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В умовах інтенсивного перетворення суспільства, зокрема сфери 

освіти, все більшу значимість і актуальність набуває потреба у фізично, 

фізіологічно, психічно здоровому молодому поколінні, у формуванні 

повноцінних членів людської спільноти, здатних успішно функціонувати, 

розвиватися й соціалізуватися в процесі міжособистісної взаємодії. 

Світове співтовариство приділяє значну увагу сприянню покращення 

здоров’я як особистого, так і громадського. Так, в Ріо-де-Жанейрській 

політичній декларації із соціальних детермінант здоров’я (2011), документі 

«Основи Європейської політики підтримки держави і суспільства в інтересах 

здоров’я і благополуччя» в рамках політики Здоров’я – 2020 (2012), Нараді 

високого рівня з питань боротьби зі СНІДом (2016) та ін. документах 

зазначена суспільно-державна потреба у формуванні здорового покоління, 

необхідність орієнтації системи освіти на збереження здоров’я населення, 

зокрема молодого покоління.  

Безсумнівно, стабільний розвиток суспільства, його інтелектуальне, 

культурно-моральне, фізичне, наукове й економічне зростання зумовлені 

здоров’ям молодого покоління. 

Очевидно, що в системі загальнолюдських життєвих цінностей 

здоров’ю, що є суспільним та індивідуальним надбанням, належить 

першорядне місце.  

Отже, роль фізичної культури у здоров’язбереженні виявляється у двох 

аспектах: організованій фізичній активності учнів; значній руховій активності 



учнів. 

Іншими словами, фізична діяльність, виконувана учнями в школі, грає 

вагому роль як у підтримці їхнього здоров’я на належному рівні, так і в 

забезпеченні гарної успішності.  

На основі аналізу проблеми формування ціннісного ставлення учнів до 

власного здоров’я, розкритої у напрацюваннях науковців сформульовані такі 

положення: 

1. Ціннісне ставлення до власного здоров’я формується в ході такого 

ж ставлення до організованих занять фізичною культурою. Така узгодженість 

спрямована на розвиток компонентів ціннісного ставлення: почуттів, розуму, 

волі й поведінки. 

2. Ціннісна орієнтація на пріоритет здоров’я в процесі занять 

фізичною культурою учнів передбачає досягнення мети – покращення 

їхнього здоров’я. 

3. Між заняттями фізичною культурою і станом здоров’я учнів існує 

прямий зв’язок. 

4. Трансформувати цей зв’язок у дієву форму ціннісного ставлення до 

власного здоров’я може вчитель фізичної культури за сформованою 

здоров’язбережувальною компетентністю. 

Ці положення задекларовані в низці урядових документів (Закони 

України «Про фізичну культуру і спорт» (1993), «Про охорону дитинства» 

(2001), Цільова комплексна програма «Фізичне виховання – здоров’я нації» 

(1998), Стратегія національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 

2016–2020 роки (2015), Державна цільова соціальна програма розвитку 

фізичної культури і спорту на період до 2020 року (2017) та інші законодавчі 

та нормативні документи). 

Вимоги, висвітлені в зазначених документах, набувають особливого 

значення в підготовці майбутніх учителів фізичної культури, оскільки 

пріоритетними напрямами їхньої професійної діяльності визнано: 

задоволення інтересів і потреб учнів у систематичних заняттях фізичними 

вправами, спортом і туризмом; підвищення рівня фізичної культури 



особистості учня з урахуванням його вікових особливостей, індивідуальних 

здібностей і мотивації; вдосконалення планового медичного контролю 

фізичного виховання в освітніх організаціях; оснащення спеціальним 

інвентарем і необхідним навчально-спортивним обладнанням 

загальноосвітніх організацій тощо.  

Автор узагальнює дослідження науковців і виділити 4 групи їх 

досліджень, націлених на виховання здорового покоління. 

Найбільшу групу складають ті дослідження, які побудовані на 

розкритті проблем здоров’я, причин його порушення. Другу групу об’єднує 

така ознака, як ціннісне ставлення учнів до власного здоров’я. Третю групу 

складають ті дослідження, в яких розкрито роль фізичної культури у 

здоров’язбереженні учнів. До четвертої групи віднесено праці, в яких 

розкрито проблему підготовки майбутніх учителів фізичної культури в 

аспекті здоров’язбережувальної стратегії. 

Аналіз наукових праць, присвячених проблемі підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я, показав недостатнє розкриття механізмів і засобів 

забезпечення цього процесу в освітніх закладах, що підтверджує актуальність 

дослідження. 

Дисертаційне дослідження є складником наукової теми кафедри медико-

біологічних основ фізичної культури Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини «Формування особистості вчителя 

фізичного виховання, як організатора і вихователя здорового способу життя» 

(номер державної реєстрації № 0ІІІU007529).  

Тему затверджено вченою радою Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (протокол № 8 від 27.02.2018) та узгоджено 

на засіданні Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з галузі 

освіти, педагогіки і психології (протокол № 3 від 29.05.2018). 

Обґрунтованою і логічною є структура дисертації, яка презентована 

вступом, трьома розділами, висновками до розділів, ґрунтовними загальними 



висновками, списком використаних джерел, змістовними додатками, що 

відповідає вимогам щодо дисертаційних досліджень на здобуття наукового 

ступеня доктора філософії. Зміст кожного розділу підпорядковано меті та 

завданням дослідження, а підсумками є наукові висновки. Дисертантка на 

достатньому науковому рівні обґрунтувала вибір теми, її актуальність, 

визначила мету, завдання, об’єкт, предмет, аргументувала використання 

обраних методів дослідження.  

Авторка поставила перед собою мету ‒ обґрунтувати й 

експериментально перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я.  

Відповідно вперше обґрунтовано педагогічні умови підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я (формування ціннісного ставлення майбутніх 

учителів фізичної культури до здоров’я, розвиток потреби у здоровому 

способі життя на основі створення здоров’язбережувального середовища; 

актуалізація знань про зміцнення здоров’я учнів, активізація їхньої 

індивідуальної оздоровчої активності через оновлення змісту і вдосконалення 

організаційного процесу їх підготовки; цілісне включення у 

здоров’язбережувальну діяльність на особистому і професійному рівнях 

засобами здоров’язбережувальних освітніх технологій). 

Авторкою розроблено та апробовано модель підготовки майбутніх 

учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я, яка охоплює такі блоки: методологічно-цільовий (мета, 

підходи, принципи), змістово-технологічний (етапи, зміст, форми, методи, 

засоби, технології), діяльнісно-результативний (діагностичний 

інструментарій, критерії, рівні, результат). 

Уточнено критерії готовності майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та їх 

показники: мотиваційно-ціннісний, когнітивно-змістовий, діяльнісно-



рефлексивний. 

у дослідженні охарактеризовано: теоретичні основи підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я (розділ 1), здійснено діагностику процесу 

підготовки майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів 

ціннісного ставлення до власного здоров’я (розділ 2), запропоновано 

оптимізацію процесу підготовки майбутніх учителів фізичної культури до 

формування в учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я (розділ 3). 

Не викликає сумніву і практичне значення одержаних результатів, яке 

полягає в розробці та впровадженні у освітній процес закладів вищої освіти 

авторських навчальних програм та навчально-методичного забезпечення: 

оновлення змісту дисциплін «Педагогіка», «Вступ до спеціальності», 

«Психологія», «Здоровий спосіб життя та профілактика ВІЛ/Сніду», 

«Контроль у фізичному вихованні», «Професійна діяльність у сфері 

фізичного виховання», «Теорія і методика фізичного виховання», «Основи 

медичних знань», «Основи екології», «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» та програми педпрактики; проведенні інтегративних занять, 

психолого-педагогічного практикуму «Теоретичні основи формування в 

учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я», спецсемінарів: 

«Формування ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я», 

«Формування здорового способу життя учнів засобами фізичних вправ», 

«Здоров’я людини як предмет комплексного міждисциплінарного 

дослідження», тренінгу «Фізичне самовиховання». 

Автором проведена належна робота з упровадження одержаних 

результатів у практику роботи закладів вищої освіти. Матеріали дисертації 

пройшли необхідну апробацію, обговорювалися на міжнародних та 

всеукраїнських наукових конференціях. Основні результати дослідження 

достатньо повно висвітлені у наукових працях. Подана дисертаційна робота 

свідчить про наукову зрілість дисертантки, її вміння бачити актуальні 



проблеми професійної освіти, готовність розв’язувати їх на достатньому 

науковому рівні.  

В цілому дисертаційна робота Танасійчук Юлії Миколаївни за своїм 

змістом і формою є завершеним самостійним дослідженням. Високо і 

позитивно оцінюючи наукове і практичне значення дисертаційної роботи, 

висловимо деякі зауваження та побажання дискусійного характеру:  

1. У вступі бажано було б підсилити актуальність дослідження наукової 

проблеми шляхом підкреслення специфіки підготовки майбутніх учителів 

фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності.  

2. У ході аналізу ступеню розробленості проблеми дослідження 

авторкою виокремлено чотири групи дослідження, які узагальнені в кінці 

п.1.1, бажано було б проаналізований матеріал цього підрозділу співвіднести 

із групами досліджень.  

3. Автором розроблено та проведено психолого-педагогічний 

практикум «Теоретичні основи формування в учнів ціннісного ставлення до 

власного здоров’я», спецсемінари: «Формування ціннісного ставлення учнів 

до власного здоров’я», «Формування здорового способу життя учнів 

засобами фізичних вправ», «Здоров’я людини як предмет комплексного 

міждисциплінарного дослідження» та тренінг «Фізичне самовиховання». 

Бажано було б більш детально схарактеризувати їх зміст і організацію 

проведення у додатках дисертації. 

4. На нашу думку, окремі таблиці і рисунки можна було б винести у 

додатки, оскільки дисертація дещо перенавантажена ними. 

Проте висловлені зауваження і побажання не знижують загальної 

високої оцінки проведеного дослідження.  

Основні результати дослідження висвітлено у достатній кількості 

наукових праць авторки.  

На основі аналізу змісту публікацій Танасійчук Юлії Миколаївни можна 

констатувати, що наукові положення, висновки та рекомендації, які було 

отримано в результаті проведеної роботи, у друкованих працях викладено  



достатньо повно. Аналіз дисертації та опублікованих праць дає підстави для 

висновку про те, що дисертація Танасійчук Юлії Миколаївни «Підготовка 
майбутніх учителів фізичної культури до формування в учнів ціннісного 

ставлення до власного здоров’я», є завершеною, самостійно виконаною 

науковою працею, що має вагоме теоретичне і прикладне значення, 

заслуговує позитивної оцінки, відповідає вимогам наказу Міністерства освіти 

і науки України №40 від 12.01.2017 р. «Про затвердження вимог щодо 

оформлення дисертації», а також відповідає вимогам, передбаченим п. 10 

«Порядку проведення експерименту з присудження ступеня доктора 

філософії» (Постанова Кабінету Міністрів України № 167 від 6.03.2019 р.), і 

може бути подане до розгляду спеціалізованої вченої ради на предмет 

допуску до захисту на здобуття наукового ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки.
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