлення змісту, форм та методів 

фахової підготовки майбутніх учителів математики, що сприяє формуванню 

у студентів валеологічної компетентності) забезпечувалася завдяки 

оновлення змісту фахової підготовки студентів шляхом наповнення 
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традиційних модулів навчальних дисциплін валеологічним змістом 

переважно за рахунок самостійної роботи студентів у підготовці відповідних 

форм навчання (розширення змісту індивідуальних та групових завдань, 

проєктної діяльності, курсових робіт, гурткової роботи тощо). 

Реалізація третьої педагогічної умови (набуття майбутніми учителями 

математики досвіду використання та удосконалення методичного 

забезпечення валеологічного супроводу освітнього процесу) передбачала 

ознайомлення студентів із наявним методичним забезпеченням та методикою 

його використання в освітньому процесі, а також створення нового.  

Програма експериментальної роботи включала констатувальний, 

(визначення стану досліджуваного явища), пошуковий (обґрунтування 

педагогічних умов та розробку моделі) та формувальний (упровадження 

розроблених педагогічних умов) етапи.  

За результатами реалізації педагогічних умов у процесі формувального 

етапу експерименту в експериментальних групах високий рівень готовності 

студентів до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів зріс, 

порівняно із констатувальним етапом, на 18,9 %; достатній – на 20,8 %; 

середній зменшився на 11,7 %; початковий – на 28,4 %. У контрольних 

групах відбулися зміни незначні: високий зріс на 3,2 %, достатній на 7,3 %, 

середній зменшився – на 0,4 %, а початковий зменшився на 10,3 %. 

Результати педагогічного експерименту підтвердили ефективність 

педагогічних умов, що виражається в позитивній динаміці рівнів готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів в експериментальних групах у порівнянні з контрольними. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

-уперше: визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність 

підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного супроводу 

навчання учнів (формування позитивної мотивації майбутніх учителів 
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математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; набуття майбутніми вчителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення валеологічного 

супроводу освітнього процесу); розроблено та теоретично обґрунтовано 

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів (теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, результативний блоки);  

-уточнено сутність понять: «валеологічний супровід», 

«здоров’язбережувальне середовище», «готовність майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів», 

«професійна підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів»; 

-схарактеризовано компоненти (мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний) готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів;  

-визначено: критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-валеологічний, 

діяльнісний) із показниками готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; рівні (високий, 

достатній, середній, початковий) готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 

-удосконалено форми, методи й засоби підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики (перевернуте навчання, метод проєктів, навчальні тренінги, 

інформаційно-комунікаційні технології, програми навчального 

призначення  AutoPlayMediaStudio, комп’ютерне тестування тощо); 

-подальшого розвитку набули: теорія і методика фахової підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів; наукові уявлення про сутність і структуру підготовки 
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майбутніх учителів до створення та забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики в основній школі. 

Практичне значення результатів дослідження полягає у створенні й 

упровадженні в освітній процес підготовки майбутніх учителів математики 

робочих програм (розроблено у співавторстві) із дисциплін «Методика 

навчання математики»; наскрізної та робочої програм (розроблено у 

співавторстві) з педагогічної практики (навчальної, навчально-предметної, 

виробничої); електронного навчального посібника «Збірник задач з 

математики валеологічного спрямування для учнів 5 – 9 класів»; навчально-

методичного посібника «Елементи валеології у ШКМ»; навчально-

методичного комплексу наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ»; 

діагностувальної методики підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

 Результати наукового дослідження можуть бути використані у 

самоосвітній діяльності майбутніх учителів математики; для вдосконалення 

професійної підготовки учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів; у системі післядипломної освіти й підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників.  

Ключові слова: професійна підготовка, валеологічний супровід, 

здоров’язбережувальне середовище, валеологічна компетентність, майбутні 

вчителі математики. 
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ANNOTATION 

Voznosymenko D. A. Preparation of future teachers of mathematics to 

provide valeological support of junior schoolchildren - Qualifying scientific work 

on the rights of the manuscript. 

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in the specialty 011 − 

Educational, pedagogical sciences. - Pavlo Tychyna Uman State Pedagogical 

University, Uman, 2020. 

The determining factor of social and economic development of the state is the 

health of the nation. That is why maintaining and strengthening the health of the 

younger generation, which is of particular concern, is one of the key problems of 

modern society. 

An important role in forming a healthy lifestyle of the younger generation is 

played by the modern school. State policy aimed at providing in each institution of 

general secondary education appropriate conditions for the development of a 

healthy personality of the student, is implemented primarily through the 

educational activities of teachers. In view of the above, pedagogical institutions of 

higher education today face an important task in training future teachers who are 

able to instill in students a valued attitude to their own health and the health of 

others. 

The dissertation is devoted to the actual problem of preparation of future 

teachers of mathematics to provide valeological support of primary school pupils. 

Within the dissertation work a thorough analysis of pedagogical and 

scientific-methodical works on the research problem was carried out. The essence 

of the basic concepts of the outlined problem is specified. It is proposed to interpret 

valeological support of mathematics pupils as a system of valeologically oriented 
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professional activity of mathematics teachers, which provides the most favorable 

conditions for maintaining, preserving, strengthening pupils 'health and the health 

of others and aims to develop pupils ' health competence.  

The professional training of future mathematics teachers to provide 

valeological support for pupils is defined as a holistic, methodologically sound 

process aimed at forming positive motivation, theoretical and methodological 

knowledge, skills and abilities necessary for future professional activities related to 

maintaining and strengthening the health of adolescents generation, the formation 

of pupils' healthy lifestyles. 

The readiness of future mathematics teachers to provide valeological support 

for primary school pupils is interpreted as the orientation of the individual, its 

values and a set of professional methodological knowledge, skills and abilities 

aimed at maintaining the health of the younger generation in the process of 

teaching mathematics. 

The components and criteria of readiness of future mathematics teachers to 

provide valeological support for pupils learning with relevant indicators: 

motivational and value (indicators: motives for professional orientation of 

education to preserve and promote pupil’s health; the need for a healthy lifestyle 

and sustainable interest in use health education of pupils in mathematics lessons; 

professional orientation to provide valeological support in the process of teaching 

mathematics to pupils); cognitive-valeological (indicators: knowledge necessary 

for self-education in terms of health, as well as to provide valeological support for 

teaching mathematics to pupils); activity (indicators: formation of professional 

skills (innovative, health, professional, methodical); mastering the methods, forms, 

means and methods of educational activities to provide valeological support for 

teaching mathematics; availability of new ideas aimed at improving the process of 

learning mathematics). The levels of formation of readiness of future mathematics 

teachers to provide valeological support of pupils' education (primary, secondary, 

sufficient, high) are determined. 
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A model of training future mathematics teachers to provide valeological 

support for pupils learning has been developed and tested, which contains three 

interrelated blocks: 

- theoretical and methodological (social order, purpose and objectives, 

methodological approaches and principles); 

- content-procedural (stages of implementation, content, forms, means, 

methods, pedagogical conditions);  

- effective (components, criteria, indicators and levels of formation, as well as 

the outlined result: the level of readiness of future mathematics teachers to provide 

valeological support for teaching mathematics to students). 

The pedagogical conditions of professional preparation of students of 

pedagogical universities for providing valeological support of teaching 

mathematics at school are revealed and scientifically substantiated. 

In the process of realization of the first pedagogical condition (formation of 

positive motivation of future mathematics teachers to carry out valeological 

support of students 'education) the formation of professional motives should be 

carried out through students' awareness of the importance of future professional 

activity and the need to enrich their experience in accodance to the demands and 

functions of this activity.Therefore, this condition is considered in the context of 

two subconditions that ensure its implementation: awareness of future teachers of 

mathematics of the need to create a healthy educational environment for teaching 

mathematics at school; students 'understanding of the peculiarities of implementing 

a competency-based approach to schooling and the formation of pupils' health-

preserving competence. 

Implementation of the second pedagogical condition (updating the content, 

forms and methods of professional training of future teachers of mathematics, 

which contributes to the formation of valeological competence in students) was  

provided by updating the content of professional training of students by filling the 

traditional modules of disciplines with valeological content mainly due to 

independent work of students in the preparation of appropriate forms of education 
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(expanding the content of individual and group tasks, project activities, term 

papers, group work, etc.). 

The implementation of the third pedagogical condition (future teachers of 

mathematics gain experience in using and improving the methodological support 

of valeological support of the educational process) provided students with the 

existing methodological support and methods of its use in the educational process, 

as well as creating a new one. 

The program of experimental work included ascertaining (determination of 

the state of the studied phenomenon), search (substantiation of pedagogical 

conditions and development of model) and formative (introduction of the 

developed pedagogical conditions) stages. 

According to the results of the implementation of pedagogical conditions in 

the process of the formative stage of the experiment, in the experimental groups 

the high level of readiness of pupils to provide valeological support for pupils 

learning increased compared to the statement stage by 18.9%; sufficient - by 

20.8%; the average decreased by 11.7%; initial - by 28.4%. In the control groups 

there were insignificant changes: high increased by 3.2%, sufficient by 7.3%, 

medium decreased - by 0.4%, and the initial decreased by 10.3%. 

The results of the pedagogical experiment confirmed the effectiveness of 

pedagogical conditions, which is expressed in the positive dynamics of levels of 

readiness of future mathematics teachers to provide valeological support for 

teaching pupils of experimental groups in comparison with the controlled ones. 

The scientific novelty of the obtained research results is that: 

- for the first time: the set of pedagogical conditions that ensure the 

effectiveness of preparation of future mathematics teachers for valeological 

support of pupils' education (formation of positive motivation of future 

mathematics teachers to provide valeological support of students' education; 

updating the content, forms and methods of professional training mathematics, 

which contributes to the formation of students' valeological competence; future 

teachers of mathematics gain experience in using and improving the 
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methodological support of valeological support of the educational process); it was 

developed and theoretically substantiated a model of training future mathematics 

teachers to provide valeological support for student learning (theoretical-

methodological, content-procedural, effective blocks);  

- the essence of the concepts is clarified: «valeological support», «health-

preserving environment», «readiness of future mathematics teachers to provide 

valeological support of students 'education», «professional training of future 

mathematics teachers to provide valeological support of students' education»; 

- the components (motivational, cognitive, operational-activity) of readiness 

of future teachers of mathematics to provide valeological support of students' 

learning are characterized;  

- it was defined: criteria (motivational-value, cognitive-valeological, activity) 

with indicators of readiness of future mathematics teachers to provide valeological 

support for student learning; levels (high, sufficient, average, initial) of readiness 

of future teachers of mathematics to provide valeological support of students' 

education; 

- it was improved forms, methods and means of training future mathematics 

teachers to provide valeological support for teaching mathematics students 

(inverted learning, project method, training, information and communication 

technologies, educational programs AutoPlayMediaStudio, computer testing, etc.); 

- further development acquired: theory and methods of professional training 

of future teachers of mathematics to provide valeological support for student 

learning; scientific ideas about the essence and structure of training future teachers 

to create and provide valeological support for teaching mathematics in primary 

school. 

The practical significance of the results of the study is to create and 

implement in the educational process of training future teachers of mathematics 

work programs (developed in co-authorship) in the disciplines «Methods of 

teaching mathematics»; cross-cutting and working programs (developed in co-

authorship) on pedagogical practice (educational, educational-subject, industrial); 
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electronic textbook «Collection of problems in mathematics for students of 5-9 

grades of valeological direction»; training manual «Elements of valeology in 

School Course of Math»; educational and methodical complex of the scientific 

circle «Elements of valeology in the School Course of Math»; diagnostic methods 

of training future teachers of mathematics to provide valeological support for 

student learning.  

The results of scientific research can be used in the self-educational 

activities of future teachers of mathematics; to improve the professional training of 

mathematics to provide valeological support for student learning; in the system of 

postgraduate education and advanced training of pedagogical workers. 

Key words: professional training, valeological support, health-preserving 

environment, valeological competence, future mathematics teachers. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Одним із головних напрямів розвитку 

освіти в Україні є формування здорового способу життя у підростаючого 

покоління. Проблема збереження здоров’я молоді відображається як 

стратегія гармонізації фізичного та психічного розвитку особистості, яка 

спрямована на ефективність адаптації до навколишнього середовища шляхом 

набуття необхідних знань про збереження здоров’я та закріплення навичок 

здорового способу життя. Для її розв’язання необхідно створювати відповідні 

умови, органічно  поєднувати освітній та оздоровчий процеси.  

На державному рівні актуальність проблеми формування у молодого 

покоління відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я 

оточуючих як найвищої цінності, відображено у низці законодавчих і 

нормативно-правових документів, серед яких Національна доктрина розвитку 

освіти України у ХХІ столітті [41], закони України «Про освіту» [52], «Про 

повну загальну середню освіту» [53], «Про вищу освіту» [51], Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні [43], Національна стратегія з оздоровчої 

рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація» [42], Концепція «Нова українська 

школа» [45] тощо. Зокрема, у Національній доктрині розвитку освіти 

передбачено, що держава повинна стимулювати прагнення молоді до 

здорового способу життя, а основним завданням визначено виховання 

людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я 

оточуючих [41].  

Важливу роль у формуванні здорового способу життя молоді відіграє 

сучасна школа. Державна політика, спрямована на забезпечення в кожному 

ЗЗСО відповідних умов для розвитку здорової особистості учня, реалізується 

перш за все через освітню діяльність учителя. Так, у навчальних програмах 

для закладів загальної середньої освіти зазначено, що завданням наскрізної 

лінії ключових компетентностей «Здоров’я і безпека» є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя і 
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формувати навколо себе безпечне життєве середовище. Тому одним із 

чинників забезпечення якості освіти, на який має бути спрямована освітня 

діяльність учителя, є осучаснення та оздоровлення освітнього середовища.  

На стан здоров’я підростаючого покоління, розвиток його 

здоров’язбережувальної компетентності в період навчання у ЗЗСО впливають 

не лише умови навчання, а й змістове наповнення навчального матеріалу. 

Математика як навчальний предмет має потужний потенціал для розвитку в 

учнів тих навичок і умінь, які необхідні їм, щоб бути здоровими й успішними 

в сучасному житті. Математичне відображення проблеми збереження 

здоров’я учнів у вигляді завдань, у сюжеті яких містяться факти з реального 

життя, здатне чинити більший вплив, ніж довга лекція-настанова чи товста 

брошура про збереження та зміцнення свого здоров’я. Існує нагальна потреба 

у відповідній підготовці майбутніх учителів математики, які не лише готові 

реалізувати себе у мобільному світі та реформувати вітчизняну систему 

освіти, але й зобов’язані зберігати і підтримувати власне здоров’я й здоров’я 

учнів. Таким чином, особливо актуальною сьогодні є п р о б л е м а  

підготовки майбутніх учителів математики до формування 

здоров’язбережувальної компетентості учнів. 

Питання, пов’язанні з проблемою формування здорового способу життя 

учнів і молоді, висвітлено у працях Г. Апанасенка [2], В. Бабича [3], 

Л. Ващенко [12], М. Гончаренко [25], М. Гриньової [27], В. Кузя [39], 

С. Кириленко [34], В. Оржеховської [10], В. Сухомлинського [58], 

К. Ушинського [61], Н. Урум [60] та ін. Культура здоров’я особистості була 

об’єктом дослідження низки науковців, серед яких В. Горащук [26], 

О. Дубогай [30], В. Колбанов [38], Л. Татарнікова [59], Е. Вайнер [9] та ін. 

Підготовка майбутніх учителів до здоров’язбережувальної діяльності є 

предметом наукових досліджень вітчизняних та зарубіжних  учених, зокрема 

Б. Долинського [29], С. Барашкова [4], С. Грімблата [33], В. Зайцева [33], 

О. Ковальової [36], С. Крамської [33], М. Сентизової [56], І. Яковлєвої [66], 

Д. Вороніна [19], Л. Овчинникової [46], Г. Сєрикова [57] та ін. 
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Особлива увага науковців була присвячена таким проблемам: 

формуванню валеологічної культури вихователів та вчителів (Ю. Бойчук [7], 

Н. П’ясецька [54], О. Файчук [62]); підготовці майбутніх учителів до 

здоров’язбережувального навчання учнів (Г. Жара [32], І. Щербина [65]); 

професійній валеологічній підготовці майбутніх вихователів дошкільних 

навчальних закладів (Т. Книш [35], В. Нестеренко [44]); підготовці майбутніх 

учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів (О. Філіпп’єва 

[63], О. Адєєва [1], Н. Урум [60], Т. Осадченко[48]); валеологічній підготовці 

майбутніх учителів, зокрема біології (І. Поташнюк [50]), фізичної культури 

(О. Міхеєнко [40]); валеологічній підготовці майбутніх соціальних педагогів 

(В. Коваль [37]); підготовці вчителя в системі післядипломної педагогічної 

освіти до розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів основної 

школи (Н. Поліщук [49]); формуванню валеологічної компетентності 

студентської молоді (О. Бондаренко [8], В. Бобрицька [11], 

Г. Воскобойнікова [20], О. Дворникова [28], В. Єлізаров [31], Н. Самойлова 

[55]); застосуванню здоров’язбережувальних технологій у системі 

методичної роботи (Н. Беседа [5], С. Гаркуша [21]); організації 

здоров’язбережувального освітнього процесу (О. Омельченко [47] ). 

Констатуючи суттєвий внесок учених у розробку проблеми, відзначимо, 

що серед значної кількості досліджень відсутні ті, у яких би окремо і цілісно 

було обґрунтовано процес підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання, і це негативно 

позначається на професійному становленні майбутніх фахівців. Крім того, 

відсутність відповідного навчально-методичного забезпечення гальмує 

організацію освітнього процесу у педагогічних закладах вищої освіти і 

реалізацію на практиці Концепції неперервної валеологічної освіти в Україні. 

Вивчення проблеми підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання та її значущість 

дозволяють окреслити низку суперечностей між:  
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-  потребами держави і суспільства у вихованні здорового 

підростаючого покоління та реальними умовами життя і навчання учнів;  

-  сучасними запитами суспільства на професійно-компетентних 

учителів математики, готових та здатних до розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності учнів, і недосконалістю традиційної 

системи професійної підготовки студентів педагогічних ЗВО; 

-  здоров’явиховуючим потенціалом змісту шкільного курсу 

математики і недостатнім його використанням учителями ЗЗСО. 

Необхідність подолання виявлених суперечностей, суттєва практична й 

теоретична значущість розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, її 

недостатній розвиток у теорії і практиці професійної освіти зумовили вибір 

теми дисертаційного дослідження «Підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи». 

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

Дисертацію виконано відповідно до напряму науково-дослідної роботи 

кафедри вищої математики та методики навчання математики Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини «Система 

організації навчання майбутніх учителів математики в умовах реалізації 

педагогічних інновацій» (номер державної реєстрації 0116U006437,                 

2016 – 2021 рр.). Тему дослідження затверджено вченою радою Уманського 

державного педагогічного університету імені Павла Тичини (протокол № 23 

від 23 грудня 2013 р.) та узгоджено у Міжвідомчій раді з координації 

наукових досліджень із педагогічних і психологічних наук в Україні 

(протокол № 2 від 3 березня 2014 р.). 

Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи.  
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Досягнення поставленої мети дослідження обумовило необхідність  

постановки і розв’язання таких завдань:  

1. Проаналізувати стан дослідження проблеми у педагогічній теорії та 

практиці фахової підготовки студентів педагогічних університетів до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів у школі, уточнити 

сутність базових понять дослідження. 

2. Визначити критерії, показники та схарактеризувати рівні готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів. 

3. Розробити та теоретично обґрунтувати зміст і структуру моделі 

фахової підготовки студентів педагогічних університетів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в школі. 

4. Виявити та обґрунтувати педагогічні умови фахової підготовки 

студентів педагогічних університетів до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання математики в школі. 

5. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов 

фахової підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів математики в основній школі. 

Об’єкт дослідження – процес фахової підготовки майбутніх учителів 

математики в педагогічних університетах. 

Предмет дослідження – підготовка майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи.  

Методи дослідження. Для досягнення мети й реалізації поставлених 

завдань використовувалися такі методи: теоретичні – аналіз і синтез, 

систематизація, класифікація, порівняння й узагальнення психолого-

педагогічної та навчально-методичної літератури з проблеми дослідження, 

нормативно-законодавчих документів України про вищу освіту, навчальних 

програм із фахових дисциплін з метою систематизації теоретичних знань із 

досліджуваної проблеми; аналіз результатів педагогічного експерименту; 

емпіричні – педагогічне спостереження за процесом навчання студентів та 
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аналіз їх навчальної діяльності; вивчення документації й педагогічного 

досвіду для виявлення потенціалу окремих дисциплін методичного 

спрямування щодо формування готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; анкетування, 

тестування, бесіди зі студентами, учителями та викладачами, 

цілеспрямований педагогічний експеримент (констатувальний, пошуковий, 

формувальний) з метою апробації, систематизації та узагальнення 

фактичного матеріалу дослідження; статистичні – математичне 

опрацювання емпіричних даних для доведення достовірності результатів 

педагогічного експерименту. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі Уманського державного педагогічного університету 

імені Павла Тичини, Вінницького державного педагогічного університету 

імені Михайла Коцюбинського, Полтавського державного педагогічного 

університету імені В. Г. Короленка, Бердянського державного педагогічного 

університету. До експерименту залучено 456 студентів спеціальності 

014.04 Середня освіта (Математика) та 32 викладачів фахових дисциплін 

педагогічних закладів вищої освіти та 115 учителів-практиків. 

Наукова новизна одержаних результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

- уперше: визначено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено сукупність педагогічних умов, що забезпечують ефективність 

підготовки майбутніх учителів математики до валеологічного супроводу 

навчання учнів (формування позитивної мотивації майбутніх учителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів 

математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; набуття майбутніми вчителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення валеологічного 

супроводу освітнього процесу); розроблено та теоретично обґрунтовано 
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модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів (теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний, результативний блоки);  

-  уточнено сутність понять: «валеологічний супровід», 

«здоров’язбережувальне середовище», «готовність майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів», 

«професійна підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів»; 

- схарактеризовано компоненти (мотиваційний, когнітивний, 

операційно-діяльнісний) готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів;  

- визначено: критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-валеологічний, 

діяльнісний) із показниками готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; рівні (високий, 

достатній, середній, початковий) готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 

- удосконалено форми, методи й засоби підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики (перевернуте навчання, метод проєктів,  навчальні тренінги, 

інформаційно-комунікаційні технології, програми навчального 

призначення  AutoPlayMediaStudio, комп’ютерне тестування тощо); 

- подальшого розвитку набули: теорія і методика фахової підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів; наукові уявлення про сутність і структуру підготовки 

майбутніх учителів до створення та забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики в основній школі. 

Практичне значення результатів дослідження полягає: у створенні й 

упровадженні в освітній процес підготовки майбутніх учителів математики 

робочих програм (розроблено у співавторстві) із дисциплін «Методика 

навчання математики», «Вибрані питання методики навчання математики»; 
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наскрізної та робочої програм (розроблено у співавторстві) з педагогічної 

практики (навчальної, навчально-предметної, виробничої); розробці тематики 

курсових робіт з МНМ та навчальних проєктів для гурткової роботи 

студентів; електронного навчального посібника «Збірник задач з математики 

валеологічного спрямування для учнів 5 – 9 класів»; навчально-методичного 

посібника «Елементи валеології у ШКМ»; навчально-методичного комплексу 

наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ»; діагностувальної методики 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів. 

Результати наукового дослідження можуть бути використані:  

– у самоосвітній діяльності  майбутніх учителів математики; 

– для вдосконалення професійної підготовки вчителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 

– у системі післядипломної освіти й підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати 

дослідження доповідалися на науково-практичних конференціях різного 

рівня:   

‒ міжнародних: «Актуальні проблеми теорії і методики навчання 

математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії  та методики навчання 

математики НПУ імені М. П. Драгоманова» (Київ, 2017); «Проблеми 

математичної освіти» (ПМО – 2017) (Черкаси, 2017); «Сучасна освіта та 

інтеграційні процеси» (Краматорськ, 2017); «Педагогіка і психологія: 

напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі» (Одеса, 2018); 

«Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку» 

(Харків, 2018); «Проблеми вищої математичної освіти: виклики сучасності» 

(Вінниця, 2018); «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя 

математики» (Вінниця, 2018); «Інновації в освіті: здобутки та перспективи» 

(Умань, 2018); «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019) 

(Черкаси, 2019). 
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‒ всеукраїнських: «Науково-дослідна робота в системі підготовки 

фахівців-педагогів у природничій, технологічній і комп’ютерній галузях» 

(Бердянськ, 2017); «Наукова молодь – 2017» (Київ, 2017); «Наукова молодь – 

2018» (Київ, 2018); «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці» 

(Житомир, 2018); «Методичний пошук вчителя математики» (Вінниця, 2018);  

«Сучасні інформаційні технології в освіті і науці» (Умань, 2019).   

Результати дисертаційної роботи впроваджено в освітній процес 

Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла 

Коцюбинського (довідка № 06/8 від 19.02.2020), Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка (довідка №3850/01-60/05 

від 16.12.2019), Бердянського державного педагогічного університету 

(довідка №57-21/1317 від 24.12.2019), Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (довідка № 75/01 від  16.01.2020). 

Публікації. Основні положення й результати наукового дослідження 

відображено у 39 публікаціях серед яких: 2 навчально-методичних посібники, 

9 статей у фахових виданнях України (з них 8 одноосібних), 2 статті у 

зарубіжних виданнях (у співавторстві); 3 статті в інших виданнях України 

(одноосібні); 25 тез та матеріалів доповідей на конференціях (із них                   

17 – одноосібні). 

Особистий внесок здобувача. У працях, опублікованих у співавторстві, 

всі ідеї та розробки, які стосуються проблеми дослідження, належать 

здобувачеві. Із наукових публікацій, які видано у співавторстві, у дисертації 

використано лише ті матеріали, які становлять індивідуальний доробок 

автора. Зокрема, у статті [24] автором розкрито особливості підготовки 

студентів до екологічного виховання учнів; у статті [22] авторові належить 

ідея розв’язування задач валеологічного змісту із використанням ІКТ; у 

статті [23] автором охарактеризовано практичну підготовку майбутніх 

учителів математики щодо впровадження компетентністного підходу до 

навчання учнів математики; у статті [15] авторові належить окреслення 

проблеми та ініціювання змісту, безпосередня участь у проведенні 
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дослідження, виконання загального редагування; у статті [17] автором 

визначено мету та висновки статті, здійснено загальне редагування; у статті 

[16] автором охарактеризовано використання індивідуальний підходу на 

заняттях із МНМ у процесі підготовки студентів до здоров’язбережувальної 

діяльності учнів на уроках математики. 

У спільних публікаціях [13], [14], [18], [64] авторові належить 

окреслення проблеми, сформульовано мету та висновки, здійснено загальне 

редагування публікації. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів і  висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел у кожному із розділів (на 40 сторінках: 301 

найменування, із них 4 – іноземною мовою), 29 додатків на 104 сторінках. 

Загальний обсяг роботи становить 376 сторінок, із них 200 сторінок 

основного тексту. Робота містить 24 рисунки та 23 таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ ДО СТВОРЕННЯ ТА 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ В ОСНОВНІЙ ШКОЛІ 

 

1.1.  Валеологічний супровід освітнього процесу як педагогічна 

проблема 

 

На сучасному етапі розвитку суспільства в Україні під впливом 

екологічних, економічних та соціальних факторів проблема збереження та 

зміцнення здоров’я молодого покоління є актуальною. 

Означена проблема є досить глобальною та вимагає негайного 

розв’язання, оскільки останнім часом відсоток здорових дітей значно 

зменшується. Вчені стверджують, що 20 – 40 % негативних наслідків, які 

впливають на здоров’я дітей, пов’язані зі школою. Згідно з науковими 

дослідженнями, успішні в навчанні діти,  які витрачають багато енергії та 

часу на навчання, частіше хворіють через слабкі захисні механізми організму, 

збільшення хронічних захворювань, зниження рівня збереження і 

відновлення здоров’я.  

Захист здоров’я дітей та молоді в Україні регулюється багатьма 

нормативними державними актами і законами, серед яких закони України 

«Про державну допомогу сім’ям і дітьми»[145], «Про загальну середню 

освіту [146], «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні» [147], Національна програма «Діти України» [114], Національна 

доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті [113], «Національна 

програма виховання дітей та учнівської молоді» [115], Національна стратегія 

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [116], Національна 

стратегія розвитку освіти в Україні (2013 – 2021) [117], Концепція 
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неперервної валеологічної освіти в Україні [86], Концепція 

Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» [84], 

Концепція «Нова українська школа» [122] та ін. Усі вони наголошують на 

збереженні та зміцненні здоров’я молоді. Одним із основних завдань закладів 

загальної середньої освіти є збереження і зміцнення фізичного, морального, 

соціального та психічного здоров’я учнів, формування навичок здорового 

способу життя. Зокрема у Національній програмі «Діти України» 

наголошується, що «здоров’я підростаючого покоління – це показник 

суспільного розвитку, могутній чинник впливу на економічний і культурний 

потенціал держави» [114]; у Національній доктрині розвитку середньої освіти 

України в XXI столітті [113] передбачено розв’язання таких проблем, як: 

«виховання морально та фізично здорової людини; формування в учнів 

наукового світогляду, уявлення і розуміння наукової картини світу живої 

природи на основі усвідомлення понять і закономірностей взаємозв’язку 

безпечної поведінки людини, здорового способу життя, цінування свого 

життя та інших»; у Національній програмі виховання дітей та учнівської 

молоді в Україні [115] визначено стратегію виховання молоді в умовах 

становлення громадянського суспільства. Метою програми є створення 

організаційних, методичних, кадрових, ресурсних та інших умов, які 

забезпечують активізацію навчальної діяльності, привертають увагу органів 

державної влади до виховання особистості, сприяють розвитку соціального 

статусу вихованця в закладах освіти, оновлення освітніх технологій на основі 

національних традицій та сучасного світогляду, забезпечують цілісність та 

різноманітність освітнього простору в державі, гармонію сімейного та 

громадського виховання. 

Загострення проблем зі здоров’ям та демографією, стан здоров’я 

людського організму стають предметом досліджень у багатьох галузях науки 

та практики.  

Учені стверджують, що загроза здоров’ю людей світовою спільнотою 

розглядається як сьома загроза, (після шести раніше визначених) у 
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планетарному масштабі – загроза світової війни; екологічні катаклізми; 

контрасти в економічних рівнях країн планети; демографічна загроза; нестача 

ресурсів планети; наслідки науково-технічної революції; проблеми 

техногенного походження. Погіршення здоров’я – це антропологічна 

катастрофа, суть якої визначається основним законом природи: кожен вид 

вимирає, якщо умови існування, до яких він був пристосований 

тисячоліттями протягом своєї еволюції, змінюються [174]. 

Оскільки високий рівень захворюваності школярів спричинений 

впливом кількох чинників, серед яких – недостатній здоровий спосіб життя, 

невідповідність йому освітнього процесу, тому це все вказує на необхідність 

підвищення валеологічної грамотності педагогів. 

Проблема збереження та зміцнення здоров’я з давніх часів привертала 

увагу багатьох вчених, зокрема Аристотеля, Сократа, Гіппократа, І. Канта та 

ін. Проблема формування здорового способу життя учнів і молоді висвітлена 

у працях Г. Апанасенка [7], В. Бабича [10], Л. Ващенко [38], М. Гончаренко 

[52], М. Гриньової [57], В. Кузя [89], С. Кириленко [76], В. Оржеховської [33], 

В. Сухомлинського [162], К. Ушинського [176], Н. Урум [174] та ін. 

Культура здоров’я особистості є предметом досліджень В. Горащука 

[56], О. Дубогай [63], В. Колбанова [80], Л. Татарнікової [166], Е. Вайнера 

[32] та ін. 

Питання валеологічної освіти та валеологічного виховання 

висвітлюється в дослідженнях багатьох вітчизняних учених. Зокрема, праці 

Т. Бойченко [23], О. Вакуленко [31], Г. Голобородько [51], В. Горащука [56], 

О. Дубогай [63], Б. Долинського [60], С. Кондратюка [82], С. Лапаєнко [92], 

С. Свириденко [153] визначають шляхи та засоби формування здорового 

способу життя учнів і студентів як запоруку збереження та зміцнення їх 

здоров’я; М. Гончаренко [36], Л. Татарнікова [166] та ін. розглядають 

упровадження валеологічної освіти в закладах загальної середньої освіти; 

проблема обґрунтування валеологізації освітнього середовища розглядається 

О. Омельченка [123], О. Качерова [62] та ін. 
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Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження показав, що значна 

кількість учених присвятили свої дослідження вивченню різних аспектів 

здоров’я. Вони переконують, що існує тісний взаємозв’язок між успішною 

освітою та вихованням учнів, способом життя та станом їх здоров’я. У 

зв’язку з цим у сучасних питаннях педагогічної теорії та практики важливим 

завданням  є підготовка вчителів до формування здорового способу життя 

молодого покоління, визначення умов та факторів, що впливають на 

формування в учнів здорового способу життя у процесі навчання. 

Для того, щоб теоретично обґрунтувати зміст, завдання і значення 

валеологічного супроводу, на наш погляд, необхідно уточнити розуміння 

таких поняття як «здоровий спосіб життя», «здоров’я», «культура здоров’я», 

«валеологія», «валеопедагогіка», «супровід». Розкриємо значення цих понять, 

а також конкретизуємо їх стосовно теми нашого дослідження. 

Видатний античний філософ і лікар Гіппократ у своєму трактаті «Про 

здоровий спосіб життя» акцентує увагу насамперед на фізичному здоров’ї 

людини. Він трактує це явище як гармонію, до якої варто наблизитися через 

низку запобіжних заходів. 

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) наголошує на тому, що 

«спосіб життя» людини ґрунтується на синтезі умов її індивідуальної історії 

життя з конкретними моделями поведінки. На думку вчених, «здорова 

модель поведінки» для конкретних умов життя зменшує ризик виникнення 

захворювань, а різні умови життя передбачають різні моделі «здорової» 

поведінки. 

Здоровий спосіб життя – це система поведінки людей, яка спрямована на 

постійне фізичне вдосконалення, культуру харчування та взаємовідносин, 

повноцінне сімейне життя, високу творчу активність, високе моральне 

ставлення до навколишнього середовища, людей та самих себе [53]. 

Науковець Д. Воронін розглядає здоровий спосіб життя «як сукупність 

форм і методів повсякденного життя, що підсилюють адаптаційні можливості 
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організму, сприяють повному виконанню навчальних та професійних завдань, 

соціальних та біологічних функцій у процесі повсякденного життя» [44]. 

Учений О. Вакуленко вважає, що формування здорового способу життя 

– одна з умов соціального виховання підлітків. Автор підкреслює, що 

здоров’я та здоровий спосіб життя потребують на сучасному етапі розвитку 

суспільства особливого підходу до проблем здоров’я, формування 

усвідомлення здорового способу життя та розуміння особливих компонентів 

здоров’я людини: фізичного, психічного, духовного, соціального [31]. 

Дослідження Г. Голобородька [51] присвячене формуванню здорового 

способу життя юного покоління. Учений вивчив реальні показники 

формування уявлень про здоровий спосіб життя в учнів основної школи, 

визначив найважливіший метод ефективного впливу на навчання для 

оптимізації процесу формування знань учнів про здоровий спосіб життя та 

розробив комплекс методичних заходів для ефективного формування 

показників здорового способу життя.  

Згідно з дослідженнями Г. Голобородька було визначено, що 

формуванню здорового способу життя учнів сприяють: комплексний підхід 

до розв’язання досліджуваної проблеми, усвідомлення теоретичних знань з 

валеології в рамках шкільних дисциплін природничого та гуманітарного 

циклу; цілеспрямоване формування практичних навичок та звичок вести 

здоровий спосіб життя, насамперед, на уроках фізичної культури та праці; 

взаємодія педагогічного персоналу, батьків та медиків [51, с. 4]. 

Формування ціннісної орієнтації старших підлітків на здоровий спосіб 

життя досліджено у роботі С. Лапаєнка [92]. Автор підкреслює, що 

результатом навчальної діяльності школи має стати формування ціннісних 

орієнтацій учнів на здоровий спосіб життя, що сприяє їхньому духовному, 

розумовому та фізичному здоров’ю. 

Вивчення й аналіз шкільної практики дозволили автору визначити три 

рівні сформованості ціннісної орієнтації старших підлітків на здоровий 

спосіб життя (високий, середній, низький), а також стверджувати, що  
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незадовільний стан її формування у школярів зумовлений різними 

причинами. На основі результатів теоретичного аналізу та констатувального 

експерименту автор визначає такі педагогічні умови ефективного 

формування ціннісної орієнтації старших підлітків на здоровий спосіб життя: 

усебічний вплив на учнів чотирьох напрямків (шкільні навчальні предмети, 

позакласна виховна робота, залучення фахівців та громадськості, 

оздоровлення шкільного та сімейного середовища); збагачення змісту 

виховання фізичними, психічними, духовними аспектами здорового способу 

життя; використання методики, яка заснована на принципі особистісно-

зорієнтованого навчання та враховує механізми формування ціннісних 

орієнтацій особистості; відповідна підготовка педагогічного колективу 

школи до цього процесу на основі науково обґрунтованого 

диференційованого підходу [92, с. 5].  

Здоровий спосіб життя розглядають також і через потреби існування та 

розвитку людини. Якщо вони тривалий час не задовольняються, людина 

може захворіти. У цьому випадку до складових здорового способу життя 

відносять якість життя, рівень та, стиль життя, його тривалість і наповненість. 

Підготовка майбутніх учителів до формування здорового способу життя 

молодого покоління має бути спрямована на здобуття здатностей пізнавати 

себе і світ, на формування професійної компетенції – здійснювати 

валеологічне виховання юного покоління. 

Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що здоровий спосіб 

життя залежить від здоров’я людини та її життєдіяльності. 

Здоров’я людини характеризується в теорії за трьома основними 

аспектами: – соматичним (грец. sота – тіло), психічним (грец. рsусhе – душа) 

і духовним (грец. Nous – дух). 

Проаналізуємо зміст і структуру однієї із складових здорового способу 

життя – здоров’я. У науковій літературі міститься низка визначень цієї 

категорії. Однак різноманітність поглядів на сутність здоров’я людини 
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значною мірою пояснюється тим, що це – досить складне явище, характерні 

та значущі сторони якого важко визначити повною мірою. 

Насамперед, поняття «здоров’я» визначається як стан живого організму, 

при якому всі органи здатні виконувати свої життєві функції. Так, у 

Концепції національного виховання зазначається, що здоров’я людини є 

здатністю зберігати відповідно до віку стійкість потоку сенсорної, вербальної 

та структурної інформації [85]. 

У своїх працях Т. Іванова стверджує, що здоров’я людини – це 

функціональний стан її організму, який забезпечує тривалість життя, фізичну 

і розумову працездатність, самопочуття і функцію відтворення здорових 

нащадків[73]. 

Як зазначає Н. Панкратьєва «здоров’я – це нормальний 

психосоматичний стан і здатність людини задовольняти систему 

матеріальних і духовних потреб» [131]. 

Дослідниця Л. Сварковська трактує термін «здоров’я» як динамічний 

стан збереження та розвитку його біологічних, фізіологічних та психічних 

функцій людини, оптимальна її працездатність та тривала соціальна 

активність із максимальною тривалістю активного життя [153]. 

За останнє десятиріччя чітко спостерігаються окремі чинники, що 

погіршують здоров’я учнівської молоді, зокрема: збільшення навчального 

навантаження; проведення дітьми більшої частини вільного часу за 

переглядом фільмів та комп’ютерними іграми. Як наслідок, усе це викликає 

гіподинамію, погіршення зору, порушення постави. Слід також розуміти, що 

сучасна медицина займається не здоров’ям, а хворобою, не профілактикою, а 

лікуванням. Завдання сучасної школи – зберегти та зміцнити здоров’я учнів, 

сформувати в них культуру здоров’я. 

Аналізуючи термін «здоров’я», зіткнулися з новим напрямком у 

сучасній педагогіці − «культура здоров’я», основоположником якого є 

вітчизняний науковець В. Горащук. Науковець означене поняття визначає як 

важливий компонент загальної людської культури, зумовлений матеріальним 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BC
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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та духовним середовищем суспільства, виражений у системі цінностей, знань, 

потреб, умінь та навичок формування, збереження та зміцнення його 

здоров’я [56, с. 167 – 168]. Культура здоров’я особистості представлена як 

сукупність трьох складників: програмно-змістового, ціннісно-орієнтаційного, 

діяльнісно-практичного. 

На думку Е. Вайнера, культура здоров’я – це частина людської культури, 

яка передбачає знання генетичних, фізіологічних та психологічних 

можливостей людини, методів і засобів контролю, збереження та розвитку 

свого здоров’я, а також здатність передавати знання про здоров’я іншим [32]. 

Таким чином, культура здоров’я людини є важливою умовою її 

життєдіяльності і водночас важливою складовою професійної придатності. 

Під культурою здоров’я молоді А. Чеховська розуміє складну, 

послідовну діяльність особистості молодої людини, спрямовану на 

досягнення найдосконалішого еталону здоров’я, який виявляється у 

відповідальності за  власне здоров’я та здоров’я суспільства [186]. 

Учений В. Хахуля розглядає культуру здоров’я як сукупність знань із 

філософських, педагогічних, психологічних, медичних напрямків, що 

збагачує духовне, психічне, фізичне життя індивіда, формує особисте 

ставлення до здоров’я та життєвої діяльності, допомагає людині зрозуміти 

парадигми буття [181]. 

Інший підхід до визначення поняття «культури здоров’я» використовує 

С. Свириденко: «культура здоров’я – це історично визначений рівень 

розвитку вмінь і навичок, що сприяють збереженню, зміцненню та 

відновленню здоров’я людини, реалізації з цією метою внутрішніх резервів 

організму. Культура здоров’я відбивається у специфічних формах і способах 

життєдіяльності особистості, орієнтованих на формування як 

індивідуального, так і суспільного здоров’я» [38]. 

У контексті нашого дослідження підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів має 
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бути спрямована на ознайомлення учнів із валеологією як системою 

практичної діяльності та оздоровчих технологій. 

Валеологія (лат. valeo – бути здоровим і грец. logos – учення, наука) – 

наука про формування, збереження та зміцнення здоров’я людини в 

духовному, психічному, фізичному та соціальному плані [34]. Термін 

«валеологія» уперше введений у наукову літературу І. Брехманом.  

Це наука, яка вивчає сутність, механізми прояву здоров’я особистості, 

методи діагностики та прогнозування, а також корекції шляхом оптимізації 

механізмів здоров’я з метою підвищення його рівня, підвищення якості 

життя та соціальної адаптації особистості (за Г. Апанасенком) [7].  

Валеологія – це синтез практичних профілактично-оздоровчих знань про 

«структуру й функціонування захисних механізмів людини у її взаємодії з 

космосом і біосферою, про їх використання за екстремальних умов сучасного 

екологічного стану» [143]. На думку Л. Соколенко [158], валеологія є 

стратегією створення нового, здорового, духовно творчого та 

ненасильницького суспільства. 

Дослідниця, Т. Книш  вважає, що валеологія включає питання 

валеопсихології, валеофілософії, біоенергоінформатики, фізіології людини, 

практичної валеології, що поєднує знання східної, західної і нетрадиційної 

медицини. Валеологія розглядає взаємодію людини з природою, соціумом; 

формує вміння позитивно мислити і жити з найбільшою користю для себе і 

людей [77]. 

Дослідник О. Вашев визначає валеологію як міждисциплінарний напрям, 

який ґрунтується на ідеї генетичних та психофізіологічних резервів організму, 

які забезпечують розвиток та збереження здоров’я Людини у постійно 

мінливому зовнішньому та внутрішньому середовищі. Валеологія – наука 

про стосунки здорової людини з навколишнім середовищем. Наука 

народжується і розвивається одночасно з Людиною [35]. 

На думку Н. Урум [174], валеологія забезпечує реалізацію таких завдань, 

як: ознайомлення учнів із принципами та компонентами життєдіяльності 
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людини; створення в учнів постійних мотиваційних цінностей для 

валеологічної поведінки та здорового способу життя, збереження та 

зміцнення здоров’я молодого покоління; виховання в учнів усвідомлення, що 

людина є часткою природи і що стан її здоров’я формується і залежить від 

різних факторів і встановлення гармонійних взаємин із природою та 

суспільством; свідоме оволодіння учнями валеологічними знаннями, 

уміннями і навичками застосовувати їх для формування, збереження і 

зміцнення індивідуального здоров’я. 

Науковець М. Гончаренко [52] виділяє п’ять етапів становлення та 

розвитку валеології: 

I. Накопичення елементарних побутових знань, умінь і навичок 

профілактичної спрямованості для здійснення життєдіяльності людини. 

II. Створення перших методик лікувальної, профілактичної спрямованості 

в життєдіяльності людини і суспільства. 

III. Теоретичне обґрунтування валеології в системі гігієнічного і 

санітарного напрямів медицини. 

IV. Виділення валеології як самостійної наукової і навчальної дисципліни в 

системі освіти. 

V. Інтенсивний розвиток педагогічної науки, педагогічної валеології і 

навчальної дисципліни в системі освіти. 

Автор вказує, що на останньому V етапі відбувається інтенсивний 

розвиток педагогічної науки, педагогічної валеології, розробляється 

концепція валеологічної освіти й виховання, готуються державні стандарти 

шкільної та вищої освіти, виділяється новий педагогічний напрям – 

формування культури здоров’я учнів та молоді. На думку науковця, 

функціями валеопедагогіки є: 

− оздоровча – припускає високий рівень ефективності педагогічної 

валеології у формуванні, збереженні і зміцненні здоров’я людини у його 

теоретичному і практичному плані, значущості й цінності цього напряму; 
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− гуманістична – сформованість гуманістичних ціннісних орієнтацій, 

усвідомлення й розуміння цінності й сенсу життя, заснованих на потребі 

служити людям і добру, передбачає формування здорової людини; 

− духовне відтворення – це формування високого рівня емоційно-етичного 

розвитку людини, що є основою духовного аспекту здоров’я людини; 

− культурологічна – вивчення і збереження за допомогою системи 

відтворення історичного минулого, культурних цінностей для формування 

найвищого рівня культури здоров’я людини; 

− підготовка молоді до сімейного життя, формування у молоді цінності сім’ї, 

установки на створення сім’ї, пізнання її на теоретичному та практичному рівнях; 

− освітня – сучасні наукові дослідження створюють передумови до зміни й 

оновлення змісту освіти взагалі і наповнення змісту знань, умінь і навичок з питань 

формування здоров’я підростаючого покоління [52]. 

Важливою складовою освітнього процесу, з погляду педагогічної освіти, 

є валеопедагогіка. Нині проблему становлення педагогічної валеології у своїх 

дослідженнях розглядають М. Гончаренко [53], Т. Бойченко [22], І. Гулий 

[126], Б. Максимчук [102], В. Колбанов [80], Л. Татарнікова [166], 

Н. Ушакова [175] та ін. 

На сьогоднішній день не існує однозначного підходу до визначення 

поняття «валеопедагогіка». Науковці трактують це поняття як: 

-новий рівень педагогічної науки, на якому повинна базуватися система 

охорони здоров’я [126]; 

-наука, яка не шкодить здоров’ю учнів, ураховує оптимальність, резерв 

та межі пізнавальної здатності особистості, що спрямована на передачу 

інформаційних, емоційних, фізичних факторів навчальної роботи [151]; 

-систему, яка формує здоровий спосіб життя індивіда і особистості, 

потребу студента слідувати йому в подальшому житті, особистим прикладом, 

переконливістю знань формувати здоров’я у своїх вихованців [102]; 

-новий напрямок у науці про системно-інтегративну освіту, певну 

діяльність, спрямовану на збереження здоров’я молодого покоління, її 
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мотивацію до саморозвитку [194, с. 17]. 

Об’єктом педагогічної валеології, на думку Л. Татарнікової [166], є 

цілісна система біосоціальних взаємодій людини як у сфері її найближчого 

оточення, так і в ноосфері. Предмет педагогічної валеології – процес 

дводомінантної педагогічної взаємодії людини в період її виховання та 

розвитку на всіх вікових етапах. Автор виділяє такі функції педагогічної 

валеології:  

-інформаційно-комунікаційну, яка передбачає впровадження 

педагогічної валеології, спадкоємність традицій, ціннісні орієнтації, які 

формують дбайливе ставлення до здоров’я людини, цінностей кожного життя 

людини;  

-інтегративну, яка об’єднує різноманітні наукові знання про людину та її 

життя; 

-діагностичну, яка розкриває істотні характеристики середовища 

проживання всього комплексу особистісно-екологічних взаємодій; 

-прогностичну, яка забезпечує інструментально-обґрунтований аналіз 

передумов та факторів перспективного розвитку педагогічного процесу, 

індивідуального проходження навчального маршруту з кожною дитиною; 

-перетворювальну, спрямовану на конструктивні зміни в навчальному 

процесі, суспільстві та системі життєзабезпечення [166, с. 13]. 

Дослідниця М. Гончаренко [52] вважає, що основними завданнями 

валеопедагогіки є: 

- організація особистісно зорієнтованого навчання з урахуванням 

психофізіологічних і соціальних можливостей людини; 

- організація системи  оздоровчих заходів для учнів і педагогічного 

колективу; 

- вибір оптимальних педагогічних технологій, навчальних програм з 

урахуванням віку, статі, психотипу, середовища; 

- формування індивідуальної професійної орієнтації на основі знань 

індивідуальних особливостей і можливостей; 
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- оптимізація соціально-гігієнічних умов життєдіяльності учнів і 

вчителів; 

- формування духовно-моральних і соціальних орієнтирів, що 

визначають здоров’я та благополуччя особистості на кожному етапі 

онтогенезу; 

- підвищення валеологічної грамотності вчителів і батьків. 

До основних категорій валеопедагогіки Н. Ушакова [175] відносить такі: 

валеопедагогічну роботу, валеоосвіту, валеологічне навчання, валеологічне 

виховання, валеопросвіту, валеологічну систему освіти, валеологічний 

супровід навчального процесу, валеологічний моніторинг, валеологічний 

світогляд, валеологічну культуру, валеологічну компетентність, валеологічну 

діяльність. Основними категоріями валеопедагогіки, на які ми будемо 

опиратися, є валеологічна освіта та валеологічний супровід освітнього 

процесу. 

У результаті аналізу понять «здоров’я», «валеологія» та 

«валеопедагогіка» відзначимо, що необхідним аспектом сучасної системи 

освіти є валеологічне навчання та виховання відповідального ставлення до 

власного здоров’я, орієнтація на  престиж та значення здорового способу 

життя. 

На думку Н. П’ясецької, система валеологічної освіти повинна бути 

побудована з урахуванням базових потреб тих, хто навчається. Автор вважає, 

що, по-перше, створюються умови для їхнього індивідуального гармонійного 

розвитку; по-друге, забезпечується загальний комфорт і домінування в учнів 

позитивного настрою; по-третє, валеологічна освіта спрямована на позитивне 

ставлення до навчальної діяльності [129]. Натомість Г. Голобородько 

наголошує на тому, що сучасна практика школи орієнтована більше на 

формування культурно-гігієнічних навичок і не надає учням валеологічних 

знань та вмінь, які забезпечують їхню орієнтацію на свідоме ставлення до 

свого здоров’я [51]. 
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На думку Н. Ткачової, валеологізація освітнього процесу – це сукупність 

навчальних заходів, спрямованих на збереження та зміцнення здоров’я 

молоді, сукупність педагогічних впливів на соціальне, духовне, психічне, 

фізичне здоров’я учнів, які здійснюються як на уроці, так і в позакласній 

роботі [169, с. 122 – 123].  

У своїх працях М. Гончаренко  розкриває зміст валеологізації освітнього 

процесу. Зокрема, автор зазначає, що зміст валеологізації освітнього процесу 

має багато складових, серед яких: валеологізація уроку (духовна настанова, 

дихальна гімнастика, фізкультхвилинки задля зняття напруги і проти 

гіподинамії, психологічна настанова з розвитку всіх функцій: зняття стресу, 

напруження, втоми дихання, поліпшення кисневого та водного обміну, 

гігієнічне нормування, профілактика зору) та валеологізація процесу 

навчання при навчанні окремих предметів [52].  

Науковець О. Шевчук вважає, що валеологізація – це плідна, 

цілеспрямована валеологічна робота цілого ЗВО, спрямована на гармонійний 

розвиток здорової особистості через навчання,  коли студент отримує 

валеологічні знання під час вивчення різних навчальних дисциплін, беручи 

участь у виховних заходах валеологічного спрямування [188]. 

Нині підтвердженням актуальності впровадження валеологічної та 

екологічної освіти у навчальні заклади є створення концепції «Освіта для 

сталого розвитку». Концепція «Освіта для сталого розвитку» (ОСР), введена 

Йоганнесбурзьким самітом (2002 р.), відображає необхідність 

переосмислення і реформування всієї суспільної практики і насамперед, 

освіти задля «розширення можливостей людей різного віку брати на себе 

відповідальність за створення сталого майбутнього». Згідно з цією 

концепцією створено програму, яка проголошена у рамках ООН (DESD) як 

«десятиліття освіти в інтересах сталого розвитку» («United Nations Decade of 

Education for Sustainable Developmen») (2005 – 2014 рр.). 

У 2010-2012 роках Інститут педагогіки НАПН спільно з громадською 

організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (ВДП, Україна) та 



61 

 

«Глобальний план дій» (ГПД, Швеція) за підтримки фонду шведського уряду 

SIDA виконували освітній проєкт «Освіта для сталого розвитку в дії». 

Особливої актуальності на сьогоднішній день в рамках реалізації проєкту 

«Освіта для сталого розвитку» є введення в ЗЗСО уроків екології, створення 

«зелених» класів. Підтвердженням цього є відкриття «зеленого» класу в 

школі  № 5 м. Буча Київської області.  

Поодиноке відкриття екологічних та валеологічних класів є недостатнім 

засобом реалізації здоров’язбережувального освітнього середовища в 

навчальних закладах. Необхідно, щоб елементи збереження здоров’я 

впроваджувалися не лише на уроках екології, а паралельно  при вивченні 

інших загальноосвітніх предметів. Насамперед це вимагає підготовки 

вчителів-предметників щодо формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів під час вивчення окремих предметів, зокрема, 

математики. 

Валеологічну освіту у закладах загальної середньої освіти пропонуємо 

реалізувати завдяки впровадженню валеологічного супроводу у процес 

навчання. На сьогодні не існує однозначного підходу до визначення поняття 

«валеологічний супровід». Для більш точного трактування цього поняття 

варто ознайомитися із терміном «супровід». 

Уперше термін «супровід» з’явився у психології, потім він все частіше 

зустрічається в педагогіці і валеології.  

Супровід – це поняття вироблення, виконання будь-якої дії одночасно з 

чим-небудь; підключення до будь-якого побічного ефекту [163]. 

На думку Н. Самойлової, супровід – це певна ідеологія роботи, це перша 

і найважливіша відповідь на питання: навіщо потрібен учитель, психолог, 

валеолог [151]. 

У сучасній літературі супровід розуміється як керівництво, взаємодія. 

Супровід –  це те, що супроводжує яке-небудь явище, який-небудь процес.  

Під валеологічним супроводом освітнього процесу Н. Ушакова розуміє 

«комплекс доцільних адміністративно-педагогічних заходів щодо організації 
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умов навчання та виховання, для збереження здоров’я учнів; система 

взаємодії суб’єктів освітнього процесу з формування, збереження та 

зміцнення здоров’я школярів, учителів» [175].  

Дослідник Ю. Бойчук розглядає валеологічний супровід як систему 

професійної діяльності педагога, спрямовану на створення 

здоров’язбережувальних умов для успішного навчання та психологічного 

розвитку дитини в ситуації взаємодії. Учений вважає, що валеологічний 

супровід включає аналіз та диференціацію навчальних маршрутів порівняно з 

показниками успішності освіти, результатами діагностики, прогнозу та 

корекції функціонального стану кожного учня з урахуванням ступеня 

адаптації, ефективності та здоров’я. Автор виділяє педагогічні, психологічні 

та організаційні аспекти валеологічного супроводу [24]. 

До педагогічних аспектів валеологічного супроводу дослідник 

відносить: побудову орієнтованого на здоров’я освітнього середовища; 

використання здоров’язбережувальних технологій; валеологічну освіту 

школярів; розвиток іміджу вчителя, який підтримує високий рівень здоров’я 

за рахунок здорового способу життя; володіння засобами та методами роботи 

з батьками та громадськістю щодо охорони здоров’я. 

Складовими психологічного аспекту є створення відносин 

взаєморозуміння і співпраці між учителем і учнем; створення сприятливого 

психологічного мікроклімату на уроці; забезпечення правильних 

міжособистісних стосунків між учнями; застосування методів 

психологічного управління класним колективом.  

Дослідниця Н. Самойлова вважає, що валеологічний супровід – це 

система взаємодії суб’єктів освітнього процесу щодо формування, 

збереження та зміцнення здоров’я його учасників. Дослідниця зазначає, що 

валеологічний супровід включає в себе особистий супровід і загальний 

супровід процесу навчання, супровід окремих напрямів роботи. На думку 

автора, валеологічний супровід системи освіти загалом передбачає, що кожна 

навчальна діяльність повинна мати вплив на здоров’я, щоб забезпечити 



63 

 

кожному суб’єктові особисту траєкторію розвитку, відповідно до його 

здібностей і стану здоров’я, допомогти вчителям навчати без надмірного 

навантаження та тиску на навчання, а також формувати індивідуальний стиль 

у роботі [151].  

Погоджуємося з визначенням дослідниці і вважаємо, що сказане 

стосується середньої школи, оскільки учні менш свідомі порівняно зі 

студентами, мають різні психолого-педагогічні особливості та інтереси. 

У своєму дослідженні Н. Чуктурова під валеологічним супроводом 

педагогічного процесу в цілому визначає систематичну взаємодію суб’єктів 

освітнього процесу, який спрямований на зміцнення та збереження здоров’я 

[187]. Особливою умовою, що забезпечує успішність валеологічної взаємодії, 

дослідниця розглядає мотиваційну зацікавленість у здоров’ї дітей, що 

дозволяє осмислити суперечності між соціальними потребами юного 

покоління в здоровому способі життя і неготовністю організаторів шкільної 

освіти і вчителів до розвитку валеологічної культури. У процесі дослідження 

автором виділено педагогічні умови, що забезпечують 

здоров’язбережувальний процес, та кілька основних положень щодо 

особливостей валеологічного супроводу освітнього процесу : 

- це процес, спрямований на валеологічне виховання педагогічного 

колективу, учнів та їхніх батьків;  

- це процес, спрямований на збереження і зміцнення здоров’я 

педагогічного колективу, дітей та їхніх батьків; 

- це організований і керований процес, оскільки він охоплює не 

окремих педагогів, а весь шкільний колектив;  

- це процес, який пов’язаний зі зміною пріоритетних цінностей, 

ставлення до свого здоров’я, здоров’я учнів, педагогічної діяльності [187]. 

Дослідник В. Колбанов валеологічний супровід розглядає як синонім до 

поняття «валеолого-педагогічна діяльність». Під валеологічним супроводом 

освітнього процесу автор розуміє комплекс заходів валеологічної служби 

освітньої установи, включаючи аналіз і диференціацію навчальних шляхів 
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студентів та порівняння з показниками навчальних досягнень, результатами 

діагностики, прогнозування й корекції функціонального стану кожного 

суб’єкта освітнього процесу і з урахуванням ступенів адаптації, 

працездатності та здоров’я [80]. 

Науковець О. Морозов під валеологічним супроводом освітнього 

процесу розуміє систему, спрямовану на забезпечення максимально 

сприятливих умов для збереження, зміцнення і розвитку духовного, 

емоційного, інтелектуального і фізичного здоров’я всіх суб’єктів процесу 

навчання [108]. На думку автора, провідним фактором валеологічного 

супроводу є мотиваційна зацікавленість і компетентність усіх учасників 

процесу формування культури здорового способу життя студентів. Дослідник 

розглядає основні напрями валеологічного освітнього супроводу: 

гносеологічний, аксіологічний, медико-гігієнічний, фізкультурно-оздоровчий. 

За рахунок цих напрямків комплексна система валеологічного супроводу 

учасників освітнього процесу здатна зберегти здоров’я майбутніх 

конкурентноспроможних професіоналів. 

У працях А. Дорошенко зазначено, що валеологічний супровід 

освітнього процесу – це комплекс заходів валеологічних відділів, які 

забезпечують виявлення сутності та змісту проблем, що виникають у 

студентів у сфері їх працездатності та здоров’я і пов’язані з їхньою 

недостатньою валеологічною компетентністю [61]. 

Отже, унаслідок аналізу різних підходів до сутності й змісту 

валеологічного супроводу треба відзначити, що одні автори розглядають 

його як систему взаємодії суб’єктів закладу вищої освіти щодо формування, 

збереження та зміцнення здоров’я його учасників, а інші бачать як комплекс 

заходів щодо організації умов навчання та виховання для здоров’я учнів. 

Практично всі автори визначають, що для того, щоб освіта була ефективною, 

вона повинна керуватися станом здоров’я та розвитком особистості, 

особливостями її психічного складу, характеру та темпераменту, рівнем 

освіти в певній галузі знань, загальною та валеологічною культурою. 
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У контексті нашого дослідження під «валеологічним супроводом» 

розуміємо систему валеологічно спрямованої професійної діяльності вчителя 

математики, що забезпечує найбільш сприятливі умови для підтримання, 

збереження, зміцнення учнями свого здоров’я і здоров’я оточуючих та 

націлена на розвиток здоров’язбережувальної компетентності учнів. 

Основні завдання валеопедагогіки та валеологічного супроводу в 

процесі навчання неможливо реалізувати без використання та впровадження 

здоров’язбережувальних технологій.  

Як зазначає О. Московченко, здоров’язбережувальні технології – це 

«сукупність наукових знань, засобів, методів і прийомів, що дозволяють 

оцінити функціональні та психофізіологічні параметри здоров’я особистості; 

з урахуванням показників здоров’я підібрати адекватне тренувальне 

навантаження, що дозволить підвищити функціональність організму, перейти 

на новий рівень функціонування для збереження і зміцнення творчого 

потенціалу, підвищити рівня працездатності і соціальної активності, 

розв’язати завдання спортивної підготовленості» [110, с. 21]. 

Дослідниця Т. Бойченко зазначає, що сутність здоров’язбережувальних 

технологій полягає у здійсненні відповідних коригувальних, психолого-

педагогічних, оздоровчих заходів з метою покращення якості життя молоді: 

формування вищого рівня здоров’я, навичок формування здорового способу 

життя [23, с. 2]. 

Науковець О. Ващенко [38] пропонує таку класифікацію наявних 

здоров’язбережувальних технологій: здоров’язбережувальні технології, 

оздоровчі технології, технології навчання здоров’я, виховання культури 

здоров’я. 

Формування культури здоров’я неможливе без упровадження в освітній 

процес здоров’язбережувальних освітніх технологій, якими повинен 

досконало володіти сучасний учитель. До таких технологій слід віднести: 

організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні, освітні, позашкільну 

робота з учнями та їхніми батьками [151].  
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Основною метою всіх здоров’язбережувальних освітніх технологій є 

вироблення навичок здорового способу життя, вміння використовувати ці 

знання в повсякденному житті.  

Процес упровадження здоров’язбережувальних технологій вимагає від 

педагога не допускати перевантаження учнів за рахунок:  

- оптимального обсягу навчальної інформації та способів її надання; 

- ураховування інтелектуальних та фізіологічних особливостей учнів, 

індивідуальних мовних особливостей кожного учня; 

- планування таких видів роботи, які спрямовані на  зниження втоми; 

- створення  здоров’язбережувального освітнього середовища.  

Педагог Г. Челах вважає, що для впровадження здоров’язбережувальних 

технологій у процесі навчання необхідно виконувати такі умови: 

підвищувати кваліфікацію з питань здоров’я, здоров’язбережувальних 

технологій; сприяти оптимальному співвідношенню між фізичним та 

інформаційним обсягом уроку без інформаційного перенавантаження; 

планувати обґрунтовані, з точки зору збереження здоров’я, види та методи 

навчання; уміти стимулювати мотивацію школярів; використовувати 

елементи здоров’язбережувальної педагогіки у зміст уроку; використовувати 

під час уроку методи активного навчання; проводити фізкультхвилинки та 

паузи загального і спеціального впливу [184].  

Для організації використання здоров’язбережувальних технологій, на 

думку Є. Совєтової, необхідні такі умови: відносини співпраці і 

взаємодопомоги; обмін новою інформацією між учасниками освітнього 

процесу; зустрічний процес, ставлення учнів до дій учителя; 

співпереживання в радості пізнання; співучасть у розв’язанні проблемних 

питань і пізнавальних завдань; формування екологічного світогляду, який 

пов’язаний із дією всієї сукупності середовищних чинників, що впливають у 

школі на учнів і вчителів; урахування психолого-педагогічних факторів, що 

охоплюють психологічний клімат у школі, стилі взаємин і поведінки 

учасників освітнього процесу, здоров’язбережувальну організацію освітнього 
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процесу; використання здоров’язбережувальних освітніх технологій; 

позаурочну виховну роботу: естетичне, духовно-етичне і фізичне виховання 

учнів [157]. 

Існує тісний зв’язок валеологічної та екологічної освіти, джерела яких 

перебувають у нерозривній єдності людини і природи. Здоров’я людини та 

навколишнє середовище невіддільні за своїми проявами, оскільки 

благополуччя людини обумовлюється їх біологічною, соціальною та 

духовною адаптацією до умов, у яких вони живуть. 

Найбільшим прихильником еколого-валеологічної освіти був педагог 

класик В. Сухомлинський, який дуже любив природу, і в багатьох своїх 

працях пропагував її вивчення. Його статті про природу, про екологічну 

освіту та виховання учнівської молоді мають велике значення і сьогодні [162].  

В одній із своїх праць «Павлиська середня школа» з уривку «Виховання 

дбайливого ставлення до природних багатств» автор показує, як виховувати в 

учнів любов до природи, до її багатств. Великий педагог завжди наголошував, 

що турбота про природні багатства – це і турбота про здоров’я людини [162]. 

З метою усвідомлення та розв’язання проблеми здоров’язбережувальних 

технологій, на освітню систему покладається відповідальність за охорону 

здоров’я, і вона повинна і має всі можливості зробити освітній процес 

здоров’язбережувальним. І в цьому випадку мова йде вже не просто про стан 

здоров’я учнів, а про майбутнє України, створення здоров’язбережувального 

освітнього простору. 

У своєму дослідженні Б. Долинський [60] доводить, що 

здоров’язбережувальне середовище – це цілеспрямована, сприятлива для 

здоров’я освітня система, що надає можливість особистості отримати досвід 

культурно-доцільної поведінки; створює умови для фізичного, 

психологічного, соціального і духовного комфорту та спрямована на 

збереження і зміцнення здоров’я суб’єктів освітнього процесу, їхню 

продуктивну навчально-пізнавальну та практичну діяльність. 
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Дослідниця О. Подгорная поняття «здоров’язбережуальний простір» 

обґрунтовує як багаторівневу освітню систему та соціально організоване 

освітнє середовище, у якому пріоритетними є: здоровий спосіб життя, 

культура здоров’я, прогнозування діяльності в галузі охорони здоров’я. 

Здоров’язбережувальний простір забезпечує суб’єктам усвідомлення 

цінностей здорового способу життя, збереження та зміцнення здоров’я, 

продуктивної діяльності всіх учасників простору у розвитку навичок 

культури здоров’я та духовно-етичного самовдосконалення [140, с. 17]. 

Розглядаючи ідеї педагогів різних часів (Платона, Аристотеля, 

Т. Кампанелли, Т. Мора, В. де Фельтре, Я. Коменського, Дж. Локка, Ж.-

Ж.Руссо, Й. Песталоцці, Г. Сковороди, А. Макаренка, В. Сухомлинського, 

К. Ушинського, Р. Штайнера та ін.) щодо збереження й зміцнення здоров’я 

учнів, О. Омельченко наголошує, що здоров’язбережувальний освітній 

процес – це процес навчання та виховання, який прямо чи опосередковано не 

шкодить здоров’ю учнів, створює безпечні та комфортні умови для 

перебування учнів у школі, забезпечує індивідуальну траєкторію навчання та 

виховання школярів, попереджує стреси, перевантаження, втому учнів і тим 

самим сприяє збереженню та зміцненню здоров’я учнів [123]. 

Погоджуємося з думкою О. Богініч [21], що провідним завданням 

здоров’язбережувального середовища, яке ґрунтується на єдності фізичного, 

психічного (духовного) та соціального здоров’я, є занурення дитини в 

особливо організований життєвий простір, у якому формується звичка до 

здорового способу поведінки, що забезпечує комфортне перебування дитини 

і в дошкільному закладі, і родинному середовищі, і серед дитячого колективу 

позанавчального закладу [21, c. 37-38].  

На думку Т. Говорушиної, здоров’язбережувальне освітнє середовище – 

це сукупність педагогічних, соціокультурних, матеріально-технологічних та 

медико-валеологічних умов життя навчального закладу, результатом 

взаємодії яких є духовно-моральний та інтелектуальний розвиток особистості 

[50].  
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У контексті нашого дисертаційного дослідження під 

здоров’язбережувальним освітнім середовищем будемо розуміти освітнє 

середовище, що включає в себе валеологічний зміст та різні види засобів 

освіти, які здатні сприяти збереженню та зміцненню здоров’я суб’єктів 

педагогічного процесу і забезпечують продуктивність їх навчально-

пізнавальної діяльності. 

Аналіз дослідження показав, що одним із головних завдань сучасної 

школи є створення освітнього середовища для розвитку здорової дитини, 

формування свідомого ставлення учнів до свого життя. Створення такого 

середовища є головною передумовою зміцнення здоров’я учнівської молоді, 

що вимагає раціонального планування навчального навантаження на учня; 

вмілого поєднання її рухової активності з розумовою діяльністю, організація 

збалансованого харчування. 

З аналізу науково-педагогічної літератури можна зробити висновок, що 

проблема валеологічного супроводу не є новою, але до цього часу 

приділялося недостатньо уваги її розв’язанню. Більшість визначень 

стосується впровадження валеологічної освіти в ЗЗСО, але вони, безумовно, 

поширюються і на ЗВО.  

Валеологічний супровід організовується з метою створення 

оптимальних умов для збереження і формування здоров’я молодого 

покоління під час освітнього процесу. Тому, розглядаючи проблему 

валеологічної освіти, будемо надавати перевагу активному впровадженню 

валеологічного супроводу на всіх етапах підготовки майбутніх учителів 

математики. 
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1.2.  Стан формування готовності майбутніх учителів до створення 

та забезпечення валеологічного супроводу навчання математики в 

основній школі 

 

Орієнтація системи освіти на нову освітню парадигму, поширення 

інноваційних процесів в освіті поглиблюють суперечності між вимогами до 

рівня підготовленості фахівця і наявним рівнем його професійно-педагогічної 

підготовки. Означена проблема може бути розв’язана лише за умови 

відповідальної підготовки майбутнього педагога, у нашому випадку, 

майбутнього вчителя математики, який володіє ґрунтовними знаннями, має 

розвинуті педагогічні здібності, досконалі професійні навички, професійну 

самосвідомість. 

Проблеми професійної підготовки майбутніх учителів математики стали 

об’єктом дослідження численних вітчизняних та зарубіжних науковців. 

Протягом багатьох десятиліть науково-педагогічні працівники спрямовують 

результати теорії та практики на удосконалення процесу професійної 

підготовки вказаної категорії вчителів.  

Більш детально зупинимося на поняттях «підготовка», «професійна 

підготовка», «педагогічна підготовка» та «професійно-педагогічна 

підготовка» (рис.1.1.).  

 

Рис. 1.1. Компоненти професійної підготовки 

Проблема професійної підготовки майбутніх учителів завжди актуальна. 

Це питання аналізується в дослідженнях Г. Балла [11], І. Беха [17], 
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М. Васильєва [37], М. Євтуха [68], І. Зязюна [73], Н. Ничкало [120] та ін. 

Ґрунтовний аналіз проблеми оптимізації професійної підготовки вчителя в 

системі вищої освіти здійснили О. Будник [29], С. Вітвицька [128], І. Гавриш 

[46], А. Коломієць [81], С. Литвиненко [98], Ю. Пелех [135], Л. Рибалко [150], 

О. Семеног [155], Г. Троцко [171] та ін. 

Проведений нами аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє 

стверджувати, що сьогодні не існує єдиного погляду на трактування поняття 

«підготовка». 

З педагогічного погляду, поняття «підготовка» трактується як діяльність, 

спрямована на навчання, надання необхідних знань [159]. А за сучасним 

тлумачним словником української мови «підготовка – це процес 

професійного становлення особистості, який супроводжується оволодінням 

заздалегідь установленими знаннями, вміннями, навичками з конкретних 

професій і спеціальностей» [164, с. 653]. 

За педагогічним словником, «підготовка» – це формування та збагачення 

настанов, знань та вмінь, які необхідні індивіду для адекватного виконання 

специфічних завдань [134]. Енциклопедія професійної освіти [191] визначає 

«підготовку» як загальний термін відповідно до прикладних завдань освіти, 

це засвоєний певний соціальний досвід з метою подальшого застосування 

при виконанні конкретних завдань практичного, пізнавального чи 

навчального характеру. Значення терміна «підготовка» розкривається у двох 

трактуваннях: як навчання, тобто як якийсь спеціально організований процес 

формування готовності до виконання майбутніх завдань, і як готовність – 

наявність компететностей, знань, умінь та навичок, необхідних для 

успішного виконання певного набору завдань [22].  

Науковец О. Мороз зазначає що термін «підготовка» – як процес 

формування готовності до професійної діяльності [107, с. 56]. А  

М. Васильєва трактує термін «підготовка» як процес формування, 

удосконалення знань, умінь, навичок, якостей особистості, необхідних для 

виконання діяльності, що здійснюється в процесі навчання, самоосвіти або 
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професійної освіти [37]. У свою чергу, С. Головін [173] тлумачить це поняття 

як підготовку людини до оволодіння певною професією та виконання 

відповідної професійної діяльності на достатньо високому рівні. 

У нашому дослідженні поняття «підготовка» розглядатимемо як 

цілеспрямований процес формування готовності майбутніх учителів 

математики до професійної діяльності. 

Різні тлумачення у науковій літературі має поняття «професійна 

підготовка». У психолого-педагогічних джерелах існує декілька підходів до 

визначення цього поняття. Наприклад, психологи  трактують професійну 

підготовку як засіб підвищення особистого потенціалу, розвитку резервних 

сил, виконання пізнавальної та творчої діяльності на основі оволодіння 

загальнонауковими та професійно важливими знаннями, уміннями та 

навичками. Професійна підготовка в педагогічній літературі трактується як 

процес формування набору фахових знань, умінь і навичок, ознак, досвіду й 

поведінки, які надають можливості для успішної професійної діяльності [121]. 

У Законі України «Про вищу освіту» професійна підготовка 

визначається як здобуття кваліфікації у відповідній галузі підготовки або за 

спеціальністю [144]. У Педагогічному енциклопедичному словнику 

професійна підготовка визначається як соціально-педагогічно організований 

процес трудової соціалізації особистості, який забезпечує орієнтацію та 

адаптацію у світі професій, оволодіння певною спеціальністю та рівнем 

кваліфікації, постійне підвищення компетентності, майстерності та розвиток 

здібностей у різних сферах людської діяльності [134]. 

В Українському педагогічному словнику [54] під терміном «професійна 

освіта» автори розуміють набір знань, умінь та навичок, що дає змогу 

працювати як фахівцю чи кваліфікованому працівникові.  

У науковому дослідженні О. Шквир зазначено, що професійна 

підготовка – це процес формування фахівця для однієї з галузей, пов’язаних 

із оволодінням певним заняттям, професією [189].  
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Науковці Ю. Дорошенко та Н. Семенюк під професійною підготовкою 

розуміють «набір набутих людиною спеціальних знань, умінь, особистих 

якостей, власного досвіду роботи та свідомої поведінки, що забезпечують 

можливість успішної роботи з певної професії» [61].  

Науковець Н. Хмель вважає, що професійна підготовка – «це процес 

формування спеціаліста для однієї з галузей трудової діяльності, яка 

пов’язана з оволодінням певними знаннями, професією» [182]. Метою 

професійної підготовки є здобуття професійної освіти, що, у свою чергу, є 

результатом засвоєння систематичних знань, умінь та необхідних особистих 

та професійних якостей.  

Одне з найбільш повних визначень поняття «професійна підготовка» 

наводить Т. Танько: «професійна підготовка – це система організаційно-

педагогічних заходів, що передбачають формування в особистості 

професійної орієнтації, системи знань, умінь, навичок та професійної 

готовності, яка, у свою чергу, визначається як суб’єктивний стан особистості, 

яка вважає себе здібною і підготовленою до виконання певної професійної 

діяльності та прагне її виконувати» [165].  

Дослідниця О. Фонарюк у своїй роботі «Підготовка майбутніх учителів 

математики до конструктивно-проектувальної діяльності» [180] вважає, що 

професійна підготовка майбутніх учителів математики передбачає 

двосторонні процеси навчання та набуття професійно важливих знань, умінь 

і навичок, формування та оволодіння системою відповідних потреб і мотивів, 

розвиток та саморозвиток особистості студента освітнього закладу в процесі 

отримання математичної освіти, результатом якого буде готовність до 

професійної діяльності у закладах загальної середньої освіти. 

Таким чином, професійна освіта надає умови для професійного 

становлення, розвитку і самореалізації особистості та сприяє досягненню 

гуманістичних та демократичних цілей суспільства.  

У контексті нашого дослідження професійну підготовку майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 
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учнів розглядаємо як цілісний, методологічно обґрунтований процес, 

спрямований на формування позитивної мотивації, теоретичних і 

методичних знань, навичок та вмінь, необхідних для виконання майбутньої 

професійної діяльності, пов’язаної із збереженням та зміцненням здоров’я 

підростаючого покоління, формуванням в учнів здорового способу життя. 

Існують різні тлумачення до терміна «педагогічна підготовка». Науковці 

трактують це поняття як: 

− систему підготовки педагогічних кадрів для закладів усіх типів;  

− сукупність знань, здобутих у результаті цієї підготовки;  

− спеціально організований процес спільної діяльності викладачів і 

студентів, спрямований на створення умов підготовки до професійної 

діяльності у сфері освіти безпосередніх учасників цього процесу.  

Слід зазначити, що результатом педагогічної освіти науковці 

визначають як освіченість, тобто певний рівень обізнаності, так і 

компетентність, як інтегративне особистісне утворення, яке є результатом 

поєднання теоретичних знань, практичних умінь, професійно значущих 

якостей особистості. 

Огляд словникових тлумачень та аналіз наукової літератури дає 

можливість виділити відмінності між поняттями «підготовка», «професійна 

підготовка», «педагогічна підготовка», з урахуванням того, що підготовка до 

професії є процесом формування готовності до неї.  

Якщо мова йде про підготовку до педагогічної діяльності як професійної, 

варто використати термін «професійно-педагогічна підготовка». Найчастіше 

підготовка студентів до педагогічної діяльності пов’язана з кінцевим 

результатом – формуванням готовності до певного виду педагогічної 

діяльності. Так, Г. Троцко зазначає, що сутність підготовки студентів до 

педагогічної діяльності – «це система змістовно-педагогічних та 

організаційно-методичних заходів, спрямованих на забезпечення готовності 

майбутнього вчителя до педагогічної діяльності» [171].  
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На основі аналізу наукових досліджень, присвячених проблемі 

професійної підготовки вчителів, встановлено, що для розкриття специфіки 

цього процесу необхідним є обґрунтування поняття «професійно-педагогічна 

підготовка» майбутніх учителів математики, яке науковці тлумачать, як: 

- цілісну, цілеспрямовану, складну, відкриту, нестабільну, динамічну 

педагогічну систему, функціювання якої передбачає опору на певні 

підсистеми, що забезпечують готовність студентів до ефективної 

педагогічної діяльності [167]; 

- –важливу складову цілісного педагогічного процесу у ЗВО, яка 

потребує належного науково-методичного забезпечення [109]. 

З метою реалізації напрямів здоров’язбережувальної діяльності у ЗВО, 

вітчизняними науковцями виокремлено систему завдань для суб’єктів 

професійної підготовки, серед яких: розробка перспективних освітніх 

програм; формування у студентської молоді усвідомлення здоров’я як 

найвищої цінності; створення здорового здоров’язбережувального освітнього 

середовища для розвитку особистості студента; посилення профілактики 

тютюнопаління і вживання алкоголю серед студентів; підвищення ролі 

інституту кураторства та ін. [20, с. 111]. 

Результатом професійно-педагогічної підготовки є формування 

готовності майбутніх учителів математики до здійснення освітньої діяльності, 

зокрема, до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

Загальна проблема реалізації підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу у нашій дисертаційній роботі 

конкретизується у такий спосіб: «Підготовка майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів». Щоб розкрити 

стан розробки цієї теми, подамо її у вигляді основних змістових компонентів 

та розглянемо ступінь дослідження кожного з них. 

Основними компонентами, на які поширюється тема дослідження, є: 

− підготовка майбутніх учителів у педагогічному університеті; 

− підготовка майбутніх учителів математики; 
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− підготовка майбутніх учителів до забезпечення валеологічного 

супроводу (здоров’язбереження) навчання учнів. 

Серед усіх досліджень з методики математики існують роботи, 

присвячені окремим аспектам кожного з виділених вище компонентів, а 

також деяких їх поєднанню. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. Структурна схема компонентів теми дослідження 

(розроблено автором) 

На рисунку 1.2. показано, у яких співвідношеннях можуть розглядатися 

названі компоненти: 

1  – підготовка майбутніх учителів математики в педагогічному 

університеті;  

2  – підготовка майбутніх учителів до забезпечення валеологічного 

супроводу (здоров’язбереження) навчання учнів в педагогічному 

університеті; 

3  – підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу (здоров’язбереження) навчання учнів (не в 

педагогічному університеті); 
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4  – підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання (здоров’язбереження) учнів в 

педагогічному університеті; 

5  – підготовка майбутніх учителів (не учителів математики і не до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання); 

6  – підготовка майбутнього вчителя до забезпечення валеологічного 

супроводу (здоров’язбереження) навчання учнів (не в педагогічному 

університеті і не вчителя математики); 

7  – підготовка майбутнього вчителя математики (не в педагогічному 

університеті і не до забезпечення валеологічного супроводу 

(здоров’язбереження) навчання учнів). 

Компоненти 1–3, які межують з компонентом 4, найбільше стосуються 

теми дослідження, тому детальніше розглянемо стан їхньої розробки в 

наукових дослідженнях. 

1. Підготовка майбутніх учителів математики в педагогічному 

університеті стала предметом значної кількості наукових досліджень. 

 Проблемам підготовки вчителя математики присвячено роботи 

І. Акуленко [6], В. Ачкана [8], В. Бевз [12, 13], Г. Бевз [14, 15], М. Бубнова 

[28], М. Бурди [30], А. Воєводи [39], К. Гнезділової [49], В. Іванова [73] 

Н. Кугай [88], О. Лаврентьєва [91], О. Матяш [103], Г. Михайліна [104], 

О. Мосіюк [109], В. Моторіної [111], Л. Радзіховської [148], А. Теплицької 

[168], Н. Тарасенкової [91], О. Томащук [170], О. Чемерис [185], Г. Фесенко 

[178].  

У науковому дослідженні В. Бевз установлено, що вдосконалення 

фахової підготовки майбутніх учителів математики є лише частковим 

вирішенням завдання вивести шкільну математичну освіту на новий рівень 

функціонування в умовах упровадження культурно-освітньої парадигми [12]. 

Дослідниця вважає, що «використання історії математики у процесі 

підготовки майбутніх учителів математики сприяє формуванню цілісної 

системи наукових знань у студентів, дає їм можливість усвідомити ціннісний 
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і гуманітарний потенціал математичних дисциплін та позитивно впливає на 

розвиток їхніх особистісних і професійних якостей, що, у свою чергу, 

підвищує рівень математичної і методичної культури студентів і забезпечує 

формування у них готовності до професійно-педагогічної діяльності в умовах 

сучасного суспільства» [12]. 

У роботі В. Ачкана [8] «Формування готовності майбутнього вчителя 

математики до інноваційної педагогічної діяльності у процесі вивчення 

дисциплін методичної підготовки» науково обґрунтовано концепцію 

формування готовності майбутнього вчителя математики до інноваційної 

педагогічної діяльності. Особливо важливими, на наш погляд, є визначені 

автором концептуальні засади: створення інноваційного освітнього 

середовища підготовки майбутнього вчителя математики; орієнтація 

інноваційного навчання на формування у студентів креативного та 

критичного мислення, інноваційного стилю діяльності, здатностей до 

експериментальної, пошуково-дослідницької діяльності; залучення студентів 

до навчально-пошукової та науково-дослідної діяльності з орієнтуванням 

тематики та процесу виконання науково-дослідних завдань, курсових та 

дипломних досліджень студентів із методичних дисциплін на пошук, 

узагальнення, апробацію інновацій та створення власних інноваційних 

педагогічних продуктів та ін. 

У процесі фахової підготовки майбутніх учителів математики 

А. Воєвода [39] важливе значення надає педагогічній технології активізації 

пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики. Така підготовка  

передбачає комплексне застосування різних форм, методів та прийомів 

навчання, способів організації навчально-пізнавальної діяльності студентів, 

які враховують внутрішню мотивацію, потреби майбутньої професійної 

діяльності, вибіркову активність студентів у навчанні, дозволяють розв’язати 

головні проблеми формування фахової компетентності майбутнього вчителя 

математики, створюють сприятливі умови для формування особистості 

фахівця. Організацію процесу навчання на основі технологій активізації 
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пізнавальної діяльності майбутніх учителів математики автор розглядає як 

забезпечення їхньої освітньої підготовки в умовах розвитку нових 

пізнавальних цінностей, мотивації навчання, збагачення досвіду 

самостійного пошуку нових знань і творчого використання їх у майбутній 

професійній діяльності. 

У науковому дослідженні В. Моторіної «Дидактичні і методичні засади 

професійної підготовки майбутніх учителів математики у вищих 

педагогічних навчальних закладах» розкрито теоретичні засади концепції 

професійної підготовки майбутніх учителів математики у системі вищої 

педагогічної освіти на основі інтеграції теоретичної, методологічної та 

практичної підготовки, цілісності змісту навчального матеріалу, 

використання принципу динамічності та діяльнісного підходу. Під 

професійною підготовкою майбутнього вчителя математики дослідниця 

розглядає систему, яка забезпечує єдність змісту, структури, цілей навчання і 

виховання, способів реалізації знань, умінь і навичок. Педагогом визначено 

та обґрунтовано педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

математики, а саме: майбутнього вчителя слід готувати до професійної праці 

не лише функціонально, але і як творчу особистість; зміст і структуру 

методичних дисциплін будувати відповідно до завдань і основних 

компонентів професійної підготовки майбутнього вчителя на основі 

ціннісно-гуманістичної спрямованості; процес формування професійно-

технологічних умінь на основі викладання методики здійснювати 

цілеспрямовано, з урахуванням педагогічних умов, які сприяють їх реалізації; 

процес включення майбутніх педагогів у навчально-дослідницьку і науково-

дослідницьку діяльність має бути систематичним і цілеспрямованим [111]. 

Як зазначає Г. Фесенко, одним із ефективних підходів у професійній 

підготовці майбутніх учителів математики є компетентнісний підхід. 

Дослідниця стверджує, що саме цей підхід дав змогу визначити вимоги до 

навчання майбутніх учителів математики в контексті компетентнісного 
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виміру якості професійної освіти, тим самим встановивши структуру 

професійної і математичної компетентності випускника закладу ЗВО [178].  

У роботі О. Чемерис теоретично та методично обґрунтовано положення 

щодо організації фундаментальної підготовки майбутніх учителів 

математики. У побудові цієї технології автор передбачає поступовий 

розподіл освітніх цілей предметних технології фахових дисциплін на основі 

методів узагальнення та способів постановки цілей за (Б. Блумом); 

презентацію змістового компонента, вибір форм, методів та навчальних 

посібників відповідно до цілей із включенням знань, умінь та навичок, що 

забезпечують особистісне зростання майбутнього вчителя математики [185]. 

Особливу увагу пізнавальному інтересу в підготовці майбутнього 

вчителя математики приділяє Г. Михалін [104]. Автор зазначає, що 

пізнавальний інтерес є одним із домінуючих навчально-пізнавальних мотивів 

у підготовці майбутнього вчителя математики, який виражається у прагненні 

до нових знань і дій. Учений стверджує, що на його формування суттєво 

впливає: зміст навчального матеріалу, який повинен бути професійно 

спрямованим; корисність набутих знань у повсякденному житті; методи 

активного навчання, використання яких сприяє зростанню пізнавального 

інтересу, розуміння необхідності пізнання. 

– Підготовка майбутніх учителів до забезпечення валеологічного 

супроводу (здоров’язбереження) навчання учнів в педагогічному 

університеті; 

Проблемі підготовки майбутніх учителів до збереження здоров’я дітей 

присвячено низку дисертаційних досліджень, ([72], [129], [177], [70], [190], 

[77], [118], [179], [5], [174], [125], [143], [105], [79], [142], [25], [19], [45], [58], 

[69], [152], [16], [47], [5], [123]). 

Зокрема, наукові дослідження присвячені таким проблемам: 

‒ формуванню валеологічної культури вихователів та вчителів 

(Ю. Бойчук [24], Н. П’ясецька [129], О. Файчук [177]);  
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‒ підготовці майбутніх учителів до здоров’язбережувального навчання 

учнів (Г. Жара [70], І. Щербина [190]); 

‒ професійній валеологічній підготовці майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів (Т. Книш [77], В. Нестеренко [118]); 

‒ підготовці майбутніх учителів початкових класів до валеологічного 

виховання учнів (О. Філіпп’єва [179], О. Адєєва [5], Н. Урум [174], 

Т. Осадченко [125]); 

‒ валеологічній підготовці майбутніх учителів біології (І. Поташнюк 

[143]); 

‒ валеологічній підготовці майбутніх вчителів фізичної культури 

(О. Міхеєнко [105]); 

‒ валеологічній підготовці майбутніх соціальних педагогів (В. Коваль 

[79]);  

‒ підготовці вчителя в системі післядипломної педагогічної освіти до 

розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів основної школи 

(Н. Поліщук [142]);  

‒ формуванню валеологічної компетентності студентської молоді 

(О. Бондаренко [25], В. Бобрицька [19], Г. Воскобойнікова [45], 

О Дворникова [58], В. Єлізаров [69], Н. Самойлова [151]); 

‒ застосуванню здоров’язбережувальних технологій у системі 

методичної роботи (Н. Беседа [16], С. Гаркуша [47], О. Адєєва [5]);  

‒ організації здоров’язбережувального освітнього процесу 

(О. Омельченко [123]). 

Так, Т. Книш вивчаючи питання валеологічної підготовки майбутніх 

вихователів дошкільних закладів освіти, зазначає, що «у професійній 

підготовці майбутнього педагога валеологічні знання є необхідними й 

стратегічними – як механізм і фактор формування всебічно й гармонійно 

розвиненої особистості» [77, с. 25].  

Особливої уваги заслуговує дослідження Н. Урум «Підготовка 

майбутніх учителів до забезпечення здорового способу життя молодших 
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школярів» [174]. Дослідниця розробила й теоретично обґрунтувала модель 

валеологічної підготовки майбутніх учителів до формування в учнів 

початкової школи здорового способу життя, що базується на системному, 

гуманістичному, особистісно зорієнтованому та діяльнісному підходах.  

Процес підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

забезпечення здорового способу життя, як зазначає Н. Урум [174], 

досягається за допомогою реалізації певних педагогічних умов, а саме: 

оволодіння формами й методами валеологічного виховання, що спрямовані 

на формування в учнів навичок збереження та зміцнення здоров’я; 

формування мотивації у студентів до навчання та адаптації на формування 

здорового способу життя; усвідомлення студентами необхідності 

формування здорового способу життя свого та тих хто оточує. У своєму 

дослідженні авторка доходить висновку, що особистість учителя впливає на 

учнів та формує ставлення до здорового способу життя.  

Результати експериментальної роботи дослідниці засвідчують, що 

найбільш ефективними в технології підготовки майбутніх учителів до 

забезпечення здорового способу життя учнів були: забезпечення 

передбачуваних педагогічних умов та поетапна підготовка, інноваційні 

методи навчання та проблемні ситуації валеологічного змісту, упровадження 

авторського спецкурсу «Методика формування у молодших школярів 

навичок здорового способу життя» [174, с. 174]. Тому їх використання може 

бути ефективним ресурсом для виконання завдань підготовки вчителів у 

галузі досліджень для створення здоров’язбережувального середовища. 

 Науковець О. Ковальова розглядає готовність до здоров’язбереження як 

професійну особливість особистості педагога [78]. На думку автора, в основі 

готовності – ступінь засвоєння вчителем соціального досвіду в аспекті  

збереження здоров’я, спрямованого на збереження та зміцнення власного 

здоров’я, здоров’я усіх учасників процесу навчання та вміння 

використовувати цей досвід у професійній діяльності. За компоненти 

готовності до здоров’язбереження дослідниця розглядає поінформованість, 
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свідомість, дієвість, умілість. Серед показників готовності студентів до 

проєктування здоров’язбережувального освітнього процесу науковець 

визначає:  

− позитивне ставлення до педагогічної діяльності і здоров’язбереження 

у процесі навчання; 

− позицію індивідуальної відповідальності за власне здоров’я та 

здоров’я інших;  

− уміння перевести того, хто вчиться, на позицію активного дієвого 

суб’єкта здоров’язбережувального педагогічного процесу [78, с.7 – 8]. 

Як зазаначає О. Філіпп’єва, одним із важливих чинників підготовки 

майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів є 

освітній процес вищої педагогічної школи. Його переваги полягають у тому, 

що у процесі навчання виявляється можливим системно впливати на 

валеологічну свідомість студентів, залучати їх до різних способів 

валеологічної діяльності, забезпечувати комплексом знань, умінь і навичок, 

необхідних для збереження та зміцнення здоров’я дітей під час навчальної та 

позанавчальної роботи [179]. 

У дослідженні В. Коваля «Особливості валеологічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів у вищих навчальних закладах» [79] 

наголошується на тому, що організація валеологічної підготовки майбутніх 

педагогів спирається на особливості як професійної діяльності фахівців, так і 

на функції та завданні валеології. Валеологічна підготовка спрямована на  

спеціальні знання, уміння та навички щодо соціального захисту, підтримки, 

реабілітації дітей, які мають проблеми зі здоров’ям, визначенням способу 

життя.  

Розглядаючи валеологічну компетентність студентів педагогічних 

університетів, О. Бондаренко стверджує, що це складова їхньої життєвої 

компетентності, яка виявляється в знаннях, цінностях та мотивах, 

валеологічній позиції, діяльності щодо оздоровлення оточення. Дослідниця 

зазначає, що валеологічна компетентність майбутніх учителів базується на 
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основі позитивного ставлення до здорового способу життя, що 

характеризується активною і свідомою пропагувально-просвітницькою 

діяльністю, спрямованою на передачу знань, надання умінь і навичок 

раціональної організації життєдіяльності, здатністю нести особисту 

соціальну та правову відповідальність за прийняті рішення щодо вибору 

стратегії поведінки у суспільстві стосовно збереження свого здоров’я та 

здоров’я інших [25]. 

Науковець Ю. Бойчук у своєму дисертаційному дослідженні «Основи 

формування еколого-валеологічної культури майбутнього вчителя» [24] 

звертає увагу на те, що екологічна і валеологічна культури функціонально 

пов’язані між собою. Автор стверджує, що це система знань, які формує 

еколого-валеологічний тезаурус учителя; система переконань, що лежать в 

основі обох культур, формують еколого-валеологічний світогляд; система 

індивідуальних норм поведінки і освоєння методів еколого-валеологічної 

діяльності в навколишньому середовищі [24].  

Дослідниця Ю. Лук’янова вважає, що особливий акцент потрібно робити 

на розвитку пізнавальної, емоційної та психомоторної сфери особистості 

учня. Процес навчання повинен проходити у психологічно комфортних 

умовах, що знижують ризики стресу, за допомогою грамотних діях учителя, 

готового нейтралізувати вплив факторів ризику на емоційний, 

інтелектуальний та психофізіологічний стан учнів. При цьому «особливе 

значення має вміння вчителя оцінювати вплив різних факторів на процес 

навчання (готовність до навчання, досвід пізнавальної діяльності, 

налаштування на навчальну роботу, ставлення до навчання та до вчителя, до 

школи загалом; гостроту почуттів та емоцій, соціальне та економічне 

становище, мотиви, культуру та рівень спілкування учнів» [100, с. 15 – 16]. 

Цілком поділяємо думку І. Щербини, що підготовка майбутніх учителів 

до здоров’язбережувального навчання спрямована на реалізацію системи 

соціальних відносин, які виникають як процес передачі стійких форм 

соціального досвіду у вигляді навчальної інформації, знань та умінь, 
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накопичення досвіду здоров’язбереження на основі уявлень студентів про 

ціннісні основи здоров’я та резерви навчання в його збереженні та зміцненні 

[190]. 

У руслі нашого дослідження є логічним розкрити підготовку майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

(здоров’язбереження) навчання учнів.  

На основі детального аналізу наукових досліджень зроблено висновок, 

що підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу (здоров’язбереження) навчання учнів потребує 

дослідження та наукового розв’язання. 

У результаті аналізу дисертаційних праць, що стосуються означеної 

проблеми підготовки майбутніх учителів до здоров’язбереження, отримано 

результати, які подано у вигляді діаграми (рис. 1.3.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Аналіз дисертаційних праць із проблеми підготовки майбутніх 

учителів до здоров’язбереження учнів 

Окрім аналізу дисертаційних робіт, вивчалося питання про те, як 

проблема підготовки майбутніх учителів до здоров’язбереження учнів 

зокрема математики, висвітлювалася в наукових статтях у фахових виданнях. 

З цією метою нами був здійснений аналіз змісту публікацій у період з 2010 

по 2019 роки у таких виданнях,  як Наукові записки Вінницького 
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державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. 

Серія: педагогіка і психологія; Науковий часопис НПУ імені М. П. 

Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи; Вісник 

Черкаського університету. Серія: Педагогічні науки; Проблеми підготовки 

сучасного вчителя; Збірник наукових праць БДПУ (Педагогічні науки). 

Кількість публікацій, що стосуються підготовки майбутніх учителів до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, подано у таблиці 1.1.  

Таблиця 1.1.  

Кількість публікацій, що стосуються підготовки майбутніх учителів 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

Рік Наукові записки 

Вінницького 

державного 

педагогічного 

університету 

імені Михайла 

Коцюбинського. 

Серія: 

педагогіка і 

психологія 

 

Науковий часопис 

НПУ 

імені 

М. П. Драгоманова 

Серія № 5. 

Педагогічні науки: 

реалії та 

перспективи 

 

Вісник 

Черкаського 

університету. 

Серія: 

Педагогічні 

науки 

Проблеми 

підготовки 

сучасного 

вчителя 

Збірник 

наукових 

праць БДПУ 

(Педагогічні 

науки) 

 

2010    1  

2011 1   1  

2012 1     

2013      

2014    4  

2015 2   1 2 

2016 1  12 1 1 

2017 1  3 2 6 

2018 1 6 8 1 1 

2019  3  1 1 
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Для кращого візуального відображення даних таблиці наведемо діаграму 

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4. Кількість публікацій у фахових виданнях із проблеми 

підготовки майбутніх учителів до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів 

Розподіл статей відповідно до напрямів дослідження відображено у 

вигляді діаграми на рисунку 1.5. 

 

Рис. 1.5. Кількість публікацій з окремих напрямів дослідження,  

що стосуються підготовки майбутніх учителів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів 
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На основі аналізу публікацій у вищезазначених виданнях з 

досліджуваної теми нами було виявлено, що існує досить мала кількість 

публікацій, які стосуються проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики до валеологічного супроводу навчання учнів 

(здоров’язбереження) учнів.  

З діаграми (рис. 1.5.) видно, що найбільше ця проблема реалізована у 

підготовці вихователів до здоров’язбереження вихованців, а також у 

підготовці майбутніх учителів початкових класів до здоров’язбереження 

учнів. 

За даними діаграми (рис. 1.5.) і проведеного нами аналізу наукових 

досліджень та публікацій у фахових виданнях, було з’ясовано, що проблема 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів до сьогодні недостатньо досліджена і потребує 

наукового розв’язання. 

 

 

1.3.  Сутність та структура готовності майбутніх учителів до 

створення та забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики в основній школі  

 

Проблема підготовки майбутніх учителів до створення та забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в основній школі є 

актуальною і недостатньо охарактеризованою в науково-педагогічній і 

методичній літературі. Зокрема, варто розглянути такі поняття, як: 

«готовність», «готовність до дії», «готовність до діяльності», «професійна 

готовність», «формування готовності». Кожне з цих понять має різне 

тлумачення і спільні характеристики.  

У науковій та педагогічній літературі термін «готовність» виник на 

початку ХХ століття та вивчався в різних контекстах багатьма вченими. 

Зокрема, проблемами формування готовності займалися К. Ушинський [176], 
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А. Макаренко [101], Л. Кондрашова [83], А. Ліненко [97], В. Моляко [106] та 

ін. Готовність до професійно-педагогічної діяльності та різні її специфічні 

особливості розглядали: І. Бех [18], К. Дурай-Новакова [64], О. Мороз [107], 

В. Сластьонін [156], М. Дьяченко [66], Л. Кандибович [66], Н. Кузьміна [90], 

А. Ліненко [97], О. Пєхота [137], І. Зязюн [133], А. Капська [75], Л. Кадченко 

[74], В. Борисов [27] та ін.  

Загалом, термін «готовність» зі своїм структурним змістовим 

компонентом зацікавив науковців у багатьох аспектах професійної діяльності 

вчителя. Науковим пошукам у цьому напрямі приділяли значну увагу 

Г. Борин [26], О. Гончарова [55], Л. Радзіховська [148], А. Мосіюк [109], 

Т. Осадченко [125], С. Паршук [132], І. Глазкова [48], М. Пайкуш [130], 

А. Стараєва [161], Н. Ставрінова [160] та ін.  

 У другій половині ХХ-ХХІ ст. суттєво активізувалася дослідницька 

робота, над проблемою формування готовності вчителя серед закордоних 

учених. Зокрема, вивчали процес формування готовності вчителя до 

професійної діяльності з різних позицій (Дональд Фрімен [1], Дуглас 

Н. Харрісон та Тім Р. Сасс [2], Г. Мусабекова, В. Ауезов, А. Тасова, 

З. Султанбекова, З. Ахметова, Г. Кожахметова [4], Браян А. Джейкоп і 

Ларсон Лефгрен [3]). 

Науковець Л. Хьелл у своїй праці «Теорія особистості» підкреслює, що 

психологи (В. Томас, Ф. Знанецький, Г. Олпорт, Д. Кац, Г. Сміт та ін) 

розглядали готовність як явище соціально-ціннісної стійкості людини до 

зовнішніх і внутрішніх впливів навколишнього середовища в рамках 

регулювання  та саморегулювання поведінки людини [183].  

Також у XX ст. вітчизняними вченими поняття готовності розглядалося 

як вибіркова, передбачувана діяльність особистості на етапі її підготовки до 

діяльності. Така діяльність виникає в результаті визначення професійної мети, 

заснованої на усвідомлених потребах та мотивах. 
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У науковому дослідженні О. Отич [128] зазначено, що готовність є 

результатом і показником якості навчання, а також впроваджується та 

перевіряється у діяльності.  

Найчастіше термін «готовність» трактується як певна здатність до 

здійснення діяльності. Однак у словнику із психології готовність 

визначається як «стан готовності, у якому організм налаштований на дії чи 

реакції» [149].  

Учені М. Дьяченко, Л. Кандибович, А. Ліненко розглядали цей термін як 

показник саморегуляції та адаптації на різних стадіях та рівнях психічних 

процесів, що визначають поведінку індивіда в площині фізіології, психіки, 

соціальної поведінки [66; 97]. У своїй праці [66] М. Дьяченко і 

Л. Кандибович визначають готовність як активно-дієвий стан особистості, 

настанову на її певну поведінку, мобілізованість сил для виконання завдання. 

Готовність – це адаптація можливостей особистості до успішних дій у певний 

момент, внутрішнє пристосування особистості до певної поведінки під час 

виконання завдань, налаштування на активні та цілеспрямовані дії. 

На думку В. Крутецького [87], «готовність» – це синтез якостей 

особистості, що визначають придатність людини до діяльності. Тому при 

великій кількості характеристик поняття «готовність» його розуміння 

залежить від основних теоретичних підходів, які доповнюють один одного. 

Дослідник Д. Узнадзе підкреслює, що готовність – суттєва особливість, 

яка виявляється в усіх випадках поведінкової діяльності суб’єкта [172].  

Як зазначає К. Дурай-Новаковська, готовність – це система 

інтегративних якостей, властивостей, знань, навиків особистості [65]. 

Узагальнюючи різноманітні точки зору щодо готовності, А. Ліненко [97] 

і Н. Нікітенкова [119] наголошують на тому, що різні трактування поняття 

«готовність» не виключають одне одного, а розширюють і поглиблюють 

уявлення про складність і багатогранність цього явища. 

Науковець В. Сластьонін розглядає поняття «готовність» у трьох 

аспектах: готовність до дії – це стан мобілізації усіх психофізіологічних 
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систем людини, які забезпечують ефективне здійснення певних дій; 

готовність до діяльності – це первинна умова успішного її виконання; 

професійна готовність – це комплексний синтез взаємопов’язаних 

структурних компонентів, до числа яких належать мотиваційно-ціннісний 

(особистісний) та виконавський (процесуальний) компоненти – як особливий 

психічний стан людини, наявність відповідного зразка структури певних дій 

та постійна орієнтація свідомості на їх виконання [112]. 

Поняття «готовність» до виконання діяльності вживається в різних 

значеннях. С. Рубінштейн, Б. Ананьєв визначають готовність як наявність 

здібностей; К. Платонов – як якість особистості; Л. Романенко, В. Сєріков – 

як знання про професію та практичні вміння і навички [154]. 

Особливу увагу А. Ліненко приділяє готовності майбутніх учителів до 

педагогічної діяльності. Вона розглядає її як інтегровану особистісну 

сутність, яка характеризується вибраною передбачуваною діяльністю 

особистості під час підготовки та введення в діяльність [97]. 

Учений В. Лесик розглядає «готовність до діяльності» у широкому 

значенні поняття і наголошує, що це готовність до життєвої практики в 

цілому, до входження в нову сферу, до самореалізації у творчій діяльності, до 

перенесення знань і способів діяльності з однієї сфери в іншу, до діяльності в 

нових умовах, що постійно змінюються, до адекватної самооцінки. У 

вузькому значенні можна розглянути «готовність до педагогічної діяльності» 

як сукупність властивостей і якостей особистості вчителя, що адекватно 

відображає структуру його педагогічної діяльності як вирішальну умову 

швидкої адаптації випускника ЗВО до специфічних умов педагогічної праці, 

як можливість для подальшого професійного вдосконалення [95, с. 95]. 

Дослідник І. Підласий [138] зазначає, що готовність учителя до 

педагогічної діяльності – це «професійний потенціал педагога» і 

«педагогічний професійний потенціал». Науковець трактує професійний 

потенціал як головну характеристику педагога. Це сукупність поєднаних 
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природних та набутих якостей, що визначають здатність учителя виконувати 

свої обов’язки на належному рівні. 

Педагог В. Ащєпков вважає [9], що готовність до педагогічної діяльності 

– найважливіший фактор адаптації вчителів до професії. Автор розглядає її 

як складну психологічну форму, що включає мотиваційний, орієнтаційний, 

операційний, вольовий і оціночний компоненти.  

Особливу увагу слід приділити вивченню особливостей концепції 

готовності до професійної діяльності. Так, Є. Зеєр розглядає готовність, як 

складне особистісне утворення, що складається із двох рівнів. По-перше, 

готовність  розглядається як бажання, прагнення оволодіти професією, 

спеціальністю, по друге – як здатність, готовність до професійної діяльності.  

На другому рівні вчений розглядає готовність до професійної діяльності 

як уже сформовані якості, необхідні для її успішної реалізації (професійні, 

особистісні), а також уміння, знання та навички [71]. 

Також варто зауважити, що значний внесок у розв’язання проблеми 

професійної готовності вчителя вніс А. Макаренко, який підкреслював 

складність, діалектичність та рухомість педагогічної науки, якою повинен 

володіти кожний учитель [101]. 

Розглядаючи поняття «професійна готовність», К. Дурай-Новаковська 

виділяє його структуру. На основі вищезазначених показників дослідниця 

визначає такі компоненти з показниками: мотиваційний, пізнавально-оцінний, 

емоційно-вольовий, операційно-дієвий, мобілізаційний [65]. 

Особливе значення у вітчизняній педагогічній літературі у дослідженні 

проблемі готовності вчителя до професійної діяльності мали дослідження 

К. Ушинського. У його працях не вживається термін «готовність до 

педагогічної діяльності», але відчутна думка про шляхи формування такої 

готовності: «Ми не говоримо педагогам – робіть так чи інакше; але говоримо: 

вивчайте закони тих психічних явищ, якими ви хочете управляти, і дійте 

відповідно до цих законів та тих обставин, у яких ви хочете їх застосувати» 

[176]. 
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Дослідниця А. Ліненко виділяє три етапи формування готовності 

майбутніх учителів до професійної діяльності, а саме: 

- довузівська підготовка в педагогічних класах (профорієнтаційна 

робота в школі); 

- основний етап навчання в педагогічних ЗВО; 

- професійна адаптація випускників педагогічних навчальних закладів 

[96; 97]. 

На сучасному етапі розвитку освіти важливим аспектом готовності 

вчителя до професійної діяльності є готовність вчителя до 

здоров’язбереження свого та учнів. 

У цьому випадку заслуговує на увагу дослідження О. Ковальової, де 

автор розглядає готовність до здоров’язбереження як професійну особливість 

особистості педагога [78]. На думку вченої, у цій готовності важливий 

ступінь засвоєння вчителем соціального досвіду в аспекті 

здоров’язбереження, спрямованого на збереження та зміцнення власного 

здоров’я, здоров’я всіх суб’єктів процесу навчання та вміння 

використовувати цей досвід у професійній діяльності. Характеристиками 

готовності до здоров’язбереження дослідниця розглядає поінформованість, 

свідомість, дієвість, умілість [78, с. 7 – 8]. 

Учений А. Петров виокремлює окремі напрями здоров’язбережувальної 

діяльності у ЗВО [136, с. 249 – 250]: проведення оздоровчих заходів; 

забезпечення інформаційно-психологічної безпеки освітнього процесу; 

упровадження інтерактивних форм, методів, прийомів навчання; формування 

у студентів навичок зміцнення та збереження свого здоров’я та ін. 

У контексті нашого дослідження готовність майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи розглядаємо як спрямованість особистості, її ціннісні 

орієнтири та сукупність фахових методичних знань, умінь і навичок, які 

спрямовані на збереження здоров’я підростаючого покоління у процесі 

навчання математики (рис.1.6.). 
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Рис. 1.6. Компоненти готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів  

(розроблено автором) 

На основі аналізу наукової літератури встановлено, що не існує єдиної 

думки дослідників щодо змістового аспекту поняття «готовність до 

педагогічної діяльності». Тому будемо дотримуватися позиції тих 

дослідників, які розглядають готовність майбутніх учителів до педагогічної 

діяльності як сукупність особистісних, психологічних і професійних 

компетентностей, отриманих під час професійної підготовки, та здатності 

використовувати їх у практичному досвіді. Особливо важливим є питання 

окреслення структури готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання математики та визначення 

її рівнів.  

Науковці М. Дьяченко та Л. Кандибович визначають такі компоненти 

готовності: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольовий, 

оцінювальний [66].  
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Дослідник Є. Зеєр, проводячи аналіз першого рівня готовності, визначає 

такий компонентний склад: мотиваційний, пізнавальний, емоційний, 

вольовий [71].  

У процесі аналізу та визначення структури готовності 

здоров’язбережувальної компетентності майбутнього вчителя початкової 

школи Т. Осадченко, виділяє такі складники готовності: мотиваційний, 

когнітивний, діяльнісний та особистісний [125, с. 71]. 

Вивчаючи проблему формування валеологічної культури майбутніх 

учителів, Н. П’ясецька виділяє таку структуру валеологічної готовності 

особистості вчителя: цілепокладання, мотиваційний, змістовий, операційно-

діяльнісний, морально-психологічний та оцінний компоненти [129].  

Дослідниця Н. Урум, досліджуючи підготовку майбутніх учителів до 

забезпечення здорового способу життя молодших школярів, виділяє такі 

компоненти валеологічної готовності майбутнього вчителя до формування в 

учнів здорового способу життя – мотиваційно-ціннісний, змістово-

процесуальний і діяльнісно-творчий [174]. 

У процесі визначення структури готовності вчителя до розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності учнів важливу роль відіграє робота 

В. Бобрицької, яка виокремлює такі її компоненти: когнітивний, поведінково-

діяльнісний, професійно-технологічний, мотиваційний [19, с. 239 – 303].  

Учена С. Оргєєва готовність студентів до особистого 

здоров’язбереження у професійній діяльності розглядає як інтегративну 

якість особистості, що поєднує наявність належних компетенцій щодо 

здоров’язбереження в майбутній професійній діяльності і характеризується 

відповідальністю за особисте здоров’я, усвідомленістю соціальної цінності 

мотивів здоров’язбереження й адекватним сприйняттям особистого здоров’я, 

правильною оцінкою особистих життєвих ресурсів і можливостей, здатністю 

керувати власною поведінкою та власною діяльністю щодо збереження, 

зміцнення та відновлення здоров’я, емоційним ставленням до цієї діяльності 

[124]. 
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Особливої уваги надаємо також дослідженню О. Адєєвої з питань 

підготовки майбутніх учителів до валеологічного виховання учнів 

загальноосвітніх навчальних закладів. Дослідниця виокремлює такі 

компоненти валеологічної культури вчителя: імперативно-когнітивний, 

операційно-діяльнісний і ціннісно-орієнтаційний [5].  

У результаті аналізу структури готовності нами встановлено, що 

готовність студентів до створення і забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики в основній школі, як складової загальної готовності до 

професійної діяльності, містить у своїй структурі три основні компоненти: 

мотиваційний (ставлення), когнітивний (знання), операційно-діяльнісний 

(уміння й навички).  

Мотиваційний компонент є основою формування готовності майбутніх 

учителів до забезпечення валеологічного супроводу, стартом усієї 

професійної діяльності особистості. Його сформованість визначає 

ефективність подальшого становлення компонентів готовності до створення 

та забезпеченння валеологічного супроводу, а його відсутність уможливлює 

завершення процесу розвитку майбутнього педагога. 

Когнітивний компонент відіграє невід’ємну роль, оскільки його 

сформованість передбачає: систематизацію знань про здоров’я, здоровий 

спосіб життя учасників освітнього процесу, методику їх формування, 

обізнаність із чинниками, які впливають на стан здоров’я учнів у процесі 

навчання, удосконалення знань про форми та методи зміцнення здоров’я, 

методику створення та забезпечення валеологічного супроводу процесу 

навчання. 

Операційно-діяльнісний компонент у структурі готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів відтворює систему професійних умінь та навичок, необхідних для 

проєктування та реалізації ідеї здоров’язбереження в закладах загальної 

середньої освіти, з використанням та контролем чинників, що впливають на 

стан здоров’я учнів.  
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Під час визначення структури готовності майбутніх учителів до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання математики в основній 

школі також важливо визначити критерії та показники готовності до цієї 

професійної діяльності. Для цього охарактеризуємо спочатку поняття 

«критерії».  

Під поняттям «критерії» в «Енциклопедії освіти» (за редакцією 

В. Кременя) розуміють сукупність ознак, на основі яких складається оцінка 

умов, процесу й результату навчальної діяльності, що відповідають 

поставленим цілям [67, с. 434 – 435]. В. Сластьоніна та Л. Подимова, 

вважають, що за допомогою критеріїв повинні встановлюватися зв’язки між 

усіма компонентами досліджуваної системи, і при цьому якісні показники 

повинні виступати в єдності з кількісними [156, с. 100]. 

Критерій (від грец. kriterion – засіб для судження) – це ознака, за якою 

проводиться оцінювання; засіб перевірки; міра оцінки; у теорії пізнання – 

ознака істинності чи правильності пзиції [142].  

У своєму дослідженні Ю. Лукашин репрезентує досвід оцінювання 

здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх учителів (мотиваційно-

вольовий, когнітивно-ціннісний, практико-діяльнісний, рефлексивно-

адаптаційний критерії) [99]. 

Дослідниця О. Філіпп’єва [179] виділяє такі критерії готовності 

майбутніх учителів початкових класів до валеологічного виховання учнів:  

- готовність до програмно-цільової організації валеологічного виховання 

учнів; 

- готовність до передачі учням знань валеологічного змісту; 

- готовність до проведення  заходів валеологічної спрямованості; 

Науковець Б. Долинський виокремлює такі критерії готовності 

майбутніх учителів початкових класів до формування 

здоров’язбережувальних навичок і вмінь у молодших школярів: спонукально-

ціннісний, когнітивно-валеологічний, організаційно-діяльнісний, оцінно-

моніторинговий [60, с. 200 – 201]. 
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На думку П. Джуринського [59], підготовленість майбутнього вчителя 

фізичної культури до професійної здоров’язбережувальної діяльності 

оцінюється за такими критеріями: орієнтовно-ціннісним, гносеологічно-

оздоровчим, організаційно-діяльнісним, оздоровчо-поведінковим, оцінно-

рефлексивним.  

Науковці Е. Зеєр, О. Югов [72, с. 79], виокремлюють критерії 

дослідження здоров’язбережувальної компетентності студентів: ціннісно-

змістовий, гносеологічний, діяльнісний. 

У контексті нашого дослідження критерій розглядаємо як ознаку, за 

якою визначають рівень індивідуальних якостей особистості, а також 

знань, умінь і навичок майбутніх учителів математики, необхідних для 

збереження здоров’я підростаючого покоління в процесі навчання. 

Відповідно, показники – це якісні або кількісні характеристики 

сформованості кожного критерію. 

На нашу думку, з метою об’єктивного оцінювання результатів 

підготовки майбутніх учителів до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики в основній школі необхідно скористатися такими 

критеріями, як мотиваційно-ціннісний, когнітивно-валеологічний, 

діяльнісний. 

Зокрема, для діагностики рівнів сформованості готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів  розроблено індикатори, які традиційно оцінювалися за п’ятибальною 

шкалою: 

5 балів – знання студента повні, глибокі, науково-доказові, мають творче 

застосування у нестандартних ситуаціях. 5 балів ставиться, якщо 

максимально чіткі відповіді студента складають 89 – 100 %.  

4 бали – знання студента глибокі, міцні, але у відповідях 

спостерігаються незначні помилки та неточності. 4 бали ставиться, якщо 

максимально правильні відповіді студента складають 66 – 88 %.   
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3 бали – знання неповні, неглибокі, у відповідях спостерігається багато 

незначних помилок та неточностей. 3 бали ставиться, якщо максимально 

правильні відповіді студента складають 41 – 65 %.   

2 бали – знання студента мінімальні, неглибокі, уривчасті, у відповідях 

зустрічаються значні огріхи теоретичного змісту. 2 бали ставиться, якщо 

максимально правильні відповіді студента складають менше 40 %.  

Відповідно до розроблених показників виявлено 4 рівні готовності 

майбутніх учителів  математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів:  

1 – 40 % –  початковий рівень,  

41 – 65 % – середній рівень,  

66 – 88% – достатній рівень; 

89 – 100 % – високий рівень. 

Мотиваційно-ціннісний критерій (передбачає виявлення рівня 

сформованості мотивів валеологічно-педагогічної діяльності майбутніх 

учителів) – це комплекс зовнішніх та внутрішніх мотивів професійної 

діяльності; ціннісне ставлення до свого здоров’я та здоров’я оточення, 

позитивна мотивація здоров’язбережувальної діяльності; професійна 

спрямованість на формування здорового способу життя учнів у процесі 

навчання математики. Він містить наступні показники: мотиви щодо 

професійної спрямованості навчання на збереження та зміцнення здоров’я 

учнів; потреба у здоровому способі життя та стійкий інтерес до використання 

здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики; професійна 

спрямованість на забезпечення валеологічного супроводу в процесі навчання 

учнів математики. 

З урахуванням таких показників розрізняють чотири рівні готовності за 

мотиваційно-ціннісним критерієм. Високий рівень – активний інтерес до 

здоров’язбережувального навчання учнів та потреби в його реалізації; 

розуміння важливості здоров’язбережувального навчання учнів у процесі 

навчання математики. Достатній рівень – високий інтерес до 
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здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики; чітко 

виражена потреба в цьому виді діяльності. Середній рівень – мотиви щодо 

професійної спрямованості навчання на збереження та зміцнення здоров’я 

учнів мають нестійкий характер; формальний інтерес до використання 

здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики. Початковий 

рівень – відсутність інтересу, установки, прагнення та потреби займатися 

здоров’язбережувальним навчанням учнів на уроках математики; відсутнє 

усвідомлення самовдосконалення, професійні мотиви відсутні. 

Наступний когнітивно-валеологічний критерій визначає теоретичну 

обізнаність майбутніх учителів математики з проблемою підготовки до 

забезпечення валеологічного супроводу в процесі навчання математики; 

засвоєння знань з навчальних дисциплін (валеології, педагогіки, психології, 

методики навчання математики, елементарної математики, вибраних питань 

методики навчання математики), а також педагогічної практики.  

Показниками когнітивно-валеологічного критерію готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів є рівень сформованості знань, необхідних для самоосвіти в аспекті 

здоров’язбереження, а також для забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів математики. 

У контексті нашого дослідження виокремлено чотири рівні 

сформованості готовності за когнітивно-валеологічним критерієм: високий, 

достатній, середній, початковий. Високий рівень характеризується глибокими, 

системними та міцними знаннями, які постійно поновлюються та вдало 

реалізуються на практиці; володінням знаннями з валеології, педагогіки, 

методики навчання математики, які необхідні для реалізації 

здоров’язбережувальної дільності в процесі навчання математики. 

Достатній рівень свідчить про володіння знань, які необхідні для 

забезпечення валеологічного супроводу в процесі навчання математики, але 

виникають труднощі при застосуванні їх у практичній професійній діяльності. 

Середній рівень характеризується частковим володінням знаннями, які 
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необхідні для забезпечення валеологічного супроводу в процесі навчання 

математики, але відсутня їх система застосовування в практичній діяльності. 

Початковий рівень характеризується безсистемними, неміцними знаннями, 

відсутністю прагнення до їх поповнення; відсутністю необхідності 

здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики; формальним 

підхідом до здоров’язберігаючого навчання учнів; уміння використовувати 

знання з теорії здоров’язбережувального навчання майже не сформовані. 

Готовність за діяльнісним критерієм забезпечує практичну підготовку 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу, 

що відтворює систему професійних знань, умінь і навичок (здатностей), 

необхідних для ефективного виконання професійно-педагогічної діяльності 

майбутніми педагогами під час освітнього процесу, а також під час 

проходження педагогічної практики. 

Показниками діяльнісного критерію готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів є 

сформованість професійних умінь; оволодіння методами, формами, засобами 

і прийомами освітньої діяльності для забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики; наявність нових ідей, спрямованих на удосконалення 

процесу навчання математики. 

З урахуванням таких показників розрізняють чотири рівні готовності за 

діяльнісним критерієм. Високий рівень характеризується сформованістю 

умінь здобувати, поповнювати і розширювати свої знання; умінням за 

допомогою сучасних діагностичних методів вивчати особистість дитини і 

власну педагогічну діяльність; здатністю використовувати 

здоров’язбережувальні технології в процесі навчання математики відповідно 

до цілей освітнього процесу та цільових орієнтирів розвитку особистості; 

високим рівнем умінь упроваджувати методи, форми, засоби та прийоми 

освітньої діяльності для забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики; розвинутою здатністю генерувати нові ідеї, спрямовані на 

удосконалення процесу навчання математики. Достатній рівень 
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характеризується сформованими вміннями здобувати, поповнювати і 

розширювати свої знання; здатністю поєднувати традиційні та інноваційні 

засоби й технології педагогічної діяльності; сформованою здатністю 

використовувати здоров’язбережувальні технології в процесі навчання 

математики; умінням упроваджувати методи, форми, засоби та прийоми 

освітньої діяльності до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики; частково сформованою здатністю генерувати нові ідеї, 

спрямовані на удосконалення процесу навчання математики. Середній рівень 

характеризується нечіткими та несистемними уміннями здобувати, 

поповнювати і розширювати свої знання; нечітким та несистемним умінням 

використовувати різні механізми формування міжособистісних взаємин 

учасників педагогічного процесу; умінням упроваджувати валеологічний 

супровід у процес навчання математики тільки за умови надання конкретних 

інструкцій. Початковий рівень характеризується частковими уміннями 

здобувати, розширювати свої знання, слабо розвиненою здатністю (або її 

відсутністю) організовувати навчальну діяльність, спрямовану на 

здоров’язбереження молодого покоління. 

Цей критерій визначає активну діяльність студентів у використанні 

знань про збереження та зміцнення здоров’я, відображає ступінь розумової і 

фізичної активності, самостійності, наполегливості в постійній діяльності 

здоров’язбереження. Показниками його є: система педагогічних умінь і 

навичок узагальнювати та застосовувати знання, необхідні для ефективного 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; участь в оздоровчих 

та валеологічних заходах, виконання дій, за допомогою яких зміцнюється і 

зберігається здоров’я.  

Визначені компоненти, критерії, показники та рівні готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи лежать в основі створення та обґрунтування 

відповідної моделі формування названої готовності. 
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Висновки до першого розділу 

 

1. На сучасному етапі розбудови українського суспільства особливо 

гостро постає питання здоров’я нації як суттєвого показника суспільного та 

економічного розвитку держави. Встановлено, що ключову роль у реалізації 

державної політики, спрямованої на виховання в юного покоління 

відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я оточення як до 

найвищої цінності, відіграє вчитель. 

2. На основі вивчення та аналізу досліджень, які стосуються проблеми 

підготовки майбутніх учителів до забезпечення здоров’язбереження учнів, 

встановлено, що проблема підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів є недостатньо 

вивченою та потребує наукового розв’язання. 

3. Унаслідок узагальнення поглядів науковців, конкретизовано сутність 

понять «валеологічний супровід навчання учнів математики», 

«здоров’язбережувальне освітнє середовище», «професійна підготовка 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів», «готовність майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів». Валеологічний супровід 

навчання учнів математики трактуємо як систему валеологічно спрямованої 

професійної діяльності вчителя математики, що забезпечує найбільш 

сприятливі умови для підтримання, збереження, зміцнення учнями свого 

здоров’я і здоров’я оточуючих та націлена на розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності учнів. Під здоров’язбережувальним 

освітнім середовищем розуміємо освітнє середовище, що включає в себе 

валеологічний зміст та різні види освітніх засобів, які сприяють збереженню 

та зміцненню здоров’я суб’єктів педагогічного процесу і забезпечують 

продуктивність їх навчально-пізнавальної діяльності. Професійну підготовку 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів визначено як спеціально спрямований освітній процес на 
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формування в студентів готовності до професійно-педагогічної діяльності 

пов’язаної зі збереженням та зміцненням здоров’я підростаючого покоління, 

формуванням в учнів здорового способу життя. Готовність майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів математики визначаємо як спрямованість особистості, її ціннісні 

орієнтири, сукупність фахових методичних знань, умінь і навичок, які 

спрямовані на збереження здоров’я підростаючого покоління в процесі 

навчання математики. 

4. Визначено компоненти (мотиваційний, когнітивний, операційно-

діяльнісний), критерії (мотиваційно-ціннісний; когнітивно-валеологічний; 

діяльнісний), показники та рівні сформованості (високий, достатній, середній, 

початковий) названих критеріїв готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

Основні результати першого розділу відображені у роботах [40], [41], [42], 

[43], [94]. 
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РОЗДІЛ 2 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ 

ШКОЛИ 

 

 

2.1. Модель фахової підготовки студентів педагогічних університетів 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання математики в 

школі 

 

Підготовка студентів педагогічних університетів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в школі – це складний і 

довготривалий процес, що вимагає детальної розробки структури та змісту. 

Для реалізації цієї мети, на нашу думку, слід звернутися до методу 

моделювання.  

Моделювання (фр. Modele – зразок, прообраз) – це відтворення 

характеристик певного об’єкта на іншому об’єкті, спеціально створеному для 

його вивчення [57]. 

Моделювання у науковій літературі визначається як представлення 

об’єктів, що вивчаються, у вигляді системи взаємопов’язаних елементів, яка 

відображає взаємозв’язок і взаємодію елементів, її складових. Центральною 

категорією в моделюванні є модель, під якою розуміють штучно створений 

об’єкт у вигляді схем, фізичних конструкцій, знакових форм або формул, 

який, відповідаючи досліджуваному об’єктові (або явищу), відображає і 

відтворює в простішому і грубішому вигляді структуру, властивості, 

взаємозв’язки і співвідношення елементів цього об’єкта. Моделювання дає 

змогу забезпечити імітацію студентами реальної майбутньої професійної 

діяльності та опанування способами дій майбутнього фахівця, що й 

передбачає підготовка до майбутньої професійної діяльності. 
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На думку І. Чічканової, «педагогічна модель – це будь-яка ідея 

організації, здійснення і розвитку педагогічного об’єкта. До педагогічних 

моделей належать концепції розвитку навчальних закладів та учнівських 

об’єднань, статути та положення навчальних закладів, педагогічні теорії 

тощо» [109]. 

Науковці по-різному тлумачать термін «модель». Серед основних 

визначень подамо такі: 

-  це узагальнений абстрактно-логічний образ конкретного явища 

педагогічної системи, що відтворює та представляє важливі структурно-

функціональні зв’язки об’єкта педагогічного дослідження, подається у 

необхідній наочній формі і здатний надати нові знання про об’єкт 

моделювання [53, с. 53].  

-   дослідження певних явищ, процесів чи систем, об’єктів шляхом 

побудови та вивчення їх моделей, використання моделей для визначення чи 

уточнення характеристики і раціоналізації способів побудови заново 

сконструйованих об’єктів [80]; 

-  специфічний об’єкт, створений з метою одержання і зберігання 

інформації у формі уявного образу, опису знаковими засобами (формулами, 

графіками і т.п.) або матеріального предмета, що відображає властивості, 

характеристики та зв’язки об’єкта-оригінала довільної природи, які є 

істотними для розв’язання суб’єктом (людиною) певного завдання [77]; 

- матеріально реалізована система, яка рівнозначно відтворює предмет 

дослідження (наприклад, моделює оптимізацію структури навчального 

процесу, управління освітнім процесом тощо), є засобом теоретичного 

дослідження педагогічних явищ через уявне створення (моделювання) 

життєвих ситуацій; допомагає пізнати закономірність поведінки людини у 

різних ситуаціях [105]. 

На основі аналізу дисертаційних робіт дійшли висновку, що проблема 

моделювання процесу підготовки майбутніх учителів математики до 

здоров’язбережувальної діяльності є недостатньо дослідженою. Зокрема, 
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найбільш вдало це представлено у дослідженні І. Щербини «Педагогічні 

умови фахової підготовки майбутніх учителів до здоров’язберігаючого 

навчання учнів у загальноосвітній школі» [114]. Дослідниця під моделлю 

системи підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувального 

навчання учнів загальноосвітньої школи розглядає систему взаємопов’язаних 

елементів, що відтворює певні сторони, зв’язки й функції процесу 

опанування знаннями, уміннями, якостями і властивостями, що складають 

основу готовності майбутніх учителів до здоров’язберігаючого навчання, на 

основі стрижневих ідей, що визначають сутність, зміст, структуру, етапи, 

здоров’язбережувальні технології, які можуть дати найбільший ефект.  

У контексті означеного дослідження під моделлю підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи будемо розуміти графічно відображену систему 

підготовки, що відтворює її взаємопов’язані структурні компоненти.  

У процесі створення моделі підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

враховано думку науковців, що моделі мають відповідати таким вимогам: 

відповідність об’єкта моделювання; можливість заміщення цього об’єкта на 

певних етапах дослідження; здатність давати достатню інформацію про 

згаданий об’єкт. 

У результаті аналізу досліджень у галузі підготовки майбутніх учителів 

до здоров’язбережувальної діяльності з’ясовано, що створення моделей 

підготовки майбутніх учителів представлено поетапно, компонентно та з 

використанням блочного структурування. Модель системи педагогічної 

підготовки майбутніх учителів до здоров’язбережувального навчання учнів 

загальноосвітньої школи, запропонована І. Щербиною, представлена 

сукупністю компонентів: цільового, змістового, технологічного, 

моніторингово-оцінного та результативного [114].  

Модель валеологічної підготовки майбутніх учителів до формування у 

молодших школярів здорового способу життя, обґрунтована Н. Урум, є 
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педагогічною системою, яка має такі блоки: методологічний, організаційно-

змістовий та технологічний [101]. 

Науковець Р. Ковалева запропонувала авторську модель підготовки 

майбутніх учителів до здоров’яорієнтованої діяльності, яка включає такі 

компоненти: цільовий, змістовний, процесуальний, оціночно-критеріальний 

[52, с. 8 − 9].  

Учений С. Гаркуша представив структурну модель формування 

готовності майбутніх фахівців фізичного виховання у закладах вищої освіти 

до використання здоров’язбережувальних технологій, яка включає 

взаємопов’язані структурні блоки: концептуально-цільовий, змістовий, 

процесуальний і оціночно- результативний [34].  

У дослідженні В. Єлізарова [48] структурно-функціональна модель 

формування валеологічної компетентності студентів педагогічних 

спеціальностей складається з кількох надзвичайно важливих компонентів: 

теоретико-методологічного; змістовного; процесуального; оцінно-

результативного).  

На основі аналізу наукової літератури, з урахуванням специфіки 

здоров’язбережувальної діяльності вважаємо за доцільне теоретично 

обґрунтувати розроблену модель підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів (рис. 2.1.). 

Розкриваючи складники моделі, ми враховували:  

- розуміння сутності понять «валеологічний супровід», «готовність 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи»;  
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Рис. 2.1. Модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів 

(розроблено автором) 
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- соціальне замовлення держави на підготовку компетентних учителів 

математики, здатних до створення здоров’язбережувального освітнього 

середовища, збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді у процесі 

навчання; 

- недостатню підготовку майбутнього вчителя математики до 

здоров’язбережувального навчання учнів. 

У процесі побудови моделі фахової підготовки студентів педагогічних 

університетів до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики в школі ми спиралися на основні документи освіти: закон 

України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державний стандарт базової 

загальної середньої освіти, Концепцію «Нова українська школа». 

Модель підготовки майбутнього вчителя математики до забезпечення 

валеологічного супроводу містить три блоки: теоретико-методологічний, 

змістово-процесуальний та результативний. Кожен із блоків 

взаємопов’язаний з іншими блоками структурно-функціональної моделі 

утворюючи її єдність (рис.2.2.). Обґрунтуємо їх зміст. 

 

Рис. 2.2.  Взаємопов’язані блоки моделі підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 
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Теоретико-методологічний блок моделі складається з мети, завдань, 

принципів, методологічних підходів до підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчаня учнів.  

Мета, насамперед – це передбачення результату діяльності, на здобуття 

якого спрямовують зусилля окремі індивіди, соціальні групи або все 

суспільство [70].  

Означений блок визначає мету моделі – формування готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу в 

системі шкільної математичної освіти.  

Для досягнення мети визначено завдання, а саме:  

- розвиток мотивації, формування системи знань, педагогічних умінь та 

навичок для забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 

- формування здатності майбутніх учителів математики до організації 

освітнього процесу на засадах здоров’язбережувальної діяльності.  

Аналіз психолого-педагогічної літератури дав змогу розкрити 

методологічні підходи до проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики щодо забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

У педагогічній методології розрізняють різні підходи, які дозволяють 

розглянути певні явища на основі окремого аспекту. Вчений О. Отич 

зазначає, що в сучасній педагогічній науці все більш вагоме місце посідають 

нові методологічні підходи: полісуб’єктний, креативний, медіологічний, 

семіотичний, герменевтичний, феноменологічний, цивілізаційний, 

холістичний [75, с. 41]. 

У контексті нашого дослідження розглянемо підходи, на яких  

ґрунтується побудова моделі фахової підготовки студентів педагогічних 

університетів до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики. Основними підходами, на яких базується реалізація моделі, 

визнаємо такі: системний, аксіологічний, культурологічний, діяльнісний, 

індивідуальний, валеологічний, компетентнісний. 

Системний підхід у педагогіці спрямований на виявлення цілісності 
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педагогічних об’єктів, встановлення в них різних типів зв’язків та зведення їх 

в єдину теоретичну картину [53]. Системний підхід дозволяє розглядати 

підготовку вчителя математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів як єдину систему, у якій увесь освітній процес 

організовується на принципі здоров’язбереження. 

Підтримуємо думку О. Антонової, Н. Поліщук, що системний підхід 

забезпечує цілісне уявлення майбутнього вчителя про стан здоров’я учнів та 

заповнює специфічний зміст здоров’язбережувальних технологій та їх 

діяльнісну складову, допомагає відповісти на питання, як і в яких  

напрямками це потрібно реалізовувати, визначає основні завдання щодо 

формування здоров’язбережувальної компетентності дитини [4]. 

Реалізацію системного підходу в підготовці майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

убачаємо під час проведення навчальних занять, позааудиторної, 

індивідуальної та самостійної роботи студентів. 

Аксіологічний підхід (грец. ахіа — цінність, logos — вчення) вказує на 

формування у студента системи загальнолюдських і професійних цінностей, 

які визначають його ставлення до світу, до своєї діяльності, до самого себе як 

людини і професіонала. В. Бігун зазначає, що «аксіологія – це філософська 

теорія або вчення про цінності, їх сутність і природу, типи й значення, яка 

з’ясовує якості та властивості предметів, явищ, процесів, здатних 

задовольняти потреби, інтереси і бажання людей» [6]. Аксіологічний підхід 

дозволяє сформувати у студентів уявлення про власне здоров’я як цінність, 

що потребує системної і планомірної підтримки й піклування шляхом 

здоров’язбережувальної діяльності. Підготовка майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання математики 

на основі аксіологічного підходу розглядається нами як елемент професійно-

педагогічної підготовки вчителів, що поєднує теоретичний та практичний 

компоненти. 
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Уведення у зміст професійної підготовки майбутніх учителів 

математики теорії аксіологічного підходу дозволить їм безпосередньо 

ознайомитися з цінностями здоров’я, дослідити чинники їхньої появи, 

становлення та розвитку і, головне, отримати теоретичні знання (які 

характеризуються комплексністю, системністю, дієвістю) та практичний 

досвід реалізації аксіологічного підходу в школі, зокрема у процесі навчання 

математики, а також сформувати у майбутнього вчителя такі професійні 

якості, як аналітично-конструктивне, незалежне, гнучке, критичне, творче 

мислення; адекватна самооцінка, гуманістична спрямованість, ініціативність, 

контактність, співпереживання, рефлексивність, толерантність [40; 60]. 

Таким чином, використання аксіологічного підходу в підготовці 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів дозволяє сформувати у студентів уявлення про здоров’я як 

цінність, що потребує системної і планомірної підтримки й піклування, у т.ч. 

шляхом здоров’язбережувальної діяльності.  

Діяльнісний підхід у підготовці майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів забезпечує 

орієнтацію на розвиток особистісно-професійного потенціалу студента. Його 

застосування дозволяє врахувувати індивідуальні особливості кожного 

студента за допомогою включення в різні види діяльності. За словами 

Л. Прояненкової, методична підготовка в рамках діяльнісного підходу 

будується як послідовне виконання професійних завдань [85, с. 13].  

Реалізація діяльнісного підходу в процесі підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

здійснюється під час аудиторних та позааудиторних занять, а саме під час 

розв’язування задач валеологічного змісту, виконання математичних 

проєктів валеологічного спрямування. Зокрема, під час лабораторних занять 

із методики навчання математики студенти розробляють плани-конспекти 

уроків з математики із використанням здоров’язбережувальних технологій, 

позакласні заходи валеологічного спрямування. 
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Індивідуальний підхід полягає у визнанні унікальності кожної людини, її 

інтелектуальної і моральної свободи, права на повагу й визнання; передбачає 

створення умов під час освітнього процесу, що дозволяли б максимально 

розкрити й розвинути потенціал особистості відповідно до її індивідуальних 

особливостей. Індивідуальний підхід передбачає всебічне навчання 

майбутніх фахівців і розробку відповідних заходів педагогічного впливу з 

урахуванням виявлених особливостей. Л. Дибкова вказує, що, «лише 

розглядаючи кожного студента як індивідуальність, якій властиві особистісні 

риси та якості, можна адекватно організувати навчальну діяльність, підібрати 

необхідні педагогічні методи й прийоми для розвитку його як особистості та 

підвищення результатів навчання й, відповідно, для ефективнішого 

формування професійної компетентності» [45, с. 41].  

Індивідуальний підхід у підготовці майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів реалізується під час 

науково-дослідної, гурткової та самостійної роботи студентів, зокрема на 

заняттях наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ», під час написання 

курсових робіт, у підготовці виступів на конференції. 

Валеологічний підхід передбачає створення в освітньому закладі таких 

педагогічних умов, які б забезпечували збереження і зміцнення здоров’я всіх 

суб’єктів освітнього процесу та впливали на формування в них 

здоров’язбережувальної компетентності. Освітня діяльність ЗВО повинна 

бути спрямована: 

- на отримання сукупності знань, умінь і навичок у галузі здоров’я;  

- на залучення студентів до розробки програм щодо зміцнення здоров’я 

підростаючого покоління, які сприятимуть формуванню здорового способу 

життя;  

- на формування в учнів культури здоров’я шляхом застосування 

здоров’язбережувальних технологій.  

Практично-валеологічна діяльність майбутніх учителів математики має 

бути спрямована в процесі навчання математики молодшого покоління на 
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оздоровлення всіх сфер життєдіяльності особистості, раціональне 

харчування, правильний режим дня. 

Реалізація цього підходу відбувається під час усіх форм навчальної 

діяльності студентів та позааудиторної роботи. 

Компетентнісний підхід передбачає спрямованість процесу навчання на 

формування й розвиток ключових компетентностей особистості як учителя, 

так і учня. Будучи тісно пов’язаним із діяльнісним та індивідуальними 

підходами, компетентнісний підхід спрямовується на особистість кожного 

студента, на засвоєння ним знань, умінь, навичок і ціннісних ставлень, а 

також здатності до їхнього самостійного здобуття й саморозвитку впродовж 

життя та професійної діяльності. Л. Настенко вказує, що у нинішніх умовах 

до особистості вчителя висуваються підвищені вимоги щодо професійних і 

особистісних якостей [65, с. 3]. Радикальне підвищення професіоналізму в 

поєднанні із загальною культурою передбачає різнобічний особистісний 

розвиток, формування гуманістичної педагогічної позиції, заснованої на 

єдності професійної, соціально-економічної та культурної підготовки [70, 

с. 98]. На думку авторів, розв’язання означених завдань вимагає 

трансформації ціннісного змісту підготовки майбутнього вчителя, 

переорієнтації на продуктивність, а саме: уміння вести проєктну, 

дослідницьку діяльність; бути не тільки реципієнтом культурних цінностей, а 

найперше – дослідником культурно-освітніх процесів, здійснювати їх 

культурологічний аналіз на основі системи культурологічних знань і вмінь, 

детермінованих гуманістичними ціннісними орієнтаціями; створювати 

культуротворче середовище навчання і виховання учнів [70, с. 107]. 

Отже, використання кoмпeтeнтнiснoгo пiдхoдy в пiдгoтoвці мaйбyтніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу спрямоване 

на оновлення змісту прoфeсiйнoї пiдгoтoвки мaйбyтніх фахівців у 

педагогічних ЗВО, застосування ефективних форм та методів такої 

підготовки, підвищення рівня готовності майбутніх учителів математики до 
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здоров’язбережувальної діяльності як однієї із провідних педагогічних 

компетентностей. 

Культурологічний підхід передбачає, що культура в освіті є його 

змістовною складовою, джерелом знань про екологію, здоров’я, суспільство, 

способи діяльності, ціннісного ставлення людини до тих, хто поряд, до праці, 

спілкування та ін. І. Княжева вважає, що людина не лише розвивається в 

процесі засвоєння культури, а й доповнює її, удосконалює. Ми підтримуємо 

думку науковки, що в результаті засвоєння культурних цінностей 

відбувається розвиток особистості, а також становлення її як творчої 

індивідуальності [81, с. 5]. 

Культурологічний підхід у формуванні готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу передбачає, 

насамперед, розвиток високої загальної культури та культури здоров’я 

майбутніх учителів. Виховати культуру збереження здоров’я та 

самооздоровлення у тих, хто навчається, може лише той учитель, у якого 

сформована власна культура здоров’я. Тому одним із способів збереження 

здоров’я молоді стає спеціальна підготовка майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навачння учнів, яка повинна 

забезпечити підготовку кваліфікованих спеціалістів. Такий фахівець повинен 

мати відповідні знання, які сприяли б оволодінню навичками, що дозволяють 

сформувати та зберегти здоров’я молодого покоління у процесі навчання. 

Отже, у формуванні готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів культурологічний 

підхід вважаємо достатньо вагомим. По-перше, він сприяє формуванню 

цілісної системи світосприйняття вчителя, підвищенню професійної, 

загальної культури та культури здоров’я майбутнього фахівця. По-друге, 

створює умови для зосередження уваги вчителів на загальнолюдських 

цінностях (здоров’я, життя і т.д.), сприяє зростанню інтересу до формування 

навичок здорового способу життя як свого, так і підростаючого покоління. 
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Реалізація культурологічного підходу у підготовці майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

здійснюється під час аудиторних та позааудиторних занять, зокрема, 

навчальний матеріал супроводжується характеристикою якостей і здатностей 

особистості, які формують її мотивацію на оздоровчу діяльність, 

забезпечують готовність до її виконання. Культурологічний підхід у процесі 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів передбачає залучення студентів до культурних 

цінностей здоров’я, а головне – здатність майбутніх учителів математики 

формувати культурні цінності здоров’я в учнів. 

Названі підходи, використовувані в освітньому процесі, є 

взаємозалежними і спрямованими на результат – підвищення рівня 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів на уроках математики. 

При створенні моделі, було враховано, що будь-який педагогічний 

процес, як система взаємопов’язаних компонентів, функціонує згідно з 

певними керівними положеннями, тому вважаємо за необхідне розкрити 

принципи підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів. 

Поняття «принцип» має латинське походження. Латинське слово 

«рrіnсірum» означає «початок, основа, підвалина». Відповідно, принципи 

навчання є теоретичним узагальненням педагогічної практики, виникають із 

досвіду педагогічної діяльності, мають об’єктивний характер, безпосередньо 

випливають із закономірностей навчання. 

Під принципами навчання (або принципами дидактики) вчені розуміють 

певну систему початкових, основних дидактичних вимог, вимог до 

навчального процесу, реалізація яких забезпечує його ефективність [78]. 

У сучасній дидактиці В. Ортинський розглядає принципи навчання «як 

рекомендації, що спрямовують педагогічну діяльність і навчальний процес 

загалом, як способи досягнення педагогічних цілей з урахуванням 
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закономірностей та умов перебігу освітнього процесу» [70, с. 173 – 174]. На 

думку вченого, «сутність будь-якого принципу в тому, що це рекомендація, 

орієнтир у способах досягнення міри, гармонії, продуктивної взаємодії в 

поєднанні протилежних сторін, основ, тенденцій педагогічного процесу» 

[70].  

На основі аналізу наукової літератури, можемо стверджувати, що 

підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів має здійснюватися на основі комплексу принципів. 

Принцип активності та свідомості. Свідоме засвоєння знань майбутніми 

вчителями щодо здоров’язбережувальної діяльності залежить від низки 

факторів: мотивів навчання, усвідомлення мети і перспективи застосування 

здобутих знань, застосовуваних методів і засобів навчання та ін. Пізнавальна 

активність майбутніх фахівців здійснює вирішальний вплив на глибину і 

міцність засвоєння знань. 

Принцип свідомості й активності навчання спрямований на формування 

свідомого розуміння навчального матеріалу, навичок збереження та 

зміцнення здоров’я учнів у процесі професійної діяльності.  

Принцип систематичності. Принцип систематичності й послідовності в 

навчанні вперше запропонував Я. Коменський. Так, у своїй «Великій 

дидактиці» він писав: «Як у природі все пов’язане одне з одним, так і в 

навчанні потрібно пов’язувати все одне з одним саме так, а не інакше» [54, 

с. 257]. Систематичність у навчанні вимагає, щоб студенти оволодівали 

знаннями, уміннями та навичками в процесі професійної діяльності, у 

нашому випадку у ході здійснення валеологічного супроводу в процесі 

навчання учнів математики. На думку М. Ярмаченко систематичність у 

навчанні вимагає наступності між роками навчання, а також безперебійного 

використання навчального часу [80, с. 144]. 

У межах нашого дослідження було визначено такі вимоги до реалізації 

цього принципу: послідовна організація і проєктування процесу підготовки 

майбутніх учителів математики, який будується на основі розроблених 
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навчальних планів і програм; встановлення тісного й міцного зв’язку між 

знаннями, уміннями, навичками та формуванням здорового способу життя 

учнів у відповідній послідовності; урізноманітнення методів навчання 

відповідно до змісту навчального матеріалу; систематична робота над 

засвоєнням знань та формуванням умінь щодо створення валеологічного 

супроводу навчання; поступове наповнення змісту і підвищення ступеня 

самостійності дій студентів. 

Принцип науковості спрямований на організацію процесу навчання. Цей 

принцип передбачає вивчення системи важливих наукових положень і 

використання в навчанні методів, близьких до тих, які використовує 

конкретна наука. Він вимагає: розкриття причиново-наслідкових зв’язків 

явищ, процесів, подій; розуміння явищ і подій; демонстрації досягнень 

людських знань і науки та ознайомлення з методами науки, пізнання; 

розкриття історії науки, боротьби з тенденціями; орієнтації на 

міждисциплінарні наукові зв’язки [104, с. 111]. 

Цей принцип регулює організацію процесу підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів відповідно до сучасного рівня розвитку науки і техніки, досвіду, 

набутого світовою цивілізацією щодо збереження й зміцнення здоров’я. 

Означений принцип реалізується на основі: підбору навчального матеріалу 

для підготовки майбутніх учителів математики до створення та до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; використання 

методів наукового пізнання у навчанні, що сприяє розвитку мислення 

студентів за умов пошукової діяльності, креативності. Його можна вважати 

провідним у реалізації завдань професійної підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу, адже він спирається 

на зв’язок науки та техніки з фаховими навчальними дисциплінами. 

Принцип міцності знань, умінь і навичок. Цей принцип вимагає, щоб 

знання, вміння і навички, засвоєні студентами в процесі навчання, довго 
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зберігалися в пам’яті, могли бути відтворені у будь-який час під час 

професійної діяльності. 

Принцип професійної спрямованості реалізує основне призначення 

формування готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів. Він вимагає, щоб у процесі 

формування здоров’язбережувальної компетентності майбутній учитель 

математики повинен надавати пріоритет розвитку та вдосконаленню знань, 

умінь, навичок та рис особистості, які найбільш практичні у виконанні своїх 

функціональних обов’язків. 

Принцип стимулювання здоров’язбережувальної діяльності є 

обов’язковим для досягнення найбільшого і абсолютного ефекту для 

здоров’я, тобто ефекту від зміцнення здоров’я. Застосування цього принципу 

в підготовці майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів забезпечить дотримання педагогічних умов, які 

найбільш ефективно забезпечують процес моделювання. Цей принцип, на 

думку Л. Матвєєва, «містить не тільки профілактичний зміст (не допускати 

порушень здоров’я), але й активну діяльну установку (зміцнювати, 

поліпшувати, вдосконалювати), яка спрямована на шлях до стійкого здоров’я, 

що проходить через неухильне підвищення рівня дієздатності людини ...» [59, 

с. 84]. 

Принцип зв’язку теорії з практикою. Принцип зв’язку теорії з практикою 

має важливе значення у професійній підготовці, вимагає високого рівня 

узгодженості теорії та практики. Цей принцип ґрунтується на об’єктивних 

зв’язках між теорією і практикою, він не лише об’єднує теоретичну і 

практичну підготовку студентів, а й вимагає взаємовпливу та 

взаємопосилення кожної зі складових. Реалізувати цей принцип можна 

шляхом використання на заняттях життєвого досвіду, набутих знань у 

практичній діяльності, розкриттям практичної значущості отриманих знань, 

безпосередньою участю в громадському житті [105, с. 125]. Принцип зв’язку 

теорії і практики в закладах вищої освіти регулює зміст, завдання, форми й 
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методику реалізації здобутих знань майбутніх учителів у практичній 

навчально-пізнавальній та дослідницькій діяльності, сприяє розвитку творчої 

активності та пізнавального самовдосконалення особистості.  

Принцип формування відповідальності за своє здоров’я спрямований на 

формування ціннісно-орієнтованого ставлення майбутніх учителів до 

здоров’язбережувальної діяльності та поглиблення власного 

здоров’язбережувального досвіду; організацію у закладі вищої освіти 

освітнього середовища на основі законів здоров’язбереження. Дотримання 

цього принципу у професійній освіті, на думку В. Красилова, забезпечить 

студентам можливість розв’язувати проблеми у різних галузях та видах 

діяльності, виходячи з пріоритетності цінності здоров’я свого та інших, 

використовуючи досвід збереження та розвитку здоров’я, здобутого в процесі 

навчання [56, с. 310].  

Застосування зазначених підходів і принципів дозволить у повній мірі 

реалізувати модель підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, при цьому 

враховуючи індивідуальні особливості кожного, залучаючи в процес 

активного пізнання, формування на високому рівні ціннісного ставлення до 

свого здоров’я, знань, умінь і навичок здоров’язбережувальної діяльності. 

У моделі підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів виокремлюється змістово-

процесуальний блок, до якого входять педагогічні умови, зміст підготовки, 

форми та засоби, методи і технології підготовки фахівця. Цей блок включає в 

себе етапи підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу на уроках математики (І – підготовчий, ІІ – 

організаційно-діяльнісний, ІІІ – практико-узагальнювальний). 

І етап – підготовчий. Передбачає формування показників мотиваційного 

та операційно-діяльнісного компонентів готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів як 

основи для оволодіння когнітивними компонентами, формування яких також 
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було ініційовано на цьому етапі. Його мета полягає в забезпеченні змістовної 

методичної підготовки студентів до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів. Також цей етап підготовки студентів спрямований на 

засвоєння студентами тих навчальних дисциплін, які передбачені 

навчальною програмою закладу вищої освіти («Охорона праці та безпека 

життєдіяльності», «Вікова фізіологія, шкільна гігієна з основами навчальних 

знань»). 

ІІ етап – організаційно-діяльнісний. Передбачає закріплення 

мотиваційно-діяльнісних характеристик готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, 

поглиблення знань та формування на основі них практичних навичок, що 

покладені в фундамент умінь створювати здоров’язбережувальне середовище 

та здійснювати валеологічний супровід у процесі професійної діяльності. 

На цьому етапі передбачене вже практичне застосування студентами 

елементів створення та забезпечення валеологічного супроводу в процесі 

навчання математики. Він включає в себе педагогічну практику, під час якої 

студенти на практиці застосовують набуті знання. Так, наприклад, під час 

проведення уроків математики студенти можуть застосовувати 

здоров’язбережувальні технології (фізкультхвилинки, кольоротерапію, 

сміхотерапію) (див. додаток А). Також на цьому етапі передбачено написання 

курсових робіт із методики навчання математики.  

ІІІ етап – практико-узагальнювальний. Забезпечує всебічне узагальнення 

результатів формувального етапу експерименту на основі закріплення 

навичок та умінь забезпечення валеологічного супроводу у процесі навчання 

математики. Цей етап передбачає не тільки професійне використання 

студентами елементів валеології на уроках математики, а й рефлексію 

власної діяльності. Тобто студент уже сам може здійснити самоаналіз 

проведеного уроку математики, під час якого використовував 

здоров’язбережувальні технології за загальними критеріями з метою корекції 

своєї діяльності в майбутньому. 
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Досить важливим у рамках побудови структурної моделі є також 

визначення та наукове обґрунтування педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів. Аналіз наукової літератури та стан проблеми дозволив нам 

визначити такі умови підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання майбутніх учителів: 

- формування позитивної мотивації майбутніх учителів математики до 

здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

- оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; 

- набуття майбутніми вчителями математики досвіду використання та 

удосконалення методичного забезпечення здійснення валеологічного 

супроводу освітнього процесу. 

Зазначені педагогічні умови визначають та обумовлюють принципи та 

зміст підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу. Вважаємо за доцільне наголосити на тому, що 

кожна із визначених педагогічних умов є ключовою для забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики і всі умови є такими, що 

доповнюють одна одну. Обґрунтуємо доцільність упровадження 

педагогічних умов у практику підготовки майбутніх учителів математики та 

способи їх реалізації в контексті розв’язання завдань модельованого процесу 

в наступному параграфі. 

Зміст підготовки валеологічно компетентного фахівця передбачає: 

- оновлення освітнього процесу, а саме удосконалення підготовки 

майбутнього вчителя математики шляхом наповнення традиційних модулів 

навчальних дисциплін валеологічним змістом («Елементарна математика», 

«Методика навчання математика», «Вибрані питання методики навчання 

математики»);  

- проходження педагогічної практики майбутніми вчителями 
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математики; 

- участь у науково-дослідницькій роботі та гуртковій роботі. 

Підготовка студентів до впровадження валеологічного супроводу 

проводиться протягом усього періоду неперервної підготовки студентів у 

педагогічних університетах та здійснюється в різноманітних формах, які 

взаємопов’язані, доповнюють одна одну і створюють єдиний процес 

професійної підготовки майбутніх учителів математики.  

Формами організації освітнього процесу є спосіб організації та 

проведення навчальних занять, у процесі якого реалізуються зміст навчальної 

роботи, дидактичні завдання, методи навчання [62]. 

Серед форм підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів розглядаємо аудиторне навчання 

(лекції, лабораторні, практичні та семінарські заняття) та позааудиторне 

навчання (самостійна та індивідуальна робота, науково-дослідницька робота, 

навчальні екскурсії, педагогічна практика, тренінг, ділова гра). 

Самостійна та індивідуальна робота студентів у процесі розв’язування 

завдань валеологічного характеру спонукає до самостійності студентів, 

сприяє кращому засвоєнню навчального матеріалу. Ці форми взаємопов’язані, 

взаємодоповнювані та забезпечують єдиний процес підготовки майбутніх 

фахівців до здоров’язбережувальної діяльності на уроках математики.  

У контексті нашого дослідження педагогічну практику розглядаємо як 

важливий засіб підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів. Вона дозволяє поглибити знання, 

набуті під час навчання та самостійної роботи майбутніх педагогів, сприяє 

якісним змінам усіх компонентів їхньої професійної готовності, дає змогу 

отримати практичний досвід, виявити основні недоліки, своєчасно внести 

необхідні корективи в подальшу підготовку [33]. 

До основних методів підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів відносимо традиційні 

та інноваційні методи. Традиційні: словесні (розповідь, бесіда), активні, 
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дидактичні ігри, перегляд відеоуроків, спостереження та аналіз, метод 

проєктів, метод мозкового штурму, репродуктивні, проблемно-пошукові, 

контролю і самоконтролю. Інноваційні: case-stady, e-learning, перевернуте 

навчання, проблемні ситуації.  

Специфіка змісту та процесу підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

визначають необхідність усебічного застосування засобів навчання – 

допоміжних матеріальних засобів з їх специфічними дидактичними 

функціями.  

Серед засобів підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу визначаємо: матеріальні та ідеальні. 

До матеріальних відносимо: посібники і наочність. 

Ідеальні включають в себе: відеоматеріали, мультимедійні засоби, 

програми навчального призначення (MicrosoftPowerPoint, 

AutoPlayMediaStudio), навчально-методичний посібник «Елементи валеології 

у ШКМ», електронний посібник «Збірник задач з математики валеологічного 

спрямування для учнів 5 – 9 класів» та ін. 

Використання всіх наведених форм, засобів та методів навчання у 

підготовці майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів, а також упровадження розробленої моделі 

можливе лише шляхом концентрації зусиль та узгодженої взаємодії всіх 

суб’єктів освітнього процесу. 

Результативний блок передбачає виявлення ефективності системи 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання математики та визначення динаміки рівнів сформованої 

готовності майбутніх учителів до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики. Цей блок включає систему сформованої готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів: 

- компонентів (мотиваційного (ставлення), когнітивного (знання), 
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операційно-діяльнісного (уміння й навички)); 

- критеріїв (мотиваційно-ціннісного, когнітивно-валеологічного, 

діяльнісного); 

- рівнів (високого, достатнього, середнього, початкового). 

Сформованість окреслених критеріїв є показником розвитку як окремих 

компонентів, так і досліджуваної готовності загалом (див. у параграфі 1.3.). 

Результатом упровадження в освітній процес розробленої моделі є 

рівень готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів математики.   

 

 

2.2. Обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів в основній школі 

 

Незважаючи на наявність нормативної бази та значну кількість 

досліджень у галузі освітніх і педагогічних наук, недостатньо дослідженим 

залишається питання забезпечення валеологічного супроводу освітнього 

процесу.  

Сучасний учитель повинен не лише усвідомлювати ступінь своєї 

відповідальності за якість надання освітніх послуг, а й приділяти особливу 

увагу вихованню здорового молодого покоління. У контексті сказаного 

особливої актуальності набуває необхідність виявлення, обґрунтування та 

перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх учителів, зокрема 

математики, до забезпечення валеологічного супроводу навчання в основній 

школі, оскільки саме вчитель-предметник має досить багато можливостей 

впливу на поведінку учнів та на їхнє особистісне ставлення до проблем 

здоров’я [30] . 
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У науковій літературі немає однозначного підходу до визначення 

поняття «умова». У різних наукових джерелах воно трактується по-різному, 

наприклад: 

-  «умова – це філософська категорія, у якій відображаються 

універсальні відношення речі до тих факторів, завдяки яким вона виникає та 

існує. Завдяки наявності відповідних умов властивості речей переходять з 

можливості в дійсність» [105, с. 482];  

-  «умови – це необхідні обставини, особливості реальної дійсності, які 

уможливлюють здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяють 

чомусь» [14, с. 129]; 

-  «умова» – це сукупність перемінних природних, соціальних, 

зовнішніх та внутрішніх чинників, що впливають на фізичний, психічний, 

моральний розвиток людини, її поведінку; виховання і навчання, формування 

особистості [83, с. 36].  

Широко представлено також і сутність поняття «педагогічні умови», що 

також вказує на неоднозначність його обґрунтування, зокрема: 

- це умови, у яких ефективно відбувається процес навчання [39]; 

- це обставини, від яких залежить весь продуктивний педагогічний 

процес професійної підготовки фахівців, а також опосередкований 

активністю особистості, групою людей [96, с. 243]; 

- особливості організації освітнього процесу у закладі вищої освіти, 

що детермінують результати виховання, освіти та розвитку особистості 

студента, об’єктивно забезпечують можливість їх досягнення [47]; 

- це сукупність об’єктивних можливостей змісту навчання, методів, 

організаційних форм, що забезпечують успішність реалізації освітньої мети 

[102]; 

- це сукупність обставин, що сприяють побудові навчально-

виховного процесу з урахуванням потреб, інтересів, можливостей 

особистості щодо ефективної професійної діяльності [43]. 
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Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх учителів 

представлено в дослідженнях Г. Алєксєєва [2], І. Андрощук [3], О. Будник 

[11], О. Матвієнко [60], Л. Пальшкової [76], О. Пожидаєва [82], А. Рябухи 

[91], Б. Шияна [112] та ін. Педагогічні умови, які забезпечують процес 

професійної підготовки майбутніх учителів математики, досліджували 

А. Воєвода [16], М. Ковтонюк [53], О. Мосіюк [63], Л. Радзіховська [86], 

А. Теплицька [98], О. Чемерис [108] та ін.  

Вважаємо за доцільне розглянути педагогічні умови окремих аспектів 

фахової підготовки майбутніх учителів математики, які, на нашу думку, варті 

уваги в контексті нашого дослідження і сприятимуть визначенню нами 

необхідних педагогічних умов для формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів. 

Дослідницею А. Теплицькою з’ясовано, що процес формування основ 

професіоналізму майбутніх учителів математики в процесі фахової 

підготовки суттєво поліпшується при реалізації таких педагогічних умов: 

наявності у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до оволодіння 

основами професіоналізму вчителя математики; здатності майбутнього 

учителя математики до інноваційної діяльності; удосконалення 

інформаційного забезпечення системи фахової підготовки майбутніх 

учителів математики; створення рефлексивного середовища з метою 

реалізації прагнення майбутніх учителів математики до професійного 

саморозвитку [98]. 

Педагогічними умовами фундаменталізації загальнопрофесійної 

підготовки майбутнього вчителя математики, на думку М. Ковтанюк, є: 

поглиблення змісту загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя 

математики до рівня сучасної науки (університетизація освіти); забезпечення 

методичного супроводу загальнопрофесійної підготовки майбутнього 

вчителя математики на основі модифікації й адаптації традиційних та 

інноваційних навчальних технологій до вимог сучасного освітнього 
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простору; орієнтація навчально-дослідницької і самостійної роботи на 

цілісний розвиток загальнопрофесійної підготовки майбутнього вчителя 

математики; мотивація майбутнього вчителя математики на досягнення 

успіху під час загальнопрофесійної підготовки [53]. 

Науковець О. Чемерис на основі вивчення особливостей професійної 

діяльності вчителів математики виділяє дві групи педагогічних умов 

забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів 

математики: зовнішні (організаційно-навчальні, прогностичні, професійні) та 

внутрішні, пов’язані із психологічною готовністю до обраної професії [108]. 

Дослідниця А. Воєвода у своєму дослідженні підкреслює, що 

ефективними умовами формування професійної компетентності майбутніх 

учителів математики шляхом розвитку їхньої пізнавальної активності є: 

використання сучасних педагогічних технологій активізації пізнавальної 

діяльності студентів у процесі навчання; активізація пізнавальної діяльності 

студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу; упровадження ІКТ навчання як засобу розвитку пізнавальної 

активності майбутнього вчителя математики [16]. 

Проблема підготовки майбутніх педагогів до реалізації завдань 

здоровʼязбереження знайшла широке відображення в дослідженнях 

науковців. Їхні роботи стосуються як загальних положень реалізації 

здоров’язбережувальної стратегії в процесі підготовки майбутніх педагогів, 

так і окремих його аспектів: 

− підготовки майбутніх педагогів до створення 

здоровʼязбережувального середовища [71], [95], [107]; 

− формування валеологічної компетентності майбутніх педагогів [58], 

[93]; 

− формування готовності студентів до здоровʼязбережувальної 

діяльності [34], [64], [74]; 

− підготовка майбутніх педагогів до формування навичок і вмінь 

здорового способу життя [46], [67], [101], [103]. 
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Учений С. Гаркуша у процесі формування готовності майбутніх фахівців 

фізичного виховання до використання здоров’язбережувальних технологій 

виділив такі педагогічні умови: «міждисциплінарна інтеграція та 

вдосконалення науково-методичного забезпечення в процесі формування 

готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до використання 

здоров’язбережувальних технологій; упровадження здоров’язбережувальних 

інтерактивних технологій в освітній процес фізичного виховання; 

забезпечення інструментального педагогічного контролю за процесом 

формування готовності студентів використовувати здоров’язбережувальні 

технології в освіті» [34, с. 98].  

Педагогічними умовами ефективності професійної підготовки майбутніх 

учителів до забезпечення здорового способу життя молодших школярів, на 

думку Н. Урум, є: «забезпечення позитивної мотивації учіння й 

налаштованості студентів на формування в учнів здорового способу життя; 

відображення у змісті підготовки студентів сучасних підходів щодо 

розуміння сутності та механізмів формування здорового способу життя; 

оптимальне використання інтерактивних форм навчання, що сприяють 

усвідомленню студентами значущості в їхній майбутній професійній 

діяльності досвіду здорового способу життя; оволодіння студентами 

формами й методами організації валеологічного виховання, спрямованими на 

формування в молодших школярів навичок здорового способу життя» [101, 

с. 174]. 

Дослідниця О. Філіпп’єва у дисертаційній роботі «Підготовка майбутніх 

учителів до валеологічного виховання молодших школярів» визначила такі 

педагогічні умови ефективної підготовки майбутніх учителів початкових 

класів до валеологічного виховання учнів: «спрямування освітнього процесу 

у вищій педагогічній школі на розв’язання означеної проблеми (визначення 

мети, завдань та принципів вищої педагогічної освіти в системному 

розв’язанні зазначеної проблеми; усвідомлення викладачами ЗВО 

необхідності та шляхів системного розв’язання зазначеної проблеми; 
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розробка та впровадження комплексної програми підготовки студентів до 

збереження та зміцнення фізичної, психічної, духовної та соціальної 

складової здоров’я молодших школярів; інформаційно-педагогічне 

забезпечення вказаного процесу засобами соціальної, наукової та художньої 

інформації; організаційно-методична підготовка студентів з метою 

оволодіння ними практичними, пізнавальними та культуротворчими 

способами валеологічної діяльності» [103, с. 122]. 

Науковець В. Нестеренко у своєму дослідженні визначає такі педагогічні 

умови підготовки майбутніх педагогів до виховання у дошкільників навичок 

здорового способу життя: «відображення у змісті підготовки студентів 

сучасних підходів щодо розуміння сутності і механізмів здорового способу 

життя; використання інтерактивних форм навчання, що сприяють набуттю й 

усвідомленню студентами власного досвіду формування здорового способу 

життя; усвідомлення студентами форм і методів організації валеологічного 

виховання, спрямованих на формування в дітей дошкільного віку навичок 

здорового способу життя» [67]. 

У науковому дослідженні Т. Осадченко обґрунтовано педагогічні умови 

підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального 

середовища початкової школи, а саме: «формування позитивної мотивації 

студентів до створення здоров’язбережувального середовища початкової 

школи на основі вибору продуктивних копінг-стратегій; систематизація й 

поглиблення знань та умінь майбутніх учителів, що забезпечують створення 

здоров’язбережувального середовища початкової школи, на основі 

інтегрування освітніх курсів й запровадження систем емпіричного навчання; 

конструювання практико-орієнтованого здоровʼязбережувального 

середовища ЗВО, що забезпечує оптимальне поєднання форм, методів та 

засобів освітньо-професійної та фізкультурно-оздоровчої діяльності 

студентів» [71]. 

Ефективними в підготовці майбутніх вихователів до створення 

здоров’язбережувального середовища у дошкільному навчальному закладі 
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(ДНЗ), на думку А. Циплюк, є такі педагогічні умови: актуалізація 

стимулювально-позитивного впливу на емоційно-ціннісно-мотиваційну 

сферу майбутніх вихователів; дидактико-методичне забезпечення підготовки 

майбутніх вихователів до створення здоров’язбережувального середовища в 

ДНЗ; активізація рефлексивних, комунікативних та організаційних умінь і 

навичок самостійної творчої здоров’язбережувальної діяльності майбутніх 

вихователів через запровадження інтерактивної взаємодії у форматі 

«викладач-студент-дошкільник» [107].  

Детальний аналіз наукової літератури та наукових досліджень показав, 

що проблема підготовки майбутніх учителів до забезпечення валеологічного 

виховання найбільше досліджена в дошкільній та початковій освіті. 

Проблема підготовки майбутніх учителів математики до здійснення 

валеологічного виховання є недостатньо дослідженою. Усе це вимагає 

визначення та детального обґрунтування педагогічних умов фахової 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів, зокрема основної школи. 

У контексті нашого дослідження під педагогічними умовами фахової 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи будемо розуміти сукупність 

взаємопов’язаних обставин та особливостей функціонування освітнього 

середовища, які впливають на розвиток професійних якостей майбутнього 

вчителя математики, забезпечують результативність його фахової 

підготовки та формують готовність до здійснення валеологічного 

супроводу навчання математики учнів основної школи.  

На основі опрацювання наукових-методичних та психолого-

педагогічних джерел і результатів вивчення стану готовності майбутніх 

учителів математики до професійної діяльності, нами визначено педагогічні 

умови, реалізація яких, на нашу думку, може позитивно вплинути на 

досліджуваний нами феномен – підготовку студентів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в школі: 



152 

 

- формування позитивної мотивації майбутніх учителів математики до 

здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

- оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності;  

- набуття майбутніми вчителями математики досвіду використання та 

удосконалення методичного забезпечення здійснення валеологічного 

супроводу освітнього процесу. 

Обґрунтуємо доцільність їх упровадження в практику підготовки 

майбутніх учителів математики та способи реалізації у контексті розв’язання 

завдань модельованого процесу. 

Першою педагогічною умовою вважаємо формування позитивної 

мотивації майбутніх учителів математики до здійснення валеологічного 

супроводу навчання.  

У світлі сучасних освітніх реформ, які відбуваються у вітчизняних 

закладах загальної середньої освіти, важливим завданням професійної 

підготовки майбутніх учителів математики є формування позитивної 

мотивації до педагогічної діяльності, зокрема, до здійснення валеологічного 

супроводу навчання, вироблення в них потреби в опануванні необхідних для 

цього знань, навичок і вмінь.  

Проявами позитивної мотивації студентів до виконання майбутньої 

професійної діяльності, на нашу думку, є: 

- чітко виражений інтерес до педагогічної діяльності; 

- система ціннісних мотивів, що спонукають до реалізації різних видів 

педагогічної діяльності; 

- бажання й усвідомлення необхідності виконання різних видів 

професійної діяльності тощо. 

Формування позитивної мотивації майбутніх учителів математики до 

здійснення валеологічного супроводу навчання є надзвичайно важливим 
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чинником, що обумовлює результат їх підготовки до виконання цього виду 

педагогічної діяльності. 

У психологічному тлумачному словнику мотивація визначається як 

спонукання, що викликають активність суб’єкта і визначають її 

спрямованість; фактори, що спонукають індивіда до здійснення певних дій і 

визначають їх спрямованість та цілі [112].  

Новий тлумачний словник української мови трактує поняття 

«мотивація» як «сукупність мотивів, доказів для обґрунтування чогось» [14].  

У словнику педагогічних термінів поняття «мотивація» визначено як 

систему мотивів або стимулів, яка спонукає людину до конкретних форм 

діяльності або поведінки [37, с. 153]. 

Як бачимо, одним із важливих компонентів, що лежить в основі 

мотивації, є мотив діяльності. Науковцями поняття «мотив» визначається як: 

- спонукальна причина дій і вчинків людини [37, с. 153];  

- психічне явище, яке спонукає людину до цілеспрямованої діяльності, 

досягнення того чи іншого результату [61, с. 10]; 

- підстава, привід для якої-небудь дії, вчинку [ 14, с. 392]; 

- стан схильності, готовності діяти тим чи іншим чином, що збуджує 

людину до активності і надає змісту окремим її діям, цілям і умовам їх 

досягнення [ 41, с. 154] та ін. 

Основні складники формування мотиву розкрито С. Рубінштейном. На 

думку науковця, мотив – це усвідомлене спонукання до певної дії, що 

формується в міру того, як людина враховує, оцінює обставини, у яких вона 

перебуває, і усвідомлює мету, яка перед нею постає [90].  

У такому разі формування професійних мотивів має здійснюватися через 

усвідомлення студентами важливості майбутньої професійної діяльності та 

необхідності збагачення власного досвіду відповідно до вимог і функцій цієї 

діяльності. 

У контексті нашого дослідження вважаємо, що мотивом формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів математики до здійснення 
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валеологічного супроводу навчання учнів можуть стати, зокрема, 

усвідомлена потреба в необхідності створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища навчання математики та розуміння ними 

особливостей формування здоров’язбережувальної компететності учнів. 

Тому цю умову варто розглядати в розрізі двох підумов, що забезпечують її 

реалізацію: 

– усвідомлення майбутніми вчителями математики необхідності 

створення здоров’язбережувального освітнього середовища навчання 

математики в школі; 

– розуміння студентами особливостей упровадження компетентнісного 

підходу до навчання в школі та формування здоров’язбережувальної 

компетентності учнів. 

Обґрунтуємо зазначені підумови. Перша визначає усвідомлення 

майбутніми вчителями математики необхідності створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища навчання математики в 

школі. 

Проблема збереження і зміцнення здоров’я населення, особливо дітей, 

залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать 

закони та постанови уряду. У Конституції України, «Основах законодавства 

України про охорону здоров’я», Програмі «Діти України» наголошується на 

необхідності збереження та зміцнення здоров’я молоді. Нині формується 

нова стратегія сучасної української школи, у якій здоров’я вважається 

необхідним компонентом освіти. У зв’язку з цим збереження та зміцнення 

здоров’я молоді є одним із головних завдань соціальної програми нашої 

держави [30]. 

На думку Л. Сливки, по-перше, ідея цінності здоров’я дитини повинна 

усвідомлюватися всіма суб’єктами освітнього процесу (адміністрацією 

школи, педагогами, вихователями, шкільними психологами, лікарями, 

обслуговуючим персоналом, батьками учнів ін.), по-друге, 

здоров’язбережувальними і здоров’яформувальними повинні бути зміст 
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освіти, форми, методи, прийоми і засоби її реалізації, а також умови, у яких 

здійснюється навчання і виховання [95].  

Мета створення здоров’язбережувального освітнього середовища у ході 

навчання математики в школі полягає у забезпеченні всіх максимально 

комфортних умов для збереження та зміцнення здоров’я учнів; формуванні 

знань, умінь і навичок щодо здорового способу життя та їх використанні у 

повсякденному житті [30].  

На створення здоров’язбережувального освітнього середовища навчання 

математики в школі впливають певні фактори, які детальніше розглянуто у 

роботі [30]: 

1) наявність свідомого, професійно-компетенного вчителя математики, 

який спроможний забезпечувати здоров’язбережувальне навчання; 

2) упровадження в освітньому процесі з математики сучасних методик, 

технологій, методів і прийомів та різних видів і засобів, спрямованих на 

збереження та зміцнення здоров’я учнів; 

3) включення суб’єктів педагогічного процесу у валеологічну діяльність. 

Досягнувши величезних технічних успіхів, людство опинилось перед 

фактом, що здоровішим воно не стало, а навпаки, збільшилася кількість 

негативних чинників та посилився їх негативний вплив. Саме тому 

усвідомлення необхідності збереження власного здоров’я, здоров’я 

підростаючого покоління, здоров’я всіх хто оточує, як ніколи важливе для 

всіх освітян, зокрема і майбутніх учителів математики. 

У контексті проблеми, що розглядається, розкриємо зміст та структуру 

поняття «усвідомлення» із психологічної точки зору. 

Усвідомлення – це фокусування свідомості на психічних процесах, на 

тих чуттєвих образах дійсності, які особистість завдяки їм отримує. В основі 

усвідомлення лежить узагальнення власних психічних процесів, що 

призводить до оволодіння ними. Усвідомити який-небудь об’єкт – значить 

включити його в систему своїх знань і зарахувати до певного класу предметів, 

явищ [8; 51]. 
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Основними складовими свідомості є знання про зовнішній і внутрішній 

світ, про самого себе; переживання людиною того, що для неї в навколишній 

дійсності є значущим. 

Людина усвідомлює не тільки об’єкти, їхні властивості та зв’язки, а й 

їхню значущість для себе, суспільства, що й створює умови для актуалізації 

механізмів, які забезпечують розгортання цілеспрямованої діяльності. Таким 

чином, усвідомлення є актом свідомості, предметом якого є сама її діяльність 

[51]. 

На думку М.  Варій, «характерними структурними компонентами 

свідомості є:  

− знання про навколишній світ, природу, суспільство. Рівень свідомості 

перебуває в прямій залежності від рівня опанування знань і досвіду 

особистості. У процесі суспільно-історичного розвитку в людини виникла 

потреба в знаннях, яка є головною її рушійною силою, мотивом пізнавальної 

діяльності;  

− виокремлення людиною себе в предметному світі як суб’єкта 

пізнання, розрізнення суб’єкта – «Я» та об’єкта «не Я», протиставлення себе 

як особистості об’єктивному світу. Характерним є самопізнання, що стало 

підґрунтям для самосвідомості, тобто усвідомлення власних фізичних і 

морально-психологічних якостей; 

− цілеспрямованість, планування власної діяльності та поведінки, 

передбачення її результатів. Цей бік свідомості виявляється в самоконтролі 

та коригуванні власних дій, перебудові змісту їх стратегії й тактики, якщо 

цього вимагають обставини;  

− ставлення до об’єктивної дійсності, до інших людей, до самого себе. 

Ставлення особистості до свого оточення виявляється в оцінці предметів та 

явищ і здатності до критики своїх дій, у яких важливу роль відіграє 

емоційно-вольова сфера» [51]. 
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Узагальнюючи розуміння структурних компонентів свідомості, 

зауважимо, що усвідомлення особистістю певного виду діяльності з точки 

зору психології можна поділити на декілька етапів: 

1) усвідомлення ситуації, у якій певна діяльність відбувається; 

2) усвідомлення внутрішнього змісту діяльності; 

3) усвідомлення значення діяльності в особистісному плані. 

Все, що є усвідомленим, доступним для сфери свідомості, когнітивних 

процесів, перестає турбувати людину, викликати напруження, тривогу та 

неприємні переживання в повсякденному житті. 

До стереотипів свідомості, що призводять до формування в майбутніх 

учителів математики усвідомлення необхідності створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища, відносимо: 

- розуміння себе частиною великого освітнього механізму; 

- ставлення до здоров’язбереження як до необхідного атрибуту 

навчального процесу; 

- бажання брати на себе відповідальність за збереження здоров’я 

інших; 

- бажання змінюватися, самовдосконалюватися та самореалізуватися у 

сфері здоров’язбереження; 

- позитивне ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Коли приходить усвідомлення майбутніми учителями математики 

необхідності створення здоров’язбережувального освітнього середовища 

навчання математики в школі? Воно приходить тоді, коли студент чітко 

починає відчувати потребу пізнавати щось нове про власне здоров’я, 

здоров’я учнів, сприяти його збереженню та зміцненню. Тоді, коли він 

відчуває обмеженість і недостатність власних знань із цього питання, 

відповідальність за життя й здоров’я оточення. Тоді, коли бажання 

самореалізуватися і стати більш компетентним починає відчуватися набагато 

інтенсивніше, виразніше [30; 36].  
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Отже, студентам для того, щоб усвідомити необхідність створення 

здоров’язбережувального освітнього середовища у ході навчання математики 

в школі, насамперед потрібно керуватися виключно пізнавальними мотивами 

й бути вкрай зацікавленими у збагаченні свого фахового педагогічно-

валеологічного потенціалу. 

– Другою підумовою педагогічної умови «формування позитивної 

мотивації майбутніх учителів математики до здійснення валеологічного 

супроводу навчання» в контексті нашого дослідження є розуміння 

студентами особливостей упровадження компетентнісного підходу до 

навчання в школі та формування здоров’язбережувальної компетентності 

учнів. 

Результатом здійснення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики має стати: здоров’язбережувальне освітнє середовище; 

здоров’язбережувальна компетентність учня як його здатність самостійно 

розв’язувати питання, пов’язані з підтримкою, зміцненням та збереженням 

власного здоров’я та здоров’я оточення. 

Спрямованість освітнього процесу з математики в основній школі на 

формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності забезпечується 

впровадженням компетентнісного підходу до навчання. На законодавчому 

рівні це закріплено законами України «Про освіту», «Про загальну середню 

освіту», Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти та 

ін. 

На сучасному етапі досягнення життєво-важливих компетентностей 

учнів поки що не виступає результатом навчання. Традиційні педагогічні 

технології, розроблені для знаннєвого підходу, не можуть продуктивно 

формувати компетентності учнів, у тому числі й здоров’язбережувальну. 

Тому однією із важливих проблем упровадження компетентнісного підходу 

до навчання є готовність учителя до реалізації нових завдань в особистісному 

та професійному вимірі.  
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Для формування в уяві майбутніх учителів математики повноцінного 

образу освітнього процесу з математики на основі осмислення важливості 

виховання в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності необхідне розуміння студентами 

особливостей упровадження компетентнісного підходу в освітній процес з 

математики. 

Для кращого розкриття сутності нашої підумови звернемося до 

психологічного трактування поняття «розуміння». Розуміння є результатом 

мислення людини. У спеціальній літературі поняття «розуміння» трактується 

зокрема як: 

- складна аналітико-синтетична діяльність мозку, спрямована на 

розкриття внутрішньої сутності предметів, процесів і явищ, на усвідомлення 

зв’язків, стосунків, залежностей, які в ній відображаються [50]; 

- психологічний стан, який виражає собою правильність ухваленого 

рішення і супроводжується відчуттям упевненості в точності сприйняття 

будь-якої події, явища, факту [89]; 

- мислительний процес, який спрямований не лише на виявлення 

суттєвих ознак та якостей об’єктів навчального пізнання, а й на встановлення 

їх зв’язків як із фрагментами реальної дійсності довкола, так й із загальним 

образом світу, що характеризується динамічним характером [72];  

- найважливіша форма реалізації свідомості, що лежить в основі всіх 

інтелектуальних процесів [88].  

Розуміння як осмислення – це такий стан свідомості, коли в суб’єкта 

виникає впевненість в адекватності своїх уявлень і дібраних засобів впливу 

[72]. 

У нашому дослідженні розуміння розглядаємо як один із важливих 

елементів процесу пізнання, необхідною умовою якого є наявність у 

студента достатніх знань, практичних умінь і навичок та життєвого 

досвіду, які є ключовими компонентами цього процесу. Відповідно до цього, 

організація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів 
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математики, яка сприяє формуванню розуміння ними особливостей 

упровадження компетентнісного підходу до навчання та формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів, має здійснюватися за два 

етапи підготовчий (теоретичний) та практичний, які нами розглянуто у 

роботі [30]. 

На першому етапі – підготовчому – діяльність студентів спрямовується 

на ознайомлення з нормативними документами, що регламентують 

упровадження компетентнісного піходу в освітній процес закладів загальної 

середньої освіти (ЗЗСО), та теоретичною змістовою питання компетентності. 

Найбільш вдалим для реалізації цього етапу у фаховій підготовці 

майбутніх учителів математики є вивчення курсу «Методика навчання 

математики», зокрема, модуля «Загальна методика навчання математики». У 

ході розгляду теми «Підходи в навчанні математики» студентів варто 

ознайомити з нормативними документами, які визначають зміст навчального 

матеріалу з математики та вказують на актуальність упровадження в освітній 

процес компетентнісного підходу, зокрема: 

- з Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, 

який ґрунтується на засадах особистісно зорієнтованого, компетентнісного й 

діяльнісного підходів, що реалізовані в освітніх галузях і відображені в 

результативних складових змісту базової і повної загальної середньої освіти. 

При цьому в документі компетентнісний підхід трактується як спрямованість 

освітнього процесу на досягнення результатів, якими є ієрархічно 

підпорядковані ключова, загальнопредметна і предметна (галузева) 

компетентності; 

- з Концепцією «Нова українська школа», де наголошується, що в 

рамках запровадження компетентнісного підходу буде створено нову 

систему вимірювання й оцінювання результатів навчання. 

Також слід наголосити, що реалізацію компетентнісного підходу 

визначають «Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у 

системі загальної середньої освіти». У документі зазначено, що 
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компетентнісний підхід до освіти передбачає вміння на основі знань 

розв’язувати проблеми, які виникають у різних життєвих ситуаціях.  

Компетентнісний підхід у системі роботи вчителя математики з 

формування здоров’язбережувальної компетентності учнів має забезпечувати 

реалізацію основних складових: 

− інформативної – оволодіння учнями основними уявленнями про 

здоров’я, його зв’язки з довкіллям, правила збереження і зміцнення власного 

здоров’я, правила здорового способу життя; 

− діяльнісної – засвоєння знань та формування умінь і навичок із 

здоров’язбереження, подальше їх удосконалення, набуття досвіду ведення 

здорового способу життя, розвиток активної мотивації до дбайливого 

ставлення до власного здоров’я, удосконалення фізичної, соціальної, 

духовної і психічної складових здоров’я. 

Студентам варто зауважити, що в умовах компетентнісного підходу 

здебільшого акцентують увагу на результатах навчання, і розглядають не як 

суму засвоєної інформації, а здатність діяти в різноманітних проблемних 

ситуаціях, застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері. Тобто 

йдеться про компетентність як про нову одиницю виміру освіченості людини. 

Особистість, у якої в сучасній школі сформовані всі життєві компетентності, 

зможе успішно самореалізуватися в соціумі як свідомий громадянин, 

відповідальний сім’янин, висококомпетентний професіонал, матиме 

здатність захищати свої життєві цінності.  

Наступним кроком є конкретизація таких дефініцій, як «компетентність», 

«компетенція», «ключова компетентність», «предметна» й «надпредметна» 

компетентності, які є визначальними категоріями компетентнісного підходу, 

та визначення ключових компетентностей, які мають бути сформовані в 

учнів під час навчання математики в основній школі (див. додаток Б); 

ознайомлення з формулою формування компетентності, запропонованою 

вчителями-практиками (див. додаток В).  
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Головним завданням сучасної системи освіти на сьогодні є формування 

та збереження здоров’я молодого покоління. На реалізацію цього завдання 

спрямовані Закон «Про освіту», Державний стандарт базової і повної 

загальної середньої освіти, Концепція «Нова українська школа», Навчальна 

програма для загальноосвітніх навчальних закладів «Математика 5 – 9 кл.» та 

ін. 

У Державному стандарті визначено ключові компетентності, які мають 

бути сформовані в процесі освітньої діяльності в навчальному закладі: 

громадянська, загальнокультурна, здоров’язбережувальна, інформаційно- 

комунікаційна, комунікативна, міжпредметна естетична, міжпредметна, 

предметна (галузева), предметна мистецька, проєктно-технологічна, 

соціальна [44].  

Зміст концепції «Нової української школи» побудований на 

впровадженні компетентнісного підходу та визначенні 10 ключових 

компетентностей Нової української школи, серед яких «Екологічна 

грамотність і здорове життя», що реалізується у вмінні розумно та 

раціонально користуватися природними ресурсами в рамках сталого 

розвитку, усвідомленні ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я 

людини, здатності й бажанні дотримуватися здорового способу життя.  

Відповідно до Концепції розроблено нову програму з математики для 

учнів 5 – 9 класів, у якій виокремлено чотири наскрізних лінії ключових 

компетентностей, серед яких «Здоров’я і безпека». У програмі зазначається, 

що завданням наскрізної лінії «Здоров’я і безпека» є становлення учня як 

емоційно стійкого члена суспільства, здатного вести здоровий спосіб життя й 

формувати навколо себе безпечне життєве середовище [68].  

Реалізація наскрізної лінії ключових компетентностей «Здоров’я і 

безпека» під час навчання математики спрямована на формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів.  

Дослідниці Д. Васильєва та Н. Василюк здоров’язбережувальну 

компетентність розглядають як «здатність учня застосовувати в умовах 
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конкретної ситуації сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, 

дбайливо ставитися до власного здоров’я та здоров’я інших людей» [13, 

с. 103]. Зокрема, вони зазначають, що здоров’язбережувальна компетентність 

включає: життєві навички, що сприяють фізичному здоров’ю; навички, що 

сприяють соціальному здоров’ю; навички, що сприяють духовному та 

психічному здоров’ю. 

Теоретична підготовка студентів на цьому етапі надає майбутнім 

учителям математики не лише знання, необхідні для ефективного виконання 

їхніх професійних функцій, а й розвиток їх професійної свідомості. 

Науковець Г. Акоповий [1] професійну свідомість розглядає як «робочу 

структуру», що задається матрицею, елементи якої знаходяться на «перетині» 

основних функцій свідомості (цілепокладальної, когнітивної, афективної й 

емотивної) та компонентів професійної підготовки. 

Професійна свідомість майбутнього вчителя математики є 

багатоаспектним психічним утворенням, яке репрезентує професійні знання, 

вміння, цінності та уявлення студента про себе як представника цієї професії 

у практичній та теоретичній діяльності. 

На другому етапі – практичному – діяльність студентів спрямована на 

вироблення практичних навичок з реалізації компетентнісного підходу до 

навчання математики та формування здоров’язбережувальної компетентності 

учнів в основній школі.  

Одним із аспектів удосконалення фахової підготовки майбутніх  

учителів математики в педагогічному університеті є практична підготовка 

студентів до впровадження компетентнісного підхіду в систему шкільної 

освіти. Практична підготовка майбутніх учителів математики є невід’ємним 

компонентом фахової підготовки, яка передбачає оволодіння студентами 

навичками, уміннями та способами організації майбутньої професійної 

діяльності. 

Як зазначено в новій програмі з математики для учнів 5 – 9 класів, 

наскрізна лінія «Здоров’я і безпека» в курсі математики реалізується через 
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завдання з реальними даними про безпеку й охорону здоров’я (текстові 

завдання, пов’язані із середовищем дорожнього руху, рухом пішоходів і 

транспортних засобів, відсотковими обчисленнями й графіками, що 

стосуються чинників ризику). Особливо важливий аналіз причин ДТП, 

пов’язаних із перевищенням швидкості. Варто звернути увагу на проблеми, 

пов’язані з ризиками для життя і здоров’я, при вивченні основ математичної 

статистики. Розв’язання проблем, знайдених з «ага-ефектом», розгляд 

красивих геометричних конструкцій, пошук оптимальних методів 

розв’язування задач тощо, здатні викликати в учнів чимало радісних емоцій 

[68]. 

Реалізація практичної підготовки майбутніх учителів математики щодо 

впровадження компетентнісного підходу до навчання учнів математики з 

метою забезпечення валеологічного супроводу має здійснюватися у трьох 

напрямах, які розглянуто у роботі [30]: а) під час аудиторної роботи; б) під 

час позааудиторної роботи; в) під час проходження студентами педагогічної 

практики. 

Під час аудиторної роботи ключову роль у системі фахової підготовки 

майбутніх учителів математики відіграє методична підготовка вчителя 

математики, зокрема, вивчення курсу «Методика навчання математики». 

Основними видами практичної підготовки студентів до впровадження 

компетентнісного підходу на практичних та лабораторних заняттях із 

методики навчання математики є: 

- розробка планів-конспектів уроків та позакласних заходів із 

використанням здоров’язбережувальних та інтерактивних технологій 

(Додаток Д); 

- виконання навчальних проєктів валеологічного змісту (Додаток Е); 

- ознайомлення з напрацюваннями вчителів-практиків (Додаток Ж). 

Значно підвищує рівень практичної підготовки студентів позааудиторна 

робота професійного спрямування, зокрема, участь у роботі наукового гуртка 

«Елементи валеології у ШКМ», яка спрямована на: розширення й 
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поглиблення знань студентів про здоров’язбережувальне освітнє середовище; 

формування практичних умінь і навичок здійснення валеологічного 

супроводу навчання учнів математики; розвиток пізнавальних інтересів і 

творчих здібностей; самовираження студентів.  

У системі професійної підготовки учителів математики важливе місце 

посідає педагогічна практика. Педагогічна практика доповнює і збагачує 

теоретичну підготовку студентів, створює умови для вироблення в них умінь 

та навичок, необхідних для навчання учнів математики, зокрема, до реалізації 

наскрізної лінії «Здоров’я та безпека». Під час проходження педагогічної 

практики студентам створюються всі умови для:  

- дослідження умов навчання та виховання учнів у ЗЗСО; 

- проведення валеологічного аналізу організації уроків математики; 

- вивчення закономірностей впливу умов навчання і виховання на 

працездатність і успішність учнів; 

- оволодіння оздоровчими технологіями навчання; 

- проведення оцінювання фізичного розвитку та рівня здоров’я учнів 

[55, с. 2]. 

Дослідження також засвідчили, що на процес розуміння студентами 

необхідності реалізації наскрізної лінії здоров’язбереження впливають як 

об’єктивні, так і суб’єктивні фактори, зокрема: 

- актуальність проблеми прогресуючої деградації здоров’я населення; 

- теоретична і практична значущість знань валеологічного змісту, що 

засвоюються; 

- фахова спрямованість навчальної діяльності на реалізацію наскрізних 

ліній ключових компетентностей; 

- бачення ближніх (безпосередніх) і кінцевих (перспективних) цілей 

професійного навчання.  

Отже, реалізація першої умови (формування позитивної мотивації 

майбутніх учителів математики до здійснення валеологічного супроводу 

навчання учнів) у контексті двох підумов (усвідомлення майбутніми 
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вчителями математики необхідності створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища навчання математики в школі; розуміння студентами 

особливостей упровадження компетентнісного підходу до навчання в школі 

та формування здоров’язбережувальної компетентності учнів) спрямована на 

осмислення майбутніми учителями математики значущості 

здоров’язбереження підростаючого покоління та розуміння потреби 

професійного розвитку у галузі валеології. 

Другою педагогічною умовою є оновлення змісту, форм та методів 

фахової підготовки майбутніх учителів математики, що сприяє формуванню 

у студентів валеологічної компетентності. 

На сучасному етапі розвитку людства збереження здоров’я 

підростаючого покоління стає одним із пріоритетних напрямів 

функціонування суспільства. За цих умов у системі освіти виникає 

необхідність доповнити сукупність компонентів професійно-педагогічної 

компетентності, яка має бути сформована у майбутніх учителів математики, 

ще одним складником – валеологічною компетентністю. 

Аналіз психолого-педагогічної та наукової літератури показав, що 

поняття «валеологічна компетентність» споріднене за своїм змістом із 

поняттям «здоров’язбережувальна компетентність», і вживаються вони в 

найрізноманітніших контекстах. Для визначення змісту понять 

«здоров’язбережувальна» та «валеологічна компетентність» нами було 

здійснено порівняльний аналіз дефініцій. 

Здоров’язбережувальну компетентність Т. Осадченко пропонує 

розглядати «як компонентне утворення в структурі професійної 

компетентності майбутнього вчителя, яке об’єднує у єдине мотиви 

професійної й здоров’язбережувальної діяльності, систему знань, умінь та 

навичок організації взаємодії «учитель – учень – батьки» на засадах 

здоровʼязбереження, оптимальне поєднання яких на основі особистісних 

якостей, досвіду майбутнього вчителя та прагнення до професійного 
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саморозвитку забезпечує готовність і здатність майбутнього педагога 

створювати здоров’язбережувальне середовище» [71, с. 142]. 

Як інтегральну динамічну рису особистості розглядає 

здоров’язбережувальну компетентність Т. Шаповалова [110, с. 196]. На 

думку дослідниці, ця риса проявляється у здатності особистості організувати 

здоровий спосіб життя й регулювати діяльність, спрямовану на збереження 

здоров’я; адекватно оцінювати свою поведінку, а також учинки й погляди тих, 

хто оточує; зберігати та реалізовувати власні здоров’язбережувальні позиції в 

різних, зокрема, несприятливих умовах. 

Т. Бойченко здоров’язбережувальну компетентність визначає через 

знання сутності, складових, основних ознак здоров’я, умов його збереження 

та зміцнення, шляхів і методів досягнення достатнього його рівня; уміння 

використовувати набуті знання на практиці у повсякденному житті; 

упевненість у необхідності позитивного ставлення до здоров’я свого та інших 

як до однієї з основоположних життєвих цінностей [7, с. 133]. 

Близьке за змістом трактування науковцями валеологічної 

компетентності. 

О. Бондаренко [9] вважає, що валеологічна компетентність майбутніх 

учителів є складовою їхньої життєвої компетентності, котра проявляється у 

знаннях, цінностях і мотивах, валеологічній позиції, діяльності щодо 

оздоровлення себе і своїх вихованців.  

Науковці В. Болотов та В. Суріков тлумачать валеологічну 

компетентність як складний синтез когнітивного, предметно-практичного й 

особистісного досвіду, що забезпечує процес здоров’язбереження [8]. 

Як сукупність валеологічних знань (валеологічну інформованість) і 

вмінь грамотно застосовувати їх на практиці (валеограмотність) визначає 

поняття «валеологічна компетентність» С. Симоненко [94, с. 56].  

У своєму дослідженні О. Дворнікова валеологічну компетентність 

розглядає в кількох аспектах: як здатність майбутніх учителів володіти 

сумою валеологічних знань із науково обґрунтованими фактами, ідей, понять, 
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накопичених людством у галузі збереження здоров’я; як наявність 

практичних умінь і навичок здоров’язбереження; як уміння встановлювати 

зв’язки між валеологічними знаннями і практичними діями у професійній 

діяльності на основі сформованих ціннісних орієнтацій на підтримку і 

зміцнення здоров’я, як власного, так і здоров’я дітей [42, с. 11]. 

Як бачимо, поняття «здоров’язбережувальна компетентність» і 

«валеологічна компетентність» за своєю сутністю дуже схожі. Переважна 

частина науковців розглядає означені терміни як певну сукупність знань, 

навичок, умінь та досвіду майбутніх учителів у галузі здоров’язбереження, 

що спрямовані на забезпечення здорового способу життя. Характерною 

рисою у поданих визначеннях також є те, що процес здоров’язбереження 

повинен бути спрямований на збереження і зміцнення здоров’я не лише свого, 

а й оточуючих. У своїй роботі будемо використовувати поняття 

«валеологічна компетентність».  

У контексті нашого дослідження, валеологічну компетентність 

майбутнього вчителя математики трактуємо як його готовність до 

діяльності зі збереження і зміцнення власного здоров’я і здоров’я 

підростаючого покоління, здатність забезпечити належні умови для 

нормальної життєдіяльності учнів. 

Повністю погоджуємося з думкою Н. Самойлової, що фахівець будь-

якого профілю обов’язково повинен бути валеологічно компетентним з 

огляду на те, що він, як майбутній спеціаліст, повинен піклуватися не тільки 

про своє здоров’я, а й про здоров’я підлеглих [92]. У нашому випадку, таке 

піклування, перш за все, сприятиме збереженню майбутнім учителем 

математики як власного здоров’я, так і здоров’я оточуючих у процесі 

професійної діяльності, а також створить усі належні умови для успішного 

формування здорового способу життя учнівської молоді. 

З позицій сьогодення проблема якісного формування у майбутніх 

учителів математики валеологічної компетентності  набуває особливої ваги й 

потребує нагального розв’язання. Досягти належного рівня сформованості 
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валеологічної компетентності студентів можна лише за умови удосконалення 

форм і методів навчання та осучаснення змісту фахової підготовки стосовно 

прикладних аспектів використання математики у галузі валеології.    

Причому оновлення змісту фахової підготовки студентів доцільно 

здійснювати шляхом наповнення традиційних модулів навчальних дисциплін 

валеологічним змістом переважно за рахунок самостійної роботи студентів у 

підготовці відповідних форм навчання (розширення змісту індивідуальних та 

групових завдань, проєктної діяльності, курсових робіт, гурткової роботи 

тощо). 

Ураховуючи вищезазначене, формування валеологічної компетентності 

майбутніх учителів математики будемо розглядати на засадах інтеграції 

методологічних підходів, що лежать в основі дослідження, а саме: 

аксіологічного, діяльнісного, індивідуального та компетентнісного. 

Аксіологічний підхід. Орієнтація підготовки майбутніх учителів 

математики на формування в них системи загальнолюдських і професійних 

якостей, що визначають їхнє ставлення до світу, до власної реальності, до 

самого себе (як людини і фахівця), відповідає аксіологічному (ціннісному) 

підходу до навчання [5].  

Аксіологічний підхід у процесі формування валеологічної 

компетентності майбутніх учителів математики передбачає набуття ними 

загальнолюдських цінностей (людина, життя, здоров’я, добро, природа, 

людська гідність, мораль тощо). Ми підтримуємо думку С. Хрипко [106, 

с. 333] про те, що питання цінностей належить до вічно актуальних проблем, 

оскільки воно ніколи не полишало ні площину наукового дискурсу, ні сферу 

людської цікавості. Таким чином, сучасний учитель повинен володіти 

аксіологічним мисленням. Одним із його завдань є зробити так, щоб цінності 

життя і здоров’я стали надбанням кожного учня й основою для формування 

його особистісних переконань. 

Реалізація аксіологічного підходу в процесі фахової підготовки 

майбутніх учителів математики обумовлена необхідністю розкриття ролі і 
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потреби людини у створенні та використанні не лише матеріальних, але й 

загальнолюдських цінностей. Завдання викладача полягає в тому, щоб 

активізувати освітню діяльність, за якої у студентів формуватиметься 

усвідомлення і особистісне ціннісне ставлення до власного здоров’я і 

здоров’я учнів. 

Одним із шляхів реалізації аксіологічного підходу в підготовці 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів є використання інноваційних технологій. На сучасному етапі 

модернізації освітнього процесу особливої популярності набуває 

впровадження в процес підготовки фахівців тренінгових технологій навчання. 

Як зазначає І. Бопко [10], тренінг – це форма соціально-педагогічної 

діяльності, що спрямована на набуття життєвої компетентності шляхом 

збагачення як знаннями, так і життєво-практичним та емоційно-особистісним 

досвідом завдяки використанню інтерактивних засобів навчання.  

Тренінгові заняття сприяють підвищенню пізнавальної активності 

студентів, формуванню професійно-педагогічної компетентності, розвитку 

професійних та особистісних якостей, ціннісних орієнтирів, творчого 

мислення та креативності в процесі виконання завдань. Одним із прикладів 

реалізації аксіологічного підходу до формування валеологічної 

компетентності майбутніх учителів математики, є розроблений нами 

навчальний тренінг «Ми за здоровий спосіб життя очима математики» (див. 

додаток З). Метою цього тренінгу є: розширити та поглибити знання 

студентів про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на 

формування здоров’я; на основі наданої інформації, розвивати в майбутніх 

учителів математики вміння та навички формування здорового способу 

життя у підростаючого покоління; актуалізувати у студентів розуміння 

важливості здоров’я, складності його досягнення та збереження, а також 

відповідальності за збереження здоров’я учнівської молоді; 

продемонструвати можливості здоров’язбереження засобами математики. 
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Упровадження аксіологічного підходу як складової методології 

формування валеологічної компетентності майбутніх учителів математики 

сприятиме формуванню у них системи ціннісного ставлення до власного 

здоров’я і здоров’я оточуючих; усвідомленню студентами важливості 

здоров’я школярів та власного здоров’я як найвищої цінності будь-якої 

особистості; розумінню необхідності дотримання основних правил 

здоров’язбереження, що дозволить більш ефективно виконувати завдання 

власної здоров’язбережувальної діяльності в майбутній професії. 

Діяльнісний підхід. Діяльнісний підхід повинен реалізовуватися на всіх 

рівнях професійної підготовки майбутніх учителів математики, доповнюючи 

освітні функції та завдання, які вже існують. Реалізація діяльнісного підходу 

у формуванні валеологічної компетентності передбачає побудову освітнього 

процесу таким чином, щоб розвивати у студентів творчий потенціал за 

допомогою послідовного включення їх у навчальну діяльність; формувати 

активну позицію майбутніх фахівців у ставленні до власного здоров’я та 

здорового способу життя тощо. Головне завдання викладача при реалізації 

діяльнісного підходу у формуванні валеологічної компетентності студентів – 

це виховання у майбутніх учителів математики власної навчальної потреби у 

засвоєнні знань щодо здоров’язбереження та розвиток навичок й умінь 

ефективної здоров’язбережувальної діяльності засобами математики. 

В організації навчання з питань здоров’я і здорового способу життя 

основним потенціалом здоров’язбережувальних знань для студентів, як 

майбутніх учителів математики, є вивчення дисципліни «Охорона праці та 

безпека життєдіяльності». Проте вивчення цього курсу не достатнім, щоб 

повною мірою забезпечити належну сформованість валеологічної 

компетентності майбутніх учителів математики у зазначеному контексті.  

Вагому роль у формуванні валеологічної компетентності майбутніх 

учителів математики в процесі фахової підготовки покладено, зокрема, на 

вивчення таких дисциплін, як «Методика навчання математики» та 
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«Елементарна математика», які тісно пов’язані зі шкільним курсом 

математики. 

Так, наприклад, вивчаючи модуль «Текстові задачі» у курсі 

«Елементарна математика», увагу студентів слід акцентувати на задачах, які 

мають валеологічний зміст і в подальшому можуть бути використані у їх 

професійній діяльності під час навчання учнів математики у школі. Така 

робота спрямована на формування у студентів, майбутніх учителів 

математики, навичок і вмінь добирати та складати задачі валеологічного 

змісту, а також на використовувати форми, методи і засоби навчання, 

спрямовані на формування та збереження здорового способу життя 

учнівської молоді. 

Ефективність реалізації діяльнісного підходу до формування 

валеологічної компетентності в майбутніх учителів математики 

забезпечується шляхом використання у фаховій підготовці студентів як 

традиційних, так і інноваційних форм, методів та засобів навчання, науково-

методичних досягнень. Це сприяє вихованню творчих спеціалістів, здатних 

створювати власні авторські проєкти, розробляти тести, проводити 

нетрадиційні уроки та позакласні заняття, які спрямованні на формування в 

учнів валеологічного мислення та культури. Такий підхід створює у 

студентів прагнення до творчості, інтерес до обраної спеціальності, 

розширює їхній професійний діапазон. 

Особливого значення у підготовці майбутніх учителів математики до 

здоров’язбережувальної діяльності набуває використання активних методів 

навчання (методу проєктів, круглих столів, ділоих ігор, кейс-методу, методів 

«Ажурна пилка», «Мозковий штурм» «Навчаючи – учусь» та ін.), що 

ґрунтуються на демократичному стилі взаємодії, ініціативі й творчості. 

Активні методи навчання зорієнтовані на саморозвиток студентів, отримання 

ними якісних знань, розвиток професійних умінь тощо. 

Одним із раціональних засобів формування валеологічної 

компетентності в ході методичної підготовки студентів спеціальності            
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014.04 Середня освіта (Математика), на нашу думку, є використання 

інтерактивних методів навчання, зокрема, на практичних заняттях із 

методики навчання математики, що ґрунтуються на принципі активної участі 

самих студентів; серед яких – робота в парах і групах, рольові ігри, 

обговорення різних ситуацій із життя тощо. Використання інтерактивних 

методів передбачає систему правил організації продуктивної взаємодії між 

студентами, при якій відбувається засвоєння нового досвіду, отримання 

нових знань і надається можливість для самореалізації кожного студента як 

особистості.  

Погоджуємося із думкою І. Тягай [99], що, упроваджуючи інтерактивне 

навчання в освітній процес, викладач тим самим демонструє студенту 

нетрадиційні форми проведення занять, учить майбутнього вчителя 

використовувати їх у своїй професійній діяльності. 

Так, наприклад, використовуючи метод «Ажурна пилка» на 

практичному занятті з методики навчання математики «Методика 

розв’язування текстових задач», варто студентів об’єднати в «домашні» 

групи і запропонувати дібрати 2-3 текстові задачі здоров’язбережувальної 

тематики, продемонструвати методику роботи над ними та обґрунтувати їх 

валеологічну значущість: 

1 група – задачі на відсотки щодо раціонального харчування; 

2 група – задача на відсотки про здоровий спосіб життя; 

3 група – задача на відсотки на спортивну тематику; 

4  група – задача на відсотки про збереження довкілля; 

5 група –задача на відсотки про вітаміни.  

Більш детально приклад використання інтерактивного методу «Ажурна 

пилка» в освітньому процесі з методики навчання математики наведено в 

Додатку И. 

Використання інтерактивних методів на заняттях з методики навчання 

математики сприяє одночасному формуванню математичної, методичної та 

валеологічної компетентностей.  
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Невід’ємною складовою підготовки вчителя математики є проходження 

педагогічної практики.  

Головною метою педагогічної практики є ознайомлення студентів із 

системою освітньої, позакласної та позашкільної роботи вчителя математики 

та школи в цілому; формування уміння конструювати і організовувати окремі 

елементи процесу навчання математики; вивчати досвід навчальної, виховної 

та позакласної роботи вчителів-предметників та класних керівників у 

колективах учнів 5 − 7 класів. Відповідно до цього основними завданнями 

цього виду практики є: 

– надбання і розвиток навичок з організації самостійного проведення 

навчальної та виховної роботи з учнями з урахуванням їхніх вікових 

особливостей; 

– розвиток практичних умінь із проведення навчальної та виховної 

роботи з класом; 

– розробка матеріалів та проведення 1 – 2 пробних уроків із 

математики; 

– участь у проведенні індивідуальних і групових додаткових занять із 

учнями, що відстають у навчанні та тими, хто має високий рівень навчальних 

досягнень. 

Проходження педагогічної практики передбачає виконання студентом- 

практикантом ряду завдань, а також одночасне виконання функцій 

практиканта, учителя-предметника та класного керівника. Це, у свою чергу, 

створює всі необхідні умови для впровадження валеологічного супроводу в 

процес навчання. Так, під час проходження педагогічної практики студенти 

мають можливість розробити плани-конспекти уроків математики, 

позакласних заходів, гурткових занять, одним із завдань яких є орієнтування 

учнів на здоровий спосіб життя, профілактику шкідливих звичок та 

попередження конфліктних ситуацій у соціумі. У процесі такої діяльності 

майбутні вчителі знайомляться з методами і способами впровадження 

здоров’язбережувальних технологій на уроках математики.  
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Проведення уроків та позакласних заходів здоров’язбережувального 

змісту дає можливість студенту реалізувати себе в ролі вчителя, здатного 

сформувати в учнів свідоме ставлення до власного здоров’я.  

Ще одним елементом формування валеологічної компетентності 

студентів є здійснення валеологічного самоаналізу та аналізу проведеного 

уроку. У процесі валеологічного аналізу уроку математики в ЗЗСО студентам 

слід визначити такі фактори його побудови, які формують фізичне, 

соціальне, психічне та духовне здоров’я учнів: позитивну мотивацію 

діяльності; урахування індивідуальних стилів та можливостей навчання 

учнів; розв’язання математичних вправ, що забезпечують розвиток 

валеологічного мислення учнів; забезпечення належних умов для 

повноцінної і здоров’язбережувальної діяльності учнів; рефлексивність 

уроку. 

Отже, реалізація діяльнісного підходу до формування валеологічної 

кометентності майбутніх учителів математики сприяє: 

- формуванню у студентів знань, навичок і умінь, необхідних для 

пропагування здорового способу життя, збереження й зміцнення як власного 

здоров’я, так і здоров’я учнів; 

- формуванню умінь використовувати отримані знання валеологічного 

змісту у повсякденному житті; 

- оволодінню навичками розвитку в учнів валеологічне мислення та 

культури засобами математики.  

Важливу роль у процесі формування валеологічної компетентності 

майбутніх учителів математики відіграє індивідуальний підхід. 

Індивідуальний підхід – це система педагогічних дій з урахуванням 

індивідуальних особливостей студентів у процесі навчання з метою 

активного управління ходом розвитку розумових і фізичних можливостей. 

Індивідуальний підхід передбачає всебічне навчання майбутніх фахівців і 

розробку відповідних заходів педагогічного впливу з урахуванням виявлених 

особливостей [87].  
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Поділяємо думку Л. Дибкова, що, «лише розглядаючи кожного студента 

як окрему особистість, що має унікальний, властивий лише їй одній набір 

індивідуальних особливостей, можна коригувати прояв тих чи інших 

позитивних якостей і зменшувати рівень негативних, ефективно 

застосовувати відповідні педагогічні технології» [45]. 

Одним із важливих чинників формування валеологічної компетентності 

в майбутніх учителів математики є залучення студентів до науково-

дослідницької діяльності й розв’язання наукових проблем із підвищення 

ефективності педагогічного процесу.  

Н. Уйсімбаєва, розглядаючи науково-дослідницьку діяльність студентів 

як одну із форм пізнавально-творчої діяльності, вважає, що НДДС формує 

інтелектуальну активність, яка є складовою професійної компетентності 

майбутнього фахівця [100, с. 244], а у нашому випадку ще й валеологічної 

компетентності. Важливо, що під час науково-дослідницької діяльності 

студент, майбутній учитель математики, здійснює перехід від засвоєння 

готових знань до оволодіння методами отримання нової інформації, учиться 

знаходити шляхи нестандартного, творчого розв’язання методико-

математичних завдань, зокрема валеологічного характеру. 

Науково-дослідницька діяльність студентів у закладах вищої освіти 

здійснюється за трьома основними напрямами: 

1. Науково-дослідницька робота, що є невід’ємним елементом 

освітнього процесу і входить до календарно-тематичних та навчальних 

планів, навчальних програм як обов’язкова для всіх студентів. 

За навчальними планами спеціальності 014.04 Середня освіта 

(Математика), окремі види науково-дослідницької роботи є складовою 

частиною освітнього процесу й обов’язковими для всіх студентів. Для 

освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» − це написання курсової роботи.  

Виконання студентами курсових робіт є однією з важливих форм 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів, яка забезпечує формування в 
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майбутніх здобувачів вищої освіти творчого підходу до організації 

освітнього процесу в ЗЗСО.  

Курсова робота – вид самостійної навчально-наукової роботи з 

елементами дослідження, що виконується студентами впродовж семестру з 

метою закріплення, поглиблення й систематизації знань, одержаних за період 

навчання, та їх застосування до комплексного розв’язання конкретного 

фахового завдання. Вона виконується з фахових навчальних дисциплін і має 

навчально-дослідницький характер. Мета написання курсової роботи:  

- поглиблення, узагальнення й систематизація теоретичних знань та 

практичних умінь студентів;  

- формування вмінь самостійно працювати з навчальними й науковими 

ресурсами, лабораторним обладнанням, використання сучасних 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;  

- розвиток творчого підходу до застосування на практиці набутих знань 

та розв’язування практичних завдань;  

- формування вмінь здійснювати науковий пошук під час проведення 

дослідження; 

- формування досвіду самостійної творчої дослідницької діяльності; 

- розвиток наукових здібностей студентів і залучення їх до науково-

дослідницької роботи. 

Успіх проведення наукового дослідження та виконання курсової роботи 

багато в чому залежить від вдало обраної теми та правильно визначених 

завдань. У нашому випадку важливу роль відіграє тематика курсових робіт, 

зорієнтована на розв’язання конкретних проблем упровадження 

валеологічного супроводу в процес навчання. Студенти в таких роботах 

формують та аргументують власну позицію щодо проблеми 

здоров’язбереження в процесі навчання учнів шкільного курсу математики, 

демонструють уміння узагальнювати, систематизувати й творчо 

застосовувати набуті загальнонаукові, спеціальні знання, а також знання про 
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збереження та зміцнення здоров’я в новій ситуації. Приклади тем курсових 

робіт, спрямованих на формування валеологічної компетентності студентів: 

1. Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках 

математики. 

2. Особливості формування в учнів знань і вмінь  збереження й  

зміцнення здоров’я під час вивчення теми «Відсотки» у курсі математики 6 

класу. 

3. Здоров’язбережувальна діяльність учителя математики у ЗЗСО тощо. 

Більш повний перелік тем курсових робіт наведено у додатку К. 

Удало дібрана тематика курсових робіт забезпечує максимальну 

наближеність опису освітнього процесу до умов професійної діяльності 

майбутніх спеціалістів та стимулює підвищення інтересу студентів до 

науково-дослідницької роботи. Крім того, добираючи курсові роботи, слід 

звернути увагу, на те, що в подальшому вони можуть стати основою для 

виконання кваліфікаційних досліджень. 

Курсові роботи студентів виконуються як індивідуальні, самостійні, 

оригінальні наукові дослідження. 

2.  Науково-дослідницька робота, що здійснюється поза процесом 

навчання (робота студентських гуртків, проблемних груп, студентських 

науково-творчих товариств та ін). 

Найбільш масовими формами науково-дослідницької роботи студентів, 

що проводяться в позанавчальний час, є студентські наукові гуртки та 

проблемні групи. Як зазначають О. Пєхота та І. Єрмакова, участь студентів у 

наукових гуртках дає можливість залучати їх до розв’язання наукових 

проблем фахового спрямування, розширювати їхній світогляд, надавати 

можливість вільно спілкуватися, брати участь в обговоренні запропонованої 

тематики, виявляти ініціативу у здійсненні наукових досліджень [73].  

Науковий гурток – організаційне утворення на кафедрі, учасниками 

якого є широке коло студентів факультету, яке формується за напрямком 
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наукової діяльності кафедри відповідно до затверджених тематичних планів 

роботи кафедри.  

За підсумками роботи наукового гуртка протягом звітного періоду його 

керівник рекомендує найбільш здібних і перспективних студентів у науковій 

роботі за напрямком наукової діяльності кафедри до участі в роботі 

проблемної групи на кафедрі (кафедрах). На кафедрі вищої математики та 

методики навчання математики в УДПУ імені Павла Тичини функціонує 

студентський науковий гурток «Елементи валеології в ШКМ». 

До складу наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ» входять 

переважно студенти 3 – 4 курсів.  

Гурток організовано з метою: 

- розширення знань студентів про можливості взаємозв’яку математики 

та валеології; 

- формування математичної та валеологічної компетентності студента як 

важливої складової його професійної діяльності; 

- залучення студентів до науково-дослідницької діяльності;  

- розвитку у студентів умінь та навичок самостійного творчого пошуку.  

Кожне заняття наукового гуртка має свою структуру та ідейну 

спрямованість. Керівником заздалегідь продумується зміст заняття, ключові 

питання, які мають бути розглянуті в ході проведення заняття, визначаються 

індивідуальні завдання для членів гуртка. План наукового куртка «Елементи 

валеології у ШКМ» наведено у додатку (додаток Л). 

3. Науково-організаційні заходи: конференції, конкурси та ін. 

Одним із основних напрямків науково-дослідницької діяльності 

студентів постає залучення студентів до організації наукових конференцій, та 

участі в них. 

Конференція − великі збори, нарада представників яких-небудь держав, 

партійних, громадських, наукових і т. ін. організацій для обговорення та 

розв’язання певних питань. Конференція – це форма організації наукової 

діяльності, при якій відбувається обмін інформацією через представлення 

https://event-camp.org/events/any/science
https://event-camp.org/events/any/science
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своїх досягнень і цілей [15]. Наукова конференція (англ. Academic conference) 

– форма організації наукової діяльності, за якої вчені (студенти) збираються 

для обговорення питань, присвячених деякій визначеній темі. За своїм 

статусом конференція займає проміжне місце між семінаром і конгресом. 

Організація студентських науково-практичних конференцій є особливо 

актуальною на сьогоднішній день. Залучення студентів до організації та 

участі у проведенні конференцій має значні переваги над іншими видами 

науково-дослідницької діяльності, а саме: надає можливість відчути себе в 

ролі науковця; оприлюднити на високому рівні власні погляди, здобутки та 

висновки; взяти участь в обговоренні своєї проблеми дослідження та проблем 

дослідження інших, висловити стосовно цього власну думку; поспілкуватися 

зі своїми ровесниками з інших навчальних закладів на наукові теми. 

Навчання студентів навичок збереження та зміцнення свого здоров’я та 

здоров’я учнівської молоді на засадах індивідуального підходу відбувається 

під час участі суб’єктів освітнього процесу у науково-практичних 

конференціях, зокрема таких як: 

− Студентсько-учнівська науково-практична конференція «Математика 

в житті людини» (УДПУ імені Павла Тичини, м. Умань); 

− Всеукраїнська науково-практична конференція «Педагогіка здоров’я» 

(ХНПУ імені Г. С. Сковороди, м. Харків); 

− Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Технології здоров'язбереження в загальноосвітніх та вищих навчальних 

закладах України: проблеми та перспективи» (ПНПУ ім. В. Г. Короленка, 

м. Полтава). 

Залучення майбутніх учителів математики до участі у вищезазначених 

науково-практичних конференціях дає можливість більш багатогранно 

розглянути та обговорити різні підходи до розв’язання проблеми 

здоров’язбереження.  

Організація та здійснення науково-дослідницької роботи студентів 

спрямовані не тільки на підготовку вчителя-професіонала, тобто особистості, 
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яка постійно готова до подальшого вдосконалення себе як спеціаліста, 

фахівця, а й на формування валеологічної компетентності, необхідної для 

ведення здорового способу життя, для розуміння цінності здоров’я та 

передачі знань про культуру здоров’я підростаючому поколінню. 

Ефективність формування валеологічної компетентності в майбутніх 

учителів математики вимагає активного залучення студентів та викладачів до 

здоров’язбережувального освітнього процесу, формування в них активної 

позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я та здоров’я 

підростаючого покоління.  

Компетентісний підхід у рамках нашого дослідження відіграє значну 

роль, оскільки передбачає чітке визначення ключових компонентів 

компетентності (сукупності валеологічних знань, умінь, навичок, цінностей 

тощо) сучасного педагога, здатного забезпечувати освітній процес, 

підтримувати та примножувати власне здоров’я в синергії з постійним 

духовним розвитком, особистісним та професійним самовдосконаленням. 

Таким чином, одним із важливих питань професійно-педагогічної підготовки 

сучасного вчителя, зокрема математики, є формування валеологічної 

компетентності, що сприятиме формуванню на уроках здорової і гармонічно 

розвиненої особистості учня. У результаті цього важливу роль відіграє 

підготовка майбутніх учителів, яка б забезпечила формування валеологічної 

компетентності сучасної молодої людини. 

На основі аналізу наукової літератури та за висновками вчених, 

констатовано, що компетентнісний підхід забезпечує не знання предмета, а 

на основі знань здатність розв’яувати різні життєві проблеми. Одна з 

ключових компетентностей – валеологічна – визначена як характеристика 

властивості майбутніх учителів математики, спрямована на збереження 

фізичної, соціальної, духовної та психічної складових здоров’я – свого й 

оточення. Складниками цієї компетентності є життєві навички, що 

пропагують здоровий спосіб життя. Відповідно до компонентів здоров’я 

реалізацію кожного з них складають: життєві навички, які спрямовані на 
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розвиток фізичного здоров’я (раціональне харчування, рухова активність, 

санітарно-гігієнічний режим праці та відпочинку); навички, які спрямовані на 

розвиток соціального здоров’я (ефективне спілкування, співчуття, 

розв’язання конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації, 

спільна діяльність та співробітництво); навички, які сприяють духовному та 

психічному здоров’ю (самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і 

прийняття рішень, визначення життєвих цілей та програм, самоконтроль, 

мотивація успіху та тренування волі). 

Серед інноваційних педагогічних технологій, яку доцільно 

використовувати у процесі підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу, є технологія «перевернуте 

навчання». Ця технологія є однією з поширених моделей змішаного навчання, 

яка сприяє підвищенню рівня засвоєння матеріалу, що вивчається, та якості 

освіти суб’єктів навчання. 

Під час навчання курсу «Вибрані питання методики навчання 

математики», у ході розгляду модуля «Особливості формування наскрізних 

ліній ключових компетентностей у процесі навчання учнів математики», 

варто скористатися технологією перевернутого навчання. Так, розглядаючи 

тему «Формування здоров’язбережувальної та екологічної компетентностей 

учнів під час використання різних форм освітньої діяльності у навчанні 

ШКМ», пропонуємо студентам, об’єднавши їх у дві групи, заздалегідь як 

домашнє завдання виконати такі завдання: 

- користуючись Інтернет-ресурсами та іншими інформаційними 

джерелами, опрацювати матеріал, який відображає: 

• зміст наскрізних ліній ключових компетентностей «Екологічна 

безпека та сталий розвиток» та «Здоров’я і безпека»; 

• методи, форми та засоби навчання, що сприяють реалізації 

наскрізних ліній ключових компетентностей «Екологічна безпека та сталий 

розвиток» та «Здоров’я і безпека»; 

- з’ясувати, яка освітня діяльність учителя математики сприятиме: 
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• розвитку фізичного здоров’я учнів; 

• розвитку соціального здоров’я учнів; 

• розвитку духовного та психічного здоров’я учнів; 

- підготувати презентацію (5 – 10 слайдів) на основі опрацьованого 

матеріалу. 

Під час лекції-дискусії пропонуємо: 

1) презентувати студентам опрацьований матеріал та підготовлену 

презентацію; 

2)  організувати викладачеві обговорення представленого студентами 

навчального матеріалу; 

3) пояснити здобувачам освіти моменти, які викликали найбільше 

суперечностей або запитань тощо. 

Під час використання технології перевернутого навчання студенти 

стають активними відповідальними учасниками освітнього процесу, що 

сприяє формуванню у них складників валеологічної компетентності. 

Оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики на основі реалізації визначених методологічних 

підходів до формування валеологічної компетентності майбутніх учителів 

математики в процесі фахової підготовки створюють усі необхідні умови для 

якісної підготовки студентів до здійснення валелогічного супроводу 

навчання учнів. Упровадження новітніх технологій сприяє розвитку в 

здобувачів освіти  таких складників валеологічної компетентності, як: 

- володіння знаннями й уміннями щодо збереження здоров’я та у 

питаннях здорового способу життя;  

- здатність добирати навчальні матеріали з математики валеологічного 

спрямування та раціонально їх використовувати в освітньому процесі;  

- здатність піклуватися про своє здоров’я, що забезпечується 

валеологічною грамотністю, та дотримуватися здорового способу життя і 

пропагувати його на основі уявлення про себе, про своє здоров’я та здоров’я 

підростаючого покоління; 
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- здатність формувати в учнів позитивну мотивацію до здорового 

способу життя на основі розвитку життєвих навичок; особистим прикладом 

утверджувати здоровий спосіб життя; 

- здатність проєктувати, організовувати й проводити освітню роботу з 

питань формування, збереження та зміцнення здоров’я, профілактики 

шкідливих звичок тощо. 

Таким чином, формування валеологічної компетентності – це 

довготривалий і складний процес, який повинен тривати упродовж усього 

періоду навчання майбутнього педагога у ЗВО. Дотримання визначеної 

умови (оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності) забезпечує підготовку майбутніх учителів математики 

результатами якої є:   

- наявність уявлення про здоров’я, здоровий спосіб життя, про чинники, 

які впливають на їх формування;  

- розуміння, що здоров’я – це загальнолюдська цінність;  

- уміння відстежувати та фіксувати позитивні і попереджати негативні 

зміни у власному здоров’ї та здоров’ї підростаючого покоління;  

- уміння створювати освітні програми та проєкти, що стосуються 

збереження та відновлення здоров’я учасників освітнього процесу з 

математики;  

- уміння розробляти плани-конспекти уроків з математики та 

позакласні заходи здоров’язбережувального змісту; 

- уміння створювати здоров’язбережувальне середовище в освітньому 

процесі;  

- володіння способами організації й реалізації освітньої діяльності, що 

спрямована на здоров’язбереження учнів під час навчання математики;  

- володіння методикою використання здоров’язбережувальних 

технологій у ЗЗСО. 
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Одним із головних елементів забезпечення валеологічного супроводу у 

професійній діяльності вчителя математики є наявність та використання 

відповідного методичного забезпечення. Тому третьою педагогічною 

умовою є набуття майбутніми вчителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення здійснення 

валеологічного супроводу освітнього процесу. 

У сучасних умовах інформаційного суспільства підготовка 

педагогічного працівника повинна забезпечувати більш інтегровані 

психолого-педагогічні та валеологічні знання, уміння й навички (ЗУН), 

базові компетентності вчителя для ефективної організації педагогічної та 

здоров’язбережувальної діяльності. Велике значення для реалізації цих 

завдань відіграє методичне забезпечення процесу підготовки педагогічних 

працівників. Тому обов’язковою умовою професійної діяльності майбутніх 

учителів математики щодо здійснення валеологічного супроводу навчання 

математики учнів є наявність відповідного методичного забезпечення: куди 

входять підручники, посібники, методичні рекомендації, статті в періодиці, 

електронні програмні засоби, тренажери, тестові програми, дидактичні 

матеріали, індивідуальні завдання для самостійної роботи учнів, детальніше 

нами розглянуто у роботі [28]. 

Методичне забезпечення – це система взаємодії вчителя та учня, що 

включає, окрім методичного оснащення (навчальних і робочих програм, 

методичних розробок, дидактичних посібників) такі компоненти, як 

апробація та впровадження у практику ефективних моделей, методик, 

технологій тощо [69]. 

Аналіз наукової та методичної літератури показав, що деякі науковці 

ототожнюють поняття «методичне забезпечення» із навчально-методичним 

забезпеченням. Так, на думку О. Жорнової, навчально-методичне 

забезпечення – це сукупність документів, наукових, навчальних, методичних 

матеріалів, які описують зміст, установлюють структуру, визначають 

результат, регламентують перебіг навчального процесу [49]. 
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Погоджуємося з В. Головенкіним [37], що навчально-методичне 

забезпечення є найважливішою умовою ефективності процесу навчання. 

Методичне забезпечення освітнього процесу охоплює навчально-методичну 

документацію за спеціальністю (напрямом підготовки), навчально-методичну 

документацію з дисциплін, підручники, навчальні посібники, дидактичні та 

наочні матеріали, комп’ютерні навчальні програми тощо.  

У контексті нашого дослідження, під методичним забезпеченням будемо 

розуміти сукупність матеріалів: програми, періодичні фахові видання, 

підручники, посібники, дидактичні матеріали, тестові програми, електронні 

посібники, які спрямовані на успішний перебіг процесу навчання. 

На основі проведеного аналізу наукової-педагогічної та навчально-

методичної літератури встановлено, що наявність методичного забезпечення 

для забезпечення валеологічного супроводу навчання в ЗЗСО та його 

використання в основній школі є недостатнім. Нами було розроблено 

навчально – методичний посібник «Елементи валеології у ШКМ» із метою 

ознайомлення студентів з елементами впровадження валеологічного 

супроводу у професійну діяльність, про що більш детально описано в роботі 

[18]. 

Мета посібника – сприяти усвідомленню студентами необхідності 

збереження та зміцнення здоров’я учня на уроці математики; сприяти 

формуванню математичної та валеологічної компетентності майбутніх 

учителів математики як важливої складової його професійної діяльності. 

Основними завданнями навчального посібника є: 

− засвоєння та опанування студентами теоретичних основ різних видів 

здоров’язбережувальних технологій; 

− оволодіння сукупністю загальних психолого-педагогічних і 

спеціальних знань про збереження здоров’я вихованців у процесі навчання 

математики; 

− формування практичних умінь і навичок збереження здоров’я 

здобувачів освіти у процесі набуття математичних знань; 
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− визначення можливостей математики як навчального предмета щодо 

формування здорового способу життя оточуючих [19, 28]. 

Навчальний посібник складається із семи параграфів. Кожен із них 

насичений цікавою та корисною інформацією про впровадження елементів 

валеологічного супроводу в освітній процес з математики. 

У першому параграфі посібника розкрито сутність поняття 

валеологічного супроводу як одного із складових валеопедагогіки. Другий 

параграф містить основні завдання валеопедагогіки та валеологічного 

супроводу в освітньому процесі, які неможливо реалізувати без використання 

та впровадження здоров’язбережувальних технологій, зокрема 

здоров’язбережувальних освітніх технологій. Матеріал посібника 

спрямований на ознайомлення студентів із формами, методами та засобами 

здійснення валеологічного супроводу на уроках математики, опанування 

студентами необхідними здоров’язбережувальними технологіями, а також на 

підготовку майбутніх учителів математики до реалізації наскрізної лінії 

ключових компетентностей «Здоров’я і безпека» у закладах загальної 

середньої середньої освіти. 

За допомогою матеріалів, розміщених у посібнику, студенти не тільки 

зможуть оволодіти теорією і практикою передачі математичних знань та 

збереження здоров’я інших, а й сформувати базовий рівень окремих 

елементів професійної компетентності. Наприкінці кожного параграфа 

наведено перелік завдань, які пропонуємо студентам виконанти з метою 

кращого засвоєння здобутих знань. 

Особливу увагу також слід приділити посібнику «Збірник задач з 

математики. Наскрізні лінії ключових компетентностей» (автор Д. Васильєва, 

Н. Василюк) [13]. У цьому збірнику зібрані задачі з реальними даними, задачі, 

у яких йдеться про фінансові операції, про сучасне суспільство, про 

відповідальність кожного з нас за своє здоров’я та здоров’я всіх хто оточує, 

про Україну та її здобутки тощо. Збірник складається із п’яти розділів, 

чотири перших розділи збірника присвячені задачам, за допомогою яких 
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можна реалізувати наскрізні лінії ключових компетентностей: 

«Підприємливість та фінансова грамотність», «Екологічна безпека і сталий 

розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека». 

У кожному із цих розділів подано: 

− добірку цитат видатних людей, що розкривають важливість 

розглядуваних проблем і мотивують учнів до ознайомлення з подальшим 

матеріалом; 

− коротку характеристику наскрізної лінії з конкретними прикладами 

застосування математики до розв’язання проблем сьогодення; 

− систему задач, структуровану відповідно до програмних тем для 

кожного класу основної школи. 

У п’ятому розділі подано методичні рекомендації щодо інтеграції та 

реалізації наскрізних ліній ключових компетентностей у процес навчання 

математики. 

Поряд із паперовими підручниками та навчально-методичними 

посібниками, великою популярністю користуються електронні навчальні 

посібники. Такі посібники призначені допомагати майбутнім фахівцям 

оволодіти професійно необхідними компетенціями з навчальних дисциплін, 

забезпечити подальший розвиток і саморозвиток особистості. 

Із цією метою нами розроблено електронний «Збірник задач з 

математики валеологічного спрямування для учнів 5 – 9 класів» у програмі 

AutoPlayMediaStudio8.0.7.0. 

Названа програма є потужним візуальним пакетом для швидкої і якісної 

розробки AutoRun-меню, інтерактивних презентацій, мультимедійних 

додатків тощо. Вона створює всі необхідні файли для автозапуску і його 

графічної оболонки та надає широкий вибір опцій, інструментів і 

налаштувань для розробки програмного продукту. Використання 

програми AutoPlay Media Studio дозволило повністю реалізувати структуру 

посібника зі зручним графічним інтерфейсом та додати мультимедійний 
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контент для реалізації всіх видів методичної діяльності студентів. 

Детальніше нами розглянуто нами у роботах  [18; 20; 28]. 

Електронний навчальний посібник виконано у форматі, що допускає 

систему навігації, яка дає можливість користувачеві оптимально 

переміщатися по розділах посібника. Організаційно-технологічні можливості 

застосування посібника полягають, перш за все, у можливості працювати в 

різних режимах. Студенти мають змогу ознайомитися із задачами 

здоров’язбережувального змісту, учитель може використовувати його під час 

проведення уроків, а учні мають додаткову можливість навчатися в зручний 

для себе час, у зручному місці і зручному темпі. Особливістю електронного 

посібника є також і те, що він може бути і довідником, і тренажером. 

Важливим моментом застосування цього посібника є економія часу в пошуку 

потрібного матеріалу до уроку. 

Запропонований електронний посібник спрямований на: 

- формування професійної компетентності майбутнього вчителя, 

математичної та здоров’язбережувальної компетентностей учнів; 

- оволодіння теорією і практикою не тільки передачі математичних знань, 

а й збереження здоров’я інших; 

- визначення можливостей математики як навчального предмета щодо 

формування здорового способу життя усіх, хто оточує. 

Матеріал електронного посібника викладено в логічній послідовності та 

в доступній формі. Електронний навчальний посібник «Збірник задач з 

математики валеологічного спрямування для учнів 5 – 9 класів» складається 

із двох розділів: І розділ – нормативна база; ІІ розділ – практична частина 

(види задач валеологічного змісту), які подано на рис. 2.3. 
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Рис. 2.3. Зміст посібника 

І розділ електронного посібника спрямований на ознайомлення 

студентів із нормативними документами, які визначають особливості 

формування та збереження здоров’я підростаючого покоління в процесі 

навчання (Державний стандарт базової загальної середньої освіти, Концепція 

«Нова українська школа», Програма з математики для учнів 5 – 9 класів та 

методичні рекомендації щодо вивчення математики). Названі документи 

відкриваються у форматі doc та доступні для завантаження. 

Матеріали першого розділу студенти та вчителі зможуть 

використовувати з метою ознайомлення та аналізу новітніх процесів у 

системі освіти, а також під час підготовки до уроків. 

Другий розділ містить різні види текстових задач валеологічного змісту,  

які стосуються низки проблем: 

– раціональне харчування; 

– спорт;  

– здоровий спосіб життя;  

– екологія;  

– безпека руху. 

Мабутній учитель повинен усвідомити, що розв’язування задач із 

конкретним валеологічним змістом викликає в учнів позитивні емоції як до 
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вивчення математики, так і до розглянутої проблеми. Розширюється 

життєвий досвід учнів, формується соціальне та духовне здоров’я дитини, 

розвиваються естетичні та моральні якості особистості, розширюється 

простір для вибору професії, прийняття валеологічно обґрунтованих рішень, 

наповнення змісту математики особистісним смислом для учнів. Огляд 

матеріалів посібника подано у додатку М. 

Зазначене методичне забезпечення використовувалося під час 

організації та проведення аудиторної (вивчення дисциплін «Елементарна 

математика», «Методика навчання математики», «Вибрані питання методики 

навчання математики») та позааудиторної (гурток «Елементи валеології у 

ШКМ» ) освітньої діяльності студентів у ЗВО. 

Серед освітніх трендів особливої уваги заслуговує використання M-

learning мобільного навчання в освітньому процесі. M-learning поширюється 

завдяки розвитку технології мобільного зв’язку, що базується на застосуванні 

мережі Інтернет і в майбутньому може стати потужним засобом підвищення 

успішності навчання на всіх етапах становлення особистості – від 

загальноосвітньої школи до вищої освіти.  

Термін «Мобільне навчання» означає використання мобільних та 

портативних ІТ-пристроїв, портативних комп’ютерів PDA (Personal Digital 

Assistants), мобільних телефонів, ноутбуків і планшетних ПК у процесі 

навчання. Зараз існує низка хмарних інструментів, які дозволять реалізувати 

принципи мобільного навчання [111]. 

Одним із різновидів мобільного навчання, який популярний в 

освітньому процесі, є QR-код (у перекладі з англійської «quickresponse» 

означає «швидкий відгук»). Закодувати цим кодом можливо що завгодно: 

відео з якогось сайту, сторінку в соціальних мережах, номер телефона.  

В освітніх цілях можна: 

–  закодувати посилання, яке спрямовує учнів на освітній сайт з 

інформацією, що допомагає розв’язати задачу; 

–  розмістити такі коди на інформаційних стендах; 
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–  використовувати QR-код безпосередньо на уроці у вигляді 

закодованих завдань контрольної роботи або тесту для перевірки засвоєння 

навчального матеріалу учнями тощо [18]. 

Під час виконання лабораторних занять з МНМ студентам варто 

запропонувати розробити завдання та закодувати його в QR-коді. 

На рисунку 2.4. наведено приклад QR-

коду, під яким зашифровано завдання для 

учнів 6 класу з теми «Відсотки». Зчитавши 

код, учні отримують доступ до 

інтерактивної вправи, розробленої в 

середовищі LearningApps.org (рис.2.5.).  

 QR-коди на сьогодні є одним із популярних, але не єдиних засобів так 

званого мобільного навчання, яке поширюється завдяки розвитку технологій 

мобільного зв’язку.  

У процесі навчання математики важливим є питання контролю 

успішності учнів та оцінювання рівня їхніх навчальних досягнень. Нині 

сучасна система освіти вимагає від учителя, поряд із традиційними методами 

оцінювання набутих знань та компетенцій, застосовувати й інноваційні 

методи та підходи. До таких методів належать різні форми тестування, листи 

самооцінювання та взаємооцінювання, щоденники виконаної роботи тощо. 

Найбільшої популярності серед інноваційних методів набуває комп’ютерне 

тестування. Комп’ютерне тестування є дуже привабливим, тому що має 

значні переваги перед паперовим тестуванням: 

 

Рис. 2.4.  Приклад QR-коду 

   

   

Рис. 2.5.  Приклад закодованого завдання 
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- дозволяє учням отримати результат одразу після тестування, що 

підвищує їхню довіру до результату; 

- ставить учнів у рівні умови як під час контролю, так і в процесі 

оцінювання, оскільки виключає суб’єктивізм учителя; 

- економить час, оскільки учні не витрачають його на заповнення 

бланків; 

- учитель зовсім не витрачає часу на перевірку завдань. 

Тому на лабораторних заняттях з МНМ під час вивчення теми 

«Контроль навчально-пізнавальної діяльності» варто наголосити студентам, 

що організувати перевірку навчальних досягнень учнів можна з допомогою 

вже згаданого вище сервісу LearningApps.org. Проте передбачені програмою 

шаблони вправ дещо обмежують спектр завдань для перевірки. Крім того, 

назване середовище краще підходить для фронтальної роботи з усім класом. 

Індивідуальну діагностику успішності учнів можна ефективно організувати 

за допомогою сервісів для локального тестування, серед яких достатньо 

вдалою є програма easyQuizzy. Доцільно запропонувати студентам розробити 

тест валеологічного спрямування. Для прикладу наведемо фрагмент 

розробленого нами тесту з теми «Відсотки» для учнів 5 класу в цій 

контрольно-діагностичній системі (рис. 2.6).  

 

Рис. 2.6.  Приклад тестового завдання 

http://easyquizzy.ru/
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Програма дозволяє конструювати тестові завдання різних видів, 

додавати графічні об’єкти та формули, встановлювати часові обмеження на 

виконання тесту. Автор може обрати систему оцінювання або застосувати 

власну шкалу. Після завершення тестової перевірки учень одразу отримує 

підсумковий звіт. Дуже зручно те, що процедура збереження тесту формує 

незалежну програму, яку можна скопіювати на будь-який комп’ютер. 

Можливості використання ІКТ дозволяють виробити адекватне 

ставлення особистості до свого здоров’я, позитивно сприймати просвітницькі, 

оздоровчі, профілактичні заходи, оскільки знання з валеології необхідні як 

для професійної діяльності, так і для особистого життя майбутніх педагогів. 

Вагому роль у методичному забезпеченні для здійснення валеологічного 

супроводу в закладах загальної середньої освіти відіграють фахові журнали. 

Щоб підготувати вчителя до використання науково-популярних видань у 

його професійній діяльності, перш за все необхідно сформувати в нього 

позитивну мотивацію. Маючи позитивну мотивацію, учитель порівнює 

можливості застосування наявних засобів масової інформації в умовах 

навчального середовища. Однак як правильно, а головне – ефективно їх 

застосовувати у професійній діяльності, залежить від його підготовки до 

роботи з науково-популярними виданнями. Зокрема, для формування знань і 

вмінь майбутніх педагогів застосовувати фахові видання в урочній та 

позаурочній діяльності вчителя математики необхідно постійно залучати їх 

до наукової діяльності.  

Серед фахових журналів, які рекомендовані майбутнім учителям 

математики для використання у професійній діяльності, відзначимо такі: 

✓ «Математична газета» – газета для вчителів математики видавництва 

«Світоч», у якій запропоновано розробки сучасних уроків, цікаві задачі, 

олімпіади, тематичне планування уроків; 

✓ «Математика в рідній школі» – щомісячний науково-методичний 

журнал видавництва «Педагогічна преса» для вчителів математики, у якому 

публікуються наукові статті, методики навчання, розробки уроків; 
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✓ «Математика в школах України» – практичний журнал учителя 

математики, який містить інструктивні матеріали, методичні рекомендації 

щодо вивчення окремих тем, підготовки до ЗНО і ДПА, розробки уроків, 

дидактичні матеріали на бланках для копіювання, завдання олімпіад, 

конкурсів та їх розв’язання, комп’ютерні презентації до уроків. 

Робота з періодичними фаховими виданнями допоможе майбутнім 

учителям математики ознайомитися із досвідом учителів-практиків, 

методистів та викладачів, а також навчитися розробляти уроки відповідно до 

нових вимог.  

Отже, реалізація третьої умови (набуття майбутніми учителями 

математики досвіду використання та удосконалення методичного 

забезпечення здійснення валеологічного супроводу освітнього процесу) 

уможливлює підвищення якості професійної підготовки студентів та 

спрямована на формування готовності майбутніх учителів математики до 

використання та розробки методичного забезпечення здійснення 

валеологічного супроводу навчання учнів. 

Отож, у дослідженні обгрунтовані такі педагогічні умови: формування 

позитивної мотивації майбутніх учителів математики до здійснення 

валеологічного супроводу навчання учнів; оновлення змісту, форм та методів 

фахової підготовки майбутніх учителів математики, що сприяє формуванню 

у студентів валеологічної компетентності; набуття майбутніми учителями 

математики досвіду використання та удосконалення методичного 

забезпечення здійснення валеологічного супроводу освітнього процесу. 

 

 

Висновки до другого розділу 

 

1. У результаті дослідження побудовано та теоретично обґрунтовано 

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи. Теоретико-
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методологічний блок моделі досліджуваного процесу відображає соціальне 

замовлення, мету діяльності й завдання, що її конкретизують, методологічні 

підходи та принципи успішної реалізації модельованого процесу. Змістово-

процесуальний блок моделі визначає її етапи реалізації, зміст, форми, засоби, 

методи взаємодії, педагогічні умови. Результативний − репрезентує 

структуру готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи, критерії її 

діагностування, показники та рівні сформованості, а також окреслений 

результат.  

2. Підготовка майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи передбачає кілька 

послідовних етапів її реалізації, кожен із яких відрізняється своєю метою і 

змістом: підготовчий, мета якого полягає у забезпеченні змістовної 

методичної підготовки студентів до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів; організаційно-діяльнісний, що передбачає комплексне 

формування опорних знань і вмінь (валеологічних, педагогічних, 

методичних) для забезпечення валеологічного супроводу у процесі навчання 

учнів математики; практико-узагальнювальний спрямований на коригування 

й удосконалення підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу на уроках математики. Кожний етап 

спрямовується на досягнення певної мети, у відповідності до якої 

сформульовані його завдання і визначені шляхи їх реалізації. 

3. На основі аналізу психолого-педагогічних та методичних джерел, 

власних суджень визначено і охарактеризовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи: формування позитивної мотивації майбутніх 

учителів математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів 

(цю  умову розглянуто у розрізі двох підумов: усвідомлення майбутніми 

вчителями математики необхідності створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища навчання математики в школі; розуміння студентами 
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особливостей упровадження компетентнісного підходу до навчання в школі 

та формування здоров’язбережувальної компетентності учнів); оновлення 

змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів математики, 

що сприяє формуванню у студентів валеологічної компетентності; набуття 

майбутніми учителями математики досвіду використання та удосконалення 

методичного забезпечення здійснення валеологічного супроводу освітнього 

процесу  

4. У процесі реалізації першої педагогічної умови встановлено, що 

організація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів 

математики, яка сприяє формуванню розуміння ними особливостей 

упровадження компетентнісного підходу до навчання, та формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів має здійснюватися у два етапи 

– підготовчий (теоретичний) та практичний.  

Реалізація другої педагогічної умови здійснюється завдяки оновленню 

змісту фахової підготовки студентів шляхом, наповнення традиційних 

модулів навчальних дисциплін валеологічним змістом переважно за рахунок 

самостійної роботи студентів у підготовці відповідних форм навчання 

(розширення змісту індивідуальних та групових завдань, проєктної 

діяльності, курсових робіт, гурткової роботи тощо). 

Валеологічну компетентність майбутнього вчителя математики 

розглядаємо як здатність володіти знаннями, практичними вміннями та 

навичками щодо збереження та покращення як власного здоров’я, так і 

здоров’я інших, готовність та спроможність активно і свідомо реалізувати їх 

у професійній діяльності. 

У процесі реалізації третьої умови відбувається ознайомлення студентів із 

навчально-методичними посібниками та іншою навчально-методичною та 

фаховою літературою, що сприяє ефективному впровадженню 

валеологічного супроводу у процес навчання математики. 

Основні результати 2-го розділу висвітлено в публікаціях [17-32], [35], 

[36], [113]. 
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РОЗДІЛ 3 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ ДО 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ 

МАТЕМАТИКИ В ШКОЛІ 

 

 

3.1. Програма експериментального дослідження  

 

Теоретичний аналіз проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, 

здійснений у попередніх розділах, дав можливість: 

-  розробити структуру названої готовності; 

-  визначити критерії та показники, за якими можна оцінити рівень 

готовності майбутніх педагогів до здійснення та забезпечення валеологічного 

супроводу навчання математики; 

-  побудувати відповідну модель підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання, а також 

визначити та обґрунтувати педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання математики 

в школі.  

З метою перевірки ефективності педагогічних умов фахової підготовки 

майбутніх учителів до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів математики в основній школі проведено експериментальне 

дослідження.  

У науковій літературі педагогічний експеримент (від лат. еxperimentum – 

спроба, дослід) визначається як такий метод вивчення педагогічної дійсності, 

за допомогою якого дослідник активно і свідомо впливає на неї, створюючи 

штучні або використовуючи природні умови, необхідні для виявлення 

відповідної властивості [14]. 
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Науковці визначають експеримент у педагогічній діяльності як 

своєрідно сконструйований і здійснений педагогічний процес, що включає 

принципово нові його елементи і поставлений таким чином, що дає 

можливість глибше, ніж звичайно, бачити зв’язки між різними його 

сторонами і точно враховувати результат внесених змін [11]. 

Основною базою дослідження були Уманський державний педагогічний 

університет імені Павла Тичини, Вінницький державний педагогічний 

університет імені Михайла Коцюбинського, Полтавський державний 

педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Бердянський державний 

педагогічний університет. Усього в експериментальній роботі взяло участь 

32 викладачі ЗВО, 456 студентів і 115 учителів математики (Черкаської, 

Кіровоградської та Київської областей). 

Експериментальне дослідження передбачало:  

- розробку та теоретичне обґрунтування, експериментальну перевірку 

ефективності запропонованих педагогічних умов забезпечення 

валеологічного супроводу навчання математики в закладах загальної 

середньої освіти, які спрямовані на підвищення якості професійної 

підготовки вчителя, а також спроможні забезпечити підготовку вчителя 

математики до реалізації вимог Нової української школи в подальшій 

професійній діяльності;  

- визначення ефективності розробленої моделі підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів; визначення етапів експериментальної перевірки та аналіз результатів її 

упровадження в процес навчання ЗВО. 

Експериментальна частина дослідження мала на меті: 

1. Перевірку результатів упровадження розроблених нами педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів. 

2. Розробку відповідного навчально-методичного забезпечення та його 

впровадження в освітній процес ЗВО. 
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3. Виявлення рівня сформованості готовності майбутнього вчителя 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

 Експериментальна робота дослідження побудована відповідно до мети 

та завдань дослідження та передбачала: 

– вивчення сутності поняття «валеологічний супровід»; 

– обґрунтування стану сформованої готовності майбутніх учителів до 

створення та забезпечення валеологічного супроводу навчання математики; 

– розробку моделі підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу; 

– визначення етапів дослідницької роботи, розробку програми, 

діагностичного інструментарію; 

– вибір експериментальної бази дослідження; 

– проведення експерименту; 

– перевірку отриманих результатів. 

Експериментальна робота проводилася за трьома взаємопов’язаними 

етапами (констатувальний, пошуковий та формувальний) протягом 2014 – 

2020 років. Під час кожного етапу розв’язувалися конкретні завдання, які в 

процесі роботи характеризувалися певними результатами. Згідно із вимогами 

до проведення та оформлення результатів експериментальних досліджень 

розроблено програму екпериментальної перевірки готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу учнів на 

уроках математики. 

Таблиця 3.1.  

Програма експериментального дослідження 
Констатувальний 2014 – 2016 рр. 

Параметри Зміст етапу 

Завдання 1. Вивчити стан дослідженості проблеми у науковій, психологічній, 

педагогічній та методичній літературі (дисертаційні дослідження, 

монографії, наукові статті, методичні розробки тощо) та визначити 

найбільш ефективні напрями її розв’язання. 

2. Вивчити різні підходи до обґрунтування сутності поняття 

«валеологічний супровід». 

3. Проаналізувати сучасний стан фахової підготовки студентів 

педагогічних університетів до створення та забезпечення валеологічного 

супроводу навчання в школі. 
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Продовження таблиці 3.1. 
 4. Визначити наявний рівень готовності вчителів математики та 

студентів до створення та забезпечення валеологічного супроводу на 

уроках математики 

Методи  Теоретичні: аналіз і синтез, систематизація, класифікація, порівняння й 

узагальнення психолого-педагогічної та навчально-методичної 

літератури з проблеми дослідження, нормативно-законодавчих 

документів України про вищу освіту, навчальних програм із фахових 

дисциплін з метою систематизації теоретичних знань із досліджуваної 

проблеми. 

Емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, тестування, бесіди 

зі студентами, учителями та викладачами. 

 Пошуковий 2016 – 2018 рр. 

Параметри Зміст етапу 

Завдання 1. Розробити структуру готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

2. Визначити компоненти готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

3. Визначити та теоретично обґрунтувати педагогічні умови та 

компоненти моделі підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу на уроках математики. 

4. Вивчити та підібрати діагностичні методики перевірки компонентів 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу при розробці методики практичної реалізації 

визначених педагогічних умов. 

5. Обґрунтувати необхідність пошуку нових методичних підходів 

удосконалення математичної підготовки студентів, націленої на 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

Методи Теоретичні: аналіз і синтез, систематизація, класифікація, порівняння й 

узагальнення психолого-педагогічної та навчально-методичної 

літератури з проблеми дослідження, нормативно-законодавчих 

документів України про вищу освіту. 

Емпіричні: педагогічне спостереження за процесом навчання студентів 

та аналіз їх навчальної діяльності; вивчення документації й 

педагогічного досвіду для виявлення потенціалу окремих дисциплін 

методичного спрямування щодо формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів; анкетування, тестування, бесіди зі студентами, 

учителями та викладачами. 

 

Формувальний етап 2018 – 2020 рр. 

Завдання 1. Експериментально перевірити педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів. 

2. Апробувати методику формування готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи. 

3. Проаналізувати динаміку формування готовності впродовж чотирьох 

етапів навчання.  
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Продовження таблиці 3.1. 
 4. Упровадити матеріали для забезпечення освітнього процесу 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів. 

5. Статистично-кількісний аналіз результатів експерименту. 

Підведення підсумків експериментально-дослідної роботи 

Методи  Теоретичні: аналіз результатів педагогічного експерименту. 

Емпіричні: цілеспрямований педагогічний експеримент 

(констатувальний, пошуковий, формувальний) з метою апробації, 

систематизації та узагальнення фактичного матеріалу дослідження; 

Статистичні: математичне опрацювання емпіричних даних для 

доведення достовірності результатів педагогічного експерименту. 

 

 На констатувальному етапі (2014 – 2016 р.р.) відповідно до 

поставлених завдань проаналізовано стан дослідженості проблеми в науковій, 

психологічній, педагогічній та методичній літературі; 

- визначено теоретичні аспекти реформування системи освіти в 

контексті здоров’язбереження;  

- розглянуто різні підходи до тлумачення поняття «валеологічний 

супровід»; проаналізовано сучасний стан фахової підготовки студентів 

педагогічних університетів до створення та забезпечення валеологічного 

супроводу навчання в школі;  

- досліджено різні підходи до розв’язання питання впровадження 

валеологічного супроводу в систему освіти ЗЗСО, визначено проблеми, з 

якими стикаються учителі математики в процесі здійснення валеологічного 

супроводу, виокремлено проблеми підготовки майбутніх учителів 

математики в педагогічних ЗВО. 

 Результати отримані у процесі дослідження показали, що проблема 

формування готовності майбутніх учителів до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів неодноразово розглядалася різними вченими. 

Найбільше проблему розкрито і висвітлено стосовно підготовки майбутніх 

учителів початкових класів та вихователів дошкільних навчальних закладів. 

Стосовно підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу проблему висвітлено недостатньо, що потребує 

подальших досліджень. 
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Основними емпіричними методами констатувального експерименту 

були педагогічне спостереження, анкетування, тестування, бесіди зі 

студентами, учителями та викладачами. 

Діагностика на констатувальному етапі педагогічного експерименту 

дослідження передбачала розпізнавання, встановлення та вивчення ознак, що 

характеризують рівень сформованості готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики, виявлення педагогічних умов, що позитивно впливають на її 

формування, та причин, що гальмують позитивну динаміку розвитку цього 

показника педагогічного професіоналізму. 

Науковці Б. Бітінас [1] та О. Кочетов [12] під діагностикою педагогічних 

явищ розуміють вивчення результативності освітнього процесу в школі на 

основі змін у рівні вихованості та освіченості учнів, а також зростанні 

педагогічної майстерності вчителів. У нашому випадку це обставини, від 

яких залежить успіх упровадження валеологічного супроводу в процес 

навчання математики, і результативність підготовки студентів до його 

реалізації. 

Діагностика дає можливість визначити рівень мотивації до формування 

здорового способу життя в підростаючого покоління, ступінь сформованості 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів, зібрати інформацію про вираженість усіх її 

структурних компонентів, про ефективність оволодіння майбутніми 

вчителями теоретичними основами здоров’язбережувальної діяльності в 

процесі навчання математики, накопичення досвіду її здійснення в 

самостійній професійній діяльності. Зокрема, педагогічна діагностика сприяє 

виявленню недоліків і дозволяє планувати шляхи для усунення цих недоліків. 

 З метою вивчення проблеми дослідження, наявного рівня готовності 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів та визначення готовності студентів до майбутньої професійної 

діяльності, на констатувальному етапі проводилося опитування та 
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анкетування викладачів ЗВО, учителів математики та студентів. Крім того, 

вивчалося питання доцільності здійснення валеологічного супроводу на 

уроках математики та особливостей його впровадження в освітній процес.  

Експериментальне дослідження на базі ЗВО проводилося комплексно. В 

анкетуванні було задіяно 32 респонденти (Уманський державний 

педагогічний університет імені Павла Тичини, Вінницький державний 

педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Полтавський 

державний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, Бердянський 

державний педагогічний університет). 

Аналіз результатів анкетування викладачів ЗВО дозволив зробити такі 

висновки: 

1. Не існує єдиної думки, щодо підготовки студентів під час вивчення 

дисциплін математичного циклу до здоров’язбереження учнів: 50 % 

респондентів вважають, що обов’язково необхідно приділяти увагу 

підготовці студентів до здоров’язбереження учнів під час вивчення 

дисциплін математичного циклу; 41,7 % опитаних зазначають, що все 

залежить від теми заняття; і тільки 8,3 %  вважають  це не обов’язковим. 

2. На питання «Як часто Ви звертаєтесь до питання 

здоров’язбереження суб’єктів навчання на своїх заняттях?» викладачі 

відповіли: 58,3 % – інколи; 16,7 % – часто; 25 % – не постійно. 

3. Відповідаючи на питання «Під час вивчення дисциплін ви 

пропонуєте студентам завдання та задачі валеологічного та екологічного 

змісту?», думки викладачів розділилися таким чином: 75 % опитаних інколи 

пропонують студентам завдання та задачі валеологічного та екологічного 

змісту; 16,7 % вважають, що на такі задачі не вистачає часу; 8,3 % – не 

пропонують. 

4. Майже 92 % опитаних ознайомлені з Концепцією «Нової 

української школи», зокрема із упровадженням в освітній процес наскрізної 

лінії «Здоров’я та безпека», що свідчить про достатню поінформованість та 
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перспективи підготовки майбутніх учителів математики до 

здоров’язбереження учнів на уроках математики. 

5. Серед видів діяльності, які сприяють формуванню готовності 

майбутніх учителів математики до здоров’язбереження, викладачі назвали: 

10 % – проєктна діяльність; 25 % – встановлення міжпредметних зв’язків; 

22 % – використання інтерактивних методів навчання; 8 % – не пропонують 

ніяких.  

6. Стосовно наявної кількості навчально-методичних матеріалів, які 

сприяють підготовці студентів до здоров’язбереження учнів на уроках 

математики, респонденти зазначили: 50 % – вважають, що кількість 

недостатня; 50 % – не знають. 

7. Стан готовності викладачів щодо підготовки майбутніх учителів 

математики до здоров’язбереження відображено в результатах анкетування 

так: 33,3 % вважають її достатньою; 50 % – недостатньою; 16,7 % – не 

можуть відповісти. 

На основі аналізу результатів проведеного опитування серед викладачів 

було з’ясовано, що проблема підготовки студентів до здоров’язбереження 

учнів на уроках математики є актуальною і потребує нагального розв’язання. 

Із метою перевірки ставлення учителів-практиків із математики до 

впровадження валеологічного супроводу в процес навчання учнів нами 

проведено бесіди із учителями математики, відвідано та аналізовано уроки 

математики в школах. Учителі математики акцентували увагу на 

актуальності здоров’язбережувального навчання на уроках математики, але 

значна їх частина зазначали, що має проблеми із особливостями 

впровадження валеологічного супроводу в процес навчання та має 

недостатню педагогічну підготовку до забезпечення валеологічоного 

супроводу навчання учнів математики. Учителям було запропоновано 

відповісти на запитання анкети (див. додаток Н.1). 

В анкетуванні було задіяно 115 учителів математики ЗЗСО Черкаської, 

Київської та Кіровоградської областей.  
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На основі опрацювання відповідних анкет ми отримали такі результати: 

- 97,6 % опитаних учителів вважають, що проблема реалізації 

здоров’язбережувального навчання є важливою, у той час як 2,4 % вважають, 

що є важливіші питання; 

- на питання: «Як часто Ви звертаєтеся до питання здоров’язбереження 

учнів на своїх уроках?» – учителі відповіли так: 58,5 % – постійно; 41,5 % – 

інколи; 

 

Рис. 3.1.  Результати відповідей учителів математики на запитання «Як 

часто Ви звертаєтеся до питання здоров’язбереження учнів на своїх уроках?» 

- відповідаючи на питання: «До теми, що розглядається в підручнику, 

подаються задачі валеологічного та екологічного змісту. Чи акцентуєте ви на 

них увагу учнів? Чи пропонуєте учням розв’язувати їх?», думки вчителів 

розподілилися таким чином: 51,2 % – інколи: 36,6 % – постійно; 2,4 % – 

пропонують свої задачі; 2,4 % – використовують свої задачі; 2,4 % – не 

зустрічали таких; 2,4 % вважають, що задач валеологічного змісту 

зустрічається дуже мало; 2,4 % – у підручниках таких задач немає; 

- у відповідях на питання «Чи достатньою мірою підручники з 

математики містять матеріал валеологічного змісту?» не змогли дати 

відповідь 4 % вчителів і дати відповідь – 96 %. При цьому думки 

респондентів розподілилися таким чином: 42,5 % – вважають, що підручники 

містять задачний матеріал здоров’язбережувального змісту; 32,5 % – що 

мають цікавий матеріалм валеологічного змісту; 21 % респондентів, 

вважають, що підручники містять статистичні дані, що сприяють здійсненню 

валеологічного супроводу навчання учнів; 
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- на питання: «Чи відчуваєте Ви потребу в навчально-методичних 

матеріалах та інших виданнях, що містять матеріал валеологічного змісту?» 

82,9 % вважають, що – так; 14,6 % вважають, що – ні; 2,4 % – не знають; 

- відповідаючи на питання: «Які труднощі методичного характеру Ви 

відчуваєте при підготовці до уроку щодо здійснення валеологічного 

супроводу?», думки учителів розподілилися таким чином: 31,7 % учителів 

вважають, що не вистачає часу на пошук матеріалу валеологічного змісту; 

2,4 % – вказують на недостатній рівень власної підготовки до 

здоров’язбережувального навчання учнів; 63,4 % – вважають, що відсутня 

методична література з рекомендаціями щодо здійснення валеологічного 

супроводу уроків математики; 2,4 % – вказують на недостатній рівень 

власної підготовки до здоров’язбережувального навчання учнів, а також 

відсутність методичної літератури з рекомендаціями щодо здійснення 

валеологічного супроводу уроків математики; 

- на питання: «Які ваші пропозиції щодо підвищення рівня підготовки 

учителів здоров’язбережувального навчання учнів?» – думки вчителів такі: 

29,3 % вважають, що важливим є проведення семінарів із цієї проблеми; 

9,8 % учителів вказують на періодичний розгляд та обговорення цього 

питання на педагогічних радах; 29,3 % рекомендують більш детальний 

розгляд цього питання в процесі підвищення кваліфікації; 31,7 % вважають за 

необхідне видання відповідних методичних рекомендацій та посібників. 

Оцінили ступінь своєї готовності до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів 92 % опитаних. Не дали відповіді на це питання 

8 %. Зокрема, 58,5 % вважають, що мають достатню підготовку до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів; 22 % – не достатню; 

«Не можу відповісти»,  – дали відповідь  11,5 % респондентів. 

Результати анкетування вчителів математики показали недостатню 

інтенсивність упровадження валеологічного супроводу в освітній процес, 

більшість з опитаних вважають, що проблема здоров’язбереження в освіті є 

актуальною, але недостатнім є рівень підготовки вчителів до 
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здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики. Одержані 

результати підтвердили необхідність переосмислення  

і коригування поглядів на роль, функції, цілі та завдання підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів. 

Із метою перевірки рівня мотивацї до майбутньої професійної діяльності 

в майбутніх учителів математики щодо забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів нами було проведено анкетування студентів (див. 

додаток Н.2).  

Результати анкетування свідчать про те, що у майбутніх учителів 

математики слабо розвинена мотивація до майбутньої професійної діяльності 

щодо забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів.  

Для діагностики ціннісних орієнтацій було використано методику 

М. Рокича «індивідуальних ієрархій цінностей» (див. додаток Н.3). Цей 

метод став досить популярним – метод прямого ранжування цінностей, які 

згруповано у два списки: термінальні та інструментальні цінності. Масштабні 

дослідження, проведені вченим із застосуванням цього методу на вибірці 

США, дозволили виявити та проаналізувати залежність заявленої значущості 

(рангу) різних цінностей до таких змінних, як стать, вік, соціальний статус, 

багатство, освіта, політичні переконання [10]. 

Згідно з методикою, 48,9 % студентів обрали цінності, які 

характеризують професійну реалізацію («цікава робота», «активне діяльне 

життя», «упевненість у собі», «творчість»); 31,3 % студентів поставили 

цінності-цілі («здоров’я», «любов», «розваги», «воля», «продуктивне життя») 

на перше місце, 19,8 % студентів обрали на перші місця такі цінності: «краса 

природи і мистецтва», «життєва мудрість», «пізнання», «розвиток», 

«матеріально забезпечене життя». Ранжуючи другий список за цінностями-

засобами, 42,8 % студентів обрали на перші місця етичні цінності: 

вихованість, відповідальність, терпимість, чуйність, а також цінності 

професії: старанність, освіченість, самоконтроль, ефективність у справах, що 
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належать до показників мотиваційно-ціннісного критерію. 20,4 % студентів 

обрали на перше місце з цінностей-засобів індивідуальні й конформістські 

цінності: незалежність, непримиренність до недоліків у собі та інших, високі 

запити, вимоги до життя, високі домагання. У 36,8% студентів не встановлені 

закономірності в ранжуванні цінностей-засобів, можливо, через їх 

несформованість або нещирість відповідей.  

У ході констатувального експерименту визначено, що для студентів 

серед термінальних цінностей на другому місці мають значення: здоров’я, 

цінності особистого життя, спілкування, матеріальні цінності, а серед 

інструментальних – етичні цінності (чесність і вихованість). 

Відповідно до проведеного опитування, можемо зробити висновки, що 

цінності особистого життя («здоров’я», «любов», «розваги», «воля», 

«продуктивне життя») студенти не відносять на перше місце. У зв’язку з цим, 

у професійній підготовці вчителя математики особливу увагу варто 

приділяти формуванню цінностей особистого життя, адже саме такі цінності 

повинні стати головною мотивацією в майбутній професійній діяльності до 

здоров’язбережувального навчання учнів.  

Отримані дані про мотиваційний компонент сформованості в майбутніх 

учителів математики готовності до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів свідчать, що мотивація до майбутньої професійної діяльності, 

спрямована на здоров’язбереження учнів у процесі навчання математики, 

досить низька; небагато студентів мають схильність до педагогічної 

діяльності, спрямованої на здоров’язбережувальну проофесійну діяльність та 

не усвідомлюють залежність майбутніх життєвих успіхів від якості, здобутих 

у педагогічних ЗВО компетентностей для забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів. 

У ході констатувального експерименту визначався рівень сформованості 

в майбутніх учителів математики знань із теорії здоров’язбережувальної 

діяльності в процесі навчання математики та необхідних умінь як складових 
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когнітивного компонента їхньої готовності до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів математики. 

 Сформованість готовності до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів за когнітивним компонентом визначалася за такими 

методиками: 

1. Для виявлення знань, необхідних учителям для реалізації 

здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики, 

респондентам було запропоновано назвати ці знання. (див. додаток Н.4). 

Зокрема, 58,9 % опитаних вказали, що важливими є знання сутності та 

специфіки здоров’язбережувального навчання учнів на уроках математики; 

16,8 % респондентів назвали знання вікових особливостей учнів; а 24,3 % – 

знання методів і форм організації здоров’язбережувального навчання учнів 

на уроках математики (рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Результати відповідей студентів на запитання: «Які знання 

необхідні майбутнім учителям для реалізації здоров’язбережувального 

навчання учнів на уроках математики?» 

Для того, щоб з’ясувати, чи знають майбутні фахівці поняття 

«валеологічний супровід», нами було розроблено анкету (див. додаток Н.5). 

Із аналізу проведеного анкетування можемо зробити висновок, що 61,9 % 

студентів розуміють сутність поняття «валеологія»;  
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Рис. 3.3. Результати відповідей студентів на запитання: «Що таке 

валеологія?» 

– 100 % студентів вважають, що на здоров’я учнів впливає відсутність 

пріоритету здоров’я та мотивації до ведення здорового способу життя як 

провідного чинника збереження й зміцнення здоров’я;  

– 85,7 % студентів відзначають, що роль учителя математики в 

пропагуванні здорового способу життя учнів є важливою;  

– 71,4 % опитаних готові до самостійної і творчої організації та здійснення 

валеологічного супроводу навчання математики;  

– 52,4 % зазначили, що не знайомі з досвідом забезпечення валеологічного 

супроводу навчання математики в школах міста чи області, 33,3 % – навпаки, 

знають про нього;  

– 52,4 % опитаних вважають, що у формуванні готовності майбутніх 

учителів математики до створення і забезпечення валеологічного супроводу 

допомагає проходження педагогічної практики; 23,8 % опитаних зазначили, 

що проходження педагогічної практики не допомагає у формуванні 

готовності майбутніх учителів математики до створення й забезпечення 

валеологічного супроводу;  

– 38,1 % студентів вважають, що необхідно більше уваги приділяти 

підготовці майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу в школі під час вивчення дисципліни «Методика навчання 

математики»; 23,8 % вважають, що під час вивчення педагогіки; у 19 % 

студентів думки розділилися на дисципліни валеологію, ОП і БЖ. 
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На основі даних можемо зробити висновки, що значна кількість 

студентів зацікавлена в розв’язанні проблеми здоров’язбереження та 

формування здорового способу життя учнів на уроках математики. Однак 

аналіз відповідей підтверджує актуальність цієї проблематики та 

необхідність подальшого підвищення ефективності підготовки майбутніх 

учителів до здоров’язбереження учнів на уроках математики.   

Для того, щоб визначити рівень комунікативних умінь майбутніх 

педагогів, ми скористалися «Тестом на визначення рівня комунікабельності» 

(В. Ряховського) (див. додаток Н.6). Щоб визначити коефіцієнт 

комунікабельності, студентам потрібно було відповісти на 16 запитань 

(«так», «ні», «інколи»). За результатами тесту від 32-30 балів отримали 6 % 

студентів (початковий рівень); від 29-25 балів – 28 % респондентів (середній 

рівень); від 24-17 балів отримали 49 % опитаних (достатній рівень); від 0-16 

балів отримали 13 % студентів (високий рівень). 

Відповіді студентів на запитання анкет, співбесіди та спостереження за 

процесом навчання дають підстави стверджувати, що майбутні вчителі 

математики не цікавляться впровадженням здоров’язбережувальних 

технологій у процес навчання математики, але вважають, що в ході 

підготовки майбутнього вчителя математики варто включити питання про 

використання здоров’язбережувальних технологій у навчанні математики. 

Проілюструємо отримані результати анкети (див. додаток Н.7).  

На запитання: «Чи цікавитеся Ви використанням 

здоров’язбережувальних технологій, зокрема, у математичній освіті?» – 

студенти дали такі відповіді: позитивно відповіли – 11,2 %, негативно 

відповіли – 62,3 %, 26,5 % студентів відповіді не дали. 

На запитання анкети: «Чи маєте Ви інтерес до здійснення 

валеологічного супроводу на уроках математики?» – були отримані такі 

відповіді: так – 19 %, іноді маю – 33 %, ні – 48 %. 

На запитання: «Чи є у Вас бажання брати участь у забезпеченні 

валеологічного супроводу процесу навчання математики?» – позитивно 
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відповіли 16 % майбутніх учителів, негативно – 38 %. Варіант «важко 

відповісти на це питання» обрали 45 %. 

 На запитання: «Чи хотіли б Ви в майбутньому здійснювати 

здоров’язбережувальну діяльність на уроках математики?» – думки 

респондентів розділилися таким чином: 31 % відповіли – так, 38,3 % – ні, 

30,7 % зазначили, що їм важко відповісти. 

 Аналіз відповідей на запитання: «Чи вважаєте Ви, що в університеті 

необхідно здійснювати цілеспрямовану підготовку майбутнього вчителя 

математики до здоров’язбережувальної діяльності учнів на уроках 

математики?» – показав, що 25 % студентів віддали перевагу такій підготовці, 

48 % відповіли – «ні», 27 % – не змогли дати відповіді. 

 Із відповідей на запитання «Створення яких умов в університеті, на 

Ваш погляд, буде в першу чергу сприяти підвищенню ефективності процесу 

підготовки майбутнього вчителя математики до здоров’язбереження учнів на 

уроках математики?» розподіл був таким: 41 % студентів вважаєть, що все 

залежить від оновлення змісту освіти; 18 % від підвищення професійної 

компетентності викладачів та студентів; 16 % думають, що підтримка 

ініціатив викладачів та студентів є важливою; 25 % студентів наголошують 

на необхідності відповідного навчально-методичного забезпечення. 

У процесі навчання математики вчителі намагаються впроваджувати 

здоров’язбережувальні технології, але більшість із них погано орієнтується в 

термінологічному апараті здоров’язбережувальної діяльності та не мають 

достатнього рівня підготовки для подолання труднощів у забезпеченні 

валеологічного супроводу навчання учнів. 

Ставлення майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання, зокрема до здоров’язбережувального 

навчання учнів, можна охарактеризувати як нейтрально-негативне, рівень 

обізнаності в ключових поняттях здоров’язбережувального навчання низький, 

не достатньо усвідомлене розуміння особливостей та напрямків забезпечення 

валеологічного супроводу в процесі навчання математики, що пов’язане з 
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неусвідомленістю потреби в здійсненні такої діяльності, відсутністю системи 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу в педагогічних університетах. 

 Зібрані дані свідчать про недостатню сформованість у майбутніх 

учителів математики когнітивного компонента готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. Тому 

зусилля викладачів закладів вищої освіти повинні бути спрямовані на 

забезпечення єдності теоретичної та практичної підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів (здоров’язбережувального навчання учнів математики).  

 На пошуковому етапі (2016 – 2018 р.р.), відповідно до завдань 

експериметальної роботи, визначено компоненти, критерії та показники 

сформованої готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів; обґрунтовано педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів; розроблено модель підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів у 

закладах загальної середньої освіти. 

 У процесі експериментального дослідження ми визначили педагогічні 

умови, реалізація яких, на нашу думку, може позитивно вплинути на 

досліджуваний нами феномен – підготовку студентів до здійснення 

валеологічного супроводу навчання математики в школі: 

1. Формування позитивної мотивації майбутніх учителів математики до 

здійснення валеологічного супроводу навчання учнів. 

Означену  умову варто розглядати у розрізі двох підумов: 

–  усвідомлення майбутніми вчителями математики необхідності 

створення здоров’язбережувального освітнього середовища навчання 

математики в школі; 
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–  розуміння студентами особливостей упровадження 

компетентнісного підходу до навчання в школі та формування 

здоров’язбережувальної компетентності учнів; 

2. Оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх 

учителів математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності. 

3. Набуття майбутніми учителями математики досвіду використання та 

удосконалення методичного забезпечення валеологічного супроводу 

освітнього процесу. 

 Для дослідження першої педагогічної умови здійснено аналіз основних 

нормативних документів, які визначають зміст здоров’язбереження в освіті. 

Розкрито сутність понять «усвідомлення» та «розуміння». Для того, щоб 

студентам усвідомити необхідність створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища навчання математики в школі, насамперед, потрібно 

керуватися виключно пізнавальними мотивами і бути вкрай зацікавленими в 

збагаченні свого фахового педагогічно-валеологічного потенціалу. Реалізація 

цієї умови, на нашу думку, має здійснюватися в трьох напрямах: а) під час 

аудиторної роботи; б) під час позааудиторної роботи; в) під час проходження 

студентами педагогічної практики. 

Друга педагогічна умова спрямована на формування всіх трьох 

компонентів готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів, як складника загальної готовності 

студентів до професійної діяльності: мотиваційного (ставлення), 

когнітивного (знання), операційно-діяльнісного (уміння й навички). 

З’ясовано актуальність і своєчасність цієї педагогічної умови стосовно 

здоров’язбережувальної складової змісту загальної середньої освіти, що 

підкреслюється в «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період 

до 2021 року».  

Реалізація третьої педагогічної умови спрямована на набуття 

майбутніми учителями математики досвіду використання та удосконалення 
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навчально-методичного забезпечення здійснення валеологічного супроводу 

на уроках математики. Це посібники, методичні рекомендації, статті в 

періодиці, електронні програмні засоби, тренажери, тестові програми, 

дидактичні матеріали, індивідуальні завдання для самостійної роботи учнів.  

 У результаті цього етапу експерименту відібрано матеріал для 

формувального експерименту, обрано критерії, показники та рівні готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу на 

уроках математики. 

Третій етап експериментальної роботи – формувальний. Він проводився 

у 2018 – 2020 рр.. на базі: Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Його завдання передбачали:  

1.  Реалізацію авторської методики та педагогічних умов підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу. 

2. Статистично-кількісний аналіз результатів експерименту. 

3. Підведення підсумків експериментально-дослідної роботи. 

Формувальний етап передбачав здійснення та реалізацію в освітньому 

середовищі університету педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу, встановлення 

результатів, проведення контрольних зрізів. Цей етап включав у себе обробку 

отриманих даних, їх зіставлення з метою, якісний і кількісний аналіз, 

коригування гіпотези, опис ходу і результатів експерименту.  

На кожному з етапів експериментальної роботи (початок та кінець 

експерименту) для розв’язання поставлених завдань застосовувався комплекс 

методів як теоретичного, так і емпіричного характеру. 
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Результати теоретичного пошуку й дослідно-експериментальної роботи 

відображено в дисертації, статтях, матеріалах конференцій, визначено 

перспективи подальших досліджень означеної проблеми. 

Упродовж усього періоду експериментальної роботи ми брали учать у 

розробці, апробації та практичному впровадженні робочих програм з 

елементами підготовки студентів до здоров’язбереження, здійснювали 

навчально-методичну, науково-організаційну і навчальну діяльність, що 

полягала в підготовці майбутніх учителів математики закладів загальної 

середньої освіти до забезпечення валеологічного супроводу на уроках 

математики. 

 

 

3.2. Організація та результати експериментального дослідження 

 

Третій етап експериментального дослідження – формувальний 

проводився в 2018 – 2020 р.р.. на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини, Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського, Полтавського державного 

педагогічного університету імені В. Г. Короленка, Бердянського державного 

педагогічного університету. 

Метою формувального експерименту була перевірка ефективності 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи. 

Для досягнення мети були поставлені такі завдання: 

– розробити методику проведення формувального експерименту; 

– підготити методичні матеріали для проведення експерименту; 

– упровадити розроблені педагогічні умови в практику підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів; 

Перевірено ефективність запропонованих педагогічних умов. 
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Експериментальним дослідженням були охоплені студенти 

спеціальності 014.04 Середня освіта (Математика) освітньо-кваліфікаційного 

рівня бакалавр. На всіх трьох етапах формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів використовувалися запропоновані нами методи, форми та засоби. 

Із метою перевірки ефективності запропонованих нами педагогічних 

умов підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу студенти були розділені на експериментальні та 

контрольні групи. 

Для відбору студентів у зазначені групи маємо визначити найменшу 

кількість студентів у них. Такі обрахунки здійснимо за формулою [15]: 

2

2 )1(

oa

ppt
n

−
= , де (3.1.) 

n –  кількість студентів у групі; 

t – коефіцієнт (1,96) при вірогідності Р (0,95); 

а0  –  ймовірність допустимої помилки (5 %). 

Обрахунки за цією формулою засвідчили, що мінімальна кількість 

студентів у контрольній і експериментальній групах має складати по 18 осіб. 

Саме таку кількість студентів взято за робочий обсяг у контрольній групі та 

20 осіб – в експериментальній.  

У ході формувального експерименту було відібрано 2 групи: 

експериментальну у якій проводилося навчання майбутніх учителів основ 

здоров’язбережувального навчання учнів; контрольну, у якій здійснювали 

звичну підготовку майбутніх учителів математики, у змісті, формах, методах 

та засобах навчання студентів не передбачалися спеціальні зміни, які 

спрямовані на підготовку майбутніх учителів математики на 

здоров’язбереження учнів. 

До експерименту було залучено 456 студентів (216 – контрольна група, 

240 – експериментальна). 
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Для організації навчального процесу в експериментальних групах було 

розроблено відповідне методичне забезпечення, а саме: 

- внесено зміни до робочих програм навчальних дисциплін «Методика 

навчання математики», «Елементарна математика»; 

- видано навчально-методичний посібник «Елементи валеології у 

ШКМ»; 

- створено електронний посібник «Збірник задач валеологічного змісту 

для учнів 5 – 9 класів»; 

- розроблено тренінг «Математика за здоровий спосіб життя»; 

- організовано роботу наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ»; 

- засоби діагностики спрямовані на формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи. 

Усі учасники формувального експерименту були ознайомлені із 

структурою підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів та критеріями перевірки готовності 

майбутніх учителів математики до такої професійної діяльності. 

У таблиці 3.2 наведено засоби діагностики, що використовувалися для 

з’ясування сформованості кожного критерію готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи. 

Таблиця 3.2.  

Засоби діагностики сформованої готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 
№ Критерії та показники виявлення 

готовності до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання 

учнів 

Засоби діагностики 

М
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

Мотиваційно-ціннісний критерій 

 

– ціннісне ставлення до формування 

здорового способу життя в 

підростаючог о покоління, до 

здоров’язбереження учнів на уроках 

математики; 

– методика М. Рокича «Ціннісні 

орієнтації»; 

–  методика Є. Рогова «Оцінки 

професійної спрямованості особистості 

вчителя»; 
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Продовження таблиці 3.2. 
 

М
о
ти

в
ац

ій
н

и
й

 

к
о
м

п
о
н

ен
т 

– пізнавальний інтерес до майбутньої 

професії; 

– наявність потреби в саморозвитку та 

самовдосконаленні 

–  «Мотивація професійної 

діяльності» (методика К. Замфір у 

модифікації А. Реана) 

К
о
гн

іт
и

в
н

и
й

 к
о
м

п
о
н

ен
т 

Когнітивно-валеологічний критерій 

– знання з валеології, педагогіки, 

методики навчання математики, які 

необхідні для успішної 

здоров’язбережувальної діяльності в 

процесі навчання математики; 

– здоров’язбережувальна спрямованість 

дій учасників освітнього процесу 

- тест для визначення рівня знань 

молоді про здоров’я; 

опитувальник на визначення рівня 

сформованості знань із проблем 

здоров’язбереження; 

- оцінювання діяльності

 студентів викладачами, керівниками 

педагогічної практики, аналіз 

діяльності студентів на практичних

 та лабораторних заняттях із 

методичних дисциплін; 

- вправи на уміння організувати 

здоров’язбережувальне навчання учнів 

на уроках математики;  

- розробка конспектів уроків з 

математики валеологічного 

спрямування 

О
п

ер
ац

ій
н

о
-д

ія
л
ь
н

іс
н

и
й

 к
о
м

п
о
н
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Діяльнісний критерій 

– уміння здобувати, поповнювати й 

розширювати свої знання, у тому числі з 

математики та здоров’язбережувальної 

діяльності; 

– здатність організовувати 

здоров’язбережувальну діяльність та 

активізувати навчальну діяльність 

відповідно до цілей освітнього процесу 

та цільових орієнтирів розвитку 

особистості; 

– уміння впроваджувати 

здоров’язбережувальні технології, методи, 

форми, засоби та прийоми навчання 

математики 

- опитувальник для діагностики 

комунікативних та організаторських 

здібностей; 

- тест «Діагностика творчого 

потенціалу та креативності»; 

- тест «Самооцінка сили волі»; 

- роботи на лабораторних та 

практичних заняттях;  

- оцінювання проєктів, підготовлених у 

процесі навчання методичних 

дисциплін і проходження педагогічної 

практики; 

- оцінювання виконаних курсових робіт 
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Організація та результати початку формувального етапу дослідження 

Для виявлення рівня готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів за мотиваційним 

компонентом на початку формувального етапу дослідження ми 

користувалися такими методиками: методикою М. Рокича «Ціннісні 

орієнтації», методикою Є. Рогова «Оцінки професійної спрямованості 

особистості вчителя», методикою К. Замфір у модифікації А. Реана 

«Мотивація професійної діяльності». 

Відповідно, загальний коефіцієнт сформованості певного компонента 

для експериментальної та контрольної групи визначався способом виведення 

середнього арифметичного значення всіх коефіцієнтів (результатів) кожної 

методики за формулою 

3

 КмКмКм 1.31.21.1. ++
=Км                                   (3.2.) 

Км – коефіцієнт мотиваційного компонента; 

Км1.1 – коефіцієнт результатів методики М. Рокича «Ціннісні орієнтації»; 

Км1.2 – коефіцієнт результатів методики Є. Рогова «Оцінки професійної 

спрямованості особистості вчителя»; 

Км1.3 – коефіцієнт результатів методики вивчення мотивації професійної 

діяльності (методика К. Замфір у модифікації А. Реана). 

Так, для виявлення ціннісних орієнтацій майбутніх учителів 

математики ми скористалися методикою «Ціннісні орієнтації» М. Рокича 

(див. додаток П.1). 

При обробці результатів ми керувалися групами ціннісних орієнтацій, 

запропонованих автором методики. Тому, ураховуючи об’єкт нашого 

дослідження (підготовку майбутніх учителів математики в педагогічних 

університетах), вважаємо, що: 

- сформованість групи цінностей професійної самореалізації та 

особистого життя характеризує високий рівень; 
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- група цінностей самоствердження та прийняття інших свідчить про 

достатній рівень; 

- етичні цінності, цінності спілкування та справи характеризує середній 

рівень; 

- сформованість лише конкретних та абстрактних цінностей визначають 

початковий рівень 

Отже, аналіз результатів показує, що сформованість ціннісних 

орієнтацій на високому рівні у студентів ЕГ становить 6,1 %, у КГ – 5,7 %; на 

достатньому рівнів в ЕГ у 35,4 %, відповідно, у КГ у 35,1 %; на середньому 

рівні у 32,8 % респондентів ЕГ та 31,6 % – у студентів КГ; на початковому – 

25,7 % респондентів ЕГ та, відповідно, 27,6  % опитаних у КГ. 

Діагностика професійної мотивації учителів математики визначалася за 

методикою «Мотивація професійної діяльності» (методика К. Замфір у 

модифікації А. Реана) (див. додаток П.2). Під час тестування студентам було 

запропоновано оцінити свою професійну мотивацію за 5-бальною шкалою. 

Для того, щоб обрахувати показники внутрішньої мотивації (ВМ), зовнішньої 

позитивної мотивації (ЗПМ) і зовнішньої негативної мотивації (ЗНМ) ми 

використовували формули: ВМ = (оцінка п. 6 + оцінка п. 7) / 2; ЗПМ = 

(оцінка п. 1 + оцінка п. 2 + оцінка п. 5) / 3; ЗНМ = (оцінка п. 3 + оцінка п. 4)/ 2. 

Показником вираженості кожного типу мотивації є цифра в межах від 1 до 5. 

На основі отриманих результатів було визначено мотиваційний комплекс 

особистості, який є співвідношенням трьох видів мотивації: ВМ, ЗПМ, ЗНМ.  

Опрацювання результатів відповідей дало підстави визначити рівень 

професійно-особистісної мотивації майбутніх учителів математики:  високий 

рівень мотивації проявили 5,9 % студентів ЕГ та 6,5 % – КГ; у 31,8 % 

респондентів ЕГ виявився достатній рівень, у КГ у 34,6 %; 34,1 % студентів 

ЕГ та 29,5 % КГ виявили – середній рівень і 28,2 % респондентів ЕГ та 29,4 % 

КГ – початковий рівень. 

За допомогою опитувальника С. Рогова «Оцінка професійної 

спрямованості особистості вчителя» ми визначали спрямованість особистості 
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на професійно-методичну діяльність шляхом виявлення різних типів 

особистості майбутніх учителів математики (див. додаток П. 3). Методика 

полягала в тому, що студентам було запропоновано дати відповіді на 

спеціальному бланку (правильно, властивість, що описується, типова для 

моєї поведінки; неправильно, властивість, що описується, нетипова для моєї 

поведінки) на твердження опитувальника (усього 50 тверджень). Обчислення 

результатів полягало у тому, що кожна відповідь, яка збігалась із 

«ключовою», оцінювалася 1 балом, а за відповідь , що не підходить ключу, 

ставилося 0 балів. Отримані результати були підраховані і, згідно зі шкалою 

оцінювання, визначали тип особистості вчителя та його професійна 

спрямованість. 

Аналіз відповідей дав змогу визначити, що високий рівень професійно- 

методичної спрямованості майбутніх учителів математики проявився у 5,6 % 

респондентів ЕГ та 5,8 % у КГ; достатній рівень – у 31,3 % студентів ЕГ та 

36,1 % – КГ; 36,9 % студентів ЕГ та 33,5 % – КГ характеризуються середнім 

рівнем і 26,2 % студентів ЕГ та 24,6 % респондентів КГ засвідчили наявність 

початкового рівня професійної спрямованості. 

Аналіз результатів за методиками (М. Рокича «Ціннісні орієнтації»; 

Є. Рогова «Оцінки професійної спрямованості особистості вчителя»; 

«Мотивація професійної діяльності» (методика К. Замфір у модифікації 

А. Реана)) дозволив визначити рівень сформованої готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів за мотиваційним компонентом. 

Наведемо результати вимірювання сформованості мотиваційного 

компонента готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи, отримані на 

початку формувального етапу експерименту в контрольних та 

експериментальних групах (таб. 3.3.). 

Графічне зображення наочно демонструє закономірності розподілу 

рівнів готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 
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валеологічного супроводу навчання учнів (за мотиваційним компонентом) 

(рис. 3.4.). 

Таблиця 3.3.  

Розподіл студентів за рівнем сформованості мотиваційного 

компонента готовності до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів на початку формувального експерименту 
Бали КГ ЕГ 

Виконано 

завдань 

% Виконано 

завдань 

% 

5 13 6 14 5,8 

4 76 35,2 79 32,9 

3 68 31,5 83 34,6 

2 59 27,3 64 26,7 

Усього 216 100 240 100 

 

 

 Рис. 3.4. Розподіл студентів за рівнем сформованості мотиваційного 

компонента готовності до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів на початку формувального експерименту  

На основі цифрових даних таблиці 3.3. визначимо середньоарифметичну 

величину рівня готовності за мотиваційним компонентом для контрольної та 

експериментальної груп за формулою: 
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0H  – узагальнений рівень готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів за мотиваційним 

компонентом; 

x  – середньоарифметична величина; 

ix  – бали; 

in  – повторюваність балів; 

n  – кількість студентів у групі. 

 Отже, узагальнений рівень сформованості мотиваційного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи в контрольній групі дорівнює (у 

балах): 0

кН =3,2 (64   %); в експериментальній – 0

еН = 3,18 (63,6   %). 

У цілому перед початком дослідження в експериментальній групі він 

виявився нижчим на 0,02 %, ніж у контрольній.  

З метою перевірки рівня сформованості окремих складових 

когнітивного компонента готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи, ми 

використовували інші методики. 

З метою перевірки рівня сформованості у респондентів відповідних 

знань із проблем здоров’язбереження використано авторський опитувальник 

(див. додаток Р.1). Для цього підготовлено шкали, що вміщують показники 

стосовно ступеня значущості та рівня сформованості відповідних знань у 

самооцінці респондентів. Результати самооцінки знань у ЕГ та КГ наведено в 

таблиці 3.4.  

Таблиця 3.4. 

Результати  самооцінки знань студентів ЕГ та КГ 
Бали Рівень 

сформованості 

Рівень значущості 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

5 8,2% 6,9% 7,8% 10,5% 

4 28,6% 27,5% 38,2% 25,4% 

3 39,7% 42,7% 39% 36,6% 

2 23,5% 22,9% 15% 27,5 

Аналіз результатів таблиці самооцінки знань дає можливість зробити 
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висновок, що високий рівень сформованості знань із проблем 

здоров’язбереження у респондентів ЕГ– 8,2   % та у КГ– 6,9 %. Достатній 

рівень цих знань показали 28,6 % експериментальної групи та 27, % 

контрольної групи. Середній рівень – 39,7 % ЕГ, КГ– 42,7%. Знання, 

сформовані на рівні розуміння в ЕГ у 23,5 % респондентів, у КГ у 22,9 %. 

Для визначення рівня знань у студентів про здоров’я проведено тест 

«Визначення рівня знань молоді про здоров’я» (В. Язловецький) (див. 

додаток Р.2).  

Результати проведеного тестування засвідчують, що студенти не 

повною мірою володіють знаннями, необхідними для пропагування та 

формування здорового способу життя учнів. Лише в 27,5 % респондентів ЕГ 

та 21,2 % КГ опитаних у загальному володіють системою знань про здоров’я, 

але їхні знання носять поверховий характер. Виявлено, що в 35,6% ЕГ та у 

30,5% КГ респондентів  спостерігається часткове володіння знань, які 

необхідні для формування здорового способу життя. Зокрема, встановлено, 

що 36,55 % респондентів ЕГ та 48,3% КГ опитаних не володіють системою 

теоретичних знань про здоров’я. 

Отже, показники когнітивного компонента, рівня готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів засвідчують слабкі теоретичні знання, необхідні для формування в 

учнів здоров’язбережувальної компетентності на уроках математики; 

розвиток творчого потенціалу та креативності респондентів перебуває на 

середньому рівні. 

Наведемо результати вимірювання сформованості окремих складових 

когнітивного компонента готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи (таб. 

3.5.). 

Графічне зображення демонструє закономірності розподілу рівнів 

готовності студентів до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи за когнітивним компонентом (рис.3.5.). 
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Таблиця 3.5.  

Розподіл майбутніх учителів математики за рівнем сформованості 

когнітивного компонента готовності до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів на початку формувального експерименту 
Бали КГ ЕГ 

Виконано 

завдань 

% Виконано 

завдань 

% 

5 10 4,7 11 4,6 

4 45 20,8 48 20 

3 69 31,9 79 32,9 

2 92 42,6 102 42,5 

Усього 216 100 240 100 

  

 

Рис 3.5. Розподіл майбутніх учителів математики за рівнем 

сформованості когнітивного компонента готовності до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів на початку формувального 

експерименту 

Отже, узагальнений рівень сформованості когнітивного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи в контрольній групі дорівнює (у 

балах): 0

кН =2,87 (57,4 %); в експериментальній – 0

еН = 2,86 (57,2 %). Різниця 

між ними становить 0,2 %, що не впливає на результативність отриманих 

даних. 

Для виявлення рівня готовності майбутніх учителів математики до 
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забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів за операційно-

діяльнісним компонентом на початку формувального етапу дослідження ми 

користувалися такими методиками: методика оцінки комунікативних і 

організаторських здібностей (КОЗ) [10] (див. додаток Т.1); тест «Самооцінка 

сили волі» (див. додаток Т.2), тест «Діагностика творчого потенціалу та 

креативності» (див. додаток Т.3). 

Для дослідження творчості та креативності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу учнів на уроках 

математики застосовувався тест «Діагностика творчого потенціалу та 

креативності». Із аналізу тестування 64,2 % респондентів ЕГ та 52,8 % КГ 

мають значний творчий потенціал, що передбачає багатий вибір творчих 

можливостей. Вони можуть на ділі застосувати здібності та мають 

найрізноманітніші форми творчості. У 35,8 % опитаних ЕГ та 47,2 % – КГ 

існують особистісні якості, які дозволяють творити, але є й певні бар’єри. 

Перша методика базується на діагностиці комунікативних та 

організаторських здібностей, яка допоможе особистості самостійно оцінити 

наявний рівень розвитку цих здібностей та, за потреби, продумати шлях 

їхнього подальшого розвитку.  

Рівень розвитку комунікативних та організаторських здібностей 

респондентів ЕГ та КГ характеризували за допомогою оцінок. У 21 % 

студентів ЕГ та 29,5 % КГ – виявлено рівень комунікативних та 

організаційних здібностей, нижчий за середній рівень. Для досліджуваних 

46 % ЕГ та 45,9 % КГ характерний середній рівень прояву комунікативних та 

організаторських здібностей. У 33 % респондентів ЕГ та 24,6 % КГ –  

наявний високий рівень прояву комунікативних та організаторських 

здібностей. Респонденти ЕГ та КГ не виявили дуже високий рівень прояву 

комунікативних та організаторських здібностей.  

З метою визначення самооцінки в майбутніх учителів математики, ми 

використовували тест «Самооцінка сили волі», який призначений для 

узагальненої характеристики прояву сили волі. Методика містить 
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15 запитань. За розподілом ознак виділяється 3 рівні: високий, середній і 

низький. У студентів ЕГ низький рівень у 19 %, середній рівень виявили у 

35  % – діють по-різному, іноді переважає податливість, а іноді – 

наполегливість; високий рівень сили волі виявили у 46 % респондентів – це 

вольові люди. У студентів КГ показники дещо нижчі: відповідно, 21 %, 39 %, 

40 %.  

Для визначення методичної готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

студентам було запропоновано розробити план-конспект уроку з математики 

валеологічного змісту (урок із розв’язуванням задач валеологічного змісту). 

Встановлено, що студенти всіх груп майже однаково володіють 

методичними вміннями й навичками підбору задач валеологічного змісту в 

ЕГ – 42,3 %, у КГ – 40,1 %; слабо орієнтуються у використанні 

здоров’язбережувальних технологій на уроках математики в ЕГ – 30,2 %, у 

КГ – 32,8 %; виявляють рефлексію: в ЕГ – 27,5 %, у КГ – 27,1 %. 

Узагальнені результати з кожної методики для всіх студентів, що брали 

участь у дослідженні, дозволили зробити висновок, який відображає оцінку 

рівнів сформованості операційно-діяльнісного компонента готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів  (таб. 3.6.). 

Таблиця 3.6.  

Розподіл майбутніх учителів математики за рівнем сформованості 

операційно-діяльнісного компоненту готовності до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів на початку формувального 

експерименту 
Бали КГ ЕГ 

Виконано 

завдань 

% Виконано 

завдань 

% 

5 8 3,7 9 3,8 

4 28 13 34 14,2 

3 81 37,5 88 36,6 

2 99 45,8 109 45,4 

Усього 216 100 240 100 
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Графічно також можна продемонструвати закономірності розподілу за 

рівнями готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу за операційно-діяльнісним компонентом. (рис. 

3.6.). 

 

Рис. 3.6 Розподіл майбутніх учителів математики за рівнем сформованості 

операційно-діяльнісного компоненту готовності до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів на початку формувального 

експерименту 

Отже, узагальнений рівень сформованості операціно-діяльнісного 

компоненту готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи в контрольній 

групі дорівнює (у балах): 0

кН =2,74 (54,8 %); в експериментальній – 0

еН = 2,76 

(55,2 %). Різниця між ними становить 0,02 %, що не впливає на 

результативність отриманих даних. 

Визначивши рівень готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи за 

виокремленими компонентами, узагальнимо отримані дані у таблиці 3.7. 

Дані таблиці свідчать, що середньоарифметичне Мк готовності 

студентів до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів у 

контрольній групі складає – 3,2 бала, що становить 64 %, Кк – 2,87 (57,4 %), 
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ОДк – 2,74 (54,8 %), в експериментальній групі: Ме – 3,18 (63,6 %), Ке – 2,86 

(57,2 %), ОДе – 2,76 (55,2 %). 

Таблиця 3.7. 

Узагальнені дані розподілу рівнів готовності майбутніх учителів 

математики за компонентами готовності до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи на початку формувального 

етапу 
Групи Компонент 

Мотиваційний Когнітивний Операційно-

діяльнісний 

Бали % Бали % Бали % 

КГ 3,2 64 2,87 57,4 2,74 54,8 

ЕГ 3,18 63,6 2,86 57,2 2,76 55,2 

Готовність студентів до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів за мотиваційним компонентом у контрольній групі складає 

64 %, в експериментальній – 63,6 %; за когнітивним компонентом у 

контрольній групі – 57,4 %, експериментальній – 57,2 %; за операційно-

діяльнісним компонентом у контрольній – 54,8 %, експериментальній – 

55,2 % (рис. 3.7.).  

Усі ці показники належать до середнього рівня.  

 

Рис. 3.7 Рівні готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів 

Для перевірки результатів на достовірність скористаємося критерієм 

К. Пірсона [13], який обрахуємо за формулою: 
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'

en  –  відносні показники ЕГ; 

'

kn  – відносні показники КГ; 

Для перевірки нульової гіпотези необхідно також обрати рівень 

значущості а, тобто ймовірність помилки, що полягає у відхиленні нульової  

гіпотези. На основі аналізу спеціальної літератури О. Воловик [9], 

Е. Сидоренко [16], за статистичними дослідженнями при рівні значущості а = 

0,01 можемо отримати достовірне значення вимірюваних величин. 

Зазначений рівень значущості має найбільш широке використання. Критичне 

значення статистики для рівня значущості 0,01 при ступені свободи 3 – 

складає 11,345. 

Розрахунок критерію К. Пірсона за мотиваційним компонентом показав, 

що він складає 0,55; за когнітивним – 0,1; операційно-діяльнісним – 0,17. 

Отримані дані доводять, що на результати готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи на початку формувального етапу впливали випадкові 

чинники. Результати різнилися незначними відхиленнями у цифрових даних і 

не перевищували показник 11,345.  

Таблиця 3.8.  

Результати рівня готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів (на початку 

експерименту) 
Групи Рівні готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів (у %) 

 початковий середній достатній високий 

КГ 38,6 33,6 23 4,8 

ЕГ 38,2 34,7 22,4 4,7 

Різниця 0,4 1,1 0,6 0,1 

 Таким чином, аналіз результатів проведеної дослідницької роботи на 

початку формувального етапу (рис.3.8.) засвідчив, що вдосконалення процесу 

професійної підготовки майбутніх учителів до забезпечення валеологічного 
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супроводу навчання учнів та формування відповідної готовності можна 

досягти за допомогою реалізації педагогічних умов, використання активних 

методів та організаційних форм навчання, спеціальних прийомів та 

технологій. 

 

Рис. 3.8.  Результати рівнів сформованості готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів на початку експерименту 

 

 

Організація та результати дослідження наприкінці формувального 

експерименту 

Під час формувального етапу дослідно-еспериментальної роботи було 

перевірено педагогічні умови, що сприяють підготовці майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи. 

В експериментальних групах студенти навчалися за встановленим 

навчальним планом для педагогічних ЗВО, з упровадженням запропонованих 

педагогічних умов (формування позитивної мотивації майбутніх учителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів; 

оновлення змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів 
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математики, що сприяє формуванню у студентів валеологічної 

компетентності; набуття майбутніми учителями математики досвіду 

використання та удосконалення методичного забезпечення валеологічного 

супроводу освітнього процесу) та моделі підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи. 

Підготовка майбутніх учителів у контрольних групах проводилася 

традиційно, за встановленою освітньою програмою та навчальними планами 

в педагогічних закладах вищої освіти. 

У процесі експериментальної роботи було виконано такі завдання: 

- розроблено відповідне навчально-методичне забезпечення та його 

впровадження в освітній процес ЗВО; 

- виявлено ступінь впливу впроваджених педагогічних умов на рівень 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи. 

 Для розв’язання діагностичних завдань під час формувального етапу 

використовувалися ті самі методи, що і в констатувальному експерименті: 

тестування, анкетування, спостереження, бесіди, аналіз навчальної діяльності 

студентів тощо. 

 Наприкінці формувального етапу дослідження було використано 

діагностичний інструментарій для вимірювання рівня сформованості 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи, що і на початку формувального 

етапу дослідження. 

 Нижче подаємо результати діагностики рівнів готовності студентів в 

експериментальних та контрольних групах з метою визначення динаміки 

рівнів їх готовності до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи. 

 Для визначення рівня сформованості мотиваційного компонента 

зазначеної готовності наприкінці формувального експерименту ми 
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використовували методики, які були запропоновані нами на початку 

експерименту (методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації», методика Є. Рогова 

«Оцінки професійної спрямованості особистості вчителя», методика 

К. Замфір у модифікації А. Реана «Мотивація професійної діяльності».)  

 Результати вивчення мотиваційного компонента готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу дають змогу 

виявити якісні зміни у його сформованості в майбутніх учителів математики, 

що навчалися в експериментальних умовах (таб. 3.9.). 

Таблиця 3.9.  

Оцінка рівнів сформованості мотиваційного компонента готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ до та після формувального етапу 

експерименту 
Рівні До експерименту Після експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Високий 13 6 14 5,8 20 9,3 34 14,2 

Достатній 76 35,2 79 32,9 87 40,3 128 53,3 

Середній 68 31,5 83 34,6 69 31,9 57 23,8 

Початковий 59 27,3 64 26,7 40 18,5 21 8,7 

Результати реалізації педагогічних умов підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу засвідчили, що 

найсуттєвіші зміни відбулися в досягненні студентами ЕГ високого рівня 

сформованості мотивації (5,8 % на початку та відповідно 14,2 % – наприкінці 

експерименту); натомість частка студентів, які мали низький рівень 

мотивації, зменшилася в ЕГ із 26,7 % на початку експерименту до 8,7 % 

наприкінці. Дослідження мотиваційного компонента готовності майбутніх 

учителів математики показало, що, на відміну від результатів на початку 

експерименту, де характер мотивів мав майже однакову спрямованість в усіх 

досліджуваних групах, після впровадження розроблених нами педагогічних 

умов та їх реалізації його показники значно зросли на високому й 

достатньому рівнях в ЕГ.  

Графічно результати експерименту щодо формування мотиваційного 

компонента представлено на рис. 3.9. 
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Рис. 3.9.  Динаміка рівнів сформованості мотиваційного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу наприкінці експерименту 

Отже, узагальнений рівень сформованості мотиваційного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи в контрольній групі дорівнює (у 

балах): 0

кН =2,97 (59,4 %); в експериментальній – 0

еН = 3,87 (77,4 %), з 

різницею 18%.  

Достовірність результатів перевіримо за допомогою χ2 – критерію 

Пірсона [13].  

Розрахуємо теоретичні частоти (таб. 3.10.). Усього студентів, які брали 

участь в експерименті – 456 (240 – в експериментальній групі та 216 – у 

контрольній). Частка студентів експериментальної групи складає 240:456 = 

0,53; контрольної – 0,47. 

Виконаємо розрахунок χ2 – критерію для досліджуваного критерію.  

Для того, щоб встановити критичне значення χ2, потрібно визначити 

кількість ступенів вільності ν, яка при порівнянні двох емпіричних розподілів 

визначається за формулою: 

)1)(1( −−= ckv  

с – кількість розподілів, що порівнюються, у нашому випадку наявні два 
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розподіли (контрольна та експериментальна групи); 

k – кількість розрядів ознаки (кількість виділених рівнів: початковий, 

середній, достатній, високий). 

Таблиця 3.10. 

Емпіричні та теоретичні частоти рівнів сформованості 

мотиваційного компонента готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів в КГ та ЕГ 

після формувального етапу експерименту 
Рівні Емпіричні частоти Суми Теоретичні частоти 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 34 20 54 28,62 25,38 

Достатній 128 87 215 113,95 101 

Середній 57 69 126 66,78 59,22 

Початковий 21 40 61 32,33 28,67 

Суми 240 216 456 456 

Якщо с = 2, а k = 4; то v = (4 – 1) (2 – 1) = 3. Отже, v = 3. 

Зі статичних таблиць знаходимо критичне значення χ2 для ν = 3, при 

ймовірності відхилення правильної гіпотези р≤0,05, р≤0,01: 





→

→
=

01,0345,11

05,0815,7
2




 кр  

Тобто, якщо ми отримуємо показник критерію 2 , який за своїм 

числовим значенням емп
2  досягає або перевищує 2

05,0  або емп
2  досягає або 

перевищує 2

01,0  критичного значення, то представлені розподіли рівнів у 

контрольних та експериментальних групах мають суттєві відмінності, що 

свідчить про ефективність упроваджених педагогічних умов. 

Здійснивши порівняння розподілів результатів сформованості 

мотиваційного компонента в КГ та ЕГ, бачимо суттєві відмінності між ними: 

28,172 =емп , що емп
2  > 2

кр . 

Таблиця 3.11. 

Розрахунок критерію χ2 мотиваційного компонента готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів в КГ та ЕГ після формувального етапу експерименту 
№ Емпірична 

частота 
'

en  

Теоретична 

частота 
'

kn  

(
'

en -
'

kn ) ( '

en - '

kn )2 ' '

'

2(n n )e k

kn

−
 

1.  34 28,62 5,38 28,9 1 
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Продовження таблиці 3.11. 
2.  128 113,95 14 196 1,72 

3.  57 66,78 -9,78 95,6 1,43 

4.  21 32,33 -11,33 128,4 3,97 

5.  20 25,38 -5,38 28,9 1,14 

6.  87 101 -14 196 1,94 

7.  69 59,22 9,78 95,6 1,61 

8.  40 28,67 11,33 128,4 4,47 

Суми 456 456 0 28,172

0 =х  

Загалом результати розвитку мотиваційного компонента засвідчують, 

що система ціннісних орієнтацій та професійно-особистісна спрямованість 

під впливом упроваджених педагогічних умов розвиваються ефективніше й 

сприяють переходу більшої кількості майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів математики на 

наступний рівень сформованості. 

Аналізуючи рівень сформованості когнітивного компонента готовності 

у студентів ЕГ і КГ, ми користувалися авторським опитувальником. Даний 

опитувальник передбачав вивчення рівня сформованості в респондентів 

відповідних знань із проблем здоров’язбереження. Для перевірки рівня 

сформованості в майбутніх учителів визначеного переліку знань ми 

підготували шкали, що вміщують показники стосовно ступеня значущості та 

рівня сформованості відповідних знань у самооцінці респондентів (зрізи 

проводилися двічі – до і після експерименту. Результати самооцінки знань в 

ЕГ та КГ наведено в таблиці 3.12. 

Таблиця 3.12.  

Результати самооцінки знань щодо здоров’язбереження у ЕГ та КГ 

Бали Рівень 

сформованості 

Рівень значущості 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

5 21,4% 14,8% 26,4% 11,8% 

4 61,6% 29,6% 58,6% 28,1% 

3 18,5% 34,8% 11% 32,6% 

2 3,5% 20,8% 4% 25,5 

 Аналіз результатів таблиці дає можливість зробити висновок, що рівень 

сформованості знань із проблем здоров’язбереження в 21,4 % респондентів 

ЕГ і в 14,8 % КГ дає цілісне уявлення про основні знання даного компонента, 
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бачення суттєвих зв’язків, що характеризують педагогічний процес. Знання, 

які сформовані на рівні аналізу, синтезу, оцінювання ситуації, спираються на 

сутність понять основних педагогічних процесів, мають 61,6 % респондентів 

ЕГ та у 29,6 %. КГ. У респондентів 18,5% ЕГ та у 34,8 % КГ знання 

сформовані на рівні застосування знань. Знання, які сформовані на рівні 

розуміння, становлять 3,5% у респондентів ЕГ та у 20,8 % КГ. 

Для визначення рівня знань у студентів про здоров’я проведено тест  

«Визначення рівня знань молоді про здоров’я» автор В. Язловецький. 

Результати проведеного тестування засвідчують: у всіх студентів 

значно підвищився рівень знань про здоров’я, особливо це стосується 

експериментальної групи, де 12 % респондентів мають високий рівень 

готовності. Відповідно 75,1 % студенти ЕГ та 38 % КГ – в загальному 

володіють системою знань про здоров’я, але знання носять поверховий 

характер. Виявлено, що 10 % опитаних ЕГ та 45,4 % респондентів КГ 

частково володіють знаннями, необхідними для формування здорового 

способу життя. Зокрема, встановлено, що 2,9 % ЕГ та 16,6 % опитаних КГ 

опитаних не володіють системою теоретичних знань про здоров’я. 

Оцінка практичної підготовки студентів ЕГ і КГ здійснювалася в 

процесі аналізу діяльності студентів на практичних та лабораторних заняттях 

із методичних дисциплін, у ході педагогічної практики, оцінювання 

навчальних проєктів, підготовлених у процесі навчання. 

Для визначення якості засвоєння теоретичного та практичного 

матеріалу, спрямованого на забезпечення валеологічного супроводу на 

уроках математики, студентам пропонували виконати різноманітні завдання, 

зокрема й такі, які дають можливість оцінити наявність здатності 

застосовувати знання для виконання завдань різного типу (зробити добірку 

валеологічних задач до конкретної теми, підготувати презентацію до уроку 

математики із використанням кольоротерапії, розробити кейс-метод, 

хвилинку здоров’я і т.д.), зокрема  нестандартних, творчих. 
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Таблиця 3.13.  

Результати виконання студентами практичних завдань, % 

Основні компоненти практичної діяльності ЕГ КГ  

Розуміння суті завдання  10,5 % 3,4 % 

Самостійна діяльність 17,5 % 10,1 % 

Аналогічність 48 % 69,5 % 

Застосування знань, умінь і навичок, отриманих на 

заняттях 

15,8 % 9,3 % 

Творчий підхід до виконання завдання 8,2 % 7,7 % 

 

 Результати показані у таблиці 3.13, свідчать про те, що студенти 

експериментальної групи виявили більш високий рівень практичної 

підготовки, ніж студенти контрольної. 

Аналіз рівня сформованості когнітивного компонента готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів (у студентів ЕГ і КГ ), поданий в таблиці 3.14, свідчить про 

відмінності між цими групами.  

Таблиця 3.14.  

Оцінка рівнів сформованості когнітивного компоненту готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ до та після формувального етапу 

експерименту 
Рівні До експерименту Після експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Високий 10 4,7 11 4,6 18 8,3 52 21,7 

Достатній 45 20,8 48 20 54  25 115 47,9 

Середній 69 31,9 79 32,9 76 35,2 66 27,5 

Початковий 92 42,6 102 42,5 68 31,5    7 2,9 

Так, низький рівень готовності наприкінці експерименту виявили у 

31,5 % майбутніх учителів КГ, і 2,9 % – ЕГ, що на 29,6 % менше, ніж у КГ. 

Хоча на початку експерименту в КГ цей рівень мали 42,6 %, а в ЕГ – 42,5 %. 

Середній рівень показали 35,2 % респондентів КГ та 27,5 % ЕГ –що на 

7,7 % менше.  

Достатній рівень показали 25 % респондентів КГ та 47,9% ЕГ, що 

свідчить про перевагу ЕГ на 22,9%, і саме цей рівень розглядається нами як 



253 

 

необхідний і достатній для сформованої готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

Високий рівень показали 8,3% респондентів КГ та 21,7% – в ЕГ, що 

переважає попередній на 13,4%. 

 Загалом засвідчені результати відображено на рис. 3.10. 

 

Рис. 3.10. Динаміка рівнів сформованості когнітивного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів наприкінці експерименту 

Узагальнений рівень сформованості когнітивного компонента  

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи в контрольній групі дорівнює (у 

балах): 0

кН =3,1 (62 %); в експериментальній – 0

еН = 3,9 (78 %), з різницею 

16 %. Цю різницю ми перевіримо на достовірність, застосувавши критерій 

К. Пірсона.  

Таблиця 3.15.  

Емпіричні та теоретичні частоти рівнів сформованості когнітивного 

компонента готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ після 

формувального етапу експерименту 
Рівні Емпіричні частоти Суми Теоретичні частоти 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 52 18 70 37,1 32,9 

Достатній 115 54 169 89,57 79,43 
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Продовження таблиці 3.15. 
Середній 66 76 142 75,26 66,74 

Початковий 7 68 75 39,75 35,25 

Суми 240 216 456 456 

Виконаємо розрахунок χ2 – критерію. 

Таблиця 3.16.  

Розрахунок критерію χ2 когнітивного компонента готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ після формувального етапу 

експерименту 
№ Емпірична 

частота 
'

en  

Теоретична 

частота 
'

kn  

(
'

en -
'

kn ) ( '

en - '

kn )2 ' '

'

2(n n )e k

kn

−
 

1.  52 37,1 14,9 222 5,6 

2.  115 89,57 25,43 647 7,2 

3.  66 75,26 -9,26 85,7 1,1 

4.  7 39,75 -32,75 1073 27 

5.  18 32,9 -14,9 222 6,7 

6.  54 79,43 -25,43 647 7,2 

7.  76 66,74 9,26 85,7 1,3 

8.  68 35,25 32,75 1073 30,4 

Суми 456 456 0 5,862

0 =х  

Здійснивши порівняння розподілів результатів сформованості 

когнітивного  компонента в КГ та ЕГ, бачимо суттєві відмінності між ними: 

5,862 =емп , що емп
2  > 2

кр . 

 Аналіз усіх рівнів указує на те, що в процесі експерименту відбулися 

ефективні зміни у формуванні готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, які не лише свідчать 

про зростання рівня готовності майбутніх учителів математики, а й, на наш 

погляд, є визначальними в ефективному забезпеченні валеологічного 

супроводу навчання учнів. 

Для визначення рівня сформованості операційно-діяльнісного 

компонента готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів запропоновано кілька тестів: тест 

для визначення оцінки комунікативних і організаторських здібностей (КОЗ) 

[10]; тест «Самооцінка сили волі»; тест «Діагностика творчого потенціалу та 

креативності». 
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Крім того, врахововано узагальнені результати оцінювання роботи 

студентів на лабораторних та практичних заняттях із методичних дисциплін, 

їхніх проєктів, підготовлених у процесі навчання і проходження педагогічної 

практики, та виконаних курсових робіт. 

У процесі дослідження творчості та креативності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу учнів на уроках 

математики проведено тестування «Діагностика творчого потенціалу та 

креативності». Із аналізу тестування: 78,2 % респондентів ЕГ та 62,8 – % КГ 

мають значний творчий потенціал, що надає багатий вибір творчих 

можливостей. Вони можуть творчо на застосувати. У 21,8 % опитаних ЕГ та 

37,2 % – КГ існують якості, які дозволяють творити, але заважають певні 

бар’єри.  

Для визначення самооцінки використано тест «Самооцінка сили волі». 

Із результатів тестування можемо зробити висновки, що в студентів ЕГ 

низький рівень: виявлено у (5 %), середній рівень виявили 45 %; високий 

рівень сили волі виявлено у 53 % опитаних. У студентів КГ показники дещо 

нижчі, відповідно 28 %, 39 %, 33 %.  

Рівень розвитку комунікативних та організаторських здібностей 

студентів ЕГ та КГ характеризували за допомогою оцінок. В ЕГ 5 % 

респондентів – це люди, які мають комунікативні та організаційні здібності, 

нижчі середнього рівеня. Відповідно, у КГ цей показник дещо вищий – 

19,6 % респондентів. 

Для 18 % студентів ЕГ характерний середній рівень прояву 

комунікативних та організаторських здібностей. Цей показник у КГ 

становить 35,6 %. У 39,4 % респондентів ЕГ та у 40,5 % КГ виявлено високий 

рівень прояву комунікативних та організаторських здібностей.  

Для досліджуваних 37,6 % ЕГ та КГ – 4,3 %, що отримали вищу оцінку 

5, відповідає дуже високий рівень прояву комунікативних та 

організаторських здібностей.  
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Комунікативні та організаторські здібності є важливим компонентомта 

та передумовою розвитку здібностей у тих видах діяльності, які пов’язані зі 

спілкуванням із людьми, з організацією колективної роботи. Це важлива 

ланка в розвитку педагогічних здібностей. 

Для визначення методичної готовності студентів до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи було 

запропоновано розробити план-конспект уроку з використанням 

здоров’язбережувальних технологій, тобто урок математики валеологічного 

спрямування. 

Діагностування методичної готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу після експерименту показало, що 

85,4 % студентів ЕГ краще володіють методичними знаннями та навичками 

щодо використання здоров’язбережувальних технологій під час планування 

уроку, добре орієнтуються в класифікації здоров’язбережувальних 

технологій та особливостях їх використання на уроках математики, такі 

студенти КГ, становлять 31,8 %. 

Результати дослідження показали, що студенти контрольних груп, які 

не мають спеціальної методичної підготовки щодо забезпечення 

валеологічного супроводу на уроках математики, показали низькі результати 

сформованості методичних умінь і навичок, тоді як у студентів 

експериментальних груп результати були високими. 

Програма педагогічної практики для студентів експериментальної та 

контрольної груп відрізнялася: студентам експериментальної групи 

пропонували завдання валеологічного спрямування творчого характеру, що 

були спрямовані на здоров’язбережувальну діяльність у процесі навчання. 

На основі даних таблиці 3.17 видно, що студенти експериментальної 

групи під час педагогічної практики активніше за студентів контрольної 

групи використовували здоров’язбережувальні технології в навчанні учнів 

математики. 
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Таблиця 3.17.  

Стан сформованості практичних умінь і навичок до здійснення 

валеологічного супроводу на уроках математики після експерименту 

(у%) 
Види умінь Групи 

КГ ЕГ 

Складання конспекту уроку валеологічного спрямування 22,6 % 51,3 % 

Вибір різних здоров’язбережувальних технологій 25,7 % 53,4 % 

Вміле використання технології здоров’язбереження на 

уроках математики 

18,3 % 58,9 % 

Валеологічний аналіз уроку математики 14,5 % 62,1 % 

 Результати дослідження свідчать про те, що рівень сформованості 

професійно-педагогічних умінь під час розробки уроку валеологічного 

спрямування в експериментальній групі – високий: уміння складати конспект 

уроку математики з використанням здоров’язбережувальних технологій 

показали 51,3 % респондентів; уміння робити вибір різних 

здоров’язбережувальних технологій – 53,4 %; ефективно використовували ці  

технології – 58,9 %; уміння робити валеологічний аналіз уроку показали 

62,1 % респондентів. У контрольній групі показники набагато нижчі, і в 

основному всі уміння свідчать про початковий рівень сформованості. 

Порівняльний аналіз рівнів сформованості готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи за операційно-діяльнісним компонентом представлено 

у таблиці 3.18 та на рисунку 3.11. 

Результати формувального етапу експерименту щодо сформованості 

вмінь ефективно забезпечувати валеологічний супровід у процесі навчання 

математики засвідчили, що найбільш значущий результат було отримано на 

високому (зростання на 31,2 %: 3,8 % в ЕГ на початку експерименту проти 

35% – наприкінці експерименту) та достатньому (зростання на 14,1 %: 14,2 % 

в ЕГ на початку експерименту і 28,3 % – наприкінці експерименту) рівнях. 

Ми пов’язуємо отримані результати з тим, що розроблені педагогічні умови 

та методика їх реалізації були достатньо продуктивними. 
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Таблиця 3.18.  

Оцінка рівнів сформованості операційно-діяльнісного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ до та після 

формувального етапу експерименту 

Рівні До експерименту Після експерименту 

КГ ЕГ КГ ЕГ 

К-ть % К-ть % К-ть % К-ть % 

Високий 8 3,7 9 3,8 16 7,4 84   35 

Достатній 28 13 34 14,2 55 25,5 113 28,3 

Середній 81 37,5 88 36,6 70 32,4 92 18,8 

Початковий 99 45,8 109 45,4 75 34,7 10 17,9 

 

 

Рис. 3.11.  Динаміка рівнів сформованості операційно-діяльнісного 

компонента готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів наприкінці експерименту 

У контрольних групах також відбулися зрушення у сформованості 

високого та достатнього рівня готовності до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів: 3,7% за високим рівнем сформованості вмінь на 

початку експерименту проти 7,4% наприкінці та 13% за достатнім рівнем 

сформованості готовності на початку експерименту і 25,5% – наприкінці 

експерименту.  
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Таблиця 3.19.  

Емпіричні та теоретичні частоти рівнів сформованості операційно-

діяльнісного компонента готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ після 

формувального етапу експерименту 

Рівні Емпіричні частоти Суми Теоретичні частоти 

ЕГ КГ ЕГ КГ 

Високий 25 16 41 21,73 19,27 

Достатній 113 55 168 89 79 

Середній 92 70 162 85,9 76,1 

Початковий 10 75 85 45 40 

Суми 240 216 456 456 

Виконаємо розрахунок χ2 – критерію. 

Таблиця 3.20.  

Розрахунок критерію χ2 операційно-діяльнісного компонента 

готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів у КГ та ЕГ після 

формувального етапу експерименту 

№ Емпірична 

частота '

en  

Теоретична 

частота '

kn  

( '

en - '

kn ) ( '

en - '

kn )2 ' '

'

2(n n )e k

kn

−
 

1.  25 21,73 3,27 10,69 0,49 

2.  113 89 24 576 6,47 

3.  92 85,9 6,1 37,21 0,43 

4.  10 45 -35 1225 27,2 

5.  16 19,27 -3,27 10,69 0,55 

6.  55 79 -24 576 7,3 

7.  70 76,1 -6,1 37,21 0,49 

8.  75 40 35 1225 30,6 

Суми 456 456 0 53,732

0 =х  

Здійснивши порівняння розподілів результатів сформованості 

операційно-діяльнісного компонента в КГ та ЕГ, бачимо суттєві відмінності 

між ними: 

53,732 =емп , що емп
2  > 2

кр  

Аналіз рівня готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів в КГ та ЕГ після здійснення 

експерименту представлений у таблиці 3.21 і на рисунку 3.12. 
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Таблиця 3.21.  

Результати рівня готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів  

(після експерименту) 

Групи Рівні готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів (у %) 

 початковий середній достатній високий 

КГ 28,2 33,2 30,3 8,3 

ЕГ 9,8 23,4 43,2 23,6 

Різниця 18,4 5 12,9 15,3 

 

 

Рис. 3.12. Рівні готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів за результатами 

формувального експерименту 

Отже, за результатами порівняльного аналізу на початку формувального 

етапу та наприкінці спостерігається зміна рівнів готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів експериментальної групи: зростання достатнього та високого рівнів.  

Результати експерименту вказують на ефективність педагогічних умов 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів, на позитивні зміни в рівнях готовності майбутніх 

учителів математики  до професійної діяльності в експериментальній групі. 
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Динаміку рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

подано в таблиці 3.22. 

Таблиця 3.22.  

Динаміка рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

математики 
Рівні Початок 

формуваль-

ного етапу 

Кінець 

формуваль-

ного етапу 

Приріст Початок 

формуваль-

ного етапу 

Кінець 

формуваль-

ного етапу 

Приріст 

 КГ ЕГ 

Високий 4,8 8,3 +3,2 4,7 23,6 +18,9 

Достатній 23 30,3 +7,3 22,4 43,2 +20,8 

Середній 33,6 33,2 -0,4 34,7 23,4 -11,7 

Початковий 38,6 28,2 -10,4 38,2 9,8 -28,4 

Аналіз даних таблиці 3.22 свідчить про те, що в результаті 

експериментальної роботи у студентів експериментальної групи виявилися 

більш високі показники рівнів сформованості готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи, ніж у студентів КГ. 

Так, у студентів експериментальних груп високий рівень сформованої 

готовності наприкінці експерименту зріс, порівняно із початковим етапом 

формувального експерименту на 18,9%; достатній також зріс на 20,8 %; 

середній зменшився на 11,7 %; низький – на 28,4 %. У контрольних групах 

високий рівень сформованої готовності у студентів зріс на 3,2 %; достатній – 

на 7,3 %; середній зменшився на 0,4 %, а низький зменшився на 10,3 %. 

Отже, аналіз результатів формувального етапу педагогічного 

експерименту дозволяє стверджувати, що реалізація запропонованих нами 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи 

сприяє формуванню мотиваційного, когнітивного та операційно-діяльнісного 

компонентів відповідної готовності. 
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Висновки до третого розділу 

 

1. Експериментальна перевірка результатів дослідження проводилася 

впродовж чотирьох років (2014 – 2020 р.р.) і включала три етапи: 

констатувальний, пошуковий та формувальний. На констатувальному етапі 

експерименту, який тривав протягом 2014 – 2016 н.р., було виявлено 

невідповідність між нормативними документами, виступами науковців, 

реформуванням шкільної освіти в Україні, зокрема математичної, і 

традиційною системою підготовки майбутніх учителів математики. 

 Опитування та анкетування діючих учителів математики дають підстави 

стверджувати, що проблема реалізацї здоров’язбережувального навчання є 

важливою, а її вирішення потребує удосконалення підготовки майбутніх 

учителів математики до професійної діяльності, зокрема до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів. Анкетування студентів засвідчило, 

що ставлення майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів можна охарактеризувати як 

нейтрально-негативне, при достатньо низькому рівні обізнаності в ключових 

поняттях здоров’язбереження, слабко усвідомленому розумінні особливостей 

упровадження валеологічного супроводу в педагогічну діяльність учителя 

математики. 

2. У процесі пошукового етапу експерименту (2016 – 2018 роки) 

науково-обґрунтовано структуру готовності майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів (компоненти, 

критерії, показники та рівні сформованості); визначено педагогічні умови 

підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів; розроблено та впроваджено в освітній процес 

модель підготовки майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів у закладах загальної середньої 

освіти. 
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3. Ефективність розроблених педагогічних умов підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу перевірялася 

на формувальному етапі педагогічного експерименту (2018 – 2020 роки). Для 

цього було розроблено інструментарій для діагностики сформованості 

кожного з компонентів готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, здійснено 

експериментальну перевірку сформованості кожного компоненту на початку 

та наприкінці педагогічного експерименту. Зроблено висновок, що в процесі 

експериментального навчання рівень сформованої готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів в експериментальних групах значно підвищився в порівнянні зі 

студентами контрольних груп. Достовірність отриманих результатів було 

перевірено із застосуванням статистичного критерію χ2 –  Пірсона. 

4. Результати проведеного експерименту показали позитивну динаміку 

рівнів готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи. Така динаміка 

забезпечувалася вдосконаленням освітнього процесу через оновлення змісту 

навчальних дисциплін «Методика навчання математика», «Вибрані питання 

методики навчання математики», «Елементарна математика» шляхом 

наповнення окремих лекційних, практичних і лабораторних занять 

матеріалами валеологічного змісту за рахунок самостійної роботи студентів; 

використання оптимального поєднання традиційних та інноваційних форм, 

методів та засобів освітньої діяльності студентів (перевернуте навчання, 

метод проєктів, навчальні тренінги, інформаційно-комунікаційні технології, 

програми навчального призначення  AutoPlayMediaStudio, комп’ютерне 

тестування тощо); організацію практичної роботи студентів 

здоров’язбережувального змісту в процесі виробничої педагогічної практики 

в основній школі; функціонування студентського наукового гуртка 

«Елементи валеології у ШКМ»; розроблення та упровадження методичного 

забезпечення валеологічного змісту, зокрема, електронного навчального 
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посібника «Збірник задач з математики валеологічного спрямування для 

учнів 5 – 9 класів»; навчально-методичного посібника «Елементи валеології у 

ШКМ». 

Основні результати третього розділу відображено в роботах [2], [3], [4], 

[5], [6], [7], [8]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дисертації представлено теоретико-методологічне узагальнення і 

практичне розв’язання проблеми підготовки майбутніх учителів математики 

до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи. 

Результати дослідження переконливо свідчать про досягнення мети й 

розв’язання поставлених завдань і слугують підставою для узагальнення 

висновків.   

1. Вивчено стан розробки проблеми в науково-методичній літературі та 

у практиці фахової підготовки студентів педагогічних університетів. 

З’ясовано, що проблема підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів залишилася поза 

увагою дослідників і потребує наукового розв’язання. 

На основі аналізу понятійного апарату проблеми дослідження уточнено 

сутність базових понять («валеологічний супровід навчання учнів 

математики», «здоров’язбережувальне середовище», «професійна підготовка 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів», «готовність майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів основної школи», «валеологічна 

компетентність майбутнього вчителя математики») та запропоновано їх 

авторську інтерпретацію. Валеологічний супровід навчання учнів 

математики визначаємо як систему валеологічно спрямованої професійної 

діяльності вчителя математики, що забезпечує найбільш сприятливі умови 

для підтримання, збереження, зміцнення учнями свого здоров’я і здоров’я 

оточуючих та націлена на розвиток здоров’язбережувальної компетентності 

учнів. Підготовку майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів розглядаємо як цілісний, 

методологічно обґрунтований процес спрямований на формування 

позитивної мотивації, теоретичних і методичних знань, навичок та вмінь 

необхідних для виконання майбутньої професійної діяльності, «пов’язаної із 



268 

 

збереженням та зміцненням здоров’я підростаючого покоління, формуванням 

в учнів здорового способу життя. Під поняттям «готовність майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи» визначаємо спрямованість особистості, її ціннісні 

орієнтири та сукупність фахових методичних знань, умінь і навичок, які 

спрямовані на збереження здоров’я підростаючого покоління у процесі 

навчання математики.  

2. Інтегративний характер феномену «готовність» дозволив уявити його 

структуру єдність функційно пов’язаних між собою компонентів: 

мотиваційного, когнітивного, операційно-діяльнісного. Відповідно до 

компонентів готовності майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів визначено критерії та показники: 

мотиваційно-ціннісний, когнітивно-валеологічний, діяльнісний. За 

допомогою мотиваційно-ціннісного критерію визначено рівень 

сформованості мотивів валеологічно-педагогічної діяльності майбутніх 

учителів математики; за допомогою когнітивно-валеологічного критерію – 

рівень сформованості їхніх знань, необхідних для самоосвіти в аспекті 

здоров’язбереження, а також для забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів математики; діяльнісний критерій дозволив перевірити  

практичну підготовку майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу, що відтворює систему професійних знань, 

навичок і вмінь, необхідних для ефективного виконання професійно-

педагогічної діяльності майбутніми педагогами. На підставі окреслених 

показників визначено і охарактеризовано рівні готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу: високий, достатній, 

середній та початковий. 

3. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів основної школи, яку представлено у вигляді трьох блоків. 
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Теоретико-методологічний блок моделі досліджуваного процесу 

відображає соціальне замовлення, мету діяльності й завдання, що її 

конкретизують, методологічні підходи (системний, аксіологічний, 

культурологічний, діяльнісний, індивідуальний, валеологічний, 

компетентнісний) та принципи успішної реалізації модельованого процесу.  

Змістово-процесуальний блок моделі визначає етапи підготовки 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів (підготовчий, організаційно-діяльнісний, практико-

узагальнювальний) та педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

математики до визначеної професійної діяльності. Встановлено, що особлива 

роль у підготовці майбутніх учителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів відводиться навчанню дисциплін 

«Елементарна математика», «Методика навчання математики», «Вибрані 

питання методики навчання математики», а також педагогічній практиці та 

позааудиторній роботі (зокрема, діяльності наукового гуртка «Елементи 

валеології у ШКМ»).  

Оновлено зміст фахової підготовки студентів шляхом наповнення 

традиційних модулів навчальних дисциплін валеологічним змістом 

(переважно за рахунок самостійної роботи студентів) у підготовці 

відповідних форм навчання (розширення змісту індивідуальних та групових 

завдань, проєктної діяльності, курсових робіт, гурткової роботи тощо). 

Використано оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм, 

методів та засобів освітньої діяльності студентів (перевернуте навчання, 

метод проєктів, навчальні тренінги, інформаційно-комунікаційні технології, 

програми навчального призначення  AutoPlayMediaStudio, комп’ютерне 

тестування тощо).  

Результативний блок моделі репрезентує компоненти готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів основної школи (мотиваційний, когнітивний, операційно-
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діяльнісний), критерії її діагностування, показники та рівні сформованості, а 

також окреслений результат.  

4. Визначено педагогічні умови підготовки майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів 

основної школи: формування позитивної мотивації майбутніх учителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів (цю 

умову розглянуто у розрізі двох підумов: усвідомлення майбутніми 

вчителями математики необхідності створення здоров’язбережувального 

освітнього середовища навчання математики в школі; розуміння студентами 

особливостей упровадження компетентнісного підходу до навчання в школі 

та формування здоров’язбережувальної компетентності учнів); оновлення 

змісту, форм та методів фахової підготовки майбутніх учителів математики, 

що сприяє формуванню у студентів валеологічної компетентності; набуття 

майбутніми учителями математики досвіду використання та удосконалення 

методичного забезпечення валеологічного супроводу освітнього процесу. 

Результат ефективної реалізації відповідних педагогічних умов у підготовці 

майбутніх учителів математики визначається готовністю майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів. 

5. Експериментально перевірено ефективність запропонованих 

педагогічних умов підготовки майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів основної школи. Для 

цього було розроблено інструментарій для діагностики сформованості 

кожного із компонентів готовності майбутніх учителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів та здійснено 

експериментальну перевірку сформованості кожного компоненту на початку 

та наприкінці педагогічного експерименту. 

Результати дослідження показали, що завдяки дотриманню визначених 

педагогічних умов та впровадженню авторської моделі підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів рівень сформованості готовності майбутніх учителів математики до 



271 

 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів в експериментальних 

групах значно підвищився у порівнянні зі студентами контрольних груп. Так, 

в експериментальних групах після проведення формувального експерименту 

високий рівень сформованої готовності у студентів зріс на 18 %; достатній – 

на 20,8 %; середній зменшився на 11,7 %; початковий, відповідно, зменшився 

на 28,4 %. 

Вірогідність результатів проведеної роботи перевірено за допомогою 

методів математичної статистики із застосуванням критерію Пірсона (2). 

Досягнути прогнозовану динаміку підвищення рівня готовності 

майбутніх учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів вдалося завдяки використанню в освітньому процесі 

методичного забезпечення, зокрема, спеціально розробленого навчально-

методичного посібника «Елементи валеології у ШКМ», та електронного 

посібника «Збірник задач з математики валеологічного спрямування для 

учнів 5 – 9 класів». 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів окресленої проблеми. 

Перспективи подальших наукових розвідок убачаємо у вивченні та 

обґрунтуванні проблеми створення здоровʼязбережувального середовища у 

закладах загальної середньої освіти; у підготовці вчителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу в системі післядипломної освіти та 

вдосконаленні шляхів самоосвіти педагогів у визначеному напрямі. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Фізкультхвилинки 

Мета фізкультхвилинки – зменшити втому учнів, активізувати їх увагу, 

та підвищити здатність до сприймання навчального матеріалу. 

Фізкультхвилинка включає 3-4 вправи, добре знайомі учням і легкі для 

виконання. Кожна вправа виконується 3-4 рази в середньому темпі. 

Фізкультхвилинки проводяться, як правило, після 20-30 хв. роботи 

Тривалість фізкультхвилинки 2-3 хвилини. Вправи мають добиратися таким 

чином, щоб протягом дня цілеспрямовано навантажувалися і розслаблялися 

різні групи м’язів учнів: плечового пояса, спини, тазостегнових суглобів. 

Необхідно включати в комплекс вправи для відпочинку очей, дихальні 

вправи, вправи на координацію рухів. 

Для забезпечення рухової  активності на уроці математики доцільним є 

проведення фізкультхвилинок, які пов’язані з темою уроку. Проводить його 

учитель або підготовлений учень. Спочатку повідомляється порядок 

виконання вправ. Картку-інструктаж з виконанням вправ можна розмістити 

на одному із стендів у кабінеті. Рекомендується виконувати вправи із 

закритими очима. Правильність виконання можуть оцінювати  2-3 учні класу 

(на розсуд учителя). 

Прикладами  фізультхвилинок, які варто викристовувати на уроках 

математики є: 

❖ Віршовані фізкультхвилинки 

                         5- 6 клас 

1. Раз, два! Час вставати,  

Від занять відпочивати.  

Три, чотири! Присідаймо,  

Швидко втому проганяймо.  

П’ять, шість! Засміялись,  
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Кілька раз понахилялись.  

Сім, вісім! Потягнулись,  

Покрутились, повернулись.  

Дев’ять, десять! Час настав  

Повернутися до справ.  

Хто ж там, хто вже так стомився  

І наліво нахилився?  

Треба дружно всім нам встати  

Фізкультхвилинку починати.  

Руки в гору, руки вниз  

На сусідів подивись.  

І зроби чотири кроки.  

Вище руки підніміть.  

І спокійно опустіть.  

Всі – дихайте.  

Не дихайте.  

Все в порядку, спочивайте,  

Дружно руки піднімайте,  

Все прекрасно, опускайте.  

Нахиліться, розігніться,  

Станьте прямо.  

Усміхніться!  

2. Руки вгору піднесіть. 

 Пальці швидко полічіть:  

Ліворуч – 5, праворуч – 5,  

Скільки разом? Як сказать? 

3. Руки вгору піднесіть  

І почнемо всі лічить. 

 Скільки пальців на руці  

Хором скажемо усі. 
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❖ Фізкультхвилинки, які пов’язані із вивченням конкретної теми 

4. Наприклад, під час повторення таблички множення на 9, для учнів 5 

класу  варто запропонувати таку вправу: 

9 • 2=18 – Учні добре вчаться  

(Стати струнко, покласти перед грудьми рівно праву руку на ліву.)  

9 • 3 = 27 – І табличку знають всі. 

 (Розвести руки в боки від середини грудей долонями догори.)  

9 • 4 = 36 – А це Незнайкам на злість.  

(Стиснути кулачки, потрясти руками.) 

 9 • 5 = 45 – Вже й вони табличку вчать.  

(Руки перед собою на відстані читання книжки.) 

 9 • 6 = 54 – Всі завдання поробили. 

 (Розвести руки в боки через верх від середини грудей.) 

 9 • 7 = 63 – Як Знайко, роби й ти. 

 (Повертаючись, показати рукою на своїх друзів.) 

 9 • 8 = 72 – І не болітиме голова,  

(Обхопивши голову руками, нахиляти вліво і вправо.) 

 9 • 9 = 81 – І не сидітимеш кілька годин,  

(Показати правою рукою «годинник « на зап ‘ясті лівої руки.) 

 9 • 10 = 90 – А все вийде легко й просто.  

(Витягнути вперед долонями догори поперемінно праву і ліву руку від 

середини грудей.) 

 Всю табличку знаємо, Роботу починаємо. 

 (Сісти за парту.) 

5. Наприклад, в 6 класі при вивченні теми «Координатна площина» 

на дошці записують координати точок : АВ(- 4; - 2). 

Розшифровка: перша цифра вказує число нахилів, знак(+) – управо;    

знак(-) – вліво. Друга цифра показує число присідань, якщо число від’ємне, а 

якщо число додатне, то треба піднятися на пальчиках вгору. Таким чином, 
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початкове положення – руки на поясі, потім – два нахили вправо, три рази 

стають на пальчики, чотири нахили вліво і двічі присідають. 

6. При вивченні графіків прямої пропорційності і лінійної функції у 

7 класі учитель записує і називає формулу, якій задана пряма пропорційність 

або лінійна функція (y = kx, у = kx + l). 

Учні схематично руками показують кут нахилу прямої (залежно від k і 

переміщення по осі ОУ в залежності от l), (l > 0 – стати на пальчики, l < 0 – 

присісти). 

Забезпечення рухової активності на уроках знімає напругу учнів, 

підвищує їх активність, покращує настрій та самопочуття, що позитивно 

позначається на результативності навчання. 

Наприклад: 

 

y = 2x;        y = - x; 
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Додаток Б 

Перелік ключових компетентностей, які мають бути сформовані в учнів 

під час навчання математики в основній школі 

Термін Державний стандарт  базової 

і повної загальної середньої 

освіти 

Концепція «Нова 

українська школа» 

Компетентність набута у процесі навчання 

інтегрована здатність учня, що 

складається із знань, умінь, 

досвіду, цінностей і ставлення, 

що можуть цілісно 

реалізовуватися на практиці 

динамічна комбінація знань, 

способів мислення, поглядів, 

цінностей, навичок, умінь, 

інших особистих якостей, що 

визначає здатність особи 

успішно провадити 

професійну та/або подальшу 

навчальну діяльність 

Ключова 

компетентність 

спеціально структурований 

комплекс характеристик 

(якостей) особистості, що дає 

можливість їй ефективно діяти 

у різних сферах 

життєдіяльності і належить до 

загальногалузевого змісту 

освітніх стандартів 

ті, яких кожен потребує для 

особистої реалізації, розвитку, 

активної громадянської 

позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування і які здатні 

забезпечити особисту 

реалізацію та життєвий успіх 

протягом усього життя 

До ключових 

компетентностей 

належать: 

✓ уміння вчитися, 

спілкуватися державною, 

рідною та іноземними мовами; 

✓ математична і базові 

компетентності в галузі 

природознавства і техніки, 

інформаційно-комунікаційна 

компетентність; 

✓ соціальна 

компетентність; 

✓ громадянська 

компетентність; 

✓ спілкування державною 

(і рідною у разі відмінності) 

мовами; 

✓ спілкування іноземними 

мовами; 

✓ математична 

компетентність; 

✓ основні компетентності 

у природничих науках і 

технологіях; 

✓ інформаційно-цифрова 

компетентність; 
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✓ загальнокультурна 

компетентність; 

✓ підприємницька 

компетентність; 

✓ здоров’язбережувальна 

компетентність 

✓ уміння вчитися 

впродовж життя; 

✓ ініціативність і 

підприємливість; 

✓ соціальна та 

громадянська компетентності; 

✓ обізнаність та 

самовираження у сфері 

культури; 

✓ екологічна грамотність і 

здорове життя 
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Додаток В 

Формула формування компетентності, запропонованою вчителями 

практиками 

Педагогами-практиками запропоновано формулу компетентності, що 

спрямована на досягнення конкретного результату під час компетентнісно 

орієнтованого підходу до навчання:  

 

Формула вказує, що шляхом до формування компетентності є: 

1) озброєння учнів знаннями та вміннями їх знайти, відсіяти від 

непотрібної інформації, перевести їх у досвід власної діяльності;  

2) розуміння, яким чином можна здобути ці знання, в якому випадку 

який метод потрібний;  

3) розвинене критичне мислення для адекватного оцінювання себе, 

світу, свого місця у світі. 
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Додаток Д 

РОЗРОБКА ПЛАНІВ КОНСПЕКТІВ-УРОКІВ ТА ПОЗАКЛАСНИХ 

ЗАХОДІВ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТА 

ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 «Екскурсія  до Національного дендропаку Софіївка» 

Мета уроку: систематизувати та узагальнити набуті знання учнями 

впродовж навчального року; навчити учнів застосовувати свої знання та 

навички при розв’язуванні задач екологічного змісту; розвивати логічне 

мислення; пам’ять, вміння аналізувати отриману інформацію; виховувати 

розуміння стану екології навколишнього середовища та екологічну культуру 

поведінки людини, відповідальність за стан навколишнього середовища. 

Тип уроку: урок-екскурсія 

 

Хід уроку 

І. Організація класу 

Вчитель: Сьогодні ми проведемо нестандартний урок з математики: 

«Узагальнення вивченого матеріалу» у вигляді екскурсії стежинами нашого 

місцевого заповідника – дендропаку «Софіївка», обговоримо проблеми 

охорони природи, розв’яжемо приклади та задачi. 

ІІ.  Орієнтація 

Ви вже знаєте з засобів масової інформації, з уроків природознавства та 

географії, з уроків охорони здоров’я, що проблема екологiї – це одна з 

найактуальніших проблем сучасного світу. Широке коло питань, пов’язаних 

з охороною природи, розв’язує та вирішує наука, що має назву «екологія» 

Проблема охорони природи не повинна проходи й повз нас! Вже сьогодні 

вчені довели, що на 20% здоров’я людини залежить від екологічного стану 

навколишнього середовища, де вона мешкає. Тому й ми з вами маємо 

зберегти все, чим пишаємося: красу наших дерев, унікальність пташиного 

світу, світ рослин, світ тварин, чистоту водойм. (записали дату і тему уроку). 

ІІІ. Практика на прикладах 
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Початок маршруту 

Перша зупинка: Головний вхід. 

Націона́льний дендрологіч́ний парк «Софії́вка» — парк, науково-

дослідний інститут Національної академії наук України. На сьогодні — це 

місце відпочинку. Щорічно його відвідують близько 500 тисяч 

людей. Площа — 179,2 га. 

«Софіївка» є пам’яткою краєвидного типу світового садово-паркового 

мистецтва кінця XVIII — першої половини XIXстоліть.  

Завдання учням: якого року заснували Софіївку, якщо зараз її 221 рік. 

                                       2017-221=1796 (року заснована) 

Друга зупинка «Павільйон флори» 

Головна алея, від якої ми розпочинаємо нашу екскурсію, привела нас 

до павільйону Флори. 

 Флора — римська богиня квітів, 

юності і весни. На її честь весною 

святкували так звані Флоралії, під час 

яких відбувалися веселі ігри. Люди 

прикрашали себе квітами, жінки одягали 

яскраві сукні та вінки, співали, танцювали на честь богині квітів, вітали 

прихід весни. Павільйон Флори виглядає велично і водночас вишукано та 

граціозно завдяки своїм точним архітектурним формам, високим струнким 

колонам й ажурному барельєфу, що зображає листя і грона винограду. 

Завдання учням :  

1. Скільки вуглекислого газу вбирають зелені насадження. Софіївського 

парку площею 179,2 га і скільки при цьому буде виділено кисню, якщо 1га 

зелених насаджень вбирає за добу 280кг вуглекислого газу, виділяючи при 

цьому 220кг кисню? Відповідь: 2640кг 

a) Людина робить за 1 хв 15 видихів, забираючи 0,55 л повітря за 

кожний вдих. Яку масу повітря вона вдихає за 1 год.? Яку масу повітря 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D1%96%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%89%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D1%80
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/18_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/19_%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D1%82%D1%8F
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вдихають 28 учнів 8 класу за урок контрольної роботи з алгебри, якщо маса 1 

л дорівнює 1,3 г?     Відповідь. 10,73 г. 

 

Третя зупинка. «Єлисейські поля». 

Перед нами відкривається одне з найбільш мальовничих місць центральної 

частини парку — Єлисейські поля. 

 

У міфах стародавніх греків Єлисейські 

поля — це прекрасні луки, оточені густим 

лісом різноманітних дерев, які легкою 

тінню покривають співрозмовників, коли 

вони відпочивають на ложі з квітів. Солов’ї 

та інші співучі пташки пурхають над ними і, ніби снігом, обсипають їх 

квітами, зібраними на сусідніх луках. 

Колись у парку вздовж алеї по Єлисейських полях виставляли з оранжереї в 

діжках та горщиках рослини лимонів, апельсинів, кипариси та азалії. 

Завдання учням. Скільки нараховував таксонів колекційний фонд 

парку в 2007 році якщо з них: 546 деревних, 1557 кущових, 115 ліан, 1212 

трав’янистих рослин, з них 914 інтродукованих та 246 аборигенних. 

Четверта зупинка. «Китайська альтанка».  

Окрасою парку є китайська альтанка. Вона зроблена повністю з дерева 

і пофарбована в різні кольори. Тут, далеко від гомінкої багатолюдної 

центральної частини парку, можна відпочити, помріяти, милуючись Великим 

водоспадом і Площею зборів. 
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 Китайська альтанка із заходу 

прикрита ажурним гіллям 

модрини, а трохи збоку красується 

старий дуб, якому близько 400 

років, — німий свідок багатьох 

подій, що відбувалися в цих 

місцях. Народні перекази 

розповідають, що саме під цим 

дубом зустрічалися легендарні 

герої селянського повстання 1768 

р. Максим Залізняк та Іван Гонта. 

Завдання учням: Дуб вбирає 

85 л води щодня, осика – 462 л за 

тиждень, а береза – 1800 л за 30 

днів. Розмістити назви цих дерев у 

порядку збільшення кількості води, 

яку вони вбирають за один день. 

  Підсумок уроку. 

Сьогодні ви дізналися багато цікавої інформації про заповідник 

«Софіївка», пройшли екологічною стежиною парку і розв’язали всі задачі. 

Ми всі повинні розуміти що, людина має ставитися з добротою, любов’ю  до 

всього живого заради життя на Землі. 

V.  Домашньо-пізнавальна практика  

Підготувати коротке повідомлення про екологічні проблеми парку 

Софіївка та скласти задачу екологічного змісту за даними історичної 

інформації парку.  
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Урок ділова гра «Розв’язування задач на відсотки» 

Мета: систематизувати знання, вміння та навички учнів з теми; 

розвивати логічне мислення, увагу, вміння порівнювати, узагальнювати, 

формулювати бережливе ставлення до власного здоров’я; розвивати 

обчислювальні навички; виховувати валеологічну культуру  та культуру 

мислення. 

Хід ігри 

 

I. Мотивація навчальної діяльності. 

Учитель. Знання про відсотки потрібні в різних сферах діяльності 

людини, щоб переконатися в цьому, проведемо ділову гру «Конференція 

експертної комісії». Серед експертів, які допоможуть нам вести здоровий 

спосіб життя, є психологи, дієтологи, ендокринологи, екологи. 

II. Актуалізація опорних знань. 

Учитель. Для того, бути експертом, треба отримати перепустку. Для 

цього ви повинні показати, що вмієте лічити і знаєте, що таке відсотки. 

1. Виконайте (усно) дії: 

а) 6
2

1
− ;   б) 6:

2

1
− ;   в) 6

2

1
−− ;   г) 6

2

1
+− . 

1) Назвіть приклад з додатною відповіддю. 

2) У якому прикладі дістанемо найбільше (найменше) число? 

3) У якому прикладі дістанемо число з найбільшим (найменшим) 

модулем? 

4) У кожному прикладі замініть 
2

1
−  на 

2

1
 і виконайте всі завдання ще 

раз. 

2. Що називають відсотком числа? Як його знайти? 

3. Як знайти число, якщо відомі його відсотки? 

4. Знайдіть 1%, 10%, 25%, 50% числа:  

а) 100;   б) 250;   в) 3000. 
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5. Виразіть десятковим дробом: 

а) 15%;   б) 60%;   в) 70%;   г) 82%. 

6. Які з чисел 5%, 25%, 0,2%, 20%, 87,5% не є відповіддю на запитання: 

«Скільки відсотків числа х становить число: 

а) 0,2х;   б) х
20

1
;   в) х

8

7
;   г) 

4

х
?» 

ІІІ. Застосування знань у стандартних ситуаціях. 

Учитель. Сьогодні ми проведемо цікаву експертну  гру. Експерт - це 

людина яка на високому рівні володіє знаннями у сфері своєї професійної 

діяльності. Тому, пропоную класу розділитися на 4 групи: (Психологи, 

Дієтологи, Ендокринологи, Екологи) та визначити в групі головного 

експерта, який висвітлить  інформацію стосовно фактоів, що шкодять 

здров’ю.  
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4 групи 

І група – Психологи 

Сьогодні паління – загальнонаціональна проблема. І хоч державою 

ведеться боротьба з палінням, а тютюнові фабрики з кожної пачки 

попереджають про шкоду тютюну, кількість людей, які палять не 

зменшується. Кожні шість секунд тютюн забирає одне життя. Щорічно 

куріння цигарок стає причиною смерті 5,4 мільйонів людей. Якщо не почати 

рішучих заходів, то до 2030 року ця цифра виросте до восьми мільйонів.  

У людському організмі немає жодного органу, на який згубно б не 

позначалося паління. Онкологічні захворювання, починаючи з раку легенів, 

порушення обміну речовин, серцево-судинні захворювання, погіршення зору – 

ці та ще цілий букет інших захворювань. Крім того, паління притупляє 

почуття голоду, тому людина, котра палить, не стежить за харчуванням, 

може взагалі обійтися цигаркою та кавою, що додає до списку захворювань 

ще й шлунково-кишкові захворювання. 

Більшість курців починають палити в підлітковому віці. З тих, хто 

почав курити в молодому віці й продовжує курити все своє життя, половина, 

в остаточному підсумку, помирає від хвороб, пов’язаних з палінням. Шкода 

паління для підлітків катастрофічно велика, воно заважає росту організму, 

завдає удару по органах у момент їхньої найбільшої незахищеності, коли 

вони ще не виробили імунітету до зовнішніх подразників. Шкідливий вплив 

тютюнової отрути позначається на роботі головного мозку. У курящих 

юнаків на 5 % знижується обсяг пам’яті й на 4,5 % легкість навчання, 

точність додавання цифр погіршується на 5,5 %. Не дивне тому їх 

відставання у навчанні. Крім фізіологічної небезпеки в цей період, величезна і 

психологічна шкода паління для підлітків. Куріння також є однією з головних 

причин неврозів у учнів. Вони стають дратівливими, запальними, погано 

сплять. У них з’являються неуважність, слабшає увага, порушується 

пам’ять і розумова діяльність.  
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1. Норма добової потреби учнів у різних вітамінах становить в 

середньому 125 мг. Одна викурена сигарета знищує 20% вітамінів. Скільки 

мг вітамінів краде у себе той, хто палить? 

2. Кожна викурена цигарка скорочує життя курця. Загалом, люди 

які курять скорочують собі життя на 15%, що становить 8,4 року. Яка 

середня тривалість життя в Україні? 

Дієтологи 

В повсякденному харчуванні обов’язково мають бути: білки, жири, 

вуглеводи, вітаміни, мінеральні речовини, клітковина, вода. 

Для учнів перш за все необхідне споживання повноцінного білка. Адже 

це основний будівельний матеріал для організму. В разі його нестачі виникає 

гальмування росту. Необхідно пам’ятати, що саме в продуктах тваринного 

походження білки є повноцінними. Дуже корисним для організму учнів та 

підлітків є біле м’ясо птахів (грудинка), як джерело легкозасвоюваного 

повноцінного білка, що практично не містить жиру. Телятина та нежирна 

свинина відіграє важливу роль у кровотворенні (зокрема, його вживання 

рекомендують при недокрів’ї як джерело заліза). Джерелом білка є також 

яйця, риба, молоко, сир, картопля, свіжа капуста, гречана, рисова, вівсяна 

крупа. 

Жири – теж частинка тіла людини. Після травлення їх організм 

відкладає «про запас» – під шкірою та навколо життєво важливих органів, 

таких як серце, печінка і нирки. Вони захищають нас від холоду і 

запобігають пошкодженню внутрішніх органів і кісток. Тому деяка 

кількість підшкірного жиру дуже необхідна для підтримання здоров’я. 

Найбільш необхідні для організму жири знаходяться в молоці, вершковому 

маслі, сметані, кефірі, йогуртах, яєчному жовтку, жирній рибі (оселедець, 

скумбрія, сардини), нерафінованій олії. Ці жири знижують рівень 

холестерину в крові, зменшують ризик виникнення серцево-судинних 

захворювань. 



287 

 

Корисність вуглеводів для організму в тому, що вони сприяють 

нормалізації процесів травлення, дають відчуття ситості на тривалий час, 

а деякі швидко втамовують голод (фрукти, мед, цукор). Вуглеводи дуже 

калорійні. Їх надлишок у раціоні може привести до ожиріння (особливо в 

дитячому віці). 

Здоровий раціон не обходиться без клітковини, оскільки вона допомагає 

виводити відходи з організму. Вона також надає нашій їжі «об’єму», 

підсилює моторику кишечника, нормалізує травлення і допомагає 

контролювати вагу. 

У здоровому харчуванні ніяк не обійтись без води. Вона не вважається 

поживною речовиною, але виконує життєво необхідні функції: сприяє обміну 

речовин, виводить токсичні відходи. Організм дитини шкільного віку 

потребує 1,5 – 2л рідини. Корисно також випивати склянку – півтори 

джерельної води. За нестачі води в організмі людина відчуває спрагу, 

з’являється млявість, знижується тиск крові. Якщо без їжі можна 

прожити більше місяця, то без води - лише кілька днів. 

Ключовими компонентами здорового раціону є вітаміни і мінерали. 

Вони також містяться у їжі і є важливим джерелом протеїну, вуглеводів 

та жирів. Вітаміни й мінерали легко руйнуються у процесі обробки їжі, 

тому так важливо щодня їсти хоча б трохи сирих овочів і фруктів. 

 

1. Мінімально необхідний 10-12 років учневі об’єм молочних 

продуктів по відношенню до всього обсягу рідини в день становить 15%. 

Скільки молочних продуктів ( молоко, кефір, ряжанка) повинен випити учень, 

якщо в денний раціон входити 2 літри рідини. 

2. Вітамінізоване молоко містить 4,7% вуглеводів, 1,3% 

мінеральних речовин і вітамінів, 88% води, а решту складають білки та жири. 

Скільки вказаних речовин міститься в 200 г вітамінізованого молока? 

3. Обчисліть, скільки повинен кожен з вас вживати жирів, білків, 

вуглеводів, взявши для розрахунку свою вагу. 
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Ендокринологи 

Вага́ тіл́а люди́ни — поряд з хорошим самопочуттям є одним із 

показників енергетичної рівноваги. Розмовно і в біологічних та медичних 

науках для позначення маси або ваги людини часто використовується 

термін маса тіла. Хоча терміни маси і ваги часто використовуються як 

взаємозамінні в контексті маси тіла, вони насправді стосуються окремих, 

але взаємопов’язаних понять у фізиці. Маса є мірою інерції об’єкта і не 

залежить від впливу гравітації, в той час як вага є мірою сили тяжіння. 

Таким чином, якщо людина переміститься з Землі на Місяць, де менше 

тяжіння, її маса залишиться незмінною, але вага її знизиться. 

Вміст води 

У тілі здорової дорослої людини, і при нормальній вазі, міститься 

близько 56% води, тобто близько 40 літрів води на 70 кг людини. Частка 

води в організмі з віком зменшується: 

• 97% у плода, 

• 80% новонароджених 

• 75% немовлят 

• 70% дітей 

• 61% дорослих чоловіків і 51% у дорослих жінок 

• 45% у літніх людей. 

Розподіл води не є однорідним по органам: 

• 80% в головному мозку; 

• 75% у м’язах; 

• 50% в кістках; 

• 80%-серце; 

• 80%-легені; 

• 80%-нирки. 

Стабільність маси тіла залежить від споживання енергії та витрат 

цієї енергії. Коли споживання енергії перевищує розхід, надлишкова енергія 

накопичується в організмі у вигляді вуглеводів, білків або жирів, і це 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%B3%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%96%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B0_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F_(%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%96%D1%81%D1%8F%D1%86%D1%8C_(%D1%81%D1%83%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA_%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C_%D1%97%D0%B6%D1%96
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приводить до збільшення маси тіла. Зворотне також вірно: коли витрата 

енергії перевищує споживання енергії, маса тіла зменшується. 

1. Вага мозку дорослої людини приблизно 1400 г, а семирічної 

дитини – 1250 г. На скільки відсотків сформувався мозок людини за перші 7 

років життя? 

2. Маса людини 70 кг, а вода становить 65% маси тіла. Втрата 

вологи на 10 – 12 % стає небезпечною для життя людини. Втрата якої 

кількості води стає небезпечною для людини? 

Екологи 

Поверхневі шари ґрунтів легко забруднюються. Великі концентрації в 

грунті різних хімічних сполук — токсикантів згубно впливають на жит-

тєдіяльність ґрунтових організмів. При цьому втрачається здатність Гру-

нту до самоочищення від хвороботворних та інших небажаних мікроор-

ганізмів, що здатні викликати важкі наслідки для людини, рослинного і 

тваринного світу. Наприклад, у надто забруднених грунтах збудники тифу і 

паратифу можуть зберігатися півтора року, тоді як у незабруднених — 

лише на протязі двох-трьох діб. 

Основні забруднювачі ґрунту: 

1) пестициди (отрутохімікати); 

2) мінеральні добрива; 

3) відходи виробництва; 

4) газодимові викиди забруднюючих речовин в атмосферу; 

5) нафта і нафтопродукти. 

Ерозія (лат. erosio – роз’їдання) грунту – це різноманітні процеси 

руйнування грунту і переміщення продуктів руйнування водою і вітром. 

За походженням ерозію поділяють на: 

1. Геологічна (природна) – є природним процесом, який відбувається 

поза впливом людини, під дією вітру і води. У природі існувала завжди як 

нормальний геологічний процес. Швидкість її була приблизно такою самою, 
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як і процесу ґрунтоутворення. Відбувається дуже повільно, не завдає великої 

шкоди, не знижує родючості ґрунту, запобігти практично неможливо. 

2. Прискорена (руйнівна) – є результатом діяльності людей: 

неправильного ведення землеробства, лісового господарства, будівництво, 

промисловість, транспорт, прокладання доріг тощо, коли порушується 

цілісність поверхні ґрунту, її дерновий захист, виникають борозни, канави, а 

за ними і яр. Проходить швидко. 

1. Площа України 60,4 млн. га, сільськогосподарські угіддя 42,4 млн. 

га.  Який відсоток  становлять сільськогосподарські угіддя?   

2. В Україні від ерозії ґрунту потерпає  20 млн.га землі. Протягом 

останніх років площа таких земель збільшилася на 1,8 млн. га, або на 

22%.Визначте площу земель, які піддані ерозії, якщо загальна площа  

України становить 603,7  тис. км2   (224 тис км2 ) 

V. Підсумок уроку. 
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Додаток Е 

НАВЧАЛЬНІ ПРОЄКТИ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО ЗМІСТУ 

 «Математика та вітаміни» проєкт розроблений студенткою у програмі 

AutoPlayMediaStudio8.0.7.0 на заняттях гуртка «Елементи валеології у ШКМ»  
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«Математика здорового організму» проєкт розроблений студенткою у 

програмі AutoPlayMediaStudio8.0.7.0 на заняттях гуртка «Елементи валеології 

у ШКМ»  
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Додаток Ж 

НАПРАЦЮВАННЯМИ ВЧИТЕЛІВ-ПРАКТИКІВ 

 

КРОК ДО ВЕРШИН МАТЕМАТИКИ 

(Проєктні технології навчання математики) 

 

Людмила НАУМУК - учитель математики Луцького НВК №26, 

Старший вчитель  

1. Математичне     меню 

 

 

Небагато знайдеться підлітків, задоволених своєю статурою. Одні 

вважають себе занадто товстими і не знають, чому постійно набирають вагу, 

інші – дуже худими і намагаються змінити свою форму.  

Не всі знають, що для того, щоб бути у правильній фізичній формі, 

важливо навчитись контролювати масу свого тіла.   

Як же правильно контролювати масу свого тіла? 

Найперше, я зрозумів, щоб розкрити дану тему, треба рухатись у двох 

напрямках: теоретичному (тобто по даній темі опрацювати літературу з 

Основ здоров´я) і практичному (застосувати математичні знання, а саме: 
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додавання і віднімання натуральних чисел, знаходження дробу від числа, 

розв´язування задач). 

Отже, своє дослідження я провів саме таким чином і дізнався, що моя 

вага залежить від співвідношення отриманої і 

витраченої енергії, яка вимірюється у калоріях або  

кілокалоріях. 

Тому, якщо хочеш схуднути, треба вилучити або 

зменшити вживання висококалорійних 

продуктів і солодких напоїв. А якщо  прагнеш 

набрати вагу – збільш калорійність свого раціону.  

Крім цього, з опрацьованої літератури я дізнався, що щоденно з їжею мій 

організм повинен отримувати 52 ккал на 1 кг маси тіла.  

    Отже, на мою вагу я повинен отримувати:  

30 кг • 52 ккал = 1560 ккал 

     Внаслідок інтенсивного росту та при збільшенні навантажень, ця кількість 

кілокалорій може збільшуватись на   частину: 

1560 : 5 = 312 ккал; 

1560 + 312 = 1872 ккал. 

     Таким чином, організм може отримувати таку кількість кілокалорій. 

 

     Дізнавшись з Інтернету, що 

для підлітків 10-11 років 

калорійність добового раціону 

має сягати 2000 - 2350 ккал, я 

звернув увагу, що добова 

калорійність мого раціону 

становить лише 1560 ккал.   

2000 – 1560 = 440 ккал 
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     Я зрозумів, що недоотримую  як мінімум 440 ккал щодня і тому повинен 

змінити свій раціон.  

Мені стало цікаво, чи правильно я фізично розвиваюсь.  

     Провівши деякі математичні обчислення, я визначив індекс маси свого 

тіла за  формулою 

                      

 

 

і встановив, що мій  ІМТ= 15,98 одиниць, при нормі від 18,5 до 24,9 одиниць. 

Отже, мій показник фізичного здоров´я не відповідає нормі.  

Тому, я зробив висновок, що мені необхідно збільшити калорійність 

свого добового раціону. 

     Оскільки  правильне харчування – запорука здоров´я і краси, то 

розпочати потрібно з режиму харчування.  

Та при цьому треба пам’ятати, що їжа підлітків повинна містити білки, 

жири і вуглеводи у співвідношенні 1:1:4, а при фізичних навантаженнях – 

1:1:6. 
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Саме тому, я хочу запропонувати Вам “Тарілку здорового харчування”, 

яку мені допомогли скласти мама з бабусею.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тут показано скільки відсотків з кожної групи продуктів повинно бути у 

моєму щоденному раціоні.   Використовуйте її для правильного балансу 

свого харчування. 

Отже,  30% від всього добового раціону складають овочі і фрукти; 30% – 

хліб, рисові і картопляні продукти; 20% – молочні продукти; 15% – 

складають м’ясні, рибні і бобові страви і лише 5% становлять їжа та напої з 

великим вмістом жиру та цукру. 

Ще, хочу звернути Вашу увагу на харчову піраміду, яка також 

допомагає скласти правильний раціон харчування.  
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Спираючись на дану інформацію, я хочу сказати, що підліток мого віку 

повинен: 

- протягом дня бути фізично активним; 

- в день споживати побільше неочищених злаків; 

- їсти багато овочів і фруктів; 

- трішки менше споживати молочних та рибних продуктів; 

- зовсім мало їсти солодощів; 

- і саме найголовніше – щодня випивати 6 склянок води, бо вона складає 

80% нашого тіла. 
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При цьому, харчування повинно бути збалансованим, помірним і 

різноманітним. 

      На основі цього і виходячи із вимог, я склав мій денний раціон 

харчування  , врахувавши, що на сніданок треба вживати 30% їжі від усього 

раціону, на обід – 45%, на підвечірок  – 5%, на вечерю – 20% добового 

раціону. 

Сніданок

Обід

Підвечірок

Вечеря
 

Оскільки мій показник фізичного здоров′я не в нормі і для того, щоб і 

надалі я зміг правильно розвиватись, моя сім′я допомогла мені скласти 

одноденне меню, яке я хочу представити Вашій увазі.  
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На сніданок я маю з’їсти:   

-  курятина   300 г    372 ккал 

-  картопля   200 г    220 ккал        

 

на обід я маю з’їсти: 

-  рис              100 г    354 ккал 

-  свинина      200 г    304 ккал 

-  салат з моркви, капусти і олії    250 г   500 ккал 

 

на підвечірок я маю з’їсти: 

-  молоко (3,5% жирності)       200 г    132 ккал 

-  булочка                                  100 г     297 ккал 

 

на вечерю я маю з’їсти: 

-  запіканка з сиру    200 г     452 ккал 

-  чай з цукром         200 г     70 ккал 

 

      592 ккал + 1158 ккал  + 429 ккал + 522 ккал = 2 701 ккал 

    Отже, при такому харчуванні я в день зможу отримати 2 701 ккал, при 

нормі для підлітків мого віку 2 350 ккал. 

        Я вважаю, що при збільшенні калорійності мого денного раціону, не 

знижуючи при цьому фізичної активності, я зможу набрати вагу і бути у 

гарній фізичній формі.  

 Які ж саме висококалорійні продукти необхідно споживати, підкаже мені 

Таблиця висококалорійних, середньо та низькокалорійних 

продуктів, яку я хочу запропонувати Вашій увазі. 

 

 592 ккал 

1158  ккал 

522 ккал 

429 ккал 
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Згідно даної таблиці, протягом доби я можу насолоджуватись кексами, 

печивом, тістечками, шоколадом; їсти смажену картоплю з сардельками зі 

свинини, жирними ковбасами або смаженим м’ясом, їсти твердий сир, масло 

тощо. 

Ця таблиця буде корисна і для тих, хто, на відміну від мене, хоче 

схуднути і надалі не набирати зайвої ваги. 

Ще, опрацювавши багато літератури, я дізнався, що кожна дитина може 

приблизно визначити свій майбутній зріст.  

Для цього потрібно додати зріст тата й мами і суму поділити на 2. Додати 

12 см, якщо ти хлопець або відняти 12 см, якщо ти дівчина. 

Мені стало цікаво, який же зріст буде в мене в майбутньому і я з′ясував:  

зріст тата - 1 м 86 см, зріст мами - 1м 51 см. 
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 Зробивши потрібні 

математичні обчислення, а 

саме:  

 

1)  1 м 86 см + 1м 51 см = 3 

м 37 см; 

2)  3 м 37 см : 2 ≈ 1м 68 см; 

3)  1м 68 см + 12 см ≈ 1м 80 

см 

 

  я визначив, що в майбутньому я буду мати зріст приблизно 1м 80 см. 

Цю методику визначення зросту я обов’язково запропоную і своїм 

однокласникам. 

Крім цього, знаючи, що не всі з них задоволені своєю вагою, я провів 

серед них соціологічне опитування стосовно дотримання ними вимог 

правильного харчування. Було опитано 27 учнів з 29. 

Як свідчать результати:  

На питання «Скільки разів на день ти харчуєшся?» 

 

- 8 дітей відповіли, що харчуються 4 

рази на добу;  

 

- 18 дітей – 3 рази на добу;  

 

- 1 дитина – 2 рази на добу. 

 

На питання «Чи дотримуєшся ти режиму харчування?» 

 



302 

 

 

     - 15 дітей дало ствердну відповідь;  

     - 7 дітей не дотримуються режиму 

харчування; 

    -  5 дітей відповіли, що не знають. 

 

На питання «Чи стежиш ти за своєю вагою?» 

 

 

    - 21 дитина відповіла «так»; 

 

    - 3 дитини відповіли «інколи»; 

 

    - 3 дитини на це не мають часу 

На питання «Як часто класний керівник говорить тобі про 

необхідність правильного харчування?» 

      - 10 дітей відповіли «щодня»; 

- 11 дітей чують про це лише на виховній 

годині по вівторках; 

- 2 дитини – коли потрібно здавати гроші за 

харчування; 

- 1дитина – чула на початку навчального року; 

-  3 дитини ніколи про це не чули.  

 Отже, працюючи над даним проектом, я зрозумів, що у нашому житті 

математика зустрічається скрізь: починаючи від самого примітивного 

рахування і закінчуючи вищою математикою.  

 

 

 

2

3

11

10

Щодня

На виховній

Коли треба здавати
гроші

Ніколи про це не
чули
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Додаток З 

ТРЕНІНГ «МИ ЗА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ОЧИМА 

МАТЕМАТИКИ» 

Тренінг на тему: «Ми за здоровий спосіб життя очима математики» 

Мета:  

✓ розширити та поглибити знання студентів про здоров’я, здоровий спосіб 

життя та фактори, що впливають на формування здоров’я;  

✓ на основі наданої інформації розвивати у майбутніх учителів 

математики вміння та навички формування здорового способу життя у 

підростаючого покоління;  

✓ актуалізувати у студентів розуміння важливості здоров’я, складності 

його досягнення та збереження, а також відповідальності за збереження 

здоров’я учнівської молоді; 

✓ продемонструвати можливості здоров’язбереження засобами 

математики;    

✓ створити комфортну атмосферу співпраці між учасниками тренінгу; 

✓ формувати у студентів вміння працювати в команді; 

✓ виховувати відповідальність; 

✓ розвивати творче та креативне мислення. 

Гасло тренінгу:  

«Даючи знання ― збережи здоров’я» 

Завдання: за допомогою вправ тренінгу допомогти учням зробити вибір 

на користь формуваню здорового способу життя. 

Форма проведення: методичний тренінг 

Тренер: викладач з методики навчання математики, методист відділу 

освіти. 

Учасники: студенти, вчителі. 

Тривалість: 120 хв.  
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Обладнання : плакат з правилами роботи групи; папір, олівці, 

фломастери. 

ХІД ТРЕНІНГУ 

 

І. Вступна частина  

1. МЕТОДИКА «КРИГОЛАМ»   

Мета: створити умови для ефективної роботи, забезпечити 

доброзичливу атмосферу. 

       Вправа «Знайомство» 

Мета: знайомство та  налагодження контакту між учасниками, 

презентація, позитивні емоції. 

− Учасники сидять у колі.  

− По черзі кожен називає своє ім’я, супроводжує це якимось рухом і 

розповідає про себе: «Я цікавий тим, що...». 

− Презентація тренера: «Я – Дарія Анатоліївна. Я цікава тим що,  

займаюся підготовкою майбутніх учителів математики до використання 

елементів здоров’язбереження у професійній діяльності». 

Тренер:  

Добрий день усім! Сьогодні ми з вами проведемо заняття у формі 

методичного тренінгу,  тема якого - «Ми за здоровий спосіб життя очима 

математики». Здоров’я це найбільша цінність людини і потребує турботи 

протягом усього життя. Виникнення хвороб залежить від самої людини: це 

шкідливі звички, порушення санітарно-гігієнічних норм, неправильно 

харчування, відсутність режиму праці та відпочинку, забруднення довкілля 

тощо.  

    Людина сьогодні звикла сподіватись не на захисні сили свого організму, 

а на могутність медицини. Академік Амосов стверджував: «Щоб бути 

здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не можна 

нічим». Зберегти і зміцнити здоров’я можна тільки знаючи свій організм, 
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причини, що призводять до захворювань та засоби запобігання. Треба 

постійно нагадувати та вчити учнів тому як зберегти і зміцнити своє здоров’я.  

За таких обставин особливо важливою  є діяльність учителя 

математики, який  має не тільки навчати учнів, а й зобов’язаний оволодіти 

знаннями основ здоров’я та вміти застосовувати їх у роботі з учнями. 

Актуальним для педагогів є позитивне ставлення до власного здоров’я, 

вдосконалення своєї фізичної форми.  

Мета нашого тренігу полягає у тому, щоб розширити та поглибити знання 

студентів про здоров’я, здоровий спосіб життя та фактори, що впливають на 

формування здоров’я; актуалізувати у студентів розуміння важливості 

здоров’я, складності його досягнення та збереження, а також 

відповідальності за збереження здоров’я учнівської молоді; виховання 

відповідальності, творчого та креативного мислення. 

Гасло тренінгу «Даючи знання – збережи здоров’я» 

 Вправа «Пісочний годинник» 

Мета: з’ясувати очікування учасників від тренінгу. 

Матеріали: демонстраційна (фліп-чат) таблиця, маркери, стікери, ручки 

для кожного учасника. 

На таблиці намальований пісочний годинник. Учасники на стікерах 

пишуть свої очікування від тренінгу, потім підходять до фліп-чарту, читають 

вголос та прикріплюють до верхньої частини пісочного годинника. 
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2. ПРАВИЛА ТРЕНІНГУ 

Мета: узгодження правил для продуктивної взаємодії під час заняття-

тренінгу.  

Тренер пропонує учасникам познайомитись із правилами, які можуть 

сприяти ефективній і комфортній роботі на тренінгу. Пропозиції 

обговорюють, узгоджують, доповнюють. 

На плакаті записують правила, що колективно складаються в групі. 

1. Бути чесними. 

2. Бути толерантними. 

3. Не критикувати, а допомагати. 

4. Один говорить – всі слухають. 

5. Правило піднятої рук. 

6. Дотримуватись регламенту. 

7. Бути активним і позитивним. 

ІІ. Основна частина    

1. МЕТОДИКА «КОМАНДОУТВОРЕННЯ»  

Вправа «Знайди свого товариша» 

Мета: підгодувати учасників до роботи, створити комфортну 

атмосферу, сприяти згуртованості групи. 

1. Тренер пропонує учасникам розділитися на міні-групи (3 учасники в 

кожній). Для цього пропонує кожному із учасників вибрати папірці  на яких 

зображені картинки спільної тематики (додаток А). 

2. Кожен із учасників вибирає собі папірець. 

3. Учасники, які вибрали картинки із спільної тематики («Спорт», 

«Харчування», «Шкідливі звички») об’єднуються у спільну групу. 

2. МЕТОДИКА «ЛОТО «ЗДОРОВ’Я»« 

 Мета: розкрити зміст поняття «здоровий спосіб життя» та фактори, що 

впливають на здоров’я; сформувати в учасників вміння  робити добірку задач. 
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Тренер. Сьогодні, як ніколи, стоїть проблема збереження здоров’я 

молодого покоління. З нашою допомогою діти повинні усвідомити, що 

майбутнє кожного, як і держави в цілому – за здоровим поколінням.  

 Щоб успішно навчатися, подорожувати, займатися спортом, бути 

організованим, стати конкурентним у майбутньому дорослому житті, 

необхідне міцне здоров’я. 

Перед  вами лото яке містить низку запитань. Кожний учасник крутить лото 

та обирає папірець із запитанням. 

Запитання: 1. Від чого залежить здоров’я? 

Запитання: 2.  Що шкодить здоров’ю? 

Запитання: 3. Від чого чи від кого залежить стан здоров’я? 

Запитання: 4. Що заважає людям бути здоровими? 

Завдання.  

1. Дати відповідь на запитання. 

2. Підібрати задачі, зміст яких пов’язаний із обраним питанням. 

3. Визначити під час якої теми із якою метою варто запропонувати 

учням підібрану задачу. 

 Тренер. То що ж впливає на здоров’я людини? Які складники здоров’я 

людини ви виділили? 
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Наше здоров’я залежить від таких чинників: спадковість (20 %), рівень 

медицини (10 %), екологія (20 %), спосіб життя (50 %). 

Отже, спосіб життя – це основний чинник здоров’я, який цілком 

залежить від людини. 

Основні складники здоров’я: фізична активність; здорове харчування; 

особиста гігієна; дотримання режиму життєдіяльності; загартування; 

культура спілкування. 

Вправа «Стежина здоров’я». 

Мета:  актуалізувати в учасників розуміння важливості здоров’я, 

складності його досягнення та збереження. 

Ми з вами, спробуємо викласти «стежину здоров’я». Чи буде вона довгою 

– залежить від вас. Для того, щоб прокласти хоча б один слід до здоров’я, 

необхідно пригадати правила здорового способу життя та розв’язати задачі. 

Відповіді позначимо на листках у формі сліду дитячої ноги і ними викладемо 

«стежину здоров’я». 

(Очікувані відповіді: вмиватися, чистити зуби, займатися спортом, їсти 

корисну їжу, гратися на свіжому повітрі тощо). 

Завдання 

1. Розв’язати задачі та записати відповідь на листках. 

✓ Щоб бути здоровою, людина повинна вживати щодня 3 г білків на 

кожні 4 кг своєї ваги. Обчисліть кількість білків, необхідну для дитини 

масою 44 кг на один день. 

✓ Здоровий сон підлітка складає 13 доби. Сон Світланки складає 14 

доби. Обчисліть, скільки годин спить Світланка і чи буде її сон здоровим. 

✓ Добова потреба організму дитини в кальції становить 1100 мг. 

Скільки кальцію потрібно дитині в тиждень, на місяць? 

2. Самостійно підібрати завдання до конкретно заданої теми 

шкільного курсу математики. 

3. МЕТОДИКА «ДОСЛІДНИК» 
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Мета: ознайомити студентів із методикою дослідницького методу, а 

також його застосування під час розв’язування задач. 

Тренер: 

Дана методика передбачає включення в навчання математики елементів 

дослідження, розв’язування математичних дослідницьких завдань та 

введення нових понять дослідницьким шляхом. математичних дослідницьких 

завдань. Щоб ефективно формувати в учнів здатності застосовувати знання й 

уміння в реальних життєвих ситуаціях у навчальних програмах, зокрема і з 

математики, виокремлено такі наскрізні лінії ключових компетентностей, 

однією із них є як «Здоров’я і безпека». 

Реалізація наскрізних ліній ключових компетентностей здійснюється в 

основному під час розв’язання задач прикладного змісту — задач, що 

виникають за межами математики, але розв’язуються з використанням 

математичного апарату. Для мотивації учнів 5–9 класів вести здоровий спосіб 

життя і формувати навколо себе безпечне життєве середовище доцільно 

використовувати статистичні дані про шкідливі звички та їх вплив на 

розвиток молодого організму. Необхідні відомості можна брати, наприклад, з 

результатів «Європейського опитування учнів щодо вживання алкоголю» 

Завдання: 

1. За даними, поданими на малюнку, проаналізуйте динаміку змін 

кількості людей, що хоч раз пробували палити в Україні. Порівняйте дані, 

подані для України, і загальні дані по 25 європейських країнах. Яку 

інформацію можна ще отримати з поданих наочно статистичних даних 

(дані подаються у додатку). 

2.  За даними, поданими на малюнку, знайдіть кількість людей із 

зазначеної вибірки, що користуються ременями безпеки під час керування 

автомобілем: а) у вашій області; б) в усій Україні; г) в області, у якій цей 

показник найменший. Побудуйте стовбчасту діаграму. 

Робота в групах, презентація результатів, обговорення. 
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Після виконання такого завдання, із студентами необхідно з’ясувати чи 

можна такі задачі пропонувати учням і в якому класі. 

МЕТОДИКА «ПЕРЕВЕРНУТЕ НАВЧАННЯ» 

Мета: познайомити учасників із змістом та методикою проведення 

«перевернутого навчання». 

Тренер:  

Одним із шляхів вирішення даних проблем є навчити учнів працювати 

самостійно. Існує декілька методик організації самостійного навчання учнів, 

однією з найкращих та ефективніших є «Перевернуте навчання». 

Перевернуте навчання – це форма активного навчання, яка дозволяє 

«перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням 

для учнів є перегляд відповідних відео фрагментів з навчальним матеріалом 

наступного уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а у класі 

час використовується на виконання практичних завдань. 

Під час такого навчання запроваджуються елементи педагогіки 

співробітництва: учитель виступає скоріше в ролі колеги й консультанта. 

Учні опановують навчальний матеріал, значною мірою за допомогою 

самонавчання, що сприяє розвитку пізнавальної активності та самостійності. 

Єдиної моделі «переверненого» навчання не існує. Наведемо однин із 

можливих алгоритмів роботи вчителя під час «перевернутого навчання. 

1. Пояснити учням правила технології «перевернутого навчання». 

2. Відшукати відео до уроку в Інтернеті, або створити власне (на 

розсуд учителя). 

3.  Розмістити дане відео на власному блозі чи сайті школи, дати 

учням. 

4. На попередньому уроці як домашнє завдання поряд з традиційними 

вправами з попередньої теми задати перегляд підготовлених відео-матеріалів. 
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5. На початку уроку провести коротке опитування (усне або 

письмове), яке надасть можливість визначити, чи володіють учні навчальним 

матеріалом, який пропонувався для самостійного опрацювання. 

6. Коротко пояснити учням окремі питання, які викликали в учнів 

складність, або є незрозумілими для них, розібрати проблемні моменти.  

7. Організувати виконання учнями практичних вправ, проведення 

дослідження (як на традиційному уроці). 

8. Здійснити оцінювання та виставити оцінки за знання теорії та 

практичні навички. 

Відшукайте в Інтернеті та запропонуйте відео, яке на вашу думку 

можна використати під час «перевернутого навчання». Складіть добірку 

задач, або ж запитань, які дадуть можливість зрозуміти, чи володіють учні 

навчальним матеріалом, який пропонувався для самостійного опрацювання. 

Назвіть переваги та недоліки «перевернутого навчання». 

Робота в групах, презентація результатів, обговорення. 

Передбачувана відповідь: перевагами «переверненого навчання» є: 

зростання активності, розвиток співробітництва, персоналізація навчання, 

самостійний вибір учнями темпу навчання, доступність інформаційно-

комунікаційних технологій та інш.. Недоліки: потребує ретельної підготовки, 

великі затрати часу вчителем на пошуки або створення власного відео, 

потреба в наявності необхідного обладнання в учнів для перегляду 

(комп’ютери або мобільні пристрої і надійне підключення до інтернету) 

тощо. 

IІІ. Заключна частина 

МЕТОДИКА «РЕФЛЕКСІЯ»  

Мета:  

Перевірка очікувань від заняття. 

 Чиї сподівання справдились? Чиї ні? Чи сподобалося вам заняття? Що 

воно дало вам? Листочки з відповідями прикріплюють на дошку на «Берег 

реалізованих сподівань». 
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Додаток И 

Фрагмент використання інтерактивних методів з метою формування 

валеологічної компетентності майбутніх вчителів математики на 

заняттях з методики навчання математики 

У методичній підготовці майбутніх вчителів математики, цей метод є 

одним із колективно-групових методів навчання. Метод «Ажурна пилка» 

вчить студентів працювати «у команді» для опрацювання значної кількості 

інформації за короткий проміжок часу. Позитивним ефектом «ажурної 

пилки» є заохочення учасників до взаємодопомоги, конструктивного 

співробітництва та толерантності. Основний принцип цього методу «вчимося 

– навчаючи».  

Розглянемо особливості формування валеологічної компетентності на 

прикладі використання інтерактивного методу «Ажурна пилка» під час 

практичного заняття з методики навчання математики на тему «Методика 

розв’язування текстових задач». 

На практичному занятті перед тим як роздати завдання, потрібно 

об’єднати студентів в «домашні» групи. Під час роботи з використанням 

методу «ажурна пилка» студентам необхідно повідомити, що вони 

працюватимуть в різних групах. 

Кожна «домашня» група отримує завдання: дібрати 2–3 задачі на 

задану тему, продемонструвати методику роботи над ними та обгрунтувати 

їх валеологічну значущість. 

1 група – Задачі на відсотки щодо раціонального харчування. 

2 група – Задача на відсотки про здоровий спосіб життя. 

3 група – Задача на відсотки на спортивну тематику. 

4  група – Задача на відсотки про збереження довкілля. 

5 група – Задача на відсотки про вітаміни. 

Під час роботи студентів, викладач слідкує за ходом обговорення і 

роздає кожному студенту картку з номером 1, 2, 3, 4, 5, причому всі учасники 

кожної «домашньої» групи мають картки з різними цифрами. Через 
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фіксований час викладач пропонує об’єднатися в «експертні» групи, тобто за 

номерами, де студенти стають експертами зі своєї частини інформації над 

якою працювали в «домашній групі» та отримають інформацію від 

представників інших груп. 

У кожній «експертній» групі вислуховуються всі представники 

«домашніх» груп, аналізується матеріал у цілому. 

Після завершення роботи студенти повертаються в «домашні» групи, і 

обмінюються інформацією, одержаною в експертній групі, та обговорюють 

її. За визначений час у «домашніх» групах відбуваються остаточні  

узагальнення та корекція всієї інформації.  

Для прикладу наведемо фрагмент роботи студента в експертній групі 

№ 2 «задача на відсотки про здоровий спосіб життя».  

1. Демонстрація методики роботи над задачею. 

Задача: Для зміцнення здоров’я та покращення дихання лікарі радять 

проходити в день 3 кілометри на свіжому повітрі. Це становить 0,1% 

довжини повітряних шляхів, що містять легені людини. Яка довжина 

дихальних шляхів? 

Розв’язання 

0,1% = 0,001 

3:0,001=3000 км 

Відповідь. 3000 км 

2. Приклади запитань валеологічного змісту, які доцільно задати 

учням під час розв’язування задач такого типу. 

- Що забезпечує дихання людини?  

(Диханя людини забезпечує дихальна система і легені) 

- З яких повітроносних шляхів складається дихальна система 

людини? 

(Дихальна система людини складається з носової порожнини, 

носоглотки, глотки, гортані, трахеї, бронхів) 

- У чому полягає сутність дихання?  
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(Сутність дихання полягає у використанні клітинами організму 

кисню і виділенні вуглекислого газу. Початковий етап дихання – обмін газів 

між кров’ю й атмосферним повітрям – здійснюється в органах дихання. 

Завдяки великій загальній площі альвеол легень кисень внаслідок дифузії 

швидко переходить у кров, а вуглекислий газ із крові – в легені. Повітря, що 

надходить до легень через носову порожнину, зігрівається, зволожується і 

зневажуються.) 

3. Приклади цікавих фактів валеологічного змісту, які доцільно 

надавати учням під час розв’язування задач такого типу. 

Кожен з нас, неодноразово здійснював звичайну неспішну прогулянку 

по вулиці. Але чи кожен з нас знає в чому полягає користь такої прогулянки 

для нашого організму. З’ясувалося, що користь дійсно дуже велика. 

Спочатку повільно, зовсім непомітно для нас підвищується частота 

дихання, а отже і частота серцевих скорочень і активізується обмін 

речовин. Так як це відбувається поступово, серце не відчуває навантажень. 

Тим самим ми тренуємо серцевий м’яз, отже, знижується ризик 

захворювань серцево-судинної системи. Повітряні ванни використовують 

для загартовування організму з дитинства. Даємо навантаження на м’язи 

ніг і всієї опорно-рухової системи, кровообіг улучають, розігріваються м’язи 

ніг Свіже повітря необхідний для хорошого сну, а повноцінний сон — 

запорука психічного здоров’я. 
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КЕЙС 

Інформаційна частина 

Вчитель пропонує учням  скласти режим дня школяра, а також 

розрахувати тривалість сну 

для кожного вікового періоду.  

Важливе значення для 

нормальної життєдіяльності 

дитини має сон. Не випадково 

у цьому функціональному 

стані людина перебуває 

близько третини свого життя. 

Сон відіграє роль 

відновлювального процесу, під 

час якого відбувається «очищення»всього організму. Крім того, він 

необхідний для нормальної розумової діяльності, комфортного 

психологічного стану дитини. 

Скорочення тривалості сну призводить до зниження опірності організму 

до різних інфекцій, відхилень у психіці, до погіршення працездатності. 

За висновками фізіологів, сон є неспецифічним показником загального 

стану людини, оскільки при появі змін в організмі, пов’язаних з хворобою, 

перевтомою, спостерігають порушення сну. Експериментально доведено, що 

інтенсивність і якість розумової праці при систематичному недосипанні 

знижується майже вдвічі. Таким чином, контроль за якістю сну необхідний 

для оцінки рівня функціонального комфорту людського організму. 

Гігієнічно повноцінний сон – це сон з достатньою тривалістю, глибиною 

з чітко установленим часом відходу до сну та пробудженням. 

Щоб зрозуміти важливість сну в розвитку і рості дитини, необхідно 

спочатку зрозуміти, що відбувається під час сну, що таке здоровий сон, що 

відбувається, якщо дитина не отримує необхідної кількості або належної 

якості сну, або і те, і інше одночасно. Також потрібно усвідомлювати, як сон 
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впливає на активність, бадьорість, розслабленість, стрес, і як це може 

відбитися на темпераменті, успішності і поведінці в цілому. 

У своїй книзі «Здоровий сон, здорова дитина» Марк Веіссблут, доктор 

медицини, дає наступний цікавий і проникливий коментар про сон: 

«Сон – це джерело енергії, який дає відпочинок і активізується сили. Під 

час нічного сну і денного сну «батарейки мозку» перезаряджаються. Сон 

покращує розумові здібності таким же чином, як і підняття важких речей 

збільшує м’язову масу. Сон підвищує здатність концентрувати увагу, крім 

того, дозволяє одночасно і відпочити фізично, і активізуватися розумово. У 

цьому випадку на ранок людина відчуває себе прекрасно. 

Поділ на групи:клас ділиться на 3 групи. 

Робота з групами 

Перед групами ставиться проблемне запитання, та відно до цього дають 

завдання: 

«Що необхідно для здорового та повноцінного сну?» 

Завдання групам: 

1. Група 1.  Скласти режим для школяра. 

2. Група 2. Розрахувати тривалість сну школяра 

3. Група 3. Вказати всі чинники, які впливають на здоровий сон 

школяра. 

Завдання кейсу: 

Кожній групі необхідно розв’язати по 2 задачі про повноцінний сон, а 

також розробити і надати на уроці не менше 2 завдань даногоо виду. 

Розв’язати задачі: 

1. Здоровий сон підлітка складає 1/3 доби. Сон Світлани становить 1/4 

доби. Підрахуйте, скільки годин спить Світлана і буде її сон здоровим? 

2. Дитина повинна спати 11 год. на добу. Скільки годин на тиждень 

повинна спати дитина? 

3.  Хлопчик ліг спати о 10 год. вечора і прокинувся о 8 год. ранку. 

Скільки годин спав хлопчик? Веде хлопчик здоровий спосіб життя?     
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4. Стрибуха Бабка половину часу кожної доби літа червоного спала, 

третю частину часу кожної доби танцювала, шосту - співала. Решту часу вона 

вирішила присвятити до підготовки до зими. 

Скільки годин на добу вона готувалася до зими? 

5. Немовля, наприклад, спить 22 години на добу, витрачаючи лише дві 

години на їду. Доросла людина у середньому спить 6-8 годин, літні люди 

обходяться й 5 годинами. Підрахуйте, скільки це у відсотковому варіанті. 

6. Медиками встановлено, що для нормального розвитку дитини, якій Р 

років (Р меньше 18), вона повинна спати t годин на добу, де t визначається за 

формулою t=16-Р/2. 

Знайдіть t (6), t (10), t (11). 

 

Обговорення матеріалів кейсу: 

1.Обговоріть в групах результати дослідження.  

3.У кожна група виступає із пропозиціями щодо вирішення задачі. 

4.Обговорення результатів дослідження роботи в групах. 

5.Вироблення рекомендацій за результатами роботи 
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Додаток К 

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ 

1. Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках 

математики. 

2. Роль учителя математики у формуванні, збереженні і зміцненні 

здоров’я учнів під час організації освітнього процесу. 

3. Особливості екологічного виховання у навчанні учнів математики.  

4. Особливості формування в учнів знань і вмінь збереження й  

зміцнення здоров’я під час вивчення теми «Відсотки» у курсі математики 6 

класу. 

5. Особливості визначення індивідуального рівня здоров’я учнів та його 

врахування під час організації процесу навчання з математики.  

6. Здоров’язберігаюче навчання та його роль у формуванні, збереженні і 

зміцненні здоров’я учнів.  

7. Використання сучасних оздоровчих та психопрофілактичних заходів 

збереження і зміцнення здоров’я на уроках математики. 

8. Особливості формування в учнів знань і вмінь збереження й  

зміцнення здоров’я під час вивчення теми «Десяткові дроби».   

9.  Здоров’язбережувальне навчання з математики як необхідна умова 

якісної освіти.  

10. Здоров’язбережувальні технології навчання математики в закладах 

загальної середньої освіти.  

11. Комунікативна культура вчителя математики у процесі навчання як 

умова збереження і зміцнення здоров’я учнів.  

12.  Здоров’язбережувальна діяльність учителя математики у ЗЗСО.  

13.  Використання цифрових технологій на уроках математики як 

запорука збереження і зміцнення здоров’я учнів.  

14. Здоров’язбережувальний урок математики і вимоги до нього. 

15. Здоров’язбережувальне навчання математики у ЗЗСО як 

пріоритетний напрямок освіти ХХІ століття.  

16. Здоров’язбережувальне навчання як засіб підвищення пізнавальної 

активності учнів на уроках математики. 
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Додаток Л 

План наукового гуртка «Елементи валеології у ШКМ» 

 

№ Назва заняття 

1.  Валеологічний супровід навчального процесу з математики: зміст, мета, 

завдання 

2.  Здоров’язберігаючі освітні технології у навчально-виховному процесі з 

математики 

3.  Сміхотерапія, як спосіб оздоровлення організму під час розв’язування задач 

4.  Фізкультхвилинка як один із видів здоров’язберігаючих технологій 

5.  Кольоротерапія, як одна із інноваційних методик оздоровлення учнів 

6.  Математичні задачі як засіб реалізації валеологічного супроводу на уроках 

математики  

7.  Задачі кумедного змісту  

8.  «Хвилинки здоров’я»  

9.  Математичні екскурсії, як один із засобів валеологічного виховання учнів 

10.  

 

«Кейс – метод» у системі валеологічного спрямування уроків математики 

11.  Нестандартні уроки з математики здоров’язберігаючого змісту 

12.  Валеологічна спрямованість позакласної роботи з математики 

http://toyhealth.ru/page/smihoterapija-jak-sposib-ozdoroviti-organizm
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Додаток М 

Електронний посібник «Збірник задач з математики валеологічного 

спрямування для учнів 5-9 класів» 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.Головне вікно посібника Рисунок 2. Зміст посібника 

 

 

 

 

 

Рисунок 3. Сторінка доступу до 

задач усіх категорій 

Рисунок  4. Приклад сторінки 

доступу до задач конкретної 

категорії 
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ДОДАТОК Н 

КОНСТАТУВАЛЬНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Додаток Н.1 

Анкета для виявлення стану готовності вчителів-практиків до 

створення валеологічного супроводу на уроках математики 

 

Шановні вчителі! Просимо Вас відповісти на запитання цієї анкети з 

метою аналізу впровадження валеологічного супроводу у процес навчання 

математики 

Уважно прочитайте питання та відповіді. Підкресліть обрані відповіді 

або допишіть свої. За необхідності наведіть декілька варіантів відповідей.  

Місце роботи ________________  

1. Який Ваш  стаж роботи ?  

А) менше 10 років; Б) 10 років; В) більше 10 років.  

2. Спираючись на Ваш власний досвід, вкажіть, наскільки актуальною 

для сучасної школи є проблема реалізації здоров’язберігаючого навчання?  

А) важлива; Б) є важливіші питання; В) не знаю. 

3.   Як часто Ви звертаєтесь до питання здоров’язбереження учнів на 

своїх уроках? 

А) постійно; Б) інколи; В) не звертаюся; Г) не знаю.  

4. До теми, що розглядається в підручнику подаються задачі 

валеологічного та екологічного змісту. Ви акцентуєте на них увагу учнів? 

Пропонуєте учням розв’язувати їх? 

А) постійно;         Б) інколи;            В) на такі задачі не вистачає часу;  

Г) 

________________________________________________________________ 

5.  Чи в достатній мірі наповнені підручники з математики матеріалом 

валеологічного змісту? 
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А) задачним матеріалом здоров’язберігаючого змісту; 

Б) цікавим матеріалом валеологічного змісту; 

В) статистичними даними, що сприяють здійсненю валеологічного 

супроводу. 

6. Чи відчуваєте Ви потребу у навчально-методичних матеріалах та 

інших виданнях, що містять матеріал валеологічного змісту? 

А) так;          Б) ні;       В) не знаю. 

7. Які труднощі методичного характеру Ви відчуваєте при підготовці до 

уроку в плані здійснення валеологічного супроводу? 

А) не вистачає часу на пошук матеріалу валеологічного змісту; 

Б) недостатній рівень власної підготовки до здоров’язберігаючого 

навчання учнів; 

В) відсутність методичної літератури, з рекомендаціями щодо 

здійснення валеологічного супроводу уроків; 

Г) ___________________________________________________________  

8.  Ваші пропозиції щодо підвищення рівня підготовки учителів 

здоров’язберігаючого навчання учнів.  

А) проведення семінарів із цієї проблеми;  

Б) періодичний розгляд та обговорення цього питання на педагогічних 

нарадах;  

В) більш детальний розгляд цього питання у процесі підвищення 

кваліфікації;  

Г) видання методичних рекомендацій та посібників;  

Д) немає пропозицій;  

Е) інші (вкажіть) ___________________________________________ 

9. Як Ви оцінюєте свою готовність до забезпечення валеологічного 

супроводу  навчання учнів? 

А) достатня;       Б) не достатня;        В) не можу відповісти. 

 

Дякуємо за участь в анкетуванні!
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Додаток Н.2 

Оцінка мотивації ставлення майбутніх учителів математики до 

здійснення здоров’язберігаючого навчання 

модифікована шкала оцінки мотивації ставлення до професійної діяльності 

за А. Кареліним 

Усі пункти шкали оцінюються в балах від 1 до 5 та виражають 

позитивне або негативне ставлення до здоров’язберігаючого навчання. 

Загальна оцінка складається з балів за рядками. Варіанти відповідей на 

судження можуть бути 

«так», «скоріше так, ніж ні», «не можу відповісти», «скоріше ні, ніж так», 

«ні». 

1. Чи бажали б Ви створити щось нове у сфері своєї майбутньої 

професійної діяльності? 

2. Якщо Ви позбавитесь можливості працювати вчителем математики, то 

чи втратить сенс Ваше життя? 

3. Чи лякають Вас несподіванки у професійній діяльності, які 

потребують нових виходів із ситуацій? 

4. Чи вважаєте Ви, що уроки з математики  сприяють збереженню 

здоров’я учнів? 

5. Чи відвідували б Ви додаткові семінари, курси заради нових 

професійних знань щодо здоров’язбережувальної діяльності, навіть, якщо це 

пов’язано з незручностями? 

6. Чи вбачаєте Ви в учневі активного учасника освітнього процесу? 

7. Чи вважаєте Ви, що тільки знання, отримані Вами під час навчання у 

закладі вищої освіти, дають можливість здійснювати професійну діяльність, 

спрямовану забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів, а саме 

на збереження і зміцнення здоров’я учнів? 

8. Чи вважаєте Ви, що Ваша професійна діяльність надасть можливість 

Вам поліпшити стан здоров’я школярів? 

9. Чи вважаєте Ви, що організація здоров’язбережувальної діяльності 
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учнів на уроках математики має особливе значення, сприяючи збереженню і 

зміцненню їхньогоздоров’я? 

10. Чи згодні Ви з тим, що під час організації навчального процесу в 

школі не можна дбати про збереження і зміцнення здоров’я учнів? 

11. На Вашу думку, чи обов’язково завдання збереження і зміцнення 

здоров’я учнів повинне супроводжувати Вашу професійну діяльність? 

12. Чи є у Вас утруднення при здійсненні здоров’язберігаючого 

навчання? Чи враховували Ви, обираючи професію, стан власного здоров’я? 

13. Чи втрачає вчитель, який займається науково-дослідницькою 

роботою, пов’язаною із здоров’язбереженням, можливість спілкування з 

учнями? 

14. Чи зацікавлюють Вас нові ідеї, що спрямовані на збереження і 

зміцнення здоров’я учнів під час організації освітнього процесу? 

Загальна сумарна оцінка результатів складається за ключем, наведеним 

у таблиці: 

 

 № запитання 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

В
ід

п
о
в
ід

і 

Так 5 5 1 5 5 5 1 5 5 1 5 1 5 1 5 

Скоріше так, ніж ні 4 4 2 4 4 4 2 4 4 2 4 2 4 2 4 

Не можу відповісти 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Скоріше ні, ніж так 2 2 4 2 2 2 4 2 2 4 2 4 2 4 2 

Ні 1 1 5 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1 5 1 

 

Ступінь мотивації ставлення майбутніх учителів до 

здоров’язбережувального  навчання учнів 

Ступінь 

мотивації 

Низький Середній Достатній Високий 

Сума балів 15 – 29 30 – 44 45 – 59 60 – 75 
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Додаток Н.3 

МЕТОДИКА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» (РОКИЧА) 

Методика «Ціннісні орієнтації» розроблена Мілтоном Рокичем як тест 

особистості, спрямований на вивчення ціннісно-мотиваційної сфери людини. 

Система ціннісних орієнтацій визначає змістовну сторону спрямованості 

особистості і складає основу її відносин до навколишнього світу, до інших 

людей, до себе самої, основу світогляду і ядро мотивації життєвої активності, 

основу життєвої концепції і «філософії життя». 

Методика 

Обстеження краще проводити індивідуально, але можливо і групове 

тестування. 

Респонденту пред’явлені два списки цінностей (по 18 у кожному), або на 

аркушах паперу в алфавітному порядку, або на картках. У списках 

випробуваний присвоює кожній цінності ранговий номер, а картки розкладає 

по порядку значущості. Остання форма подачі матеріалу дає більш надійні 

результати. 

Спочатку пред’являється набір термінальних, а потім набір 

інструментальних цінностей. 

Інструкція до тесту 

«Зараз Вам буде пред’явлений набір з 18 карток з позначенням 

цінностей. Ваше завдання - розкласти їх по порядку значимості для Вас як 

принципів, якими Ви керуєтеся у Вашому житті. 

Уважно вивчіть таблицю і, вибравши ту цінність, яка для Вас найбільш 

значима, помістіть її на перше місце. Потім виберіть другу за значимістю 

цінність і помістіть її слідом за першою. Потім виконайте те ж з усіма 

рештою цінностями. Найменш важлива залишиться останньою і займе 18 

місце. 

Розробіть не поспішаючи, вдумливо. Кінцевий результат повинен 

відбивати Вашу справжню позицію». 

http://psychologis.com.ua/index.htm
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Тестовий матеріал 

Список А (термінальні цінності): 

1. активна діяльна життя (повнота та емоційна насиченість життя); 

2. життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що досягаються 

життєвим досвідом); 

3. здоров’я (фізичне і психічне); 

4. цікава робота; 

5. краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в природі і в 

мистецтві); 

6. любов (духовна і фізична близькість з коханою людиною); 

7. матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів); 

8. наявність хороших і вірних друзів; 

9. суспільне покликання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі); 

10. пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, загальної 

культури, інтелектуальне розвиток); 

11. продуктивна життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил і здібностей); 

12. розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення); 

13. розваги (приємне, необтяжливе проведення часу, відсутність 

обов’язків) 

14. свобода (самостійність, незалежність у судженнях і вчинках) 

15. щасливе сімейне життя 

16. щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства в цілому) 

17. творчість (можливість творчої діяльності) 

18. впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч; сумнівів). 
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Список Б (інструментальні цінності): 

1. акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі, порядок у 

справах; 

2. вихованість (гарні манери); 

3. високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання); 

4. життєрадісність (почуття гумору); 

5. старанність (дисциплінованість); 

6. незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

7. непримиренність до недоліків у собі та інших; 

8. освіченість (широта знань, висока загальна культура); 

9. відповідальність (почуття боргу, уміння тримати своє слово); 

10. раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати обдумані, 

раціональні рішення); 

11. самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

12. сміливість у отстаиваниях своєї думки, поглядів; 

13. тверда воля (вміння настояти на своєму, не відступати перед 

труднощами) 

14. терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим їхні 

помилки та омани) 

15. широта поглядів (уміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички) 

16. чесність (правдивість, щирість) 

17. ефективність у справах (працьовитість, продуктивність у роботі) 

18. чуйність (дбайливість) 

Інтерпретація результатів тесту 

Аналізуючи ієрархію цінностей, слід звернути увагу на їх угруповання 

випробуваним у змістовні блоки по різних підставах. Так, наприклад, 

виділяються «конкретні» і «абстрактні» цінності, цінності професійної 

самореалізації й особистого життя і т. д. Інструментальні цінності можуть 

групуватися в етичні цінності, цінності спілкування, цінності справи; 
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індивідуалістичні і конформістські цінності, альтруїстичні цінності; цінності 

самоствердження і цінності прийняття інших і т. д. Це далеко не всі 

можливості суб’єктивного структурування системи ціннісних орієнтацій. 

Психолог повинен спробувати вловити індивідуальну закономірність. 

Якщо не вдається виявити жодної закономірності, можна припустити 

несформованість у респондента системи цінностей або навіть нещирість 

відповідей. 

Недоліки методики 

Перевагою методики є універсальність, зручність і економічність у 

проведенні обстеження й обробці результатів, гнучкість - можливість 

варіювати як стимульний матеріал (списки цінностей), так і інструкції. 

Істотним її недоліком є вплив соціальної бажаності, можливість нещирості. 

Тому особливу роль у даному випадку відіграє мотивація діагностики, 

добровільний характер тестування і наявність контакту між психологом і 

випробуваним. Методику не рекомендується застосовувати з метою відбору і 

експертизи. 

Для подолання зазначених недоліків і більш глибокого проникнення в 

систему ціннісних орієнтації можливі зміни інструкції, які дають додаткову 

діагностичну інформацію і дозволяють зробити більш обґрунтовані висновки. 

Так, після основної серії можна попросити випробуваного ранжувати картки, 

відповідаючи на наступні питання: 

• «В якому порядку і в якій мірі (у відсотках) реалізовані дані цінності у 

Вашому житті?» 

• «Як би Ви розташували ці цінності, якщо б стали таким, яким мріяли?» 

• «Як, на Ваш погляд, це зробив би людина, досконалий у всіх 

відносинах?» 

• «Як зробила б це, на Вашу думку, більшість людей?» 

• «Як це зробили б Ви 5 або 10 років тому?» 

• «............через 5 або 10 років?» 

• «Як ранжирували би картки близькі Вам люди?» 
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Додаток Н.4 

Анкета для виявлення рівня знань майбутніх учителів з теорії 

здоров’язбережувального навчання учнів 

(констатувальний етап) 

1. Дайте визначення поняття «здоров’язбережувальне навчання учнів». 

2. Що слід розуміти під поняттям «психічне здоров’я особистості»? 

3. Які етапи необхідно відпрацювати вчителю під час реалізації 

здоров’язберігаючого навчання учнів? 

4. Охарактеризуйте психофізіологічні особливості учнів. 

5. У чому полягає специфіка психологічного клімату навчальної 

роботи? 

6. Дайте визначення поняття «педагогічна технологія». 

7. Що слід розуміти під поняттям «здоров’язбережувальна технологія 

навчання»? 

8. Які форми організації навчальної діяльності доцільно 

використовувати під час організації здоров’язбережувального навчання 

учнів? 

9. Яка роль діалогу в реалізації здоров’язбережувального навчання 

учнів? 

10. Сформулюйте вимоги до особистості вчителя-керівника 

здоров’язбережувального навчання учнів. 

11. Розкрийте особливості реалізації здоров’язбережувального  

навчання учнів. 

12. Які професійно-значущі вольові якості Ви знаєте? 

13. Дайте визначення поняття «емпатія». У чому полягає її роль у 

реалізації успішного здоров’язбережувального навчання учнів? 

14. Що слід розуміти під поняттям «психологічний комфорт»? 

15. Розкрийте зміст поняттят»готовність до здоров’язбережувального 

навчання учнів». 
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Критерії оцінювання рівня знань майбутніх учителів з теорії 

здоров’язбережувального навчання учнів 

12–15 балів – сформовані системні, повні, усвідомлені, глибокі, міцні 

теоретико-методологічні та методичні знання з теорії 

здоров’язбережувального навчання учнів, специфіки вікових особливостей 

учнів, які студент готовий реалізувати у професійній діяльності; характерна 

обізнаність з основною та додатковою літературою; вільне орієнтування в 

наукових джерелах та нормативних документах; знає зміст та специфіку 

планування та організації здоров’язбережувального навчання; прагне 

самостійно здобувати й використовувати знання; виявляє власне ставлення до 

одержуваної інформації. 

8–11 балів – майбутній учитель має міцні теоретико-методологічні та 

методичні знання з теорії здоров’язбережувального навчання; логічно 

відтворює навчальний матеріал, відповіді, як правило, повні, глибокі, 

обґрунтовані, але з деякими неточностями, уміє наводити власні приклади на 

підтвердження певних думок; обізнаність з основною та додатковою 

літературою. 

5–7 балів – студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний 

репродуктивно відтворити прочитане, сформовані окремі поняття, здатен 

дати визначення понять, але припускається помилок та неточностей під час їх 

формулювання; відчутні труднощі у практичному застосуванні понять; 

відповіді правильні, але недостатньо осмислені. 

1–4 бали – знання безсистемні, поверхові, сформовані на рівні уявлень, 

відповіді неповні, не завжди правильні, необґрунтовані, фрагментарно 

відтворює менше половини матеріалу. 

Набрані бали свідчать про  наступний рівень  знань майбутніх  

учителів  з теорії здоров’язбережувального навчання учнів: 

12–15 балів – досконалий рівень; 8–11 балів – достатній рівень; 5–7 балів – 

базовий рівень; 1–4 балів – елементарний рівень. 
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Додаток Н.5 

Анкета для студентів 

1. Що таке валеологія? 

А) наука про формування, збереження та зміцнення здоров’я людини в 

духовному, психічному, фізичному і соціальному плані;  

Б) наука, яка вивчає психічний, фізичний та соціальний стан людини; 

В) наука, яка займається духовним, психічним та фізичним здоров’ям 

людини. 

Г) наука, яка займається ліквідацією хвороб людини.  

2. Що найбільше  впливає на здоров’я учнів? 

А) не дотримання режиму дня; 

Б) незадовільна фізична підготовка; 

В) відсутність у багатьох учнів пріорітету здоров’я та мотивації до 

ведення здорового способу життя;  

Г) ___________________________________________________________ 

3. Як Ви оцінюєте роль учителя математики у пропагуванні 

здорового способу життя учнів? 

А) важлива;    Б) не важлива;    В) не знаю. 

4. Чи готові Ви до самостійної і творчої організації та здійснення 

валеологічного супроводу навчання математики? 

А) так;          Б) ні;          В) не знаю. 

5. Які навчальні дисципліни в університеті сприяли Вашій 

підготовці до вирішення питання здоров’язбереження учнів у навчанні 

математики? 

А) педагогіка; 

Б) методика навчання математики; 

В) валеологія; 

Г) ОБЖД 

__________________________________________________________ 
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6. Чи знайомі Ви з досвідом забезпечення валеологічного супроводу 

навчання математики в школах міста чи області? 

А) так;          Б) ні;          В) не знаю. 

7. Чи допомагає проходження педагогічної практики у формуванні 

готовності майбутніх вчителів математики до створення і забезпечення 

валеологічного супроводу? 

А)так;     Б) ні;      В) не можу відповісти. 

8. Під час вивчення яких дисциплін необхідно більше уваги 

приділяти підготовці майбутніх вчителів математики до забезпечення 

валеологічного супроводу в школі? 

А) педагогіки; 

Б) методики навчання математики; 

В) валеології; 

Г) ОБЖД 
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Додаток Н.6. 

 Тест Рівень комунікабельності (Тест В. Ф. Ряховського) 

 

 Для визначення Вашого рівня комунікативності слід відповісти на 

запропоновані нижче запитання. Варіанти відповідей: «так», «ні», «іноді». 

 

1. Вас чекає ординарна чи ділова зустріч. Чи вибиває Вас з колії її 

очікування? 

2. Чи не відкладаєте Ви візиту до лікаря до останнього моменту? 

3. Чи викликає у Вас ніяковість і невдоволення доручення виступити з 

доповіддю, повідомленням, інформацією на будь-якій нараді, зборах чи 

іншому подібному заході? 

4. Вам пропонують поїхати у відрядження туди, де Ви ніколи не були. Чи 

докладете Ви максимум зусиль, щоб уникнути цього відрядження? 

5. Чи полюбляєте Ви ділитися своїми переживаннями з кимось? 

6. Чи дратує Вас, якщо незнайома людина на вулиці звертається до Вас із 

проханням (показати дорогу, назвати час, відповісти на якесь запитання)? 

7. Чи вірите Ви, що існує проблема батьків і дітей, що людям різних 

поколінь важко розуміти один одного? 

8. Чи соромитеся Ви нагадати знайомому, що він забув Вам повернути 

невелику суму грошей, яку позичив кілька місяців тому? 

9. У ресторані чи в їдальні Вам подали недоброякісну страву. Чи 

промовчите Ви, лише сердито відсунувши тарілку? 

10. Залишившись наодинці з незнайомою людиною, Ви не вступите з нею в 

бесіду і відчуєте себе обтяженим(ою), якщо першою заговорить вона. Чи так 

це? 

11. Чи жахаєтеся Ви будь-якої великої черги, хоч би де вона була (у магазині, 

бібліотеці, касі театру)? Віддасте перевагу відмові від свого наміру, чи 

станете у хвіст і будете знемагати в очікуванні? 

12. Чи боїтеся Ви брати участь у будь-якій комісії з розгляду конфліктної 

ситуації? 

13. У Вас є власні індивідуальні критерії оцінки творів художньої 
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літератури, мистецтва, культури, і ні з чиїми думками Ви не рахуєтеся. Чи 

так це? 

14. Почувши будь-де в кулуарах висловлювання явно помилкової точки 

зору з відомого Вам питання, чи віддасте Ви перевагу мовчанню і не 

вступите в суперечку? 

15. Чи викликає у Вас неприємне почуття будь-яке прохання допомогти 

розібратися в тому чи іншому службовому питанні або навчальній темі? 

16. Вам краще викласти свою точку зору (міркування, оцінку) в письмовій 

формі, ніж в усній? 

Обробка результатів 

Підрахуйте суму набраних Вами балів. За кожне «так» – 2 бали, «ні» – 1 

бал, «іноді» – 0. За класифікатором визначте, до якої категорії 

комунікабельних людей Ви належите. 

30 – 32 бали – Ви явно не комунікабельні, і це Ваша біда, так як 

страждаєте від цього більше всього Ви самі. Але й близьким людям з Вами 

нелегко! На Вас не можна покластися у справі, яка потребує колективних 

зусиль. Прагніть бути більш комунікабельним, контролюйте себе.  

25 – 29 бали – Ви замкнені, мовчазні, віддаєте перевагу самотності. 

19 – 24 бали – Ви певною мірою комунікабельні й у незнайомих 

обставинах почуваєте себе цілком упевнено. 

14– 18 бали – нормальна комунікабельність. 

9 – 13 бали – Ви досить комунікабельні (іноді навіть занадто). 

4 – 8 бали – комунікабельність Ваша дуже висока; скрізь почуваєте себе 

чудово; беретеся за будь-яку справу, хоча не завжди її можете довести до 

кінця. 

3 бали – Ваша комунікабельність має хворобливий характер. Ви 

балакучі, багатослівні, втручаєтеся у справи, в яких зовсім не компетентні, 

запальні й образливі. 

Зробіть висновок стосовно питань: який рівень комунікабельності слід 

мати інженеру-педагогу? Чи слід щось змінювати в собі? Визначте конкретно 

що і якими шляхами та внесіть це до програми саморозвитку комунікативних 

умінь. 
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Додаток Н.7 

Анкета для студентів  

Шановні студенти! 

Дайте, будь ласка, відповіді на питання анкети щодо 

здоров’язбережувальних технологій у процес навчання математики! 

1) Чи цікавитесь Ви використанням здоров’язбережувальних технологій 

на уроках математики? 

A. Так 

B. Ні 

C. Іноді 

D. Незнаю 

2) Чи маєте Ви інтерес до здійснення валеологічного супроводу на 

уроках математкии? 

A. Так 

B. Іноді 

C. Ні 

D. Незнаю 

3) Що може спонукати  Вас до впровадження здоров’язбережувальних 

технологій? 

A. підвищення соціального статусу (бажання отримати схвалення, високу 

оцінку тощо); 

B. вимога з боку керівництва (викладачів); 

C. бажання вдосконалювати освітній процес; 

D. проблема формування здорового способу життя у підростаючого 

покоління; 

E. інтерес до нового, незвичного, оригінального у педагогічній 

діяльності та бажання створювати власний оригінальний педагогічний 

продукт; 

F. потреба професійного розвитку та самореалізації у професійній 

діяльності;  
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4) Чи є у Вас бажання брати участь у забезпеченні валеологічного 

супроводу процесу навчання математики? 

A. Так 

B. Ні 

C. Важко відповісти 

D. Інша відповідь 

5) Чи хотіли б Ви у майбутньому здійснювати здоров’язбережувальну 

діяльність на уроках математики? 

A. Так 

B. Ні 

C. Важко відповісти 

D. Інша відповідь 

6) Чи вважаєте Ви, що в університеті необхідно здійснювати 

цілеспрямовану підготовку майбутнього вчителя математики забезпечення 

валеологічного супроводу навчання учнів математики? 

A. Так 

B. Ні 

C. Незнаю 

D. Інша відповідь  

7) Створення яких умов в університеті, на Ваш погляд, буде в першу 

чергу сприяти підвищенню ефективності процесу підготовки майбутнього 

вчителя математики до здоров’язбереження учнів на уроках математики. 

(виберіть не більше двох варіантів)? 

A.  оновлення змісту освіти; 

B.  оновлення матеріально-технічної бази; 

C.  підвищення загальної та інформаційної культури викладачів та 

студентів; 

D. підтримка ініціатив викладачів та студентів; 

E. Використання у процесі підготовки майбутнього вчителя математики 

здоров’язбережувальних технологій.
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ДОДАТОК П 

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ МОТИВАЦІЙНОГО  

КОМПОНЕНТУ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

МАТЕМАТИКИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВАЛЕОЛОГІЧНОГО 

СУПРОВОДУ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

 

Додаток П.1 

МЕТОДИКА «ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ» 

(М. Рокич) 

Інструкція. Шановні студенти! Пропонуємо Вам два списки з переліком 

цінностей. Пронумеруйте кожен із них (від 1 до 18) відповідно до їх  

важливості для Вас. 

 

Список А (термінальні цінності): Місце в 

житті 

1) активна діяльність в житті (повнота та емоційна насиченість 

життя); 

 

2) життєва мудрість (зрілість суджень і здоровий глузд, що 

досягаються життєвим досвідом); 

 

3) здоров’я (фізичне і психічне);  

4) цікава робота;  

5) краса природи і мистецтва (переживання прекрасного в 

природі і в мистецтві); 

 

6) любов (духовна і фізична близькість із коханою людиною);  

7) матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів); 

 

8) наявність добрих і вірних друзів;  

9) суспільне визнання (повага оточуючих,

 колективу,товаришів по роботі); 

 

10) пізнання (можливість розширення своєї освіти, світогляд, 

загальної культури, інтелектуальний розвиток); 
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11) продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил та здібностей); 

 

12) розвиток (робота над собою, постійне фізичне і духовне 

вдосконалення); 

 

13) розваги (приємне, необтяжливе проведення

 часу, відсутність обов’язків); 

 

14)  свобода (самостійність, незалежність у судженнях і 

вчинках); 

 

15) щасливе сімейне життя;  

16) щастя інших (добробут, розвиток і вдосконалення інших людей, 

всього народу, людства в цілому); 

 

17) творчість (можливість творчої діяльності);  

18)  впевненість у собі (внутрішня гармонія, свобода від 

внутрішніх протиріч, сумнівів). 

 

 

Список Б (інструментальні цінності) 

 

Від 1 до 18 

1) акуратність (охайність), вміння тримати в порядку речі, порядок у 

справах; 

 

2) вихованість (гарні манери);  

3) високі запити (високі вимоги до життя і високі домагання);  

4) життєрадісність (почуття гумору);  

5) старанність (дисциплінованість);  

6) незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче);  

7) непримиренність до недоліків у собі та інших;  

8) висока загальна культура;  

9) відповідальність (почуття обов’язку, вміння тримати слово);  

10) раціоналізм (вміння тверезо і логічно мислити, приймати 

обдумані, раціональні рішення); 

 

11) самоконтроль (стриманість, самодисципліна);  

12) сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів;  

13) тверда воля (уміння наполягти на своєму, не відступати перед 

труднощами); 

 

14) терпимість (до поглядів і думок інших, вміння прощати іншим 

їхні помилки та омани); 
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15) широта поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати 

інші смаки, звичаї, звички); 

 

16) чесність (правдивість, щирість);  

17) ефективність у справах (працелюбність, продуктивність у роботі);  

18) чуйність (дбайливість)  

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток П.2 

МЕТОДИКА ВИВЧЕННЯ МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

(адаптована на основі К. Замфір у модифікації А.А.Реана) 

 

Інструкція. Шановні студенти! Прочитайте подані мотиви професійної 

діяльності та оцініть наскільки для Вас актуальний той чи інший мотив за поданою 

шкалою: 

1 бал – дуже незначною мірою; 

2 бали – досить незначною мірою;  

3 бали – середньою мірою; 

4 бали – досить великою мірою;  

5 балів – дуже великою мірою. 

№ Мотиви бали 

1. Винагорода, подяка, грошовий заробіток.  

2. Прагнення до кар’єрного росту.  

3. Прагнення уникнути критики з боку керівника або колег.  

4. Прагнення уникнути можливих покарань або неприємностей.  

5. Потреба досягнення соціального престижу й поваги (визнання) з боку 

інших. 

 

6. Задоволення від самого процесу і результату роботи.  

7. Можливість найбільш повної самореалізації саме у даній діяльності.  

Дякуємо за співпрацю! 

Джерело: Реан, А. А. (2006). Психология и психодиагностика личности. 

Теория, методы исследования, практикум: арсенал практического психолога. 

Санкт- Петербург: Прайм-Еврознак. 
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Додаток П.3 

ОПИТУВАЛЬНИК 

ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ 

(Є. Рогов) 

Інструкція. Шановні студенти! В даному опитувальнику перераховані 

властивості, притаманні Вам більшою чи меншою мірою. 

При цьому можливі два варіанти відповідей: 

А) правильно, властивість, що описується, типова для моєї поведінки; 

Б) неправильно, властивість, що описується, не типова для моєї поведінки 

або притаманна мені в мінімальному ступені. 

Прочитавши твердження, виберіть один з варіантів (А чи Б), який 

найбільше Вам підходить, та запишіть його у бланку для відповідей напроти 

відповідного номера. 

Текст опитувальника 

№ Твердження 

1. Я цілком міг би жити один, далеко від людей. 

2. Я часто перемагаю інших своєю самовпевненістю. 

3. Тверді знання дисциплін, які я вивчаю, можуть істотно полегшити життя 

людини. 

4. Люди повинні більше, ніж тепер, дотримуватися законів моралі. 

5. Я уважно читаю кожну книгу, перш ніж повернути її до бібліотеки. 

6. Мій ідеал робочої обстановки – тиха кімната з робочим столом. 

7. Люди кажуть, що мені подобається робити все своїм оригінальним способом. 

8. Серед моїх ідеалів чільне місце посідають особистості вчених, які зробили 

великий внесок у педагогіку. 

9. Оточуючі вважають, що на грубість я просто не здатний. 

10 Я завжди уважно стежу за тим, як я одягнений. 

11 Буває, що весь ранок я ні з ким не хочу розмовляти. 

12 Мені важливо, щоб у всьому, що мене оточує, не було безладу. 

13 Більшість моїх друзів – люди, інтереси яких лежать у сфері моєї професії. 

14 Я довго аналізую свою поведінку. 
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15 Вдома я поводжу себе за столом так само, як у ресторані. 

16 У компанії я даю іншим можливість жартувати і розповідати всякі історії. 

17 Мене дратують люди, які не можуть швидко приймати рішення. 

18 Якщо у мене є трохи вільного часу, то я волію почитати педагогічну літературу 

19 Мені незручно «дуріти» в компанії, якщо навіть інші це роблять. 

20 Іноді я люблю позлословити про відсутніх. 

21 Мені дуже подобається запрошувати гостей і розважати їх. 

22 Я рідко виступаю в розрізі з думкою колективу. 

23 Мені більше подобаються люди, які добре знають свою професію, 

незалежно від їх особистісних особливостей. 

24 Я не можу бути байдужим до проблем інших. 

25 Я завжди охоче визнаю свої помилки. 

26 Гірше покарання для мене – бути закритим на самоті. 

27 Зусилля, витрачені на складання планів, не варті цього. 

28 У шкільні роки я поповнював свої знання, читаючи спеціальну літературу. 

29 Я не засуджую людину за обман тих, хто дозволяє себе обманювати. 

30 У мене не виникає внутрішнього протесту, коли мене просять допомогти. 

31 Ймовірно, деякі люди вважають, що я занадто балакучий. 

32 Я уникаю громадської роботи і пов’язаної з цим відповідальності. 

33 Наука – це те, що найбільше цікавить мене в житті. 

34 Оточуючі вважають мою сім’ю інтелігентною. 

35 Перед тривалою поїздкою я завжди ретельно продумую, що із собою взяти. 

36 Я живу сьогоднішнім днем більшою мірою, ніж інші люди. 

37 Якщо є вибір, то я волію організувати позакласний захід, а не розповідати 

учням що-небудь з тієї чи іншої дисципліни. 

38 Основне завдання вчителя – передати учневі знання. 

39 Я люблю читати книги і статті на теми моралі, етики. 

40 Іноді мене дратують люди, які звертаються до мене з питаннями. 

41 Більшість людей, з якими я буваю в компаніях, безсумнівно, раді мене бачити. 

42 Думаю, мені сподобалася б робота, пов’язана з відповідальною адміністративно-

господарською діяльністю. 

43 Я навряд чи засмучусь, якщо доведеться провести свою відпустку, навчаючись 

на курсах підвищення кваліфікації. 

44 Моя люб’язність часто не подобається іншим людям. 

45 Були випадки, коли я заздрив удачі інших. 

46 Якщо мені хто-небудь нагрубить, то я можу швидко забути про це. 
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47 Як правило, оточуючі прислухаються до моїх пропозицій. 

48 Якби мені вдалося перенестися в майбутнє на короткий час, то я, насамперед, 

набрав би літератури з педагогічних дисциплін. 

49 Я активно впливаю на долю інших. 

50 Я ніколи з посмішкою не говорив неприємних речей. 

 

Бланк для відповідей 

1 2 3 4 5 

№ п А / Б № п А / Б № п А / Б № п А / Б № п А / Б 

1  2  3  4  5  

6  7  8  9  10  

11  12  13  14  15  

16  17  18  19  20  

21  22  23  24  25  

26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  

36  37  38  39  40  

41  42  43  44  45  

46  47  48  49  50  

сума балів сума балів сума балів сума балів сума балів 

     

Підрахуйте: кожна відповідь, яка збіглася з «ключовою», оцінюється в 

1 бал; а за невідповідну ключу – 0 балів. Отримані бали підсумуйте і впишіть 

у бланк для відповідей. 

Ключ: 

1. Комунікабельність: 1б, 6б, 11б, 16б, 21а, 26а, 31а, 36а, 41а, 46а;  

2. Організованість: 2а, 7а, 12а, 17а, 22б, 27б, 32б, 37а, 42а, 47а; 

3. Спрямованість на предмет: 3а, 8а, 13а, 18а, 23а, 28а, 33а, 38а, 43а, 48а; 4. 

Інтелігентність: 4а, 9а, 14а, 19а, 24а, 29б, 34а, 39а, 44а, 49а; 

5. Мотивація схвалення: 5а, 10а, 15а, 20б, 25а, 30а, 35а, 40б, 45б, 50а. 

Інтерпретація результатів: 

Зона норми знаходиться в межах 3-7 балів. Кожен з напрямків професійної 
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спрямованості вважається недостатньо розвиненим, якщо за даною шкалою 

отримано менше трьох балів, і яскраво вираженим – якщо кількість балів 

більше семи. 

Дякуємо за співпрацю! 

Джерело: Рогов, Е. И. (1999). Настольная книга  практического  психолога  

(Кн. 2). Москва: ВЛАДОС. 
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ДОДАТОК Р 

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ КОГНІТИВНОГО 

КОМПОНЕНТУ 

Додаток Р.1 

Опитувальник для майбутніх учителів математики щодо вивчення 

ступеня їх готовності до забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів 

1. Передусім просимо Вас дати відповідь на таке запитання: чи подобається 

Вам педагогічна професія? 

1) дуже подобається; 

2) скоріше подобається, аніж не подобається; 

3) байдуже ставлення; 

4) скоріше не подобається, аніж подобається; 

5) зовсім не подобається; 

6) напевно сказати не можу. 

2. На нашу думку, майбутньому учителю для забезпечення валеологічного 

супроводу навчання учнів основної школи необхідні ґрунтовні знання із проблеми 

здоров’язбереження (оцініть за 5-бальною шкалою, якою мірою Ви згодні з нашою 

думкою. Користуватися 5-бальною шкалою оцінювання, де 5 - даний параметр 

сформований на рівні цілісного уявлення про основні зв’язки даного 

компоненту знань, баченні суттєвих зв’язків,  що  характеризують 

педагогічний процес; 4 - даний параметр сформований на рівні аналізу, 

синтезу, оцінювання ситуації, спираючись на сутність поняття основних 

педагогічних процесів; 3 - даний параметр сформований на  рівні  

застосування знань; 2 - даний параметр сформований на рівні розуміння 

знань; 1 - даний параметр сформований на рівні уявлень про окремі зв’язки, 

що характеризують даний компонент педагогічних знань). 
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Рівень сформованості знань з проблеми здоров’язбереження до і після 

формувального етапу 

№  

Знання 

Рівень 

важливості 

Рівень 

сформованості 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1.  Державного стандарту, Концепції  

«Нової української школи», нової 

програми з математики 

          

2.  Напрямків удосконалення змісту та 

структури шкільного курсу математики 

          

3.  Основних положень, теорій, 

закономірностей щодо проблеми 

здоров’язбереження 

          

4.  Термінології з основ 

здоров’язбереження 

          

5.  Науково-методичних, валеологічних, 

екологічних концепцій 

          

6.  Вимог до формування теоретичних 

знань валеологічного супроводу 

          

7.  Правил з техніки безпеки для охорони 

здоров’я та збереження життя дітей 

          

8.  Особливостей використання новітніх 

технологій навчання у процесі 

забезпечення валеологічного супроводу 

навчання учнів 

          

9.  Типології та структури уроків  

математики валеологічного змісту. 

          

10.  Методики проведення й оцінювання  

уроків валеологічного змісту 

          

11.  Методичних підходів до складання 

перевірочних завдань (тестів, запитань 

тощо) 
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12.  Методики підготовки рефератів, 

анотацій, аналіз підручників і програм з 

проблеми здоров’язбереження 

          

13.  Напрямків удосконалення змісту та 

структури шкільного курсу математики 
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Додаток Р.2 

Тест для визначення рівня знань молоді 

про здоров’я 

(В. Язловецький)  

1. Здоров’я людини – це:  

а) мінливість внутрішнього стану;   

б) стан повного фізичного, психічного й соціального добробуту;   

в) дисгармонія душі й тіла;   

г) високий ступінь життєдіяльності;   

д) наявність скарг та фізичних вад.  

2. Збереженню і зміцненню здоров’я сприяють такі фактори:  

а) забруднення довкілля;   

б) активний руховий режим;   

в) обмежена рухова активність і нетривалий сон;   

г) значне емоційне та психічне перенапруження.  

3. Навчатися бути здоровим означає:  

а) набуття здоров’я через освіту;   

б) використання постійних і значних вольових зусиль;   

в) проведення вільного часу біля екранів телевізора;   

г) обмежене перебування на свідому повітрі.  

4. Здоровий спосіб життя – це:  

а) спосіб життєдіяльності людини, спрямований на збереження, 

зміцнення  

та формування здоров’я;   

б) комплекс оздоровчих заходів;   

в) життя, спрямоване на задоволення матеріальних потреб;   

г) підтримання життєдіяльності за допомогою ліків;   

д) обмеження у рухах і надмірне харчування.  

5. Рухова активність – це:  

а) біологічна потреба в рухах;   
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б) гіподинамія;   

в) стимулятор росту й розвитку організму;   

г) негативний чинник для розвитку організму.  

6. Яка добова норма (у годинах) рухового режиму є оптимальною для 

Вас?  

а) 1-2;   

б) 2,5-3;  

в) 5-6.  

7. Загартування організму означає:  

а) підвищення опору й удосконалення системи терморегуляції 

організму;   

б) послаблення імунної системи;   

в) шлях до хвороб.  

8. Що таке фізичні вправи аеробної спрямованості?  

а) вправи на швидкість і силу;   

б) циклічні вправи на витривалість;   

в) вправи на гнучкість і координацію рухів.  

9. Яка тривалість сну, як фізіологічної потреби, для Вас (у годинах)?  

а) 7-8;   

б) 8-9;   

в) 9-10.   

10. Показниками психічного здоров’я є:  

а) невротичний стан і тривожність;   

б) висока збудженість та агресивність;   

в) відсутність розладів нервової системи й адекватна поведінка.  

11. До складових режиму дня належить:  

а) раціональне чергування роботи й відпочинку згідно з біоритмами;   

б) тривалість сну, харчування й руховий режим;   

в) аутогенне тренування та медитація;   

г) рівень, якість та стиль життя.  
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12. Раціональне харчування означає:  

а) вживання їжі, що містить велику кількість жирів та вуглеводів;   

б) вживання їжі, яка містить увесь набір вітамінів та мікроелементів;   

в) вживання їжі, яка кількісно та якісно забезпечує потреби організму.  

13. Систематичні заняття фізичними вправами сприяють:  

а) збільшенню сили м’язів та розширенню функціональних можливостей  

серцево-судинної і дихальної систем;   

б) виникненню травм і патологічних станів;   

в) виникненню розладів нервової системи та координації рухів.  

14. Ступінь втоми під час виконання фізичних вправ можна визначити за  

такими зовнішніми ознаками:   

а) за частотою серцевих скорочень;   

б) за зміною кольору шкіри, спітнінням і скаргами;   

в) за показниками підвищення працездатності, зростання швидкості,  

спритності.  

15. Особиста гігієна передбачає:  

а) комплекс заходів, норм, вимог догляду за діяльністю організму 

людини;   

б) особливості психічної діяльності людини;   

в) закони росту і розвитку людини;   

г) вплив природного середовища на здоров’я людини.  

16. Запобігти виникненню стресу можна за таких умов:  

а) систематичного виконання фізичних вправ і загартовуючи процедур;   

б) оволодіння прийомами психічної саморегуляції;   

в) підвищеними вимогами до себе та до інших людей;   

г) інформаційного перевантаження і неможливістю розв’язати 

поставлені  

завдання.  

17. Система природного загартовування П. Іванова «Дєтка» містить таку  

кількість порад:   
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а) 6;   

б) 8;   

в) 12.  

18. Основними правилами культури спілкування є:  

а) уміння уважно слухати співрозмовника;   

б) не переривати розмову іншого;   

в) виявляти зацікавленість під час розмови.  

19. Заклик «Пізнай самого себе» означає:  

а) знати будову й функції власного організму, психоемоційні та  

інтелектуальні особливості;   

б) знати свій родовід;   

в) адаптація до природного й соціального середовища;   

г) збільшення маси і пропорцій тіла.  

20. Поняття «самореалізація» означає:  

а) досягнення всебічного гармонійного розвитку і найвищої мети в 

житті;   

б) прагнення до повного розкриття генетично закладених у людині  

здібностей і задатків;   

в) некерований стихійний процес.  

Оцінювання 

Правильні відповіді:  1- б, г; 2 - б; 3 - а, б; 4 - а, б; 5 - а, в; 6 - б; 7 - а; 8 - б;  

9 - б; 10 - в; 11 - а, б; 12 - в; 13 - а; 14 - б; 15 - а; 16 - а, б; 17 - в; 18 - а; 19 - а;  

20 - а, б  

Оцінка результатів тесту: 

Низький рівень – до 50% правильних відповідей;   

Середній рівень – 60-69% (12-13 правильних відповідей);  

Достатній рівень – 70-79%  (14-15 правильних відповідей);  

Високий рівень – 80-100% (16-20 правильних відповідей). 
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ДОДАТОК Т 

ДІАГНОСТИКА СФОРМОВАНОСТІ ОПЕРАЦІЙНО-ДІЯЛЬНІСНОГО 

КОМПОНЕНТУ 

 

Додаток Т.1 

Питання тесту «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

 

Методика визначення рівня творчого потенціалу та креативності містить 

18 питань. Оберіть один з варіантів відповідей та поставте бали за схемою: 

відповідь «а» - 3 бали, «б» - 1, «в» - 2 бали. 

 

У тесті необхідно позначити найбільш прийнятні для Вас варіанти 

відповідей. 

1. Чи вважаєте ви, що навколишній світ можна покращити? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) так, але тільки у деякий випадках. 

2. Чи думаєте ви, що самі зможете брати участь у значних змінах 

навколишнього світу? 

   а) так, у більшості випадків; 

   б) ні; 

   в) так, у деяких випадках. 

3. Чи вважаєте ви, що деякі з ваших ідей принесуть значний прогрес у тій 

сфері діяльності, яку ви оберете? 

   а) так; 

   б) звідки у мене можуть бути такі ідеї? 

   в) можливо, мої ідеї принесуть не надто значний прогрес, але деякий успіх 

можливий. 

4. Чи вважаєте ви, що в майбутньому будете грати настільки важливу роль, що 

зможете у навколишньому світі щось принципово змінити? 
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   а) так, напевно; 

   б) дуже малоймовірно; 

   в) може бути. 

5. Коли ви вирішуєте щось зробити, чи впевнені в тому, що справа вийде? 

   а) звичайно; 

   б) часто охоплюють сумніви; 

   в) частіше впевнений, ніж невпевнений. 

6. Чи виникає у вас бажання зайнятися справою, у якій ви на даний момент 

некомпетентні і абсолютно її не знаєте? 

   а) так, невідоме мене приваблює; 

   б) ні; 

   в) все залежить від самої справи й обставин. 

7. Якщо ви займаєтеся незнайомою справою, чи буде у вас бажання 

домогтися  досконалості? 

   а) так; 

   б) що вийде, те й добре; 

   в) якщо це не дуже важко, то так. 

8. Якщо справа, яку ви не знаєте, вам подобається, чи хочете ви дізнатись про 

неї усе? 

   а) так; 

   б) ні, треба вчитися найбільш важливому; 

   в) ні, я тільки задовольню свою цікавість. 

9. Коли ви зазнаєте невдачі, то: 

   а) якийсь час наполягаєте, навіть всупереч здоровому глузду; 

   б) відразу махнете рукою на справу, як тільки зрозумієте її нереальність; 

   в) продовжуєте робити свою справу, поки здоровий глузд не покаже 

непереборність перешкод. 

10. Професію потрібно обирати, виходячи з: 

   а) своїх можливостей і перспектив для себе; 
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   б) стабільності, значимості, потрібності професії; 

   в) престижу й переваг, які вона забезпечить. 

11. Подорожуючи, чи могли б ви легко орієнтуватися на маршруті, по якому 

вже пройшли? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) якщо місце сподобалося й запам’яталося, то так. 

12. Чи можете ви згадати відразу ж після бесіди все, про що говорилось? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) згадаю все, що мені цікаво. 

13. Коли ви чуєте слово незнайомою мовою, чи можете ви повторити його по 

складам без помилок, навіть не знаючи його значення? 

   а) так; 

   б) ні; 

   в) повторю, але не зовсім правильно. 

14. У вільний час ви волієте: 

   а) залишатися наодинці, помізкувати; 

   б) перебувати в компанії; 

   в) мені байдуже, чи буду я один або в компанії. 

15. Ви займаєтеся якоюсь справою. Ви вирішуєте припинити її тільки коли: 

   а) справа закінчена і, як вам здається, виконана відмінно; 

   б) ви більш-менш задоволені зробленими; 

   в) справа здається зробленою, хоча можна зробити краще. Але навіщо? 

16. Коли ви на самоті, ви: 

   а) любите мріяти про якісь речі, можливо, й абстрактних; 

   б) за всяку ціну намагаєтеся знайти собі конкретне заняття; 

   в) іноді любите помріяти, але про речі, які пов’язані з вашими справами. 

17. Коли якась ідея захоплює вас, то ви станете думати про неї: 

   а) незалежно від того, де й з ким ви перебуваєте; 
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   б) тільки наодинці; 

   в) тільки там, де є тиша. 

18. Коли ви відстоюєте якусь ідею, ви: 

   а) можете відмовитися від її, якщо аргументи опонентів здадуться вам 

переконливими; 

   б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не висувалися; 

   в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто сильним. 

Ключ до тесту «Діагностика творчого потенціалу та креативності» 

Додайте бали за наступною схемою: Відповідь «а» - 3 бали, «б» - 1, «в» 

- 2 бали. 

Інтерпретація результатів тесту 

48 і більше балів - у вас закладено значний творчий потенціал, що 

надає вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо ви на ділі зможете 

застосувати ваші здібності, то вам доступні найрізноманітніші форми 

творчості. 

18 - 47 балів - у вас є якості, які дозволяють вам творити, але є й 

бар’єри. Найнебезпечніший бар’єр - страх, особливо для людей, орієнтованих 

на обов’язковий успіх. Острах невдачі сковує уяву - основу творчості. Страх 

може бути й соціальним, страхом суспільного осуду. Будь-яка нова ідея 

проходить через етап несподіванки, подиву, невизнання, осуду 

навколишніми. Острах осуду за нове та незвичне для інших, а також 

здивовані погляди, сковують творчу активність, знищують творчу 

особистість 
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Додаток Т.2 

ТЕСТ «ДІАГНОСТИКА КОМУНІКАТИВНИХ І 

ОРГАНІЗАТОРСЬКИХ ЗДІБНОСТЕЙ» 

Діагностика комунікативних та організаторських здібностей 

допоможе особистості самостійно оцінити наявний рівень розвитку цих 

здібностей та, за потреби, продумати шлях їхнього подальшого 

розвитку.  

Питання тесту «Діагностика комунікативних і організаторських 

здібностей (КОС-2)» 

Методика визначення комунікативних і організаторських схильностей 

містить 40 питань. На кожне питання слід відповісти «так» (+) або «ні» (-). 

Якщо вам важко у виборі відповіді, необхідно все-таки обрати між двома 

альтернативами. Час на виконання: 10-15 хвилин. 

 

1. Чи є у вас прагнення до вивчення людей і знайомств з різними 

людьми? 

2. Чи подобається вам займатися громадською роботою? 

3. Чи довго вас турбує почуття образи, завданої вам ким-небудь з ваших 

товаришів? 

4. Чи завжди вам важко орієнтуватися в критичній ситуації? 

5. Чи багато у вас друзів, з якими ви постійно спілкуєтеся? 

6. Чи часто вам вдається схилити більшість своїх товаришів до 

прийняття ними вашої думки? 

7. Чи вірно, що вам приємніше і простіше проводити час за книгами або 

за яким-небудь іншим заняттям, ніж з людьми? 

8. Якщо виникли перешкоди у здійсненні ваших намірів, чи легко вам 

відмовитися від своїх намірів? 

9. Чи легко ви встановлюєте контакти з людьми, які старші за вас за 

віком? 
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10. Чи любите ви придумувати або організовувати зі своїми товаришами 

різні ігри та розваги? 

11. Чи важко вам включатися в нові для вас компанії (колективи)? 

12. Чи часто ви відкладаєте на потім справи, які потрібно виконати 

сьогодні? 

13. Чи легко вам вдається встановлювати контакти та спілкуватися з 

незнайомими людьми? 

14. Чи прагнете ви домогтися того, щоб ваші товариші діяли відповідно 

до вашої думки? 

15. Чи важко ви освоюєтеся в новому колективі? 

16. Чи правда, що у вас не буває конфліктів з товаришами через 

невиконання ними своїх обіцянок, зобов’язань, обов’язків? 

17. Чи прагнете ви при нагоді познайомитися і поговорити з новою 

людиною? 

18. Чи часто при вирішенні важливих справ ви приймаєте ініціативу на 

себе? 

19. Чи дратують вас навколишні люди та чи хочеться вам побути на 

самоті? 

20. Чи правда, що ви погано орієнтуєтеся в незнайомій для вас 

обстановці? 

21. Чи подобається вам постійно знаходитися серед людей? 

22. Чи виникає у вас роздратування, якщо вам не вдається закінчити 

розпочату справу? 

23. Чи відчуваєте ви незадоволення, якщо доводиться проявити 

ініціативу, щоб познайомитися з новою людиною? 

24. Чи правда, що ви втомлюєтеся від частого спілкування з 

товаришами? 

25. Чи любите ви брати участь у колективних іграх? 

26. Чи часто ви проявляєте ініціативу при вирішенні питань, які 

зачіпають інтереси ваших товаришів? 
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27. Чи правда, що ви відчуваєте себе невпевнено серед незнайомих 

людей? 

28. Чи правда, що ви рідко прагнете довести свою правоту? 

29. Чи вважаєте ви, що вам не становить особливих труднощів внести 

пожвавлення в малознайому групу? 

30. Чи приймаєте ви участь у громадській роботі в школі (у навчальному 

закладі, на виробництві)? 

31. Чи прагнете ви обмежити коло своїх знайомих? 

32. Чи вірно, що ви не прагнете відстоювати свою думку або рішення, 

якщо воно не відразу було прийнято товаришами? 

33. Чи відчуваєте ви себе невимушено, потрапивши в незнайомий 

колектив? 

34. Чи охоче ви приступаєте до організації різних заходів для своїх 

товаришів? 

35. Чи правда, що ви не відчуваєте себе досить упевненим і спокійним, 

коли доводиться говорити що-небудь великій групі людей? 

36. Чи часто ви спізнюєтеся на ділові зустрічі, побачення? 

37. Чи правда, що у вас багато друзів? 

38. Чи часто ви опиняєтеся в центрі уваги своїх товаришів? 

39. Чи часто ви стривожені і відчуваєте незручність при спілкуванні з 

малознайомими людьми? 

40. Чи правда, що ви не дуже впевнено почуваєте себе в оточенні 

великої групи своїх товаришів? 

Ключ до тесту 

Комунікативні здібності визначають ключові відповіді на наступні 

питання: 

(+) Так 1, 5, 9, 13, 17, 21, 25, 29, 33, 37 

(-) Ні 3, 7, 11, 15, 19, 23, 27, 31, 35, 39 

Організаторські здібності визначають ключові відповіді на наступні 

питання 
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(+) Так 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38 

(-) Ні 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40 

Обробка результатів тесту 

Максимальна кількість балів окремо по кожному параметру - 20. 

Підраховуються бали окремо за комунікативними та окремо за 

організаторськими здібностями за допомогою ключа для обробки даних 

«КОС-2». 

За кожну відповідь «так» або «ні» для висловлювань, які збігаються із 

зазначеними в ключі окремо за відповідними здібностями, приписується 

один бал. Експериментально встановлено п’ять рівнів комунікативних і 

організаторських здібностей. Зразок розподілу балів за цими рівнями 

показано нижче. 

Рівні комунікативних і організаторських здібностей 

Сума балів 1-4 – рівень дуже низький. 

Сума балів 5-8 – рівень низький. 

Сума балів 9-12 – рівень середній.  

Сума балів 13-16 – рівень високий. 

Сума балів 17-20 – рівень найвищий. 

Сума балів 1-4 говорить про низький рівень прояву комунікативних і 

організаторських здібностей. 

Сума балів 5-8 говорить про комунікативні та організаторські здібності 

на рівні нижче середнього. Такі люди не прагнуть до спілкування, вважають 

за краще проводити час наодинці з собою. У новій компанії або колективі 

відчувають себе скуто. Зазнають труднощів у встановленні контактів з 

людьми. Не відстоюють свою думку, важко переживають образи. Рідко 

виявляють ініціативу, уникають прийняття самостійних рішень. 

Сума балів 9-12 характеризує середній рівень прояву комунікативних та 

організаторських здібностей. Такі особистості прагнуть до контактів з 

людьми, відстоюють своє, однак потенціал їх схильностей не відрізняється 
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високою стійкістю. Потрібно подальша виховна робота з формування та 

розвитку цих якостей особистості. 

Сума балів 13-16 свідчить про високий рівень прояву комунікативних 

та організаторських здібностей піддослідних. Люди не губляться у нових 

обставинах, швидко знаходять друзів, прагнуть розширити коло своїх 

знайомих, допомагають близьким і друзям, проявляють ініціативу в 

спілкуванні, здатні приймати рішення в складних, нестандартних ситуаціях. 

Сума балів 17-20 – вищий рівень комунікативних та організаторських 

здібностей. Це  свідчить про те, що у таких людей сформована потреба в 

комунікативній і організаторській діяльності. Вони швидко орієнтуються у 

важких ситуаціях. Невимушено поводять себе у новому колективі. 

Ініціативні. Приймають самостійні рішення. Відстоюють свою думку і 

домагаються прийняття своїх рішень. Люблять організовувати ігри, різні 

заходи. Наполегливі і натхненні у діяльності. 
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Додаток Т.3 

 

ТЕСТ «САМООЦІНКА СИЛИ ВОЛІ» 

Методика описана Н. Н. Обозовим і призначена для узагальненої 

характеристики прояви сили волі. 

Інструкція. На наведені 15 питань можна відповісти: «так» - 2 бали, «не 

знаю» або «буває», «трапляється» - 1 бал, «ні» - 0 балів. При відповіді 

необхідно відразу ставити бали. 

ТЕКСТ ОПИТУВАЛЬНИКА 

1. Чи в змозі ви завершити розпочату роботу, яка вам не цікава, 

незалежно від того, що час і обставини дозволяють відірватися від неї і потім 

знову повернутися до неї? 

 2. Долали ви без особливих зусиль внутрішній опір, коли потрібно було 

зробити щось вам неприємне (наприклад, піти на чергування у вихідний 

день)? 

 3. Коли потрапляєте в конфліктну ситуацію на роботі або в побуті, чи в 

змозі ви взяти себе в руки настільки, щоб поглянути на неї з максимальною 

об’єктивністю? 

4. Якщо вам прописана дієта, чи зможете подолати всі кулінарні 

спокуси? 

5. Чи знайдете сили вранці встати раніше звичайного, як було 

заплановано ввечері? 

6. Чи залишитеся на місці події, щоб дати свідчення? 

7. Чи швидко відповідаєте на листи? 

8.Якщо у вас викликає страх майбутній політ на літаку або відвідування 

зубного кабінету, чи зумієте без особливих зусиль подолати це почуття і в 

останній момент не змінити свого наміру? 

9. Чи будете приймати дуже неприємні ліки, які вам рекомендував 

лікар? 
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10. Стримаєте дане зопалу обіцянку, навіть якщо його виконання 

принесе вам чимало клопоту? Чи є ви людиною слова? 

11. Без коливань ви відправляєтеся в поїздку в незнайоме місто, якщо це 

необхідно? 

12. Чи суворо дотримуєтеся розпорядку дня: часу пробудження, 

прийому їжі, занять, прибирання та інших справ? 

13. Чи відноситеся несхвально до бібліотечних боржниками? 

14. Найцікавіша телепередача не змусить вас відкласти виконання 

термінової і важливої роботи? Чи так це? 

15. Чи зможете ви перервати сварку і замовкнути, якими б образливими 

не здавалися вам слова протилежної сторони? 

Підраховується сума набраних балів: 0-12 - сила волі слабка; 13-21 - 

сила волі середня; 22-30 - сила волі велика. 
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Додаток У 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

Наукові праці, у яких опубліковано основні наукові результати 

дисертації 

1. Возносименко (Холод) Д. А. Здоров’язберігаючі технології у 

професійній підготовці майбутнього вчителя математики. Проблеми сучасної 

педагогічної освіти. Серія: педагогіка і психологія. Ялта, 2013. Вип.39. Ч. 4. 

С.306 – 311. 

2. Возносименко (Холод) Д. А. Формування еколого-педагогічних знань 

та вмінь в  процесі підготовки майбутнього вчителя математики. Актуальні 

питання природничо – математичної освіти. Суми, 2014. Вип.3. С. 182 – 

187.  

3. Возносименко Д. А. Підготовка майбутніх вчителів математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання шляхом проектної 

діяльності. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. Суми, 

2016. № 2 (56). С. 202 – 209. 

4. Возносименко Д. А. Інтерактивні методи навчання у формуванні 

валеологічної компетентності майбутніх вчителів математики. Науковий 

вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені 

К. Д. Ушинського. Педагогіка. Одеса, 2016. Випуск 6(113). С.23 – 28 

5. Возносименко Д. А. Підготовка майбутніх вчителів математики до 

реалізації наскрізної лінії ключових компетентностей «Здоров’я і безпека». 

Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2017. Випуск 16. С.106 – 

112 

6. Возносименко Д. А. Педагогічні умови фахової підготовки майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів математики. Наукові записки Вінницького державного педагогічного 

університету імені Михайла Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія. 

Вінниця, 2018. Вип.56. С.80 – 85. 
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7.  Возносименко Д. А. Методичне забезпечення  підготовки майбутніх 

учителів математики до здійснення валеологічного супроводу навчання учнів 

математики. Проблеми підготовки сучасного вчителя. Умань, 2019. Вип. 19. 

С.31 – 38 

8. Возносименко Д. А. Тренінгові технології у підготовці майбутнього 

вчителя математики до впровадження валеологічного супроводу на уроках 

математики Наукові записки Бердянського державного педагогічного 

університету. Педагогічні науки. Бердянськ, 2019. Вип.3. С. 228 – 234 

9. Возносименко Д. А., Іщенко Г. В., Шумигай  С. М. Індивідуальний 

підхід в контексті підготовки майбутнього вчителя математики до 

здоров’язбереження учнів. Молодь і ринок.  Дрогобич, 2020. №1 (180). С. 83-

88 

10. Годованюк Т. Л., Холод Д. А. Подготовка будущих учителей 

математики к экологическому образованию и воспитанию учащихся. British 

Journal of Science, Education and Culture, 2014. No. 1 (5) (January – June). 

London : «London University Press», 2014. Vol. V. S. 420–425.  

11. Годованюк Т.Л., Возносименко Д.А., Дубовик В.В. ІКТ у системі 

методичної підготовки майбутніх учителів математики. Scsience and 

education a new dimension: Pedagogy and Psychology. Budapest, 2017. (V56), 

Issue: 128. S. 24 – 28с.  

12. Возносименко Д. А. Валеологічне виховання на уроках математики. 

Математика в рідній школі. Київ, 2014.  № 11 . С. 21-25 

13. Возносименко Д. А. Валеологічний супровід уроків. Математика в 

рідній школі. Київ, 2017. № 7-8. С.35 – 37. 

14. Возносименко Д. А. Формування 

здоров’язберігаючої  компетентності учнів на уроках математики. 

Математика в рідній школі. Київ, 2019. №1. С. 40 – 45. 

Наукові праці, які засвідчують апробацію матеріалів дисертації 

15. Возносименко (Холод) Д. А. Екологічна підготовка майбутнього 

вчителя математики Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей 
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учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо- 

математичного циклу «ІТМ*ПЛЮС – 2015»: матер. міжнар. дистанц. наук.- 

метод. конф., м. Суми, груд. 2014р. Ч.2. Суми, 2014. С. 103 – 104 

16. Возносименко Д. А. Валеологічний супровід навчання математики як 

інновація в освіті. Інноваційна діяльність та дослідно-експериментальна 

робота в сучасній освіті: матер. ІІ всеукр. наук.-практ. інтер.-конф., Чернівці, 

23 жовт. 2014 р. Чернівці, 2014. URL: http://ippobuk.cv.ua/index.php/2012-12-

11-20-55-13/2134?task=view 

17. Возносименко Д. А. Метод проектів у підготовці майбутнього 

вчителя математики. Розвиток інтелектуальних умінь і творчих здібностей 

учнів та студентів у процесі навчання дисциплін природничо- 

математичного циклу «ІТМ*ПЛЮС – 2015»: матер. ІІ міжнар. наук.-метод. 

конф., м. Суми, 3 – 4 груд. 2015 р. Ч.3. Суми, 2015. С. 17– 19 

18. Возносименко Д. А. Наступність у процесі формування 

валеологічної компетентності майбутнього вчителя математики. Реалізація 

наступності в математичній освіті: реалії та перспективи: матер. всеукр. 

наук.-практ. конф., м. Одеса, 15-16 верес. 2016 р. Одеса, 2016.  С.224 – 227. 

19. Возносименко Д. А. Гурток «Елементи валеології у ШКМ» у системі 

професійної підготовки майбутніх учителів математики. Актуальні проблеми 

теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики 

і теорії  та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова: 

матер. міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 11-13 трав. 2017р. Київ, 2017. С. 

157 – 159 

20. Возносименко Д. А. Підготовка майбутніх вчителів математики до  

використання здоров’язберігаючих технологій. Науково-дослідна робота в 

системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, технологічній і 

комп’ютерній галузях: матер. VI всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. уч., м. 

Бердянськ, 13-15 верес. 2017 р. Бердянськ, 2017. С. 55 – 57 

21. Возносименко Д. А. Формування готовності майбутніх учителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання. «Проблеми 
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математичної освіти» (ПМО – 2017): матер. міжнар. наук.-метод. конф., м. 

Черкаси, 26-28 жовт. 2017 р. Черкаси, 2017. С.162 – 163 

22. Возносименко Д. А. Критерії готовності майбутніх вчителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання. Сучасна 

освіта та інтеграційні процеси: зб. наук. праць міжнар. наук.-метод. конф., 

м. Краматорськ,  22-23 листоп.  2017 р. Краматорськ, 2017. C.37 – 39 

23. Возносименко Д. А. Електронний посібник як ефективний засіб 

підготовки майбутніх вчителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу. «Наукова молодь-2017»: матер. V всеукр. наук.-практ. конф. 

молодих учених., м. Київ, 14 груд. 2017 р. Київ, 2017. URL: 

http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2017.html. 

24. Левченко Н. В., Возносименко Д.А. Особливості валеологічної 

підготовки майбутніх педагогів. Педагогіка і психологія: напрямки та 

тенденції розвитку в Україні та світі: матер. міжнар. наук.-практ. конф.,м. 

Одеса, 20-21 квіт. 2018 р. Одеса, 2018. С. 67 – 69 

25. Возносименко Д. А. Підготовка майбутніх вчителів математики до 

валеологічної освіти учнів основної школи. «Валеологія: сучасний стан, 

напрямки та перспективи розвитку»: матер. міжнар. наук.-практ. конф.,  м. 

Харків, 18 - 19 квіт. 2018 р. Харків, 2018. С.12 – 15. 

26. Возносименко Д. А. Інноваційні технології у валеологічній 

підготовці майбутніх вчителів математики. Проблеми вищої математичної 

освіти: виклики сучасності: матер. міжнар. наук.-метод. інтернет-конф., м. 

Вінниця. 17-18 трав. 2018 р. Вінниця. URL: 

https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5587/477

2 

27. Годованюк Т.Л., Возносименко Д.А. Усвідомлення майбутніми 

вчителями математики необхідності здійснення валеологічного супроводу 

навчання. «Проблеми та перспективи фахової підготовки вчителя 

математики»: матер. міжнарод. наук.-практ. конф., м. Вінниця, 30 трав. – 

1 черв. 2018 р. Вінниця, 2018.  С.140 – 143.  

http://lib.iitta.gov.ua/view/divisions/gen=5Fres=5Fiitzn/2017.html
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5587/4772
https://conferences.vntu.edu.ua/index.php/pmovc/pmovc/paper/viewFile/5587/4772


367 
 

 

 

28. Шумигай С. М., Возносименко Д. А. Формування валеологічної 

компетентності майбутніх вчителів математики. Інновації в освіті: здобутки 

та перспективи: матер. міжнар. наук.-практ. інтер.-конф., м. Умань, 2018р. 

URL: https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/88-

rpldoldol/130-formuvannya-valeologichnoji-kompetentnosti-majbutnikh-vchiteliv-

matematiki. 

29. Возносименко Д. А., Іщенко Г. В. Роль ікт у підготовці майбутнього 

вчителя математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

учнів математики. Наукова молодь-2018: зб. матер.. V Всеукр. наук.-практ. 

конф. молодих учених, м. Київ, 16.11. 2018 р. Київ, 2018. URL: 

http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Voznosymenko_D_516_1541578809_file.doc  

30. Возносименко Д. А. Підготовка майбутніх вчителів математики до 

використання засобів ікт під час формування в учнів валеологічних знань..  

Сучасні інформаційні технології в освіті та науці: матер. ІІI всеукр. наук.-

практ. конф. з міжнар. уч., м. Житомир, 08-09 листоп. 2018 р. Житомир, 2018. 

С 73 – 77. 

31. Возносименко Д. А. Формування здоров’язберігаючої 

компетентності учнів на уроках математики. Методичний пошук вчителя 

математики: зб. наук. праць за матеріалами ІІ Всеукр. дистанц. наук.-практ. 

конф., м. Вінниця, 18 жовт. 2018 р. Вінниця, 2018. С.140 – 146 

32. Возносименко Д. А. Модель фахової підготовки майбутніх вчителів 

математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання математики 

у школі. «Проблеми математичної освіти» (ПМО – 2019): матер. міжнар. 

наук.-метод. конф.,  м. Черкаси, 11-12 квіт. 2019р. Черкаси, 2019. С.150 – 152 

33. Возносименко Д. А., Іщенко Г. В. Методологічні підходи 

формування валеологічної компетентності майбутніх вчителів математики. 

Сучасні тенденції розвитку освіти й науки: проблеми та перспективи: зб. 

наук. праць Київ–Львів–Бережани. Гомель, 2019. Вип. 4. Т. 2. С.131-135. 

34. Возносименко Д. А., Іщенко Г. В. Вивчення та аналіз стану 

готовності вчителів-практиків до створення валеологічного супроводу на 

https://sno.udpu.edu.ua/index.php/naukovo-metodychna-robota/88-rpldoldol/130-formuvannya-valeologichnoji-kompetentnosti-majbutnikh-vchiteliv-matematiki
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уроках математики. Реалії і перспективи природничо-математичної 

підготовки у закладах освіти: матер. всеукр. наук.-практ. конф., м Херсон, 

12-13 верес. 2019р. Херсон, 2019. С. 57 – 60 

35. Возносименко. Д. А. Тренінгові технології у підготовці майбутніх 

учителів математики до здоров’язберігаючого навчання учнів. Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, 

технологічній і комп’ютерній галузях: матер. VІІ міжнар. наук.о-практ.ї 

конф., м. Бердянськ, число  2019 р. Бердянськ, 2019. С.69 – 70 

36. Возносименко Д. А., Шумигай С. М. Підготовка майбутніх учителів 

математики до використання технології «перевернутого навчання» на уроках  

математики здоров’язберігаючого змісту. Особистісно орієнтоване навчання 

математики: сьогодення і перспективи: матер. V всеукр. наук.-прак.конф., м. 

Полтава, 19-20 листопада 2019 рік. Полтава, 2019.С.68-69  

37. Возносименко Д. А., Шумигай С. М. Підготовка майбутніх вчителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу на уроках математики 

засобами мобільного навчання. Сучасні інформаційні технології в освіті і 

науці: 2019: матер. II Всеукр. наук. Інтер.-конф., м. Умань, 27-28 берез. 2019 

р.Умань, 2019. С.7 – 10. 

Навчально - методичні посібники 

38. Возносименко Д. А. Елементи валеології у ШКМ : навч.-мет.пос.. 

Умань : Візаві, 2017. 130 с. 

39. Возносименко Д. А. Збірник задач з математики валеологічного 

спрямування для учнів 5-9 класів: електор. навч. посіб. Умань, 2018. – 

Системні вимоги: Pentium –II/300; 64MbRAM; MicrosoftWindowsXP; 200 

Mbвільного дискового простору;NETFramework 3.0; - Назва з етикетки. 
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Додаток Ф 

ВІДОМОСТІ ПРО АПРОБАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

наступності в математичній освіті: реалії та перспективи» (м. Одеса, 15-

16 вересня 2016 р.). Форма участі – заочна, виступ на тему: «Наступність у 

процесі формування валеологічної компетентності майбутнього вчителя 

математики». 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики 

і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова» 

(11-13 травня 2017р., м. Київ). Форма участі – очна, виступ на тему:  «Гурток 

«Елементи валеології у ШКМ» у системі професійної підготовки майбутніх 

учителів математики». 

3. VI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Науково-дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у 

природничій, технологічній і комп’ютерній галузях», (13-15 вересня 2017 р., 

м. Бердянськ). Форма участі – заочна, виступ на тему: «Підготовка майбутніх 

вчителів математики до використання здоров’язберігаючих технологій». 

4. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми 

математичної освіти» (ПМО – 2017), (26-28 жовтня 2017р. м. Черкаси). 

Форма участі – заочна, виступ на тему: «Формування готовності майбутніх 

учителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання». 

5. Міжнародна науково-методична конференція, (22-23 листопада 2017 

р., м. Краматорськ). Форма участі – заочна, виступ на тему: «Критерії 

готовності майбутніх вчителів математики до забезпечення валеологічного 

супроводу навчання». 

6. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Наукова молодь-2017, (14 грудня 2017 р., м. Київ). Форма участі – заочна, 

виступ на тему: «Електронний посібник як ефективний засіб підготовки 

майбутніх вчителів математики до забезпечення валеологічного супроводу». 
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7. Міжнародна науково-практична конференція «Педагогіка і 

психологія:напрямки та тенденції розвитку в Україні та світі», (20-

21 квітня 2018 р., м. Одеса). Форма участі – заочна, виступ на тему: 

«Особливості валеологічної підготовки майбутніх педагогів». 

8. Міжнародна науково-практична конференція «Валеологія: сучасний 

стан, напрямки та перспективи розвитку» (18-19 квітня 2018 р., м. Харків). 

Форма участі – заочна, виступ на тему: «Підготовка майбутніх вчителів 

математики до валеологічної освіти учнів основної школи». 

9. Міжнародна науково-методична Інтернет – конференція «Проблеми 

вищої математичної освіти: виклики сучасності», (17-18 травня 2018 року, 

м. Вінниця). Форма участі – заочна, виступ на тему: «Інноваційні технології у 

валеологічній підготовці  майбутніх вчителів математики». 

10. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та 

перспективи фахової підготовки вчителя математики», (30 травня – 1 

червня - 2018 р, м. Вінниця). Форма участі –очна, виступ на тему: 

«Усвідомлення майбутніми вчителями математики необхідності здійснення 

валеологічного супроводу навчання». 

11. Міжнародна науково-практична інтернет-конференця «Інновації в 

освіті: здобутки та перспективи», (11 жовтня 2018р., м. Умань.). Форма 

участі – заочна, виступ на тему: «Формування валеологічної компетентності 

майбутніх вчителів математики». 

12. V Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених 

«Наукова молодь-2018», (16.11. 2018 р., м. Київ). Форма участі – заочна, 

виступ на тему: «Роль ікт у підготовці майбутнього вчителя математики до 

забезпечення валеологічного супроводу навчання учнів математики «. 

13. ІІI Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною 

участю «Сучасні інформаційні технології в освіті та науці», (7-8 листопада 

2018., м. Житомир). Форма участі – заочна, виступ на тему: «Підготовка 

майбутніх вчителів математики до використання засобів ікт під час 

формування в учнів валеологічних знань». 

http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Voznosymenko_D_516_1541578809_file.doc
http://conf.iitlt.gov.ua/Images/Files/Voznosymenko_D_516_1541578809_file.doc
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14. Дистанційна ІI Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Методичний пошук вчителя математики», (18 жовтня 2018 р., м. Вінниця). 

Форма участі – заочна, виступ на тему: «Формування здоров’язберігаючої 

компетентності учнів на уроках математики». 

15. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми 

математичної освіти» (ПМО – 2019), (11-12 квітня 2019р., м. Черкаси), 

Форма участі – очна, виступ на тему: «Модель фахової підготовки майбутніх 

вчителів математики до забезпечення валеологічного супроводу навчання 

математики у школі». 

16. II Всеукраїнська наукова Інтернет-конференція «Сучасні 

інформаційні технології в освіті і науці», (27-28 березня 2019 р., м. Умань). 

Форма участі – заочна, виступ на тему: «Підготовка майбутніх вчителів 

математики до здійснення валеологічного супроводу на уроках математики 

засобами мобільного навчання». 

17. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція 

«Сучасні тенденції розвитку освіти й науки», (Київ–Львів–Бережани. 

Гомель, 2019.). Форма участі – заочна, виступ на тему: «Методологічні 

підходи формування валеологічної компетентності майбутніх вчителів 

математики». 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалії і 

перспективи природничо-математичної підготовки у закладах освіти», (12-

13 вересня 2019 р. м. Херсон). Форма участі – заочна, виступ на тему: 

«Вивчення та аналіз стану готовності вчителів-практиків до створення 

валеологічного супроводу на уроках математики». 

19. VІІ Міжнародна науково-практична конференція «Науково-

дослідна робота в системі підготовки фахівців-педагогів у природничій, 

технологічній і комп’ютерній галузях», (16 вересня 2019 р. м. Бердянськ). 

Форма участі – очна, виступ на тему: «Тренінгові технології у підготовці 

майбутніх учителів математики до здоров’язберігаючого навчання учнів». 
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20. V Всеукраїнська науково-практична конференція «Особистісно 

орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи», (19-20 

листопада 2019 рік. м. Полтава) Форма участі – очна, виступ на тему: 

«Підготовка майбутніх учителів математики до використання технології 

«перевернутого навчання» на уроках  математики здоров’язберігаючого 

змісту». 
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Додаток Х 

ДОВІДКИ ПРО ПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ 
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