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Висновок. Отже,  акцентуючи на  розвиткові
почуття власної  гідності у молодшого  школяра,
прагнемо  виховати  впевнену  в  собі  людину  з
розвинутими  вміннями  до  самоаналізу  та
самовдосконалення. Розпочату роботу з розвитку
почуття  власної  гідності  слід  продовжувати  в
середній та старшій ланках школи, поглиблюючи
та  виводячи  на  вищий  рівень  усвідомлення та
бажання  учнів присвоїти  ці  моральні  риси,  як
власні.
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П
остановка проблеми  у  загальному
вигляді. Сучасні аспекти суспільного
розвитку  особливо  впливають  на

процеси  професійної  підготовки  майбутніх
фахівців у вищій школі. Сьогодні основою освіти
повинен  бути  не  просто  високоосвічений
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фахівець, а обізнана та діяльнісна особистість із
творчим мисленням, яка завжди прагне змінити
на краще своє життя і життя майбутніх поколінь,
виховати здорових і щасливих дітей, залучати їх
до  здоров’язбережувальної діяльності. Рухова  і
фізична  активність  є  винятково  важливим,
фундаментальним  чинником  формування,
збереження,  зміцнення  здоров’я  та  розвитку
дитини, особливо в дошкільному  віці.  Завдяки
здатності організму до саморегуляції відбувається
його адаптація до змін зовнішнього середовища,
організм  стає  стійкішим  і  життєздатнішим.  У
зв’язку  з  цим  потребує  суттєвої  оптимізації
система  професійної  підготовки  майбутніх
вихователів.

Нормативноправову  базу  професійної
підготовки майбутніх вихователів щодо залучення
дітей  до  рухової  активності  складають  Закони
України  “Про  освіту”  (1991),  Державна
національна  програма  “Освіта”  (“Україна  ХХІ
століття”) (1993), Національна доктрина розвитку
освіти  (2002),  Національна доктрина  розвитку
фізичної  культури  і  спорту  (2004),  Цільова
комплексна  програма  “Фізичне  виховання  –
здоров’я  нації”  (1999  –  2005),  Концепції
Загальнодержавної  програми  “Здоров’я  2020:
український вимір” на 2012 – 2020 роки (2011),
Національна стратегія розвитку освіти України на
2012  –  2021  роки,  Закон  України  “Про  вищу
освіту” (2014 р.).

Можна  виділити  такі  соціальні  потреби
займатись  спортом,  фізичними  вправами,
фізичним самовдосконаленням: бажання провести
активне дозвілля,  переключитись  від розумової
праці  до  рухової  активності;  бажання
поспілкуватись  з однолітками, представниками
іншої статі;  прагнення  покращити, або  змінити
показники своєї  статури та бути кращим серед
друзів;  бажання  ознайомитись  з  модними
системами  фізичного  та  психологічного
самовдосконалення;  бажання  досягти  високих
особистих результатів в спорті, у вияві фізичних
та психологічних якостей та здібностей; бажання
пізнати красу навколишнього світу, гармонізувати
свої  відносини  з  природою;  проявити  власні
вміння та здібності в спорті, руховій активності її
формування  [6],  духовному  та  фізичному
самовдосконаленні.  Під  час  фізичних  вправ  в
організмі дитини спрацьовують певні механізми,
в  результаті  дії  яких  посилюються  функції  не
тільки м’язів, але й дихальної, серцевосудинної,
нервової  та  травної  систем,  в  цілому
покращується стан здоров’я.

Отже,  актуальність  досліджуваної  проблеми
обумовлена суспільними потребами у відновленні,

збереженні  та  зміцненні  здоров’я  дітей  і
недостатнім  рівнем  підготовки  майбутніх
вихователів залучення дітей до рухової активності
як складової здоров’язбережувальної діяльності.
На  науковотеоретичному рівні –  відсутність  в
педагогіці вищої школи однозначних теоретичних
уявлень про  сутність  і структуру підготовки  до
залучення дітей до рухової активності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в
яких  започатковано  розв’язання  даної
проблеми. Теоретичний аналіз наукових джерел
дозволив вивчити значний досвід,  накопичений
в  теорії  і  практиці  вищої  освіти.  Зокрема,
фундаментальну  основу  підготовки  майбутніх
вихователів щодо залучення фізичної підготовки
та фізичного  відновлення містять дослідження,
здійснені у контексті удосконалення навчального
процесу  у  вищих  навчальних  закладах
(А.М. Алексюк, А.О. Вербицький,  В.А. Козаков
та  інші),  професійної  підготовки  майбутніх
фахівців  (О.А. Дубасенюк,  М.Б. Євтух,
В.І. Наумчук, В.В. Ягупов  та  інші).

Проблеми  формування  здоров’я,  культури
здоров’я,  здорового  способу  життя  активно
розроблялися у таких напрямках: обґрунтування
цілісного підходу до формування здоров’я людини
(Г.Л. Апанасенко,  Т.Є. Бойченко,  Е.Г. Булич,
М.С. Гончаренко,  О.Д. Дубогай,  І.В. Муравов,
С.О. Омельченко та  інші), формування культури
здоров’я  і здорового способу життя особистості
(В.І. Бабич,  В.І. Бобрицька,  В.П. Горащук,
Н.В. Маковецька,  Ю.Б. Мельник  та  інші),
дослідження  різних  аспектів  створення
здоров’язбережувального освітнього середовища
(В.П. Беспалько, Н.Н. Завидівська, В.Г. Омельяненко,
В.М. Оржеховська та інші).

Формулювання цілей статті. Метою статті є
теоретичне  обґрунтування  питання  підготовки
майбутніх вихователів щодо залучення дітей до
рухової  активності  як  складової
здоров’язбережувальної діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження.
Розуміння  сутності  поняття  “підготовка”  дає
аналіз  словників.  Так,  у  “Великому  тлумачному
словнику  сучасної  української  мови”  поняття
“підготовка”  тлумачиться  як  запас  знань,
навичок,  досвід,  набутий  у  процесі  навчання,
практичній  діяльності  [1,  46].  У  “Психолого
педагогічному словнику”  поняття “підготовка”
трактується  як  формування  та  збагачення
настанов, знань  та умінь, які необхідні індивіду
для адекватного виконання специфічних завдань
[3, 40].

Професійною  діяльністю  вихователя  є
педагогічна діяльність. У дослідженні ми будемо
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використовувати  саме це  поняття  у тлумаченні,
яке  запропонував  М. Євтух  [2,  640].  Автор
визначає  його  в  практичному  розумінні  “як
розв’язання  педагогічних  завдань”,  визначає
головну  особливість діяльності  “у специфіці  її
об’єкта,  який  є  одночасно  і  суб’єктом, оскільки
це завжди людина” [2, 336]; у широкому розумінні
–  як  “складно  організовану  систему  низки
діяльностей”: практичну діяльність викладача з
навчання  і  виховання  людини;  методичну
діяльність  фахівця  з  викладання  матеріалів
педагогічної  науки  педагогічним  працівникам
різних  установ  (пов’язана  з  методикою
навчального  предмета  або  з  методикою
проведення  виховної  роботи  у  школі);
управлінську  діяльність  керівників  освітньої
системи; науковопедагогічну діяльність (науково
дослідну).

У контексті нашого дослідження при аналізі
системи професійної підготовки  звернули увагу
на динаміку розвитку її компонентів, ті позитивні
зміни,  що  обумовлюють  успішність  підготовки
майбутніх вихователів щодо залучення до рухової
активності,  а  також  на  причини,  що  можуть
сповільнювати або перешкоджати цьому процесу.
У зв’язку з цим підготовка майбутніх вихователів
щодо залучення до рухової  активності  повинна
бути  організована  таким  чином,  щоб  вона
забезпечувала формування знань і вмінь [5, 205],
достатніх  за  рівнем  узагальнення,  повноти
усвідомленості,  дієвості,  для  прийняття
обґрунтованих  рішень  в  різних  ситуаціях
професійної  практичної  діяльності,  тобто
забезпечувати  готовність  залучати  дітей  до
рухової активності. Крім того, процес підготовки
майбутніх вихователів щодо залучення до рухової
активності  повинен мати керований  характер:
орієнтація на досягнення планованого результату;
підвищення  якості  всього  комплексу  умов,  що
необхідні для  забезпечення ефективності  цього
процесу.

У  своїй  роботі  ми  розглядаємо  підготовку
вихователів  щодо  залучення  дітей  до  рухової
активності  у  контексті  складової
здоров’язбережувальної діяльності.  Тлумачення
поняття “діяльність” складає словниковий апарат:
застосування  своєї праці до чогонебудь  [1,  45];
цілеспрямована активність, що реалізовує потреби
суб’єкта.  У  “Тлумачному  словнику  з
інформаційнопедагогічних технологій” поняття
“діяльність” трактується як: 1) специфічна форма
свідомого, цілеспрямованого активного ставлення
до  оточення  для  його  доцільної  зміни  і
перетворення; 2) активність людини, спрямована
на  досягнення  свідомо  поставлених  цілей,

пов’язаних із задоволенням її потреб та інтересів,
на  виконання  вимог,  що  їх  висуває  до  неї
суспільство; 3) специфічно людська, регульована
свідомістю  як  вищою  інстанцією  внутрішня  і
зовнішня активність, що спричиняється потребою
[4, 56].

Ефективність  такої  підготовки  може  бути
досягнута завдяки реалізації технології підготовки
майбутніх  фахівців  та  включенням  рухової
активності в  здоров’язбережувальний  блок  [7,
153; 8, 261]. Підготовка – це процес, а готовність
результат  цього  процесу.  Тому,  в  роботі
необхідним стало виділення критеріїв готовності
майбутніх вихователів щодо залучення дітей до
рухової активності.

Таким  чином,  нами  виділено  такі  критерії
готовності майбутніх вихователів щодо залучення
дітей  до  рухової  активності:  мотиваційно
особистісний, змістовий, діяльнісний  і оцінний.
Розглянемо один з них більш детально.

Так,  мотиваційноособистісний  критерій
дозволяє визначити сформованість мотиваційного
компоненту  готовності  майбутніх  вихователів
щодо залучення дітей до рухової активності.

Із метою визначення наявності сформованості
мотивації майбутніх вихователів щодо залучення
дітей до рухової активності можна застосовувати
анкети й опитування, створювати ситуації вибору,
спрямовані  на  виявлення  спектра  мотивів  за
такими показниками:  мотиви,  що свідчать  про
сформовану спрямованість до залучення дітей до
рухової  активності  (бажання  залучати  дітей до
рухової активності в межах занять та поза ними);
мотиви,  що  характеризують  часткову
спрямованість  (потреба  в  деяких  конкретних
моментах: уявлення  про  важливість  залучення
дітей до рухової активності, усвідомлення у себе
педагогічних здібностей і якостей, необхідних для
залучення до такої  діяльності); мотиви,  що  не
містять спрямованості.

Характер  мотивації  майбутніх  вихователів
щодо  залучення  дітей  до  рухової  активності
дозволяє оцінити ступінь сформованості стійких
мотивів, а саме: стійка мотивація прослідковується
у  майбутніх  вихователів,  що  усвідомлено
ставляться  до  залучення  дітей  до  рухової
активності та розуміння важливості цієї діяльності
як  здоров’язбережувальної  складової,  мають
бажання  і  прагнення  до  вдосконалення  такої
діяльності,  прагнуть  до  досягнення  високих
результатів  у  залученні  дітей  до  рухової
активності,  досягнення  майстерності  і
професіоналізму  у  вирішенні  різноманітних
ситуацій практичної  діяльності, прагненні до їх
творчого  вирішення;  ситуативна  мотивація
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проявляється  в  епізодичній  зацікавленості
майбутніх  вихователів  проблемами  залучення
дітей  до  рухової  активності;  індиферентне
ставлення,  тобто  відсутність  мотивації,
притаманне майбутнім вихователям, мотиви яких
не  містять  професійної  спрямованості  на
залучення дітей до рухової активності.

Серед показників рівнів пізнавального інтересу
(спрямованість до  об’єктів  пізнання,  стійкість,
локалізованість і усвідомленість), що виділяються
Г.  Щукіною  [9,  67],  нами  обрано  стійкість,
використано характеристики стійкості інтересу й
адаптовано до даного дослідження.

Виділяємо такі види стійкості пізнавального
інтересу  щодо  залучення  дітей  до  рухової
активності: стійкий інтерес, що виникає тоді, коли
внутрішня  мотивація  в  навчанні  переважає,  і
майбутні вихователі можуть навчатися з бажанням
і  навіть  усупереч  несприятливим  зовнішнім
стимулам.  Цей  рівень  стійкості  пізнавального
інтересу становить уже єдине ціле з потребою в
пізнанні,  коли  майбутні  вихователі  не  просто
можуть навчатися, а не можуть не навчатися. Це
виявляється  в  тому,  що  майбутній  вихователь
активно і з інтересом працює на заняттях, виявляє
ініціативу  і  творчість,  усвідомлено  прагне  до
засвоєння  загальних  специфічних  і  фахових
знань,  свого  вдосконалення,  проводить
самостійну  роботу;  ситуативний  пізнавальний
інтерес,  тобто обмежений  окремими яскравими
спалахами,  як  відповідь  на  певну  особливо
емоційну ситуацію навчання.

Такий  інтерес може швидко  зникнути  разом
із  ситуацією,  яка  його  породила.  Він  вимагає
постійного  підкріплення  ззовні,  нашарування
нових і нових вражень. Це дозволяло викладачу
спиратися  на  наявну  прихильність  майбутніх
вихователів,  використовуючи  їхню  активність,
поступово  зміцнювати  і  розвивати  інтерес  як
мотив навчання. У  цих  випадках  дуже важливо
було  розпізнавати  тенденцію  його  стійкості:
переважають у майбутніх вихователів внутрішні
спонукання  інтересу  або  він  потребує  більше
зовнішніх  стимулів;  відсутність  інтересу
характеризується  явним  або  прихованим
небажанням майбутніх вихователів до оволодіння
загальними психологопедагогічними і фаховими
знаннями,  байдужим  ставленням  до  справи,
спробами  і  намаганнями ухилитися  від  роботи,
йому  необхідне  регулярне  спонукання  з  боку
викладача.

Висновки.  Отже,  дослідження  теоретичних
особливостей підготовки майбутніх вихователів
щодо  залучення  дітей  до  рухової  активності
переконують,  що  така  підготовка  є  складним
цілеспрямованим керованим процесом. Кінцевим
результатом такої підготовки є готовність майбутніх
вихователів залучення дітей до рухової активності
як  системного  утворення  з  відповідними
структурними компонентами і взаємозв’язками.
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