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ПЕРЕДМОВА 

 
Здоро ’я   сучасному суспільст і розглядається я  глобальна проблема, 

я а на рі ні соціуму  изначає його можли ості щодо  ижи ання, а на 

інди ідуальному  можли ості особистості щодо самоа туалізації. Особли ої 

значущості феномену здоро ’я надає його безпосередній з ’язо  із 

духо ними осно ами роз ит у людини. Саме духо не здоро ’я   умо ах 

ціннісної  ризи ци ілізації стає осно ним чинни ом  ідно лення гармонійних 

стосун і  людини з собою, суспільст ом і природою та  ирішення 

глобальних проблем сучасності. Ос іль и цінності духо ного здоро ’я 

формуються   процесі  ихо ання особистості,  агомішу роль у цьому процесі 

 ідіграє система ос іти.  

Із огляду на соціально-е ономічні негаразди   нашому суспільст і, 

масо е поширення ш ідли их з ичо , пропаганду моральної розбещеності, 

агресії та жорст ості, реальна ш ільна пра ти а по и що не забезпечує 

збереження й поліпшення стану духо ного здоро ’я ш олярі . У з ’яз у зі 

зростаючими тенденціями погіршення духо ного здоро ’я підростаючого 

по оління набу ає а туальності підгото  а майбутніх учителі  до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , ос іль и саме   цьому 

 іці ст орюється підґрунтя  духо ності особистості,  ідбу ається зас оєння 

моральних норм по едін и, починає форму атися її соціальна спрямо аність. 

За дання форму ання духо ності    онте сті проблемати и 

стано лення духо но здоро ої особистості я  одного з пріоритетних за дань 

реформу ання та модернізації  ітчизняної ос іти передбачено пе ними 

 онцептуальними й дире ти ними до ументами. Його  и онання потребує 

поглибленого аналізу духо ного здоро ’я, чинни і  форму ання, 

 заємоз ’яз у з іншими соціальними й ос ітніми феноменами. Відта  

духо не здоро ’я стає  ажли им об’є том ос ітнього аналізу    онте сті 

 про адження   ос ітній процес духо но-орієнто аних цілей сучасної ос іти 

загалом та ідей здоро ’язбереження зо рема. 

Проду ти ні ідеї щодо духо ного здоро ’я простежуються ще у т орах 

Платона, Протагора, Аристотеля, А релія А густина,  оми А  інсь ого, 

Р. Де арта, Дж. Ло  а, І. Канта, Г. Гегеля. У сучасних умо ах хара теристи а 

людини я  духо но здоро ої особистості, духо ної та соціальної істоти   

 онте сті її природи досліджується на міждисциплінарній осно і, є 

предметом аналізу філософі ,  ультурологі , педагогі , психологі , 

соціологі  та інших нау о ці .  

Найбільш досліджу аним є перетин проблемати и духо ного здоро ’я 

та форму ання духо ної  ультури   ос ітньому процесі, де духо на  ультура 

розглядається я  зміст і мета ос ітньої діяльності, а духо не здоро ’я     я  

с ладо а духо ної  ультури особистості (В. Андрущен о, І. Бех, Ю. Бойчу , 

А. Богуш, М. Борише сь ий, І. Бужина, Л. Васильчен о, Т. Воронцо а, 

М. Гончарен о, І. Зайчен о, О. Зелічен о, І. Зязюн, І. Єрма о , Н. Іорда і, 

Н. Карлен о, С. Кримсь ий, Ж. Мацен о, Є. Помит ін, С. П’янзін, 
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О. Са чен о, І. Степанен о, О. Сухомлинсь а, М. Теслен о, В. Фран л, 

Г. Ше чен о, Е. Фромм, Ж. Юз а , К. Юнг та ін.).  

Дея і дослідження прис ячено обґрунту анню загальних питань 

професійної підгото  и майбутнього  чителя почат о их  ласі  

(Б. Андріє сь ий, Є. Барбіна, О. Біда, Г. Вос обойні о а, В. Денисен о, 

Т. До жен о, О. Іоно а, Л. Кадчен о, Л. Ко аль, О. Комар, А. Крамарен о, 

В. Криж о, К. Крутій, Є. Лодат о, В. Лозо а, Р. Лопатич, Л. Маць о, 

Л. Петухо а, І. Про опен о, О. Семеног, С. С  орцо а, Т. Тань о, А. Троц о, 

О. Федій, В. Шахнен о, Н. Я уш о та ін.). Водночас у психолого-

педагогічній науці проблема підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  не стала предметом спеціального 

дослідження.  

Нез ажаючи на  ажли ість цих досліджень,  ідсутні праці, у я их 

нау о о обґрунто ані дефініції досліджу аної проблеми, зо рема суть і 

стру тура зазначеної професійної діяльності, технологія її ефе ти ної 

організації. 

У запропоно аній монографії проаналізо ано сучасні підходи до 

розуміння сутності поняття «здоро ’я», «духо ність», «духо ний роз ито », 

«духо не здоро ’я»,  изначені їх спільні озна и та специфі а  ожного з них; 

 изначено суть і стру туру гото ності майбутніх учителі  до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі ; зміст ін люзи ної  омпетентності 

майбутнього  чителя осно  здоро ’я; теоретично обґрунто ано технологію 

підгото  и майбутніх учителі  почат о ої ш оли до зазначеної діяльності. 

  



7 
 

РОЗДІЛ 1.   СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ СУТНОСТІ 

ПОНЯТТЯ «ДУХОВНЕ ЗДОРОВ’Я» 

 
Проблема людини та її здоро ’я – од ічна проблема, стрижнем я ої є 

шлях до  ільного гармонійного роз ит у особистості. Бути здоро им і 

я омога рідше х оріти – природне бажання та прагнення людини, її 

неус ідомлена потреба. Здоро ’я – осно а  сіх наших спра  і починань, 

трудо их і т орчих з ершень, споді ань, надій на майбутнє. Тому   усі часи 

здоро ’я було і залишається осно ною сутністю людсь ого існу ання [29]. 

Нау о ий аналіз глобальної е олого-демографічної ситуації, що 

с лалася напередодні но ого тисячоліття, примуси  замислитися  ожного, 

хто дбає про  ласне життя і здоро ’я, про долю с оїх нащад і , майбутнє 

людст а. Ситуація, що с лалася за сучасних умо , порушує питання про 

необхідність зміни наших уя лень,  имог щодо здоро ’я людини, нації, 

суспільст а. Для У раїни ситуація ус ладнюється ще й тим, що  одночас з 

е ологічною  ризою  раїна перебу ає   е ономічно-політичній  ризі. Через 

це спостерігається прогресуюча деградація здоро ’я населення, особли о 

дитячого [49]. 

Ситуація зі станом здоро ’я населення   У раїні погіршується ще й 

низь им рі нем знань пере ажної більшості людей щодо фундаментальних 

за оні  раціонального форму ання, збереження та зміцнення с ого  ласного 

здоро ’я  продо ж усього життя, у зне ажли ому й нерід о 

без ідпо ідальному ста ленні до цієї єдиної онтологічної цінності, я ою 

природа нагороджує людину разом із життям [22; 49]. 

Єдиним способом роз ’язання проблеми є  ардинальна зміна погляді  

людини на причини та наслід и нездоро ’я. А досягти цього можна лише 

шляхом перебудо и системи ос іти та  ихо ання людини, набуття знань, що 

доз оляють їй здійсню ати гармонійний роз ито  згідно з  имогами 

сьогодення. 

Поняття «здоро ’я» досить с ладне і хара теризує результат  заємодії 

інди іда з оточуючим середо ищем – умо и існу ання, про ідні моти и його 

життєдіяльності та с ітобачення. Поняття здоро ’я має широ ий 

інтегральний зміст, для роз риття я ого потрібні знання з різних галузей 

людинозна ст а [22]. 

Упродо ж багато і о ої історії людст а за  сіх суспільно-е ономічних 

формацій проблеми здоро ’я посідали  ажли е місце   соціальному, 

е ономічному та  ультурному житті людст а й були тісно по ’язані з 

роз ит ом суспільного  иробницт а та форму анням суспільного буття. 

Філософи, лі арі, учені,  предста ни и різних нау  робили спроби 

прони нути до таємниці феномену здоро ’я,  изнати його сутність із метою 

на читися  міло  еру ати ним, е ономно  и ористо у ати здоро ’я протягом 

усього життя та знаходити засоби його збереження. 

У старода ні часи  онцепції здоро ’я не існу ало  загалі. Було 

страждання і було позба лення  ід страждань за допомогою природних 
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засобі  лі у ання та магічних прийомі . Людина  ідчу ала себе розчиненою 

у природі й піднестися над нею у с ідомості ще не могла. 

Зі зміною суспільст а змінюється уя лення про здоро ’я. Тому 

сучасний роз ито  людст а спону а  учених і пра ти і  до розроб и 

ефе ти ної  онцепції здоро ’я людини, проя і  її духо ного та матеріального 

життя [58]. 

У старода ньому суспільст і  ідбулося ус ідомлення необхідності 

цілеспрямо аного підтримання здоро ’я. Існу ала спеціальна група людей, 

я і нада али  онсультації та пра тичну допомогу тим, хто її потребу а .  

Західну ци ілізацію   силу притаманного їй матеріального с ітогляду й 

прагматичної спрямо аності з різних способі  у ріплення здоро ’я 

найбільше притягу ала можли ість досягнення безпосередньо- орисного 

результату у  игляді стимуляції рухо их я остей – сили, ш ид ості, 

 итри алості, спритності. Та а спрямо аність оздоро лення забезпечила 

при ладне  и ористання засобі  фізичної  ультури. У заняттях фізичними 

спра ами й масажі, що застосо у алися за спеціальною методи ою, педагоги 

й лі арі Заходу знайшли засіб, що забезпечу а  їм ефе ти ну підгото  у і до 

праці, і до  ійсь о ої спра и [70]. 

Особли о плідними були  онцепції здоро ’я Індії, Китаю, Персії, 

переосмислені й роз инуті медициною Тибету. На  ідміну  ід Заходу, 

оздоро чі засоби, що  и ористо у алися на Сході, пересліду али іншу мету – 

поліпшити загальний стан організму, при ести його до гармонії з оточенням. 

Та а спрямо аність  изначала я існо  ідмінні  ід західних засоби й методи 

занять фізичними  пра ами, що не забезпечу али безпосередньо при ладних 

результаті , проте сприяли гармонізації фун ції організму шляхом ст орення 

пе них психологічних стані . Саме на Сході  ини  один із найцінніших 

оздоро чих методі  – психорегуляція, здійсню ана   різних формах. 

Суттє і  ідміни західного та східного шляхі  роз ит у знань про 

здоро ’я, нез ажаючи на  заємопрони нення  ультур, що спостерігається за 

останні століття, зберігаються досі. Проте з по оління   по оління зі сторіччя 

  сторіччя люди набу али дос іду і починали розуміти, що здоро ’я залежить 

 ід багатьох чинни і  оточуючого с іту і, голо не,  ід ста лення до здоро ’я, 

 ід способу життя [31]. 

Гіппо рат – геніальний лі ар і філософ Да нього с іту – ст ерджу а , 

що я а діяльність людини, та ою  она і є, та і і її х ороби. Він   ажа , що 

 оли людина жи е й роз и ається   гармонії з природою,  она буде 

здоро ою, а порушення за оні  природи приз одить до х ороб. 

 оча   да ньогрець ому та да ньоримсь ому суспільст і  ідбу а ся 

інтенси ний роз ито  духо ної  ультури – мистецт а, філософії, літератури, 

театру, пані не уя лення про здоро ’я людини буду алося на  изнанні по ної 

залежності людсь ого духу  ід тіла. В античний період зародилася соціальна 

значущість здоро ’я. Саме   цей час з’я илися традиції  едення здоро ого 

способу життя, суспільст о почало дбати про здоро ’я нації, а саме здоро ’я 

було голо ним  ритерієм для забезпечення інтеле туального роз ит у 
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молодого по оління. 

 Уже   епоху Відродження  ідбу ається спроба примирити дух із тілом 

і  іднайти більш гармонійний ідеал людсь ого життя та здоро ’я. Але 

не до зі,   епоху Прос ітницт а, дух я  надраціональне начало і тіло 

 ідступили під тис ом інтеле ту. Ут ерди ся раціональний спосіб мислення, 

що породи  людину, я а  тратила гармонійні стосун и я  із природою, та  і з 

духом. Природа стала об’є том нічим не обмеженого е сперименту ання. 

В епоху нау о о-технічної ре олюції розпоча ся хаос. Замість 

загального уя лення про здоро ’я з’я илися численні  онцепції здоро ’я, 

побудо ані на різноманітних принципах. Людина стає   ситуацію  ибору: я у 

 онцепцію здоро ’я їй прийняти пра тично та на я их засадах буду ати 

здоро ий спосіб життя? Не цер  а, не держа а і не нау о ці, а сама людина 

несе  ідпо ідальність за с ій  ибір, за стан с ого здоро ’я [31; 70]. 

За останні десятиріччя нау а про здоро ’я інтенси но роз и алась і 

дістала пра тичного спряму ання, наблизилася до життя. Багато  чених 

зробили спроби  изначити сучасне поняття здоро ’я. Кожний зі спеціалісті  

розгляда  здоро ’я з позиції с оєї нау и чи на іть із  ужчих позицій – 

 ідпо ідно до спряму ання с оїх досліджень. 

На сьогодні  немає загальноприйнятого  изначення терміна «здоро ’я». 

Існує більше ніж 480 дефініцій цієї  атегорії.  

Медична енци лопедія пояснює його я  «природний стан організму, 

що є  иразом його дос оналої саморегуляції, гармонійної  заємодії  сіх 

органі  та систем і динамічної рі но аги з оточуючим середо ищем» [109]. 

Енци лопедичний сло ни  з фізичної  ультури термін «здоро ’я» 

роз ри ає я  «стан організму,  оли  сі його органи й системи фун ціонують 

нормально,  оли   ньому немає я ихось х оробли их змін» [63]. 

Дійсно, я  по азує аналіз існуючих дефініцій досліджу аної  атегорії, 

«здоро ’я» часто розглядають я   ідсутність х ороби. Особли у у агу 

приділяє цьому медична нау а. Я    ажає А. Нагорна, здоро ’я необхідно 

розглядати я  чисто я існе поняття меж норми.  оча М. Амосо    ажає, що 

 изначення здоро ’я лише я   омпле су нормати них морфофун ціональних 

по азни і  організму людини недостатнє, ос іль и необхідна ще й  іль існа 

його оцін а [3]. 

Сучасні дослідни и  изначають  атегорію здоро ’я я  «цілісний 

динамічний стан, я ий хара теризується пе ними резер ами синергетичної, 

пластичної та регуляторної забезпеченості фун цій, стій істю до  пли у 

негати них фа торі  зо нішнього середо ища і є осно ою для  и онання 

соціальних і біологічних фун цій» [6]. Суттє ою є та ож дефініція, я у 

запропону а  І. Мура о : «Здоро ’я – динамічний стан найбільшого 

фізичного та психоемоційного (душе ного) благополуччя,   осно і я ого 

лежить гармонійне спі  ідношення  заємоз ’язаних фун цій і стру тур, що 

забезпечується  исо им енергетичним рі нем організму за найменшої «ціни» 

адаптації його до умо  життєдіяльності [162]. 

Згідно з  изначенням Всес ітньої організації охорони здоро ’я (ВООЗ), 
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«здоро ’я – не що інше, я  стан по ного фізичного, психічного і соціального 

благополуччя, а не тіль и  ідсутність х ороб або фізичних дефе ті ». Це 

 изначення за ріплене   осно ах за онода ст а У раїни про охорону 

здоро ’я. Воно не по ’язує здоро ’я лише з обо ’яз о ою  ідсутністю 

х ороби. Для багатомірної хара теристи и здоро ’я потрібно  изначити міру 

фізичного, психічного та соціального здоро ’я. 

Узагальнюючи дум и спеціалісті   ідносно феномена здоро ’я, можна 

 изначити низ у а сіоматичних за с оєю суттю положень [186]:   

абсолютному сенсі здоро ’я не існує, абсолютне здоро ’я – ідеал;  ожна 

людина здоро а умо но, ні одна людина не бу ає протягом усього життя 

по ністю здоро ою;  ожна людина може бути здоро ою   пе них умо ах 

( лімат, їжа, праця). Є нормальні і ш ідли і життє і умо и для  он ретної 

людини. Умо и, нормальні для однієї, можуть бути ненормальними для 

іншої.  

Але за  ихідне, почат о е,  на нашу дум у,  доречно  зяти  изначення, 

запропоно ане І. Брехманом: «Здоро ’я – це не  ідсутність х ороби, а 

фізична, соціальна, психологічна гармонія людини, доброзичли і, спо ійні 

стосун и з людьми, природою і самим собою» [30]. 

Проблемою форму ання та збереження здоро ’я підростаючого 

по оління   останній час опі ується держа а, що  ідображається   

най ажли іших нормати но-пра о их до ументах  ідносно системи ос іти 

У раїни, а саме: За он У раїни «Про загальну середню ос іту», Національна 

до трина роз ит у ос іти   У раїні, Національна програма «Діти У раїни» та 

ін. [73; 182; 183]. 

Розроб а Національної стратегії роз ит у ос іти   У раїні на 2012-2021 

ро и зумо лена необхідністю  ардинальних змін, спрямо аних на 

під ищення я ості та  он урентоспроможності ос іти,  ирішення 

стратегічних за дань, що стоять перед національною системою ос іти   

но их е ономічних і соціо ультурних умо ах, інтеграцію її   є ропейсь ий і 

с іто ий ос ітній простір. Однією з проблем, серед тих, я і  розглядаються, є 

 ідсутність цілісної системи  ихо ання, фізичного, морального та духо ного 

роз ит у й соціалізації дітей та молоді, падіння суспільної моралі, що 

приз ело до бездухо ності, низь ої  ультури по едін и частини учні сь ої та 

студентсь ої молоді. Органи упра ління ос ітою мають подолати ці 

проблеми шляхом побудо и ефе ти ної системи національного  ихо ання на 

засадах загальнолюдсь их, полі ультурних, громадянсь их цінностей, 

забезпечення фізичного, морально-духо ного,  ультурного роз ит у дитини, 

форму ання соціально зрілої т орчої особистості, громадянина У раїни і 

с іту, підгото  а молоді до с ідомого  ибору сфери життєдіяльності [184]. 

Національна програма «Діти У раїни» до поняття «здоро ’я»   лючає 

його чотири аспе ти, а саме: фізичний – пра ильне фун ціону ання  сіх 

систем фізичної дос оналості і загальна фізична працездатність, 

загарто аність організму, дотримання раціонального режиму дня,  и онання 

 имог особистої гігієни, пра ильне харчу ання; психічний (психологічний 
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 омфорт) –  ідпо ідність  огніти ної діяльності  алендарному  і у, 

роз иненість до ільних психічних процесі , ная ність саморегуляції; 

ная ність аде  атних позити них емоцій;  ідсутність а центуацій хара теру; 

 ідсутність ш ідли их з ичо ; соціальний (соціальне благополуччя) – це 

передусім сформо ана громадянсь а  ідпо ідальність за  и онання 

соціальних ролей у суспільст і; позити но спрямо ана  омуні ати ність; 

доброзичли ість у ста ленні до молодших, здатність до самоа туалізації   

 оле ти і, само ихо ання; духовний (душе ний) – пріоритетність 

загальноос ітніх цінностей; ная ність позити ного ідеалу згідно з 

національними та духо ними традиціями, працелюбність, доброчинність, 

 ідчуття пре расного   житті, природі, мистецт і [183]. 

 Отже, здоро ’я    це динамічна  атегорія, що несе   собі фізичне, 

соціальне, психічне та духо не на антаження, я е інтегрує чотири складові,  

(рис. 1.1), що є  заємодіючими,  заємо пли аючими один на одного, 

інтегруючись, ст орюють здоро ’я людини я  цілісність і я  цінність [224]. 

                                      

                               
Рис. 1.1  С ладо і здоро ’я людини 

Від того, з я их філософсь их позицій  оно розглядається, залежить, 

я им аспе там надається пере ага.  У з ’яз у з цим передбачається  и чення 

здоро ’я я  цілісного багато имірного феномена. Щоб бути здоро им, 

недостатньо мати тіль и здоро е тіло. Адже, я що людина не жи е духо ним 

життям, її фізичні резер и ш ид о  ичерпуються, що неминуче приз еде до 

х ороби. Я що людина перебу ає три алий час   атмосфері страху, 

психоемоційного напруження (стресу), це може приз ести до он ологічних, 

серце о-судинних чи психічних зах орю ань. І на па и,   історії людст а 

 ідомі  ипад и,  оли за дя и  ели ій духо ності та  ірі люди з надз ичайно 
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 аж ими зах орю аннями чи тра мами не тіль и одужу али, але й 

по ерталися до а ти ного життя. 

 ара теризуючи фізичну складову здоров’я, можна с азати, що це 

пра ильне фун ціону ання організму та  ожної з його систем. Одним із 

по азни і  фізичного здоро ’я є фізичний роз ито , я ий «Вели а медична 

енци лопедія»  изначає я  су упність морфологічних і фун ціональних 

по азни і  організму, що дають змогу  стано ити запас його фізичних сил, 

 итри алості й працездатності [109].  

Взаємоз ’язо  фізичного роз ит у та стану здоро ’я особистості 

 ия ляється особли о   організмі, що роз и ається.  ронічні х ороби 

негати но  пли ають на фізичний роз ито  особистості, і, на па и, низь ий 

рі ень фізичного роз ит у ст орює ризи  для  ини нення х ороб [109]. 

Аналіз інших джерел по аза , що фізичне здоро ’я  изначається ще я  

стан гармонії морфологічної стру тури фізичного тіла та фун ціонального 

стану систем життєзабезпечення людсь ого організму. Даний феномен 

розглядається я  гармонійне поєднання фізичного (сфера фізичної  ультури 

й спорту) і соматичного (сфера біології та медицини).  

Фізичне здоро ’я, за  изначенням С. Попо а,  це рі ень росту й 

роз ит у органі  і систем організму, осно у я ого с ладають морфологічні та 

фун ціональні резер и, я і забезпечують адаптаційні реа ції. Об’єдна ши ці 

хара теристи и, зау ажимо, що абсолютне фізичне здоро ’я  изначається 

 раси ою фігурою, здоро им  олоссям і ш ірою, гармонійним роз ит ом 

усіх фізичних я остей (ш ид ості, сили,  итри алості, гнуч ості), а та ож 

 исо ою здатністю організму підтриму ати постійність  нутрішнього 

середо ища (гомеостазу), за допомогою чого досягається  исо а 

життєздатність осно них органі  і систем [206]. 

Сьогодні  се більше людей ус ідомлюють ш оду та згубний  пли  на 

організм та  з аної гіподинамії – обмеження рухо ої а ти ності, я а 

приз одить до х ороб. При цьому загально ідомо й не  и ли ає сумні і , що 

фіз ультура і спорт сприятли о  пли ають не тіль и на  сі системи й органи 

організму людини, але є ще й діє им профіла тичним і регуляторним 

засобом стосо но різних негати них я ищ, та их, я  психічна напруженість і 

стрес, стан три оги тощо. 

Регулярні заняття фіз ультурою під ищують опір організму застудним 

та інфе ційним зах орю анням, сприяють фізичному й нер о о-психічному 

роз антаженню людини,  тобто під ищують  итри алість, толерантність і 

адаптацію людини до негати них я ищ на  олишнього середо ища. 

Фіз ультурно-оздоро ча діяльність сприяє форму анню хорошого фізичного 

здоро ’я. Крім того,  она прямо чи опосеред о ано по ’язана не тіль и з 

медичними, соціальними, е ономічними й  иробничими аспе тами 

життєдіяльності суспільст а, але й із моральним, естетичним аспе тами 

 ихо ання людини. 

Стан здоро ’я людини формується під  пли ом соціально-гігієнічних 

фа торі . З цієї точ и зору розглядається соціальне здоров’я людини, я  
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гармонійна сутність біологічного і соціального, я  по азни , що  ідображає 

соціальну сутність суспільст а. 

Та им чином, соціальне здоро ’я особистості – це фун ціону ання 

особистості я  по нопра ного члена суспільст а, її без онфлі тна  заємодія з 

на  олишнім с ітом, доброзичли і  заємини    оле ти і, у сім’ї, суспільст і. 

По едін а людини   до  іллі за жди  ідрізняється  ід по едін и інших 

 ищих істот агреси ністю. Людина за жди була не рі нопра ним 

спі меш анцем у середо ищі існу ання, а під орю ачем, насильни ом, 

жадібним спожи ачем, не здатним до самообмеження. За ро и існу ання 

людсь ого суспільст а народонаселення почало зростати та ими темпами, 

досягло та их адаптацій і поширення на планеті, я их не знала жодна інша 

популяція. Згодом людсь а діяльність обернулася на могутню силу, здатну 

 пли ати на природу не лише   межах о ремих районі  і  онтиненті , а й на 

планету   цілому. Проте с ого ста лення до природи, її ресурсі  людина за 

тисячоліття не змінила, що приз ело до  ини нення глобальних  ризо их 

е ологічних проблем. 

У   І столітті люди по инні зрозуміти, що хоч би я им бу   аріант 

стратегії  ижи ання,  они мусять узяти на себе надс ладні зобо ’язання 

перед собою, перед с оїми близь ими, розробити й поступо о реалізу ати 

цілий ланцюжо  самообмежень. Ці необхідні обмеження, я і мають 

зат ерджу атися   нашому житті,  плинуть на форму ання но ого хара теру 

майбутньої ци ілізації, на стру туру  ідносин між о ремими людьми, цілими 

народами та  раїнами. 

Психічне здоров’я, я  друга, не менш а туальна с ладо а здоро ’я 

людини, розглядається я  рі но ага та сталість психі и людини, аде  атне 

сприйняття реального с іту; нормальна діяльність  ищих психічних фун цій 

( ідчуття, пам’яті, почутті ,  олі, мислення тощо). 

Психічне здоро ’я стосується розуму, інтеле ту та емоцій. Осно ою 

психічного здоро ’я людини слід   ажати стан загального душе ного 

 омфорту, я ий аде  атно регулює її по едін у   процесі  життєдіяльності. 

Та ий стан обумо лений я  біологічними, та  і соціальними потребами, а 

та ож можли остями їх задо олення.  

На дум у В. Бєло а, я ий роз ри ає низ у  ажли их аспе ті  даної 

проблеми, а ти ному до голіттю сприяють та і психічні я ості та риси 

хара теру: стій а психі а, що досягається само ихо анням і аутотренінгом; 

доброта, чесність, чуйність, сумлінність і почуття гумору; бажання жити. 

Та і фа тори більш по но реалізуються при інтеле туальній насиченості 

життя, т орчій праці та сімейному благополуччі [20]. 

Фізичне здоро ’я і психічний стан нерозри ні та  заємопо ’язані. 

Сильна духом людина може долати тілесні недуги. Воля й наполегли ість 

допомагають людині зберегти можли ість для плідної діяльності при тяж их 

тілесних зах орю аннях. 

Психічне здоро ’я розглядається не я  статичний стан, а я  динамічний 

процес, забезпечений постійною а ти ністю та регуляцією різних механізмі  
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фун ціональних систем організму. Психі а я ляє собою  ласти ість моз у, а 

психічна діяльність організму здійснюється за допомогою специфічних 

фізіологічних механізмі . Об’єднуючись у стру тури,  они забезпечують 

сприйняття й перероб у інформації, прийняття рішень і їх  и онання, 

орієнтацію організму   середо ищі, його а ти ну по едін у. 

Уміння  еру ати с оїм емоційним станом, знижу ати рі ень емоційної 

напруги, долати х илю ання необхідне   багатьох ситуаціях. Та е  міння 

запобігає роз ит у надмірної нер о ої напруги, допомагає зберегти здоро ’я. 

Крім того, уміння  еру ати собою, підтриму ати  исо у працездатність 

значно розширює можли ості людини, допомагає їй роз рити т орчий 

потенціал особистості,  ийти переможцем у с ладних життє их ситуаціях. 

Людина, я  біологічна істота, у с оєму роз ит у підпоряд о ується 

за онам біології, за дя и я им існує  есь жи ий с іт. Водночас людина – це 

соціальна істота:  она  заємодіє з оточуючим середо ищем, формує з іншими 

членами соціуму с ладну й багатогранну систему особистих, суспільних 

 иробничих  ідносин. Біологічне, та им чином, ні оли не бу ає   чистому 

природному  игляді,  оно опосеред о ується соціальним. Людина, я  

соціальне єст о, жи е   суспільст і, я е має с ої особли ості, с ої з ичаї, с ій 

спосіб життя, с ій національний хара тер, с ою  ирощу ану  і ами 

 ультуру, і   цій спільності знаходить середо ище с ого по ного роз ит у. 

З ідси  ипли ає ідея нації – її осно ними рисами є спільна історична доля й 

бажання жити с оїм незалежним життям, що може бути лише у с оїй  ласній 

держа і. 

З огляду на те, що феномен людини стано ить собою діале тичну 

єдність матеріального і духо ного, біологічного і соціального, особистого і 

суспільного,  ини ає необхідність розглянути духовну складову здоров’я 

людини. 

З’ясо ано, що   усіх держа них ос ітянсь их до ументах  ід дош ілля до 

 ищої ш оли   У раїні передбачено  інце ою метою  ихо ання духо ності, 

роз ито  духо них цінностей і форму ання с ідомої особистості. Натомість 

наразі ще не  изначено однозначно сутність понять «духо ність», «духо ний 

роз ито », «духо не здоро ’я», «мораль», «моральність». Поде уди   

педагогічній пра тиці ці поняття ототожнюють між собою. Одна   они зо сім 

різні за с оєю сутністю, хоча й мають спільні уні ерсальні загальнолюдсь і 

цінності, я -от: Істина, Краса, Добро, С обода, Спра едли ість, Любо , 

Людяність, Со ість, Гідність. 

Аналіз нау о их досліджень (А. Богуш, М. Борише сь ий, 

О. Вишне сь ий, М. Каган, С. Кримсь ий, І. Степанен о, В. Сухомлинсь ий, 

С. Фран л, Г. Ше чен о, Ж. Юз а , К. Юнг та інші) доз оли   изначити їх 

спільні риси та специфі у  ожного з них. Устано лено, що поняття 

«духо ність» і похідні  ід нього, хоч і  ідображають єдину реальність, мають 

дуже мінли ий історичний зміст у  онте сті  ідмінностей  ультури. 

Відпо ідно й поняття «духо не здоро ’я» може інтерпрету атися   досить 

широ ому діапазоні хара теристи . На сьогодні найбільш а туальні 
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дослідження духо ного с іту людини прямо по ’язані з проблемати ою 

духо ного здоро ’я, ос іль и на перший план  иходять за дання подолання 

духо ної  ризи сучасної ци ілізації. Духо не здоро ’я    онте сті 

фун ціону ання різноманітних форм духо ного життя   соціумі 

досліджується передусім я  соціальна обумо леність духо ної діяльності та 

суспільної с ідомості . 

Я  і будь-я у фундаментальну я ість, духо ний роз ито  однозначно й 

стисло  изначити не можна. Духо ність для  іруючої людини – це її 

здатність  ідчу ати себе  ідпо ідальною за  ласні дії перед Богом. Люди, я і 

не  ірять у реальність Бога, але  изнають існу ання та ого собі Космічного 

Розуму, С ідомості Всес іту, Сил Природи, Со істі сприймають духо ність 

я  синонім моральності. Не можна заперечити ная ність діале тичного 

 заємоз ’яз у між поняттями «моральність» і «духо ність», одна  їх не слід 

ототожню ати. 

Духо ний роз ито     це найефе ти ніший шлях, я ий може  идалити 

причини  сіх проблем людини. Саме бездухо ність і неос іченість є 

голо ними причинами абсолютно  сіх негаразд і х ороб людини. Духо ність 

слід розуміти я  діяльність с ідомості, спрямо ану на пошу  сенсу життя та 

с ого місця   ньому,  изначення  ритерії  добра і зла, оціню ання за ними 

людей і подій, форму ання моти і  по едін и згідно із загальнолюдсь ими 

принципами моральності або  супереч їм. Духо ні цінності  ідіграють роль 

по ся денних орієнтирі  у предметній і соціальній дійсності та  изначають 

по едін у людини. 

Усе більше й більше людей го орять про значення духо них надбань. 

Духо ні уподобання по инні починатися   родині. Вони мають доз оляти 

людям обумо лю ати с ої рішення,  ідносини й роботу, забезпечу ати 

соціальний, е ономічний і духо ний добробут людей. Пра а людини та 

загальні етичні цінності охороняють нас  ід по торення трагедій минулого й 

надають нам бачення майбутнього с іту, у я ому пра а людини та етнічні 

норми с іто ої духо ної  ультури стануть неписаними за онами й будуть 

 и ону атися природно, я  спосіб життя. 

Три алий час духо ність прирі ню али до релігійності. Особли о це 

було  иражено   радянсь ий період. У той час,  оли цер  а була 

 ідо ремлена  ід держа и, тема духо ності була  и реслена з нау о их робіт, 

але сьогодні  она зно у   ійшла до  ола сучасних досліджу аних проблем. 

Досліджуючи нау о у літературу, спостерігаємо, що поняття 

«духо не» та «душе не» (або «психічне») нерід о ототожнюються. Разом із 

тим, го орячи про  заємоз ’язо  між здоро ’ям людини та її духо ним 

с ітом, дуже  аж о про ести чіт у межу між душе ним (психічним) і 

духо ним, я і    он ретній людині є нічим іншим, я  абстра тними 

аспе тами єдиного цілого. У тих  ипад ах,  оли людина перебу ає   стані 

суперечності між с оєю душею і духом, що трапляється, напри лад, у 

ситуації  ибору між неспо оєм і напруженням духо них пошу і  та 

душе ним благополуччям і рі но агою,  иділення цих аспе ті  із метою 
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«розібратися   собі» є просто необхідним. С ладо ими духо ного с іту 

людини  иступають знання, моральні, художньо-естетичні, життє о-

пра тичні пережи ання, ціннісні орієнтації та устано  и. С ої життє і 

проблеми, у тому числі стан с ого здоро ’я, людина сприймає  різь призму 

пе них понять, образі , почутті , уя лень, смислі  та інших духо них 

ут орень. С ітогляд  ожної  он ретної людини є непо торним, і тому 

пра тичні підходи людей до роз ’язання проблеми здоро ’я дуже різняться 

між собою [36]. 

Отже, дос ід ос оєння людиною на  олишньої та с оєї  нутрішньої 

реальності  онцентрується у  ідпо ідних соціальних формах духо ності: 

релігії, філософії, науці, моралі тощо. Та , у релігії людина спону ається до 

здоро ого способу життя  ірою   божі запо іді, я ими  стано люється  ульт 

тілесної та духо ної чистоти. У філософії та науці –  еліннями розуму,   

етиці – моральними настано ами, у мистецт і – почуттям пре расного. 

Філософсь им осмисленням духо ності займалися І. Бех, 

М. Гончарен о, М. Кисельо , С. Кримсь ий, В. Кулінічен о, І. Степанен о та 

інші. 

Вони розглядають «духо ність» із д ох позицій: ототожнюють 

«духо ність» із духо ною  ультурою, я  по едін о ий аспе т, тобто по едін у 

людини   соціумі, я у  она буде зас ою ати упродо ж с ого життя, через 

ос оєння духо ного змісту  ультури – це і буде її другим духо ним 

народженням. З іншого бо у, розглядають духо ність я   нутрішню я ість 

особистості, одним із чинни і  с ідомої людини, я  її духо ні цінності [24]. 

Філософсь ий сло ни   изначає духо ність я  спосіб життєдіяльності, 

специфі а я ого полягає у пріоритетному задо оленні потреби у пізнанні – 

с іту, себе і, голо не, смислу та призначення с ого життя [254]. 

С. Кримсь ий   ажа , що духо ність – «…це здатність пере одити 

уні ерсум зо нішнього буття у  нутрішній  сес іт особистості на етичних 

засадах, здатність ст орю ати той  нутрішній с іт, за дя и я ому 

реалізується собітотожність людини, його  оля  ідносно жорст ої залежності 

перед ситуаціями, я і постійно змінюються. Духо ність приз одить до с ого 

роду сенсо ої  осмогонії, поєднання образу с іту з моральним за оном 

особистості…» [114]. 

На дум у Л. Лі шиця духо ність   це «…та а смисложиттє а позиція 

особистості у с іті, у я ій людина  ід ри ає себе с іто і, а та ож іншій 

людині я  єдиному носію родо ої людсь ої сутності. Духо ність  иражена   

прагненні до соціально-позити них, гуманістичних цінностей, у ній 

 ідбу ається роз ито  родо ої сутності людини» [130]. 

Каган М.   ажає, що духо ність позначає я існу  ідмінність психічної 

діяльності людини  ід психічної а ти ності т арин. Він пропонує розрізняти 

терміни «дух», «духо ний», «духо ність». Ця необхідність обумо лена тим, 

що жодне інше поняття   ані с ідомість, ані розум, ані мислення, ані 

інтеле т – не фі сують дану реальність у  сій її цілісності [88]. 

Ільїн І. ст ерджує, що духо на людина на чається схилятися перед 
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Богом, шану ати саму себе, бачити і ціну ати духо ність у  сіх. 

Н. Силуяно а поділяє духо ність на релігійну і моральну. Моральна 

духо ність зорієнто ана на реалізацію зазначеної потреби безпосередньо на 

пра тиці людсь их  заємо ідносин,  заємних зобо ’язань людей один перед 

одним [231]. 

Категорія духо ності   Юр е ича П. розглядається    онте сті 

Богоподібності. На дум у а тора, Богоподібність  изначає центр людсь ої 

особистості, а серце – це містичний і чуттє ий орган пізнання та сприйняття 

най ищих са ральних цінностей, зо рема Бога [279]. 

Фран л С. розумі  духо ність, я  « нутрішнє життя, з ’язо  людсь их 

глибин з надприродним почат ом» [256]. 

Та им чином, духо ність із позиції філософі  є ціннісним  иміром буття 

 нутрішнього та зо нішнього   їх єдності, у спі  іднесенні з Вічністю, з  ічним 

Абсолютом, а не з по ся денністю, з устремлінням до Істини, Добра, Краси, із 

т орчістю й с ободою. 

Інша позиція   тра ту анні духо ності у психологі , я і   ажають, що 

 она    не інтеле туальність, не ідеалізм, не чиста мораль, не релігійність і не 

емоційність. Водночас усе це   су упності стано ить Вели у цінність, 

підгото  у до самодисципліни, самороз ит у й очищення себе  ід уся ого 

зла [23]. Вони розуміють її я  т орчу здатність особистості до самореалізації 

та само дос оналення, що зумо люється та ими особли остями  огніти но-

інтеле туальної, чуттє о-емоційної та  ольо ої сфер, я і є необхідними для 

успішного форму ання та реалізації потреби   цілеспрямо аному пізнанні й 

ст ердженні   її життєдіяльності істини, загальнолюдсь их етичних і 

естетичних цінностей, ус ідомленні єдності себе і Всес іту. На дум у 

психологі , духо ність є інтегро аною я істю особистості, ієрархією 

метамоти і  і потреб,  иходячи з я их особистість оцінює себе, інших, 

до  ілля, а найсуттє ішими для духо ного роз ит у особистості є та і 

потреби: самопо ага, пізнання с іту, себе, сенс життя, сприймання й 

ст орення  раси, здійснення добра та спра едли ості, досягнення психічної 

дос оналості [23]. 

Та , Юз а  Ж. розуміє духо ність я  с ладне поєднання та их 

особли остей інтеле туальної, чуттє о-емоційної та  ольо ої сфер людсь ої 

психі и, я і сприяють форму анню потреби   пізнанні с іту, себе, оточуючих 

людей і зас ою ання духо них цінностей. Психолог розглядає духо ність я  

здатність людини до психічного та особистого  дос оналення та 

само дос оналення [278]. 

І. Бех під духо ністю розуміє, перш за  се, зосередженість на 

моральній  ультурі людст а. «Адже духо ність,   наголошує  чений,   та  

чи іна ше передбачає  ихід за межі егоїстичних інтересі , особистої  ористі 

й зосередженість на моральній  ультурі людст а. То й цілі і наміри духо но 

зрілої особистості   орінені   системі надінди ідуальних цінностей, за дя и 

чому  они  и онують фун цію  ищого  ритерію орієнту ання у с іті й опори 

для особистісного само изначення»[19]. 



18 
 

Дещо інше розуміння духо ності педагогами. Під духо но  ихо аною 

людиною В. О. Сухомлинсь ий розумі   исо оморальну, гуманістично 

спрямо ану, фізично дос оналу й естетично роз инену особистість,  іддану 

с оєму народу, с оїй Бать і щині, я а не є байдужою до горя й біди інших 

людей, я а спі чу ає іншому і   разі потреби надає діє у допомогу [241]. 

У «Педагогічному сло ни у» за загальною реда цією М. Ярмачен а  

духо ність тлумачиться я  «специфічна людсь а риса, я а  ия ляється у 

багатст і духо ного с іту особи, її ерудиції, роз инутих інтеле туальних і 

емоційних запитах, моральності» [196]. 

У педагогічному енци лопедичному сло ни у ст ерджується, що 

духо ність    це поняття, що узагальнено  ідображає цінності (смисли) і 

 ідпо ідний їм дос ід, протилежний емпіричному («матеріальному», 

«природному») існу анню людини, або, принаймні, що  ідрізняється  ід 

нього. Духо ність  ия ляється у спряму анні людини до  ищих цінностей, до 

ідеалу,   ус ідомленому спряму анні людини до дос оналості;  ідпо ідно 

одухот орення полягає   зас оєнні  ищих цінностей, у наближенні до 

ідеалу [23]. 

О. Вишне сь ий   ажає, що духо ність є най ищим щаблем   ієрархії 

цінностей, тобто належить до абсолютних,  ищих цінностей. 

 ара теризуючи духо ність, педагог наголошує на тому, що це обумо лена 

с ітоглядом і  ірою спрямо аність людини до Бога й до богоугодно 

тра то аних ідеалі  нижчих рі ні  ієрархії цінностей, що стосуються 

естетичного, морального, національного, громадянсь ого, родинного, 

особистісного життя людини [46]. 

Духо ність, на дум у Ше чен о Г., це  нутрішня енергетична сила 

особистості, осно а її життя, ієрархія загальнолюдсь их, національних 

цінностей, т орчість за за онами  раси. Духо ність розглядається я  

проблема о олодіння сенсожиттє ими цінностями, цілями та смислами, 

постійне сходження до  ершин най ищих цінностей и реалізація їх у 

пра тичній діяльності [268]. 

Н. Ла ричен о робить спробу поєднати поняття «духо ність» і 

«моральність» у сучасній педагогічній науці, де духо ність є способом 

інди ідуального с ітопізнання та с іто ідношення   с ладному поєднанні з 

механізмом саморефле сії, тобто  изначає ста лення людини до самої себе, 

тоді я  моральність ґрунтується на історичному дос іді й формує та і 

 ультурні  онцепти, я  моральні норми, принципи, поняття добра [124]. 

На дум у А. Богуш, духо ність є с оєрідним інтеле туально-чуттє им, 

емоційним станом особистості, що проті ає на позити ному тлі по едін и й 

діяльності людини та хара теризує її цілісність я  особистості [24]. 

Отже, з педагогічного погляду, духо ність – це пе ний тип ста лення 

людини до природи, суспільст а, інших людей, до самої себе; інди ідуальна 

 ираженість людини   системі її моти і  життєдіяльності; потреба   пізнанні 

с іту, себе, смислу й призначення с ого життя, потреба діяти для інших [24].  

Духо ність не ототожнюється з духо ним життям суспільст а. Вона  иступає 
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я  спосіб роз ит у особистості. Я що с ітогляд передбачає  ибір способу 

життя, то духо ність по ’язана з  ибором с ого  ласного образу, с оєї долі та 

ролі, одним сло ом, із зустрічі з самим собою. 

Та им чином, духовність розуміють я  процес, за допомогою я ого 

духо ний потенціал душі роз и ається урі но ажено та гармонійно. Духо не 

перет орення особистості    це процес  ихо ання та на чання, я і при одять 

до духо ного росту. Духо не зростання є осно ою ети и та моралі людини, її 

гуманістичного роз ит у. Усе, що сприяє духо ному зростанню, спрямо ане 

на добро. Я що  не  еру ати нашими природними потребами та бажаннями, 

 они можуть збити людину з духо ного шляху. 

Рі ень духо ності, на я ому ми знаходимось, отримує с оє 

 ідображення   наших  заємо ідносинах і на  олишнім с ітом і самим 

собою. Він проя ляється   моделях до ільних  ідпо ідей. Тому одним із 

голо них інструменті  духо ного росту є постійний   онтроль, розуміння 

наших  ідпо ідей, нашої по едін и. Людина, о олоді аючи  мінням аналізу 

с оїх до ільних  ідпо ідей, учиться  ультури мислення, уміння розуміти 

наші почуття, осмислити порядність і емоційну цілісність, уміння проя ляти 

  потрібний момент  олю, рішучу дію, я що  она морально  ипра дана. 

Духо ність або духо ний с іт людини успішніше формується на осно і 

здоро ого організму. Здоро ’я тіла забезпечує людині не лише  исо у 

працездатність, т орче до голіття, але й помітно  пли ає на її інтереси, 

погляди, спосіб мислення. Воно слугує джерелом духо ної бадьорості, 

оптимізму, упе неності   собі та с оїх т орчих можли остях, пробуджує 

інтерес до но их духо них цінностей, стає  ажли ою умо ою  ультурного 

роз ит у людини. З іншого бо у, духо не   людині здійснює з оротний 

 пли  на її фізичний стан і може стати джерелом прагнення до здоро ого 

способу життя. Духо ні цінності, ідеї та знання нерід о стають тією 

спону альною силою, я а до орінно змінює спосіб життя людини. Здоро ий 

спосіб життя органічно  ходить у сферу пре расного, набу аючи,  рім 

пра тичної, естетичну цінність. 

Людина, я а пі лується лише про здоро ’я с ого тіла й забу ає про 

«здоро ’я духу», ігноруючи прийняті   суспільст і моральні норми й 

цінності, іде шляхом т аринних інстин ті  [36]. 

Отже, можна с азати, що неможли о досягнути духо ного здоро ’я без 

підтримання тілесного здоро ’я, і на па и. Порушення людиною гармонії 

між фізичним і духо ним негати но  пли ає на обид і сфери її життя.  

Люди тягнуться до тих, хто  ипромінює доброту, любо , с ітло, тепло, 

позити ну енергію. Лі арі ст ерджують, що добрі,  еселі, енергійні люди 

до ше жи уть і менше х оріють. Спо ій, урі но аженість, чуйність, доброта, 

порядність,   ічли ість хара теризують здоро у людину. З нею лег о жити, 

приємно спіл у атися. Та і люди  міють жити   гармонії, у злагоді з самим 

собою, з іншими людьми. Вони  еселі та щасли і, успішно роз ’язують с ої 

проблеми. Емоційно  рі но ажені люди спо нені щастя й любо і, а голо не – 

духо ного здоро ’я, я е має та е  ели е значення для по ноцінного життя 



20 
 

людини [192]. Духо на с ладо а  людини є не тіль и осно ою її здоро ’я, але 

й осно ою благополуччя тих, хто її оточує. 

У  ожної людини с ій темп роз ит у та с оя стадія духо ного 

 дос оналення залежно  ід рі ня роз ит у душі та  ід я ості способу життя, 

інди атором я их є здоро ’я людини. Бездухо ну людину не можна  изнати 

здоро ою. Устано лено, що   сучасних уя леннях про здоро ’я людини я  

цілісний багато имірний феномен  иділяють чотири його с ладо і, а саме: 

фізичне, психічне, соціальне та духо не здоро ’я. 

Аналіз широ ого спе тра дефініцій (Л. Антоно а, А. Богуш, 

М. Гончарен о, Н. Карлен о, І. Попо а, Е. Фромм та інші) доз оли  нам 

запропону ати  изначення одного з  лючо их понять «духовне здоров’я» я  

с ладної інтегро аної особистісної я ості, форму ання я ої зумо лює 

гото ність і спроможність особистості до  себічної реалізації себе   

суспільному житті, її прагнення до о олодіння загальнолюдсь ими 

цінностями, спроможність до  заємодії з мі ро-, мезо- та ма росередо ищем, 

здатність  ідчу ати себе част ою на  олишнього с іту, бажання поліпшу ати 

його й у з ’яз у з цим уміти спі чу ати, спі пережи ати, нада ати допомогу 

іншим, буду ати гармонійні  заємини з людьми,  ідпо ідально ста итися до 

себе та с ого життя (ди . рис. 1.2). 

Бездухо ність починається з  ідсутності почуття  дячності за та і 

життє о  ажли і умо и, я  чисте по ітря для дихання, чиста джерельна  ода, 

сонячне тепло і с ітло, місце на Землі, дари лані , лісі , лу і  та інші безцінні 

подарун и природи, я і приймаються я  щось само собою зрозуміле. 

Сьогодні  же з’я илися праці  чених, де  омпетентно й до ладно 

розглядаються шляхи реального захисту здоро ’я людини та природи   

 ризо ій ситуації. Голо не – це  дос оналення духо ної сфери людини, зміна 

її ста лення до природи я  жи ої системи жи ого Всес іту. Саме   цьому, на 

дум у багатьох учених, полягає но а ети о-е ологічна парадигма 

суспільного роз ит у. Власне, обмежуючи с ої мер антильні потреби й 

піднімаючись на  ищі духо ні сходин и, людст о може розрахо у ати на 

 ихід із  ризи та порятуно   ід морально-е ологічної  атастрофи. Жадоба 

грошей і  лади ш одить до  іллю і, найголо ніше, унеможли лює духо ний 

роз ито  людини [157]. 

Підсумо уючи  се с азане,можна с азати, що шляхами форму ання 

духо ного здоро ’я особистості є досягнення пе ного рі ня стано лення 

с ітогляду: форму ання цілей життя; інтеріоризація загальнолюдсь их 

цінностей, форму ання інтеле туальної сфери шляхом роз ит у логі и та 

інтуїції, я і забезпечують  ультуру мислення на осно і набутих знань, 

форму ання емоційної  ольо ої сфери, я а забезпечує  ультуру емоцій, 

по едін и. При цьому тіль и  омпле сно досягається цілісність фізичного, 

психічного, духо ного роз ит у, жодна сторона не  иступає я  самоціль, 

 они  заємодіють,  заємозбагачуються, усі разом слугуючи  ирішенню 

одного загального за дання –  себічного й гармонійного роз ит у 

особистості.  
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Рис. 1.2. Духо не здоро ’я особистості 

Роблячи підсумо , необхідно зау ажити, що духо ність є не ід’ємною 

й  агомою частиною духо ного здоро ’я особистості. Особли ості духо ного 

с іту о ремої людини чи соціальної спільноти  иступають  ажли им 

чинни ом, що зумо лює я  хара тер загального ста лення людини до с ого 

здоро ’я, та  і  ибір  он ретних методі  його збереження,  ідно лення та 

роз ит у. 

Духо не здоро ’я, я  і будь-я е інше поняття, поліаспе тне у с оїй 

змісто ій хара теристиці. Розуміння сутності духо ного здоро ’я доз оляє 

забезпечити аде  атне розуміння «цілісності» я  фундаментального поняття 

особистості та її духо ного с іту і є інтегро аною хара теристи ою суб’є та 

ос ітньої діяльності,   лючаючи   себе інтеле туальний, морально-етичний, 

емоційно- ольо ий та естетичний аспе ти. Гармонійну єдність цих аспе ті  

хара теризують емоційно-чуттє е, позити не ста лення суб’є та до с іту, 

мистецт а, оточуючих людей, природи, до самого себе. Духо не здоро ’я 

інди іда залежить  ід с ладни і  духо ної  ультури людст а – ос іти, нау и, 

мистецт а, релігії, моралі, ети и. Тому його рі ень буде  изначатися 
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особистісною потребою   зас оєнні системи цінностей та я істю 

моти аційно-ціннісного ста лення до с ладни і  духо ної спадщини 

суспільст а. Духо не здоро ’я є інтегральним ут оренням і синтезує не лише 

психічні чи душе ні риси, а  сі особистісні хара теристи и, ос іль и його 

носієм є особистість, а не психі а, інтеле т чи с ідомість. У з ’яз у з цим 

духо не здоро ’я не може бути однозначно інтерпрето ане через пе ні 

озна и та хара теристи и, а я ляє собою постійно змінну та багато имірну 

реальність буття людини з ураху анням я   нутрішніх духо них чинни і  її 

по едін и, та  і соціо ультурного  онте сту життєдіяльності (рис. 1.3.). 

Забезпечення духо ного здоро ’я особистості та форму ання її 

здатності до самоа туалізації мають багато точо  перетину   ос ітній 

діяльності. Передусім мо а йде про форму ання   особистості цілого 

 омпле су я остей та здатностей, я і, будучи спрямо ані на її самороз ито , 

одночасно є і механізмами забезпечення духо ного здоро ’я. Серед та их 

я остей насамперед слід у азати на роз ито  потреби та здатності 

особистості до ус ідомленого самопізнання, спрямо аність до 

самоідентифі ації, діяльність у напрямі самороз ит у та роз риття  ласних 

здатностей, форму ання моти ації до особистісної саморегуляції, на 

забезпечення ос ітніми  пли ами здатності особистості до самороз ит у та 

самоа туалізації  продо ж усього с ого життя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.3. Стру турні  омпоненти духо ного здоро ’я 

Духо не здоро ’я людини формується багатьма чинни ами. 

Традиційними є  пли  бать і , їхній с ітогляд, пере онання,  ультура, 

традиції, побут. Не останню роль  ідіграє національна  нутрішня політи а 

держа и. У галузі ос іти  она спрямо ана на забезпечення  омпле сного 
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форму ання здоро ’я. Це положення  ідображається   низці держа них 

нормати них до ументі  [74; 182; 184] і по ладено   осно у форму ання 

здоро ої особистості з  исо им рі нем громадянсь ої  ідпо ідальності, 

гото ої до самостійного  ибору  ласного місця   житті.  

Держа на політи а реалізується через ос ітні за лади: дош ільні, 

ш ільні, позаш ільні,  ищі на чальні за лади різних рі ні  а редитації. На 

жаль, стратегії держа и з цього питання ще не  ироблено, я  і наступницт а, 

 заємодії,  оординації дій. Але  ільне місце до го  а антним не бу ає. Його 

запо нює приміти на, роз ажальна, неу раїнсь а ерзац ультура. Юне 

по оління росте на при ладах  іртуальних герої  мультфільмі , 

непереможних фантастичних людей-мишей, голі удсь их поліцейсь их 

супермені . 

Духо не здоро ’я формується шляхом  ихо ання   особистості 

позити ного спіл у ання, запобігання  онфлі там, а центуючи у агу на 

моральній  ихо аності я  одній з  ажли их хара теристи  людини й 

суспільст а. Духо не  ихо ання та здоро ’я по инно базу атися на 

природних реальних я ищах, спіл у анні з до  іллям, дослідженням його з 

усіх сторін. Я що держа а зможе обмежити  пли  на дітей еле тронних 

засобі  масо ої інформації, то багато проблем у форму анні духо ного 

здоро ’я людини буде  ирішено без особли их зусиль.  

Результатом узагальнення філософсь их,  алеологічних і психолого-

педагогічних досліджень з обраної проблеми стало роз риття суті поняття 

«духо не здоро ’я» у  онте сті його форму ання   молодших ш олярі . 

Специфі а духо ної с ладо ої здоро ’я молодших ш олярі   изначається 

тим, що  она розглядається через призму  і о ої норми дозрі ання 

 ідпо ідних психофізіологічних і фун ціональних стру тур дитини, 

форму ання а туальних у цьому  іці психологічних но оут орень. Духо не 

здоро ’я особистості формується протягом усього життя  ід самого 

народження. На його форму ання на почат у  пли ають бать и й сім’я 

загалом, потім  ихо ателі та  чителі   дош ільних і загальноос ітніх 

на чальних за ладах. Роль останніх є най агомішою.  

Дитина  ихо ується   сім’ї та   ш олі. Ш ола ст орює сприятли і 

умо и для  себічного форму ання особистості, проте осно а хара теру, 

життє ої позиції, елементарна  ихо аність – бере почато  у сім’ї. 

В. Сухомлинсь ий нада а   ели ого значення матері я  берегині 

домашнього  огнища, духо ному, моральному стрижню сім’ї. Мета матері – 

по ернути дитині духо ну, моральну самос ідомість народу, його традиції, 

 ультуру, елементи побуту, ті моральні осно и, я і  ідображають 

загальнолюдсь і цінності [241]. 

Людсь і цінності  ласти і  ожному, але для того, щоб їх ст ердити, 

педагогічний процес по инен бути здатним перет орити  ультурні, духо ні 

надбання   настано у й по едін у, що засно ані на моралі, духо ності, 

психологічному єднанні  [36]. 

 Осно ою  ихо ання дитини є духо ність сім’ї, я а  иражається   
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суспільній моралі, етиці, естетиці та форму анні по едін и я  пе ної системи 

 ідносин, дій,  чин і , зумо лених суспільними умо ами та обста инами. У 

цьому полягає загальносоціальна фун ція сім’ї. 

Духо ність  ихо ання – це система, у лад життя сім’ї, умо а, я а 

забезпечує здійснення інтеле туального, емоційно-чуттє ого роз ит у 

дитини та форму ання її с ітогляду. 

Безперечно,  ели ою допомогою для духо ного  ідродження 

суспільст а є пра ильна організація   держа і ос іти молодого по оління. 

Під ос ітою розуміють не тіль и загальну ос іту, я а   лючає   себе 

моральне та духо не  ихо ання, але й професійну ос іту. Загальна ос іта та 

духо ний роз ито  не по инні бути  ідо ремлені один  ід одного ідейно, 

тому що  ели е значення має пра ильний  ибір тих,  ому до ірили 

 ихо у ати молодь. З цього при оду К. Ушинсь ий писа : «…необходимо 

та же, чтобы с етс ие лица, принимающиеся за  оспитание, были не толь о 

хорошие педагоги, но и истинные христиане по с оим стремлениям и 

убеждениям. Со ременная педагоги а ис лючительно  ыросла на 

христианс ой поч е и для нас не христианс ая педагоги а есть  ещь 

немыслимая…» [250]. 

Загальна ос іта по инна стимулю ати бажання духо ного роз ит у, 

духо ного  дос оналення,  ини нення  нутрішньої потреби  и ористо у ати 

  житті загальнолюдсь і моральні принципи, щоб людина розуміла, що 

духо не – це голо не   житті, що без духо ності неможли о стати по-

спра жньому  ультурною людиною. 

Проблеми форму ання гармонійного фізичного та психічного роз ит у 

та здоро ’я дітей залежать  ід форму ання стереотипу здоро ого способу 

життя   процесі  ихо ання, на чання, харчу ання, медичного обслуго у ання 

дітей. Погіршення здоро ’я дітей ш ільного  і у є не лише серйозною 

медичною, а й педагогічною проблемою. Оздоро ленням дітей передусім має 

займатися ос іта. Лише система ос іти будь-я их форм на чання може й 

по инна зберегти майбутнє нації, по ернути здоро ’я нашим дітям, тому що 

першочерго им за данням будь-я ого на чального за ладу має бути  исо ий 

рі ень здоро ’я дитини, а за ним –  исо ий рі ень знань.  

Недолі и ос іти   цілому по ’язані з методологією загальної ос іти, я а 

не по инна з одитися лише до роз ит у мислення дитини, до набуття нею 

на ичо  аналізу, до по ідомлення їй  ідомостей, я і доречні тіль и на 

пра тиці, до суми дея их уя лень про устрій на  олишнього с іту,  и чення 

фа ті  з історії людст а, знайомст а з літературою та мистецт ом, підгото  и 

до подальшого продо ження ос іти. Загальна ос іта по инна та ож дати 

елементарні  ідомості про суть людсь ого мислення, сутність людсь ого 

знання та про способи спіл у ання між людьми, я і за жди   тому чи іншому 

сенсі базуються на дея их догмах або а сіомах [118].  

Ш ола і сім’я мають спільну мету – стано лення суб’є ти ності 

людини. Соціальне замо лення сучасної ш оли – на чити особистість бути 

 он урентоздатною   суспільст і з рин о ою е ономі ою,  иробити  міння 
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плану ати стратегію  ласного життя, орієнту атись у системі 

найрізноманітніших суперечли их і неоднозначних цінностей,  изначати 

с оє життє е  редо та стиль [22]. 

З приходом дитини до ш оли   її життя  ходить учитель, я ий сприяє 

ш ид ому стано ленню її особистості. Стано лення а ти ної позиції 

стосо но життя, роз ито  у дитині т орця й умільця  арто заохочу ати, 

іна ше сформується психо омпле с «незнай и і не мій и».  

Зо рема,  ихо ання дітей 6  10 ро і  В. Сухомлинсь ий нази а  

«ш олою сердечності». Він ради  педагогам і бать ам учити дітей добра, 

любо і, милосердя. Для цього необхідно, щоб  ихо анці постійно бачили 

гуманістичний зміст учин і  і по едін и тих, хто їх оточує: рідних, близь их, 

учителі , дорослих, а педагог, у с ою чергу, по инен регулярно 

організо у ати спільну діяльність, спрямо ану на з’ясу ання змісту дитячого 

 чин у     я  позити ного, та  і негати ного. 

Загалом, учитель по инен бути  исо оморальним,  исо одухо ним не 

лише на сло ах, а й у с оїх діях, тому що його  ихо анці не тіль и до ірли і, 

а й дуже сензити ні до  сіля ого роду обману чи розбіжностей між «сло ом і 

ділом». 

Отже, особли е значення має збереження й роз ито  духо ного 

здоро ’я   дитячому  іці, ос іль и ті осно и духо ного здоро ’я, я і 

придбала дитина   дитинст і, залишаться   неї на  се життя. 

Саме тому наше дослідження охоплює дітей почат о ої ш оли. Це 

особли ий період у житті дитини, я ий по ’язаний з приходом дитини до 

ш оли, з адаптацією до но ого  оле ти у, з поя ою но их  имог і обо ’яз і . 

В умо ах на чально- ихо ного  процесу   ш олі істотно змінюється 

соціальний стан дитини, а це, у с ою чергу,  изначає зміни   спрямо аності 

та змісті роз ит у особистості молодшого ш оляра. У цьому  іці   дитини 

починає форму атися но а  ища потреба – на чатися. У процесі на чання   

ш олі дана потреба сприяє форму анню   дітей уміння на чатися, а та ож 

здатності  ритично мислити, я  наслідо    осно и  ультури здоро ’я та 

ціннісне ста лення до нього  ажли о за ладати саме   цей період життя. 

Непра ильна організація на чально- ихо ного процесу сприяє  ини ненню 

пере антажень, я і приз одять до пере томи та різ ого погіршення здоро ’я 

молодших ш олярі . 

Коли дитина приходить до ш оли, на чальної діяльності ще немає, і 

 она по инна бути сформо ана у  игляді  мінь на чатися. Саме це і є 

специфічним за данням молодшого ш ільного  і у. Осно на трудність, я а 

зустрічається на шляху цього форму ання, – це те, що моти , з я им дитина 

приходить до ш оли, не по ’язаний зі змістом тієї діяльності, я у  она 

по инна  и ону ати   ш олі. Вона бажає  и ону ати соціально значущу та 

соціально оціночну діяльність, а   ш олі необхідна пізна альна моти ація. 

Молодший ш ільний  і   изначається я  но ий період у житті дитини, у 

я ому  ідбу ається інтенси ний роз ито  її пізна альних здібностей, тому 
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що на чання   ш олі,   першу чергу, по ’язано із систематичним зас оєнням 

і осмисленням но их знань, на чального матеріалу. 

Молодший ш ільний  і  – це період позити них змін і перет орень, що 

 ідбу аються з особистістю. Я що   цей період молодший ш оляр не 

 ідчу ає почуття радості  ід пізнання, у нього не  ини ає  пе неності у с оїх 

здібностях і можли остях, то зробити це   подальшому роз ит у буде дуже 

 аж о. Чим більше дитина отримає позити них емоцій та дос іду, тим легше 

буде їй  поратися з проблемами, я і  ини атимуть у підліт о ому  іці [216]. 

Дитина у  іці 6  9 ро і  починає ус ідомлю ати цінність духо них ідеалі , 

 оли   неї з’я ляються обо ’яз и, що доз оляють не тіль и 

самост ерджу атися я  особистості, я а  ідпо ідає за с ої  чин и, але й бути 

при ладом для насліду ання. У цей же час, ш олярі здатні ус ідомлено та 

т орчо зас ою ати народну  ультуру, її цінності, що доз оляє  чителю 

цілеспрямо ано  и ористо у ати цей  ультурний пласт я  ефе ти ний засіб 

форму ання духо ного здоро ’я. 

У дош ільняти д і сфери соціальних  ідносин: «дитина – дорослий» та 

«дитина – діти». Ці системи по ’язані між собою ігро ою діяльністю. 

Результати цієї гри не  пли ають на  ідносини дитини з бать ами,  ідносини 

 середині дитячого  оле ти у, а та ож не  изначають  заємо ідносини з 

бать ами. Період на чання дітей у почат о і ш олі – час, найбільш 

сприятли ий для форму ання духо ного здоро ’я. Він є істотною базо ою 

с ладо ою   ланцюгу духо ного зростання молодшого ш оляра. Коли дитина 

приходить до ш оли, у  ідбу ається перебудо а  сієї системи ста лень до 

дійсності [62]. 

Система «дитина – учитель» починає  изначати ста лення дитини до 

бать і  та дитини до дітей. Ця система стає центром життя дитини,  ід неї 

залежить су упність благосприятли их для життя умо . Уперше  ідносини 

«дитина – учитель» стають  ідносинами «дитина – суспільст о». Учитель 

поєднує   собі  имоги суспільст а, у ш олі існує система одна о их еталоні , 

одна о их мір для оцін и. 

Молодший ш ільний  і  хара теризується перш за  се тим, що саме   

цьому  іці за ладаються осно и моральної по едін и,  ідбу ається зас оєння 

моральних норм по едін и, починає форму атися суспільна спрямо аність 

особистості. 

Дитина молодшого ш ільного  і у знаходиться   тісній емоційній 

 заємодії з учителем. У процесі на чання ш оляр зас оює не тіль и 

інформацію, а й емоційно-оцінне ста лення  чителя до нього. Реа ція 

дорослого є  ажли им стимулом для подальшого на чання та форму ання 

емоційності дитини. Позити ні  заємини ш оляра-почат і ця з першим 

учителем роз и ають у ньому до іру, успішну моти ацію до на чання та 

дружні стосун и з одноліт ами. Можна с азати, що перший учитель – це 

доля учня. На дум у В. Сухомлинсь ого, учитель – це людина, я а любить 

дітей, знаходить радість у спіл у анні з ними [219]. 
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Учитель почат о их  ласі  – це єдиний «організм  заємо пли у». 

Почуття та емоції  ідіграють значну роль у на чальній роботі. Від того, я і 

емоції  она  и ли ає, багато   чому залежить я ість на чання. 

Заці а леність, захопленість, упе неність у с оїх силах, задо олення – усе це 

стає стимулом до на чання. Адже саме на чальна діяльність має да ати 

дитині насолоду  ід пізнання до  ілля, підтрим а позити ної емоційності 

стає одним із най ажли іших за дань для  чителя почат о ої ш оли,. 

Дітям молодшого ш ільного  і у імпонує,  оли  читель надає їм 

підтрим у   на чальній діяльності,  еде себе я  спра жній то ариш. Разом із 

цим дуже болісно  они сприймають учителя тоді,  оли  ін пригнічує їх 

прагнення бути а ти ними й  ільними   діяльності та   спіл у анні, поділяє 

їх на поганих і гарних учні , нестій ий у проя і гарного ста лення до них, 

агреси ний, не забезпечує їм стану захищеності. Урахо уючи це, учитель 

по инен буду ати гармонійні  заємо ідносини з молодшими ш олярами. 

Доброта, та тичність, чуйність і у ажність до  ожної дитини є запору ою не 

тіль и добрих  заємо ідносин, але  й чинни ом форму ання позити ної 

самооцін и ш оляра, ситуації успіху   на чальній діяльності та 

міжособистісному  заємо ідношенні [85]. 

Дитина   молодшому ш ільному  іці ще не може самостійно осягнути 

з ’яз и та за ономірності,  она бажає пізна ати та на чатися за допомогою 

дорослого, я ий стає для неї а торитетом і осно ою роз ит у стій ого 

емоційного життя. А торитет – це призма, через я у дитина ди иться на с іт. 

Важли о, щоб та им а торитетом ста  для учня  читель. Дитині цього  і у 

потрібні не тіль и а торитети оточуючих людей, я і є  тіленням моральності 

та інтеле туальних сил, потрібні й духо но сприймаючі а торитети – 

при лади  ели их історичних подій, біографії  идатних людей тощо [269]. 

Через а торитет у дитини 7   14 ро і  можна  ихо у ати по агу до 

людей,  релігійність. Відсутність цього   подальшому житті може приз ести 

до хаотизації духо ного життя, що пізніше приз одить до соціального хаосу. 

Я що дитину на чати нау о о-абстра тно, то можна  ихо ати інтеле туалі  з 

безфантазійним мисленням.  аотизація духо ного життя може приз ести до 

 ладної діяльності, прагнення до тероризму, не изначених містичних 

пошу ах, я і за інчуються, я  пра ило, у тоталітарних се тах тощо [129]. 

Молодший ш ільний  і  особли о сприятли ий для  пли у на 

естетичну сферу дитини. Цей фа т обґрунто ується психологічними 

особли остями життє ого періоду, я і доз оляють дитині глибше сприймати 

на  олишній с іт. Та і я ості, я  під ищена емоційність, чуттє ість, 

допитли ість, до іра ст орюють благодатне підґрунтя для форму ання 

духо ного здоро ’я дитини. Крім того, результати досліджень психологі  

пере онли о до одять  еличезний  пли   ихо ної дії   ранньому  іці на 

подальше життя людини.  

Знайомст о з мистецт ом збуджує духо ні задат и дитини, багато   

чому  изначає її т орчий та психологічний роз ито , тому що  ит ори 

мистецт а містять  ели і можли ості для емоційно-чуттє ого, образного, 
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естетичного пізнання та  ідображення  нутрішнього та зо нішнього с іту 

людини. 

Ви ли ає три огу стан здоро ’я юних у раїнці . Здоро ’я молодших 

ш олярі  формується   несприятли ому середо ищі життєдіяльності та 

супро оджується значним на чальним на антаженням у ш олі й удома, 

залежністю  ід  омп’ютері  і  омп’ютерних ігор, низь ою рухо ою 

а ти ністю, ш ідли ими з ич ами тощо. Спостерігається тенденція до 

збільшення по азни і  поширеності зах орю ань. 

Упродо ж значного часу   житті дитини про ідною соціально-

детермінуючою озна ою життєдіяльності є ш ола. Численні дослідження 

до одять, що пра тично незамінним і єдиним (після сім’ї) чинни ом, я ий 

може  пли ати на стан здоро ’я дітей, особли о молодшого ш ільного  і у, є 

на чальний за лад. Реформу ання ш ільного на чання без ураху ання стану 

здоро ’я ш олярі  суттє о збільшило їх зах орю аність. Інформаційні 

пере антаження, стресогенні ситуації, недолі и на чального процесу 

(обмеження фізичної а ти ності, предметна система  ихо ання, недостатнє 

природне ос ітлення тощо)  едуть спочат у до фун ціональних порушень, а 

згодом і до форму ання органічної патології [272]. 

Водночас на чальна діяльність не адаптується до особли остей 

роз ит у та стану здоро ’я сучасних ш олярі , педагоги мають недостатню 

підгото  у з питань форму ання, збереження та зміцнення здоро ’я дитини, 

 се ще зберігається паси на позиція сім’ї та й самих дітей щодо  ласного 

здоро ’я. 

З негати ним  пли ом саме чинни і  ш ільного середо ища 

спеціалісти по ’язують до 40% дитячо-підліт о ої патології. Найбільш 

 иражені чинни и   це: стресо а педагогічна та ти а (приз одить до 

дида тогеній); інтенсифі ація на чального процесу; не ідпо ідність методи  

ітехнологій на чання  і о им і фун ціональним можли остям ш олярі ; 

нераціональна організація на чальної діяльності (у тому числі фіз ультурно-

оздоро чої роботи); низь а грамотність педагогі  і бать і  у питаннях 

охорони та зміцнення здоро ’я [272]. 

Упродо ж десятиріч метою  ихо ання та ос іти було  ихо ання 

 себічно роз иненої особистості, а на  иході пере ірялася тіль и ная ність 

знань, умінь і на ичо  з усіх нау .  Я ості особистості, рі ень її  ультури та 

моральності  ідходили на другий план. Посилена знаннє а парадигма, та им 

чином, приз одить до форму ання без ідпо ідальності перед природою, 

перед іншими людьми, перед собою. Знання за с оєю суттю не гарантують 

духо них я остей людині, на па и,  они часто йдуть усупереч із духо ним, 

психічним і фізичним роз ит ом дитини. 

За час на чання   почат о ій ш олі більш поширеними стали х ороби 

органі  дихання, друге місце посіли ендо ринопатії, третє – розлади психі и 

та по едін и, чет ерту позицію зайняли х ороби о а та його придат о ого 

апарату [272]. 
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Аналіз динамі и спостереження за учнями   процесі на чання по аза  

зменшення  іль ості ш олярі  із І групи здоро ’я (здоро і)  ід 10,1% на 

почат у першого  ласу до 3,8% напри інці почат о ої ш оли. Крім того, у 

молодшій ш олі знижу алася  іль ість учні  ІІ групи здоро ’я 

(фун ціональні  ідхилення) з 59,7% до 46,2%, за рахуно  чого збільшилася 

 іль ість учні  із ІІІ групи здоро ’я (хронічні зах орю ання) з 30,2% до 

49,4%. 

Я  бачимо, зах орю аність дітей молодшого ш ільного  і у протягом 

2010  –  2012 ро і  мала х илеподібний хара тер і загалом зросла на 5,4% у 

2012 році [272]. 

У ш олі слід на чити дітей пі лу атися про с оє здоро ’я ще з першого 

 ласу. Ос іль и система ос іти має щоденний доступ до дитини,  ели а роль 

у підтриманні здоро ’я ш олярі  належить учителю. 

Дитинст о за жди спрямо ане на майбутнє, нез ажаючи на безжалісне 

сьогодення. І діти, я  пра ило, че ають, щоб дорослі  ід рили їм шлях, я ий 

спрямує їхнє життя. Від цього залежить наше майбутнє. 

Успішному форму анню духо ного здоро ’я   молодших ш олярі  

сприяє форму ання здатності радіти життю та  міння мужньо переносити 

труднощі, що за ладається ще   ранньому дитинст і та продо жує 

форму атися   почат о ій ш олі. Діти чуйні та  разли і до  сього, що їх 

оточує, а досягти їм треба дуже багато. Щоб стати добрим до людей, треба 

на читися розуміти інших, проя ляти спі чуття, чесно  изна ати с ої 

помил и, бути працьо итими, ди у атися  расі на  олишнього с іту, 

дбайли о ста итися до нього. З ичайно,  аж о перерахо у ати  сі моральні 

я ості людини майбутнього суспільст а, але голо не, що ці я ості по инні 

за ладатися  же сьогодні. 

Вихо ання  –  це за жди процес лі у ання, але  оно не передбачає 

 ири ання чогось із особистості. Пра ильніше було б с азати « оригу ання 

ст орення особистості». Адже це дуже  ажли ий і с ладний процес, я ий 

потребує терпіння, у аги, умо , часу. Вихо ання я  духо на с ладо а 

обо 'яз о о має  ипереджати нау о о-технічний прогрес суспільст а, тому 

пер инним у роз ит у особистості є саме  оно, на чання ж –   торинне. 

Лі арем  иступає  читель. Він сам по инен усе життя удос оналю атися 

(проходити атестацію). Лі арсь а а сіома діє і   педагогіці. Краще  ипра ити 

  ранньому  іці помил и  ихо ання, ніж потім безуспішно боротися з 

проя ами педагогічних х ороб. 

Дитина, я  губ а, « смо тує» но у інформацію, я а за жди спричинює 

ці а ість, моти аційні прагнення. Ус ідомлення  ажли ості на чання, я  

попередніх надбань суспільст а, приходить до дитини значно пізніше. Тому 

 ихо ний процес по инен бути не е спериментальним, а стабільним і 

неперер ним, нести зерна ідейності, що сформу ала нація. Отже, будь - я і 

процеси санації моралі у  ихо анні є недоречними. 

Важли им педагогічним за данням форму ання особистості є 

 ироблення учнями а ти ної життє ої позиції, с ідомого ста лення до 
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суспільних обо ’яз і , єдності сло а та діла. Учитель по инен  ихо ати не 

тіль и фізично здоро у душу, я а спо нена духо ною енергією, але й 

інтеле туально роз инену особистість. 

Сьогодні малень і діти, я і прийшли за парти, уже не ті, що були 50, 

30, на іть 10 ро і  тому. Вони більш а ти ні та обізнані, я  їм здається, 

майже   усіх сферах життя,  они сміли іші та само пе неніші. Нерід о   

багатьох дітей зустрічається зне аження  до а торитету та дум и інших, 

не міння  ідчу ати й небажання замислю атись. 

Змісто ність і осмисленість поняття «хороший – не дуже хороший» у 

молодших ш олярі  істотно не різняться.  ара теристи и національної та 

громадянсь ої  ідпо ідності є для них малозначущими. Ш олою недостатньо 

 орегується с ідоме форму ання дітьми моральних норм,   лючаючи 

 заємини з одноліт ами. Слабшає  пли  ш ільної ос іти на  ибір моральних 

зраз і : учителя, літературних герої . Видатні   історії спі  ітчизни и 

перестають  иступати зраз ами для насліду ання. Зо рема, намагаються бути 

схожими   житті на  чителя 9% молодших ш олярі , на літературних герої  

– 4%. Проте для 40% дітей почат о ої ш оли  умирами стають естрадні 

 и она ці, герої зарубіжних  інобойо и і . І тіль и   14% дітей уя лення їх 

майбутнього життя щодо з ’яз у з о олодінням пе ною професією   лючає 

бажання без орисли ого ст орення добробуту іншим, служіння суспільст у. 

В уя леннях дітей про голо ні людсь і цінності духо ні цінності 

 итісняються матеріальними, і  ідпо ідно, серед бажань дітей пере ажають 

«продо ольчо-речо і» за хара тером. 

Формуючи духо не здоро ’я молодших ш олярі , а туальним є 

забезпечення гуманних  ідносин між дітьми,  ихо ання   них моральних 

почутті . Для цього  читель з дітьми про одить безліч різноманітних заході : 

бесіди на етичні теми, читання художньої літератури, обго орення 

позити них і негати них  чин і  дітей. Одна , щоб уся ця система  ихо них 

заході  була ефе ти ною, необхідно, щоб  ожен  пли  педагога ма  силу 

форму ального. Необхідною умо ою форму ання моральної сфери дитини 

стає організація спільної діяльності дітей, я а сприяє роз ит у їх спіл у ання 

та  заємин, у процесі я их дитина зас оює соціально-історичний дос ід, 

отримує уя лення про іншу людину та про саму себе, про с ої можли ості та 

здібності.  

Дуже  ажли о  ихо у ати   дітях доброту, щирість душі,  пе неність у 

собі, уміння насолоджу атися на  олишнім с ітом. Це підготує малечу до 

 ступу   «доросле» життя, з його нормами та  имогами, сформує 

оптимістичне сприйняття життя,  ихо ує їх  оле ти істами, я і прагнуть 

зробити нашу землю ще  ращою. Пра ильність  ибору та ого алгоритму 

підт ердиться зміною не менше трьох по олінь, тому  чителі, я і працюють 

сьогодні   ш олах більш я  25 ро і , можуть бачити тіль и  раї пра ильно чи 

хибно спеченого  ихо ного пирога. 

Процеси  ихо ання, на  ідміну  ід набуття різнорі не ої ос іти, за жди 

перманентні, та  само, я  логі а нашого мислення, а ос іта за с оєю суттю є 
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дис ретною. Перехід дитини з почат о ої ш оли до осно ної, а потім і до 

старшої ш оли дуже болючий, особли о   психологічному плані. До ести це 

 аж о. Але я що поглянути на на чальний процес, то  се стає зрозумілим 

Сьогодні на чальні програми, я  і підручни и, –  це різні  ольори  есел и. 

Про я усь їх уніфі ацію годі й думати. Усе це руйнує духо не здоро ’я 

ш оляра. Тому сьогодні треба не лі у ати особистість, а реаніму ати її. 

Духо не багатст о обо ’яз о о передається через на чання, де б  оно 

не  ідбу алося і хто б не на ча . Воно має найбільшу силу  пли у на 

особистість і майже не змінюється протягом життя людини. Той, хто  іддає, 

сам стає багатшим. Висо ий ступінь духо ності зміцнює однойменний аспе т 

здоро ’я його  ласни а, сприяє т орчому роз ит у, по ращує фізичний стан, 

у стабільних соціально-е ономічних умо ах збільшує три алість життя.  

Ще один не менш  агомий  омпонент форму ання  духо ного здоро ’я 

особистості   це єднання з природою. Вона має уні ерсальний  пли  на 

психі у будь - я ої дитини. Це я  музи а, я у розуміють усі, незалежно  ід 

національності,  раїни прожи ання,  іри. 

Ш ільна ос іта може най раще забезпечити по ноту духо ного життя. 

Цьому сприятимуть уро и серед природи, е с урсії, дослідниць о-пошу о а 

робота, е спедиції, учні сь а діяльність на е ологічних стежинах, е ологічні 

а ції,  и онання е ологічних прое ті , ст орення ш ільних музеї  природи, 

запо ідних територій місце ого значення. Отже, можна ст ерджу ати, що 

по ноту духо ного життя забезпечує не тіль и людина, а й жи е природне 

на  олишнє середо ище. 

Та им чином, форму ання духо ного здоро ’я у молодших ш олярі   –   

це досягнення пе ного рі ня с ітогляду: форму ання цілей життя; 

інтеріоризація загальнолюдсь их цінностей, форму ання інтеле туальної 

сфери шляхом роз ит у логі и та інтуїції; форму ання емоційно- ольо ої 

сфери. Визначено, що підґрунтям для ефе ти ного форму ання духо ного 

здоро ’я молодшого ш оляра є форму ання пер инних уя лень про Істину, 

Добро та Красу я  загальнолюдсь их цінностей, я і спону ають дитину до 

 ідпо ідних форм по едін и. Майбутній учитель має бути гото им 

ма симально по но  и ористо у ати потенціал на чально- ихо ного 

процесу почат о ої ш оли для образного та емоційно-чуттє ого сприйняття 

на  олишнього с іту, забезпечити міцний фундамент для форму ання 

най ажли іших рис особистості з  исо им рі нем духо ності. З огляду на це, 

саме  читель почат о ої ш оли, з одного бо у,  иступає я  носій базо их 

знань про здоро ’я, здоро ий спосіб життя людини, я  фахі ець, здатний 

т орчо підходити до процесу форму ання с ладо их здоро ’я молодших 

ш олярі , а з іншого – є суб’є том ос ітньо- ихо ного процесу, що здійснює 

здоро ’язбережу альну діяльність за рахуно   и ористання 

здоро ’язбережу альних технологій, безпосередньо організо ує та спрямо ує 

на чально- ихо ну роботу з учнями, а тому й процес підгото  и майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  заслуго ує 

на особли у у агу.  
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РОЗДІЛ 2.   СУТЬ І СТРУКТУРА ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

Вирішення проблеми форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі , у с ою чергу, по ’язано з  ирішенням питання про підгото  у 

 чителя до та ого  иду діяльності. 

Перш ніж аналізу ати професійно-педагогічну підгото  у  чителя 

почат о их  ласі , схара теризуємо саме поняття «підгото  а». 

У сучасних тлумачних сло ни ах термін підготовка  изначається я  

запас знань, отриманий будь- им [244].  

Педагогічна енци лопедія дає  изначення професійної підготовки я  

су упності спеціальних знань, умінь, на ичо , я остей, трудо ого дос іду та 

норм по едін и, я і забезпечують можли ість успішної роботи   пе ній 

професії; процес по ідомлення учням  ідпо ідних знань та  мінь [196]. 

Розглянемо більш детально  загальнопедагогічну професійну 

підгото  у майбутнього  чителя. 

Голо ною метою підгото  и  чителі  у педагогічному за ладі є 

форму ання т орчої,  себічно роз иненої, духо но збагаченої особистості 

майбутнього спеціаліста з нау о им с ітоглядом, з широ им професійним 

 ругозором, я а постійно дбає про с оє само дос оналення, добре фізично 

роз инена, тобто підгото лена до а ти ної участі   суспільному житті [260]. 

Сьогодні ш ола  ирішує  ідпо ідальні соціальні за дання  ихо ання 

 себічно й гармонійно роз инутої особистості, підгото  и 

 исо о  аліфі о аних людей, здатних я  до фізичної, та  і до розумо ої 

праці, до а ти ної діяльності   народному господарст і, різних галузях 

суспільного та держа ного життя, сфері нау и й  ультури. 

Питання підгото  и  чителя були предметом у аги   працях педагогі -

 ласи і  Я. А. Коменсь ого, Ж.-Ж. Руссо, А. Дистер ега, К. Ушинсь ого, я і 

  ажали, що,  рім знань предмета і методи и його  и ладання,  ажли у роль 

у підгото ці гарного  чителя  ідіграють його я ості я  особистості. Ця 

проблема  іднайшла с оє  ідображення   працях нау о ці  у період 

стано лення радянсь ої ш оли:  А. Луначарсь ого, П. Блонсь ого, 

А. Ма арен а, В. Сухомлинсь ого та ін. Нею займалися та ож західні  чені: 

Д. Аллен, Р. Буш, Г. Дод, А. Дреер, Д. Отт, П. Томпсон та ін. 

Серед сучасних нау о ці  обґрунту анням загальних питань 

професійної підгото  и  чителя та її о ремих  омпоненті  займались 

А. Бой о, О. Абдуліна, В. Гриньо а, В. Є до имо , І. Зязюн, О. Іоно а, 

І. Ісає , Л. Кондрашо а, В. Лозо а, І. Про опен о, В. Сластьонін, А. Троц о. 

Та , О. Абдуліна у с оїх дослідженнях поняття «загальнопедагогічна 

підгото  а»  чителя  изначила я  процес на чання студенті  у системі 

на чальних занять із педагогічних дисциплін і педагогічної пра ти и та 

результат, я ий хара теризується  изначенням рі ня роз ит у особистості 

 чителя, сформо аності загальнопедагогічних знань, умінь і на ичо . 
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Система загальнопедагогічних знань, умінь і на ичо  є загальною, 

необхідною  ожному  чителю незалежно  ід спеціальності ( чителю історії 

та математи и, фізи и або хімії тощо) для реалізації його соціально-

професійних фун цій (з ідси поняття «загальнопедагогічна підгото  а»). 

У есь  омпле с педагогічних дисциплін  изначає професійну спрямо аність 

педагогічного інституту, с ладає ядро професійної підгото  и студенті  

 ищих педагогічних на чальних за ладі  [1]. 

Ви чення проблем загальнопедагогічної підгото  и майбутніх учителі  

на сучасному етапі роз ит у  ищої педагогічної ос іти О. Абдуліна 

про одить за та ими напрямами [2]:  

-  и чення стру тури діяльності та особистості  чителя, нау о о-

теоретичних осно  форму ання особистості  чителя   процесі його 

професійної підгото  и;  

-  изначення нау о о обґрунто аного змісту педагогічної ос іти,  ола 

загальнопедагогічних знань і  мінь, я ими по инен  олодіти  читель і 

студент педагогічного ВНЗ;  

-  ия лення шляхі  удос оналення на чально- ихо ного процесу за 

педагогічними дисциплінами. 

Л.  омич професійно-педагогічну підгото  у майбутнього  чителя 

бачить я  процес на чання студенті  із психолого-педагогічних дисциплін, у 

нау о о-дослідній і на чально-пра тичній роботі. Усі дисципліни психолого-

педагогічного ци лу    омпле сі по инні  изначати професійну 

спрямо аність педагогічного за ладу, бути ядром професійної підгото  и 

студенті  [261]. 

Притаманний сучасному роз ит у ци ілізації динамізм, нарощу ання її 

 ультурного потенціалу, посилення соціальної ролі особистості, 

інтеле туалізація праці, ш ид а зміна техні и та технологій – усе це 

стано ить принципо о но і  имоги до педагогічних праці ни і . Педагогічна 

діяльність дедалі більше стає сферою пра тичного людинозна ст а, однією з 

про ідних умо  роз ит у особистості людини. 

У наш час потрібна яс ра а т орча особистість учителя, я ий опану а  

досягнення нау и про людину й за ономірності її роз ит у, но і педагогічні 

технології та мистецт о спіл у ання. 

Професор Н. Кузьміна обґрунту ала осно ні підходи до ст орення 

професіограми  чителя,  изначила су упність голо них  омпоненті  

педагогічної діяльності. Вона  иділила педагогічні здібності майбутнього 

 чителя:  онстру ти ні – здатність прое ту ати особистість учителя, 

 ідбирати й  омпозиційно буду ати на чально- ихо ний матеріал стосо но 

 і о их та інди ідуальних особли остей дітей; організаторсь і – здатність 

  лючати учні  у різні  иди діяльності й робити  оле ти  інструментом 

 пли у на  ожну о рему особистість;  омуні ати ні – здатність буду ати 

пра ильні  заємо ідносини з дітьми [116]. 
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В. Сластьонін у ажа , що модель учителя по инна   лючати  имоги до 

психолого-педагогічної, а та ож до змісту спеціальної та загальноос ітньої 

підгото  и  чителя,  ласти ості особистості педагога [234]. 

У  оде сі професійної ети и  чителя, розробленому І. Черно озо им, 

поста лено  имоги до  чителя я  особистості. Він містить норми 

педагогічної моралі, а та ож ре омендує узагальнені моделі по едін и   

типо их для педагогічної праці ситуаціях. Я  зазначає а тор, ці узагальнення 

 ідпо ідають соціальним і моральним ідеалам моделі по едін и;  одночас 

 они є не рецептами, а лише с оєрідними орієнтирами, що стимулюють 

т орчість учителя    он ретних ситуаціях [266]. 

Зміст професійної  ультури  чителя, я  ст ерджує О. Абдуліна, 

  лючає насамперед  ультуру мислення і праці,  ультуру спіл у ання і 

мо лення [2]. 

На сучасному етапі суспільного роз ит у  ищої ш оли потрібно 

 ідмо итися  ід набутих стереотипі  підгото  и майбутніх фахі ці  і та  

організу ати на чально- ихо ний процес, щоб студенти пройшли  сі етапи 

професійного стано лення, я і б забезпечили форму ання   них цілісного 

дос іду самостійної діяльності. Через те перебудо а  ищої ш оли має бути 

по ’язана з переглядом низ и організаційно-педагогічного забезпечення 

на чально- ихо ного процесу   рам ах переходу  ід  омандної педагогі и до 

педагогі и спі робітницт а. 

 Метою ос іти у  ищій ш олі є людина, її  нутрішній с іт, здоро ’я – 

фізичне, моральне, інтеле туальне, естетичне [261].  Л.  омич  ідзначає, що 

процес форму ання особистості, зо рема  чителя, по инен здійсню атися за 

за онами  раси; тобто  ажли им  омпонентом мети є естетичний аспе т – 

ста лення до на  олишнього с іту. Роз ито  естетичних можли остей, 

здібностей і почутті  має  ели е значення для загального форму ання 

особистості [261]. 

У держа ній національній програмі «Ос іта: У раїна   І століття» 

 изначено та і за дання реформу ання ос іти:  ідродження і розбудо а 

національної системи ос іти я  най ажли ішої лан и  ихо ання с ідомих 

громадян У раїнсь ої держа и, форму ання ос іченої, т орчої особистості; 

до орінне перет орення ос іти   У раїні, її  онцептуальних, стру турних, 

організаційних засад [55]. 

 Л.  омич у с оєму дослідженні  изначи  три голо ні чинни и но их 

підході  до підгото  и  чителя, а саме [261]: 

- соціально-економічні, по ’язані зі змінами   суспільній с ідомості 

і поя ою но их цінностей   ос іті, тобто пере аги самороз ит у, 

само ихо ання, самоос іти над передачею знань, умінь і на ичо ; інтереси 

особистості мають пріоритетне значення порі няно з на чальними планами і 

програмами; ст орюються умо и для постійного з еличення людини, 

гармонізації іі  заємин з природою і суспільст ом, держа ою й іншими 

людьми; 
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- практичні, що  ини ли  наслідо  соціально-е ономічних 

перет орень   нашій  раїні, поя и но их типі  на чально- ихо них за ладі , 

о рім загальноос ітньої ш оли; для них потрібен но ий учитель з цілісним 

уя ленням про професійну діяльність; майбутній учитель по инен діяти 

самостійно, о олодіти   процесі психолого-педагогічної підгото  и 

спеціальними  міннями і на ич ами  заємодії й спіл у ання; щоб підгото  а 

 чителя  ідпо ідала сучасним  имогам, треба а ти ізу ати розроб у 

методологічної і теоретичної осно и педагогічної ос іти; 

- теоретичні, зумо лені я  соціально-е ономічними, та  і 

пра тичними змінами   роз ит у народної ос іти; педагогічна ос іта 

роз и ається по шляху форму ання   майбутніх педагогі  цілісного уя лення 

про с ою професійну діяльність, через те більшість педагогічних за ладі  

У раїни   на чальні плани   лючає інтегро ані  урси психолого-

педагогічних дисциплін і на цій осно і цілеспрямо ано організо ує 

форму ання професійно  ажли их я остей майбутнього  чителя, його 

професійної с ідомості та по едін и, а та ож сприяє роз ит у 

інди ідуальності. 

Професійна загальнопедагогічна підгото  а  чителя загалом стано ить 

собою багатобічну систему, я а поєднує   собі  ідносно самостійні, але 

 заємопо ’язані та  заємообумо лені системи підгото  и: загально-

політичну, соціально-нау о у, психолого-педагогічну та загально ультурну. 

В осно і цього процесу лежать пе ні закономірності [261]: 

- обумо леність системи загальнопедагогічної підгото  и 

потребами соціально-е ономічного та духо ного роз ит у суспільст а; 

-  ідпо ідність змісту, форм і методі  загальнопедагогічної 

підгото  и рі ню роз ит у педагогічної нау и та ш ільної пра ти и, 

хара теру та змісту педагогічної праці; 

- єдність на чання,  ихо ання та роз ит у майбутніх учителі  у 

процесі загальнопедагогічної підгото  и; 

- з ’язо  цілей, фун цій, змісту та методі  загальнопедагогічної 

підгото  и студенті   ищих педагогічних на чальних за ладі ; 

- залежність я ості загальнопедагогічних знань, умінь і на ичо   ід 

хара теру, змісту, форм й методі  організації на чально-пізна альної, 

на чально-пра тичної та самостійної пра тичної діяльності студенті ; 

- залежність змісту та методі  загальнопедагогічної підгото  и  ід 

інди ідуальних особли остей студенті . 

О. Абдуліна   ажає, що рухомими силами роз ит у та  дос оналення 

стру тури, змісту й методі  загальнопедагогічної підгото  и  чителя, 

джерелами та стимулами її роз ит у є суперечності між постійним ростом 

 имог до  чителя й можли остями їх по ного  ідображення   системі 

загальнопедагогічної підгото  и у ВНЗ; між змінами у змісті педагогічної 

праці та рі нем їх  ідображення   змісті та методах загальнопедагогічної 

підгото  и; між збільшенням соціальної значущості педагогічної нау и й 

а туальним змістом загальнопедагогічних дисциплін у ВНЗ   силу умо  



36 
 

на чання; між під ищенням об’є ти ної значущості педагогічної теорії   

діяльності  чителя та рі нем її роз ит у [1] . 

Не ідпо ідність між  имогами суспільст а та рі нем підгото  и 

 чителя, між об’є ти ним збільшенням ролі педагогічних нау  у житті 

суспільст а й діяльності  чителя та їх недостатньою питомою  агою   

системі підгото  и  чителя обумо лені я  об’є ти ними чинни ами 

(недос оналість системи  ідбору до ВНЗ, недостатній рі ень базо ої 

загальноос ітньої підгото  и першо урсни і , недос оналість на чальних 

плані , слаб а матеріальна база на чального процесу), та  і суб’є ти ними 

умо ами (формалізм у роботі  и ладачі , їх недостатньо т орче та 

 ідпо ідальне ста лення до с оєї праці, недостатнє  и ористання технічних 

засобі  на чання та ін.) [1]. 

В осно у загальнопедагогічної підгото  и  чителя по ладено нау о о 

обґрунто ані принципи [2]: 

- системності та цілісності загальнопедагогічної підгото  и, 

я ий   лючає підгото  у з теорії та історії педагогі и, теоретичну й 

пра тичну підгото  у   процесі на чальних занять із предметі  педагогічного 

ци лу,  сіх  иді  педагогічної пра ти и та позааудиторної роботи; 

форму ання системи загальнопедагогічних знань і  мінь; підгото  у   галузі 

методології та методі  педагогічної нау и, дида тичну підгото  у, 

підгото  у до поза ласної  ихо ної роботи та підгото  у до суспільно-

педагогічної діяльності (ця система стає цілісною   тому  ипад у,  оли її 

о ремі частини знаходяться у фун ціональній залежності і  ожен елемент 

системи є наслід ом стану іншого елемента, а зміна однієї частини  еде до 

зміни інших частин системи); 

- зв’язок теорії та практики:  заємоз ’язо  педагогічної теорії та 

педагогічної пра ти и проя ляється   тому, що, з одного бо у, педагогічна 

теорія є засобом пізнання, пояснення та прогнозу ання педагогічної 

пра ти и, а з іншого – інструментом удос оналення ш ільної пра ти и, 

осно ою аналізу та  ритерієм оцін и її ефе ти ності,  она допомагає не 

тіль и пояснити педагогічні я ища, але й передбачити їх  ини нення, 

доз оляє перет орю ати педагогічні я ища, буду ати педагогічний процес;  

- систематичності та послідовності, я ий проя ляється   

єдності,  заємоз ’яз у та  заємообумо леності с ладо их частин 

загальнопедагогічної підгото  и: послідо ності процесу підгото  и без 

три алих перер  при його поступо ому ус ладненні, у систематичному 

 и ченні педагогічних дисциплін і неперер ності педагогічної пра ти и 

протягом усіх ро і  на чання, що сприяє глибо ому зас оєнню педагогічної 

теорії та пра ти и й поступо ому систематичному зас оєнню професійної 

діяльності. 

Отже, підготовка майбутніх учителів до формування духовного 

здоров’я молодших школярів – це організо аний процес форму ання у 

майбутнього  чителя су упності загальнопедагогічних і спеціальних знань, 

умінь, на ичо , особистісних і професійно значущих я остей, необхідних 
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йому для здійснення цілеспрямо аного педагогічного  пли у на молодших 

ш олярі  із метою форму ання у них духо ного здоро ’я. Устано лено, що 

необхідною умо ою під ищення ефе ти ності підгото  и майбутнього 

 чителя є форму ання гото ності студенті  педагогічних на чальних за ладі  

до професійної діяльності  загалі та до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  зо рема. 

Поняття «підгото  а» тісно по ’язане з поняттям «готовність». Я що 

підгото  у розглядати я  динамічний процес, то гото ність є  інце им або 

проміжним результатом процесу підгото  и. Аналізуючи психолого-

педагогічну літературу з питання теорії та пра ти и щодо 

загальнопедагогічної професійної підгото  и  чителі  (О. Абдуліна, 

Є. Барбіна, Ю. Бойчу , М. Васильє а, В. Гриньо а, В. Є до имо , І. Зязюн, 

Т. Ільїна, І. Колесні о а, Л. Кондрашо а, Н. Кузьміна, В. Лозо а, 

І. Про опен о, І.  Сергєє , В  Сластьонін, А. Троц о та ін.), ми   ажаємо за 

потрібне  изначення того, у я ому з ’яз у знаходяться поняття підготовка та 

готовність. 

Вели ий тлумачний сло ни  у раїнсь ої мо и надає та е  изначення 

поняття «гото ність» – це та ий, я ий зроби  необхідне приготу ання до 

чого-небудь; знаходиться у стані, близь ому до чого-небудь; заздалегідь 

продуманий, підгото лений, с ладений; уже с ла ся, набу  дос іду, досяг 

 исо ої майстерності [36]. 

Питання гото ності майбутнього педагога до професійної діяльності та 

різних її  иді  досліджу ало широ е  оло нау о ці  (М. Васильє а, К. Дурай-

Но и о а, З. Ісає а, А. Капсь а, Л. Кондрашо а, О. Короб о а, М. Коць, 

О. Кри ильо а, З. Ле чу , А. Линен о, С. Лит инен о, А. Лозен о, 

В. Но і о а, Л. Рибал о, А. Троц о, Л. Філімоню , Т. Шеста о а та інші) [34; 

53; 76; 86; 93]. 

До  изначення поняття гото ності   нау о их дослідженнях існують 

різні підходи. Та , М. Ле іто  пропонує розрізняти гото ність три алу і 

ситуати ну. Три ала гото ність формується заздалегідь, а ситуати на 

хара теризується  ідносною стій істю та підлягає  пли у багатьох чинни і , 

я і  ини ають з особли остями  ожної  он ретної ситуації   діяльності [116]. 

Для нашого дослідження інтерес я ляє три ала гото ність, я а 

формується заздалегідь, причому та а гото ність ці а ить нас я  стабільна 

я ість, я а знаходить с оє  ираження   пра тичній діяльності. Це  иходить із 

того, що форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є три алим 

процесом і потребує  ід учителя постійної цілеспрямо аної на чально-

 ихо ної роботи. Ситуати на гото ність проя ляється   хара тері 

педагогічної діяльності та  изначається, голо ним чином, три алою 

гото ністю  чителя. 

М. Д’ячен о, Л. Кандибо ич [59]  изначають гото ність я   ибір о у 

прогнозуючу а ти ність особистості на стадії її підгото  и до діяльності. 

Та ий стан  ини ає з моменту  изначення цілі на базі тих потреб і моти і , 

я і ус ідомлюються. Далі йде роз ито  гото ності шляхом розроб и та 
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 и онання пе ного плану, настано , загальних моделей дій, іна ше  ажучи, 

іде процес підгото  и. За лючною стадією є за ріплення  ини лої гото ності 

  предметних діях, я і строго  ідпо ідають засобам і способам діяльності. 

Та им чином, гото ність у с оєму роз ит у проходить три етапи: 

І. Розуміння особистістю необхідності усунення протиріччя між 

реальним рі нем її гото ності та ідеальним. Для досягнення поста леної мети 

розробляється план, настано и, моделюються намічені дії. 

ІІ. Роз ито  гото ності шляхом реалізації с ладеного плану, здійснення 

запрограмо аних дій. 

ІІІ. За ріплення гото ності   пра тичній діяльності, здійснення я ої 

раніше було  аж им і неможли им. Та  можна  изначити механізм роз ит у 

гото ності  ід низь ого рі ня до  ищого. 

К. Дурай-Но а о а [57] професійну гото ність до педагогічної 

діяльності  изначає я  систему інтегруючих змінних, я а   лючає   себе 

 ласти ості, я ості, знання та на ич и особистості. А тор а   ажає, що 

по азни ами гото ності до педагогічної діяльності є: потреби та моти и 

педагогічної діяльності, рі ень знань про сутність професії; ступінь 

ус ідомленої  ідпо ідальності за результати педагогічної діяльності; рі ень 

мобілізації й а ти ізації знань, умінь, на ичо  і професійно-значущих 

 ласти остей особистості; я ість соціальних настано  на педагогічну 

діяльність, рі ень стабільності професійних інтересі . 

На осно і даних по азни і  К. Дурай-Но а о а  иділяє та і 

 омпоненти професійної гото ності: я  моти аційний, емоційно- ольо ий, 

операційно-дійо ий, мобілізаційно-налашто ний. 

Урахо уючи те, що питання про гото ність особистості до  и онання 

пе ного  иду діяльності по ’язане та ож із низ ою психологічних моменті , 

А. Мороз розглядає професійно-педагогічну гото ність я  синтез та их 

елементі : психологічна гото ність; теоретична підгото леність до 

педагогічної діяльності; пра тична гото ність до професії  чителя; ідейно-

політична підгото  а, с ітогляд і загальна  ультура  чителя; необхідний 

рі ень педагогічних здібностей; професійно-педагогічна спрямо аність 

особистості  чителя. 

Л. Кондрашо а, розглядаючи морально-психологічну гото ність 

студенті  до професійної діяльності я  с ладну особистісну ос іту,  иділяє 

та і  омпоненти [10]: моти аційний (професійні устано и, інтереси, 

прагнення займатися педагогічною діяльністю); морально-орієнто ний 

(професійна ети а, погляди, пере онання, принципи діяльності); пізна ально-

операційний (педагогічні здібності, дії, операції та прийоми успішної 

діяльності); емоційно- ольо ий (тонус, цілеспрямо аність, само ладання, 

стій ість, рішучість, само онтроль, само ритичність); психофізичний 

( пе неність у с оїх силах, здатність  еру ати собою та по едін ою інших, 

урі но аженість і  итрим а); оціночний (самооцін а професійної підгото  и 

та  ідпо ідність  ирішення педагогічних задач оптимальним педагогічним 

зраз ам). 
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Поняття гото ність досліджується та ож у працях психологі : 

Г. Голубє а [200], К. Платоно а [200], С. Рубінштейна [221] та ін. Вони 

розглядали гото ність я  психічний стан людини, я ий хара теризує ступінь 

підгото леності людини до праці, професійної діяльності. Аналогічний підхід 

має місце   дослідженнях інших а торі . Та , напри лад, Д.  Узнадзе 

 изначає гото ність я  специфічний стан людини, я ий  ини ає за ная ності 

будь-я ої потреби та ситуації її задо олення. При цьому механізм, я ий 

обумо лює налашту ання особистості на по едін у   пе ній ситуації, є не що 

інше, я  устано  а [248]. 

У с ою чергу, Л. Разборо а   ажає, що гото ність – це дійо ий стан 

особистості   здатності до проду ти ної реалізації отриманих знань, умінь, 

на ичо , що доз оляє їй ш ид о орієнту атися, проду ти но реалізу ати 

прийняте рішення, ст орю ати т орчу атмосферу [214]. 

Отже, аналізуючи дослідження педагогі  і психологі , можна зробити 

 исно о , що багато а торі  розглядають гото ність до педагогічної 

діяльності я  позити не ста лення до праці  чителя, пе ний рі ень  олодіння 

професійними знаннями, уміннями та на ич ами, педагогічними 

здібностями, психічний стан особистості, я ий хара теризується ступенем 

підгото леності людини до професійної роботи. 

Отже, поняття професійної гото ності до педагогічної діяльності 

одночасно є хара теристи ою особистості та хара теристи ою діяльності. У 

з ’яз у з цим гото ність я  систему можна поділити на підсистеми: три ала 

(я  хара теристи а особистості); ситуати на (я  хара теристи а педагогічної 

діяльності). 

Три ала підсистема  я ляє собою стій ий  омпле с особистісних 

професійно значущих я остей. Вона діє постійно,  иступаючи   я ості 

істотної передумо и регуляції педагогічної діяльності й  изначає ситуати ну 

підсистему, я а хара теризує дії особистості залежно  ід  он ретних за дань, 

умо  і обста ин. 

Та им чином, досліджуючи питання про спі  ідношення понять 

«підгото  а» та «гото ність», можна ст ерджу ати наступне: поняття 

підгото  а і гото ність не є між собою тотожними. Я що підгото  а 

розглядається я  динамічний процес, то гото ність означає  інце ий або 

проміжний результат процесу підгото  и. Питання про  изначення суті 

терміна «гото ність» та ож неоднозначний. Він розуміється я : інтеграти на 

ос іта особистості (С. Ману о а, С. Мусино , Р  Пень о а, Л. Кондрашо а); 

дійо ий стан особистості (З. Ба шеє а, Л. Разборо а, Н. Ле ито ); 

цілеспрямо ане  ираження особистості (М. Д’ячен о, Л. Кандибо ич, 

Є. Бєлозерце , А. Мороз); інтегральна професійна я ість (В. Ширинсь а, 

К. Дурай-Но а о а). 

Отже, сутність поняття гото ність майбутнього  чителя до педагогічної 

діяльності роз ри ається по-різному й має різні підходи до його  изначення. 

І саме спираючись на ці підходи ми дали загальну хара теристи у гото ності 
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майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі . 

Беручи до у аги нау о і джерела ( М. Дьячен о, І. Ісає , 

Л. Кандибо ич, К. М. Дурай-Но а о а, Л. Кондрашо а, Н. Кузьміна, 

Н. Ле ито , А. Мороз, Л. Разборо а, І. Сергєє , В. Сластьонін та інші), 

  ажаємо, що готовність майбутнього вчителя до формування духовного 

здоров’я молодших школярів я   ажли ий і необхідний с ладни  

професійної гото ності майбутнього  чителя -– це стій е особистісне 

ут орення майбутнього  чителя, що хара теризує його теоретичну та 

пра тичну підгото леність до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі .  

Гото ність майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  є одним із необхідних  омпоненті  професійної 

підгото  и педагога. Можна с азати, що загальнопедагогічна професійна 

підгото  а без гото ності до форму ання духо ного здоро ’я   наш час 

просто немислима. 

У нашому дослідженні ми намагалися з’ясу ати спі  ідношення понять 

«підгото  а до форму ання духо ного здоро ’я» та «гото ність до 

форму ання духо ного здоро ’я». 

Аналіз літературних джерел  по аза , що підгото  а майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  – це 

динамічний і три алий процес отримання но их знань, форму ання й 

удос оналення пе них умінь і на ичо , я і необхідні для  и онання 

діяльності  чителя; а гото ність  чителя до форму ання духо ного здоро ’я  

є  інце им результатом процесу підгото  и. 

Стан гото ності майбутнього педагога до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі   може бути різним: до готри алим, заниженим, 

з ичним, під ищеним, тимчасо им (М. Дьячен о, Л. Кандибо ич), 

проду ти ним і малопроду ти ним (Н. Кузьміна, І. Сергєє ). 

Зрозуміло, що до готри ала гото ність, або стій е набуття пе них 

професійних знань, умінь і на ичо , і під ищена гото ність, я а 

хара теризується тим, що майбутній учитель спроможний т орчо 

роз и атися у с оїй подальшій роботі та бути здатним до рефле сії, тобто 

самостійно  дос оналю ати с ої професійно-значущі я ості, а та ож усу ати 

негати ні, здатні забезпечити професіоналізм майбутнього  чителя. 

Проду ти на гото ність  изначається сто ідсот о им досягненням 

майбутнім учителем пе ної мети   ході с оєї роботи. 

Але не менш  агоме значення мають інші стани (тимчасо ий, з ичний, 

занижений, малопроду ти ний) гото ності. Л. Філімоню  [253] тимчасо у 

гото ність розглядає я  передстарто ий стан до здійснення педагогічної 

діяльності й  изначає проду ти ність до готри алої гото ності    он ретних 

обста инах. З ична гото ність  ідби ає по ся денну діяльність особистості. 

Водночас  она є стартом у  и онанні будь-я ої діяльності, зо рема й 

професійної діяльності майбутнього  чителя. Занижена й малопроду ти на 
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гото ність майбутнього педагога с ідчить про терміно у потребу   реалізації 

за дань професійної діяльності.  

Нау о ці наголошують на досягненні у с оїй професійній діяльності 

оптимального стану гото ності, а саме: ма симум фун цій із найбільшою 

ш ид істю реа цій, три але збереження працездатності при ма симальній 

 итри алості, операти ність реагу ання на зо нішні  пли и, стабільність і 

можли ість  ідно лення оптимальних стані , середня а ти ність емоційного 

збудження  [58]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури по аза , що гото ність 

майбутнього  чителя до професійної діяльності розглядається я  цілісна 

система. 

В. Крутець ий до стру тури професійно-значущих я остей особистості 

  лючає чотири підстру тури: с ітогляд особистості; позити не ста лення до 

педагогічної діяльності; педагогічні здібності; професійно-педагогічні 

знання, уміння, на ич и [112]. 

А. Асмоло  зазначає, що   гото ності я  результаті підгото  и можна 

 иділити де іль а  омпоненті , а саме: моти аційний (пере онання, погляди, 

 ідносини, моти аційні устано  и на пе ну по едін у);  омпонент, я ий 

  лючає   себе операційні устано  и; особистий  омпонент ( ідчуття, 

інтеле т і  оля); змісто ий (система знань) процесуальний (система  мінь і 

на ичо ) [9]. 

І. Ісає  і В. Сластьонін до стру тури гото ності педагога до 

професійної діяльності  ідносять д а осно них бло и: теоретичний та 

пра тичний. Теоретична гото ність – це гото ність до теоретичної 

діяльності, що, у с ою чергу,  ия ляється   узагальненому  мінні педагогічно 

мислити, тобто мати аналітичні, прогностичні, прое ти ні та рефле си ні 

 міння. Зміст пра тичної гото ності педагога  иражається   зо нішніх 

(предметних) уміннях, тобто   діях, що можна спостерігати. До них належать 

та і  міння, я : організаторсь і (мобілізаційні, інформаційні, роз и альні, 

орієнтаційні),  омуні ати ні (перцепти ні  міння,  міння педагогічного 

спіл у ання,  міння педагогічної техні и) та при ладні  міння [233]. 

С. Ма симен о  изначи  стру туру гото ності, на наш погляд, 

найбільш по но. Він  иділяє та і аспе ти гото ності я : операційний 

( олодіння пе ним набором способі  дії, знань, умінь і на ичо , а та ож 

можли ості набуття но ого дос іду   межах пе ної діяльності); моти аційний 

(система спону альних я остей щодо пе ної діяльності – моти и пізнання, 

досягнення, самореалізації та ін.); соціально-психологічний (рі ень зрілості 

 омуні ати ної сфери особистості, уміння здійсню ати  оле ти у 

розподілену діяльність, підтриму ати стосун и    оле ти і, уни ати 

дестру ти них  онфлі ті  та ін.); психофізіологічний (гото ність систем 

організму діяти   цьому напрямі). Кожний стан гото ності до діяльності 

 изначається сполученням різних чинни і , що  изначають різні рі ні, 

аспе ти гото ності. Залежно  ід змісту діяльності та умо  її здійснення 

про ідним може стати один із та их аспе ті  [138]. 
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Досліджуючи підгото  у майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі ,  ажли ою   ажаємо дум у 

Е. Вайнера, я ий з ерну  у агу на низ у положень у стру турі гото ності 

 чителя, де зазначається, що педагог по инен та  здійсню ати с ою 

професійну діяльність, щоб не  пли ати негати но на здоро ’я ш олярі . 

Та , у частині  имог до рі ня підгото леності  ипус ни а педагогічного 

уні ерситету нау о ець  изначи  та і:  олодіння системою знань про 

 заємоз ’яз и фізичного, психічного і соціального здоро ’я людини й 

суспільст а;  олодіння організаційно-діяльнісними  міннями, необхідними 

для самоаналізу, роз ит у с оїх т орчих здібностей і під ищення 

  аліфі ації; ус ідомлення здоро ’я я  цінності,  олодіння знаннями та  

 міннями щодо охорони здоро ’я й безпе и життєдіяльності; уя лення про 

 заємодію організму та середо ища, місце людини   е олюції Землі; 

 олодіння системою знань, умінь і на ичо , що забезпечують збереження й 

зміцнення здоро ’я, роз ито  і  дос оналення психофізичних здібностей; 

 олодіння системою знань про людину я  суб’є та ос ітнього процесу, її 

 і о их, інди ідуально-типологічних особли остей;  олодіння знаннями про 

біологічну природу і цілісність організму людини;  олодіння знаннями про 

здоро ий спосіб життя та його осно оположні озна и;  олодіння знаннями 

про профіла ти у і  оре цію з ичо , що ш одять здоро ’ю [35]. 

Отже,  рахо уючи про едений  ище аналіз,можно ст ерджу ати, що 

гото ність майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі    лючає   себе та і с ладо і: психологічну гото ність 

або моти аційно-ціннісний  омпонент; нау о о-теоретичну гото ність або 

знаннє о-пра тичний (пізна альний)  омпонент, я ий   лючає   себе 

професійні знання та пра тичну гото ність (уміння та на ич и); гото ність 

до рефле сії або рефле си но- орегу альний  омпонент. 

Зміст  ожного з  омпоненті  гото ності майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі   изначається тими 

за даннями, я і ста ляться перед  и онанням пе ного  иду діяльності.  

Результатом сформо аності  ожного з  омпоненті  є стій е розуміння 

моти і  професійно-педагогічної діяльності та роз ито  професійних знань, 

умінь і на ичо  студента, а результатом сформо аності  сіх  омпоненті  є 

гото ність майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . 

Розглянемо більш детально  омпоненти гото ності майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

Мотиваційно-ціннісний компонент 

У сучасній ш олі багато робиться для форму ання   учні  позити ного 

ста лення до на чання. Проте інтерес до на чання  ід молодшої ш оли до 

середньої   пе ній мірі не збільшується і, голо не, не за жди набу ає   дітей 

форми осмисленого, а ти ного,  нутрішнього пізна ального інтересу, що 

необхідний для ефе ти ної реалізації методичних прийомі , я і  и ористо ує 

 читель [145]. 
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Моти ація учіння, я  під реслюють більшість дослідни і  проблеми 

моти ації (психологи, соціологи, дида ти), не може розглядатися без ідносно 

до  і у людини, ос іль и її особистісний роз ито  має  ідбито   і о их 

особли остей, я і необхідно  рахо у ати: хара тер діяльності людини, 

особли ості її мислення,  оло запиті , інтересі , а та ож соціальні  ия и 

[142]. 

Успішність професійно-педагогічної діяльності майбутнього педагога 

залежить, перш за  се,  ід особистісної цілеспрямо аності  чителя 

застосо у ати с ої знання, дос ід, здібності   галузі форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі ; я що  ін має моти и, мету, потреби   

професійному на чанні, у  дос оналенні, само ихо анні, самороз ит у, 

ціннісні устано  и а туалізації   професійній діяльності. Ціннісно-

моти аційний  омпонент стимулює т орчий проя  особи   професійній 

діяльності. Він припус ає ная ність інтересу до професійної діяльності, я ий 

хара теризує потребу людини   знаннях,   о олодінні ефе ти ними 

способами організації професійної діяльності. Та ож ціннісно-моти аційний 

 омпонент   лючає моти и здійснення педагогічної діяльності, 

спрямо аність на передачу суми знань і роз ито  особистості учні . 

Стій ість, глибина й широта професійних інтересі  і педагогічних 

ідеалі   изначається педагогічною спрямо аністю. У ній знаходять с оє 

 ідображення та і я ості особистості  чителя, я  позити не ста лення, 

інтерес до с оєї професії, бажання  дос оналю ати себе    ультурному 

 ідношенні та готу ати себе до роботи з форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Крім того, слід ураху ати професійні я ості, без я их 

неможли о форму ати духо не здоро ’я учні . Це та і, я  ерудиція, широ ий 

 ругозір, самостійність і  ритичність мислення [243]. 

Вступ дитини до ш оли –  ажли а подія   житті  ожної дитини. Діти 

по-різному пережи ають її залежно  ід психологічної гото ності  читися у 

ш олі,  ідбу аються зміни   соціальному статусі дитини. Успіхи та не дачі 

дітей перебу ають під постійним  онтролем учителя, бать і . На перший 

план   організації по едін и молодших ш олярі   иступають  имоги ш оли, 

 чителя [233]. 

На чальна діяльність не дана   гото ій формі,  она по инна бути 

сформо ана. У побудо і на чальної діяльності й полягає за дання почат о ої 

ш оли. Перш за  се, дитину треба на чити на чатися. Моти  і зміст 

на чальної діяльності не спі падають, тому моти  поступо о починає 

 трачати с ою силу,  ін не працює ін оли й до почат у другого  ласу. 

Процес на чання по инен бути побудо аний та , щоб його моти  бу  

по ’язаний з  ласним,  нутрішнім змістом предмета зас оєння. При 

традиційних способах на чання форму ання пізна альної моти ації може й 

не бути. Тому майбутній учитель по инен осмислю ати та розуміти 

 ажли ість с оєї ролі   роз ит у особистості учня. Він має  зяти до у аги той 

фа т, що  ихо ання   сучасній ш олі по ’язано з пе ними труднощами.  
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Майбутній учитель по инен чіт о ста ити перед собою за дання – я і 

саме хара теристи и моти ації слід форму ати для  ини нення но ого – 

с ідомого та цілеспрямо аного – ста лення учня до  нутрішнього бо у 

на чання я  суспільно  орисної діяльності, до змісту с оєї на чальної праці. 

Моти ація  и онує де іль а фун цій: пробуджує по едін у, спрямо ує 

та організує її, надає  їй особистісний сенс і значущість. Фа тично 

моти аційна сфера за жди с ладається з низ и спону ань: ідеалі  і ціннісних 

орієнтацій, моти і , цілей, інтересі  тощо. Ці спону ання  и онують різну 

роль у загальній  артині моти ації, на різних етапах роз ит у на чальної 

діяльності набу ають то більшого, то меншого   пли о ого значення, тому 

знання їх допоможе  чителю більш диференційо ано  пли ати на о ремі 

моменти моти ації на чання ш олярі  [146]. 

Впли  на  олишнього с іту на особистість учня може мати значну 

силу і носить негати ний хара тер. Учитель по инен допомогти учням 

розібратися   я ищах на  олишнього с іту,  изначити с оє ста лення до них. 

За походженням будь-я а діяльність починається зі спону ань, усі 

 они, на іть біологічні за походженням, с ладаються у  заємоз ’яз у дитини 

з дорослим, і тому соціально зумо лені. 

Потреба – це спрямо аність а ти ності дитини, психічний стан, я ий 

ст орює передумо у діяльності [146]. 

Будь-я ій дитині  ласти а потреба   но их  раженнях, я а переходить 

у ненаситну пізна альну а ти ність. Тому необхідно забезпечити перехід  ід 

потреби до діяльності. Учителю  аж о спеціально продумати питання про 

зміст на чальної діяльності, у я ій реалізується потреба. Це, перш за  се, 

залежить  ід  имог учителя   процесі на чальної діяльності [146]. 

Інший  ажли ий аспе т моти аційної сфери – мотив, тобто 

спрямо аність а ти ності на предмет,  нутрішній психічний стан дитини, 

я ий прямо по ’язаний з об’є ти ними хара теристи ами предмета, на я ий 

спрямо ана а ти ність. Я що потреба хара теризує гото ність до діяльності, 

то ная ність моти у надає а ти ності но ий, більш діяльний хара тер. У 

на чанні моти ом є спрямо аність учні  на о ремі сторони на чального 

процесу. Моти , я ий є більш аде  атним до на чальної діяльності, є 

спрямо аність ш олярі  на о олодіння но ими способами дій, бо саме це 

сприяє збагаченню суб’є та на чальної діяльності. Я що змінюється моти , 

заради я ого дитина  читься, то це принципо о перебудо ує і сенс усієї її 

на чальної діяльності. 

Але  ини нення моти і  – це недостатня умо а для ефе ти ної 

на чальної діяльності, я що   учні  не сформо ано  міння самостійно 

ста ити цілі   на чальній роботі. Ціль – це спрямо аність а ти ності на 

проміжний результат, я ий предста ляє етап досягнення предмета потреби 

[145]. 

Існує ще один бі  моти аційної сфери на чальної діяльності – інтерес 

до на чання. Щоб пробудити інтерес, за сло ами А. Леонтьє а, необхідно 

ст орити моти , а потім  ід рити ш олярам можли ість знаходження цілі. 
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«Ці а ий на чальний предмет – це і є на чальний предмет, я ий ста  

«сферою цілей» учні  у з ’яз у з тим чи іншим моти ом, я ий його 

спону ає» [127]. 

Але   процесі на чальної діяльності  сі спону ання різняться за 

змістом – пізна альні та соціальні. Та , пізна альні спрямо ані на різні бо и 

на чальної діяльності: на отримання но их знань, на о олодіння способами 

дій, на  дос оналення с оєї на чальної роботи. Соціальні моти и – прагнення 

на чатися, щоб мати а торитет   оточуючих (учителі , бать і , то ариші ) 

[145]. 

У на чальній діяльності  ажли о форму ати   учні  спрямо аність на 

процес, на способи с оїх дій. Разом із цим у на чальній діяльності ш оляра 

за жди присутня орієнтація й на результат на чальних дій: моти ом його дій 

за жди служить успішний результат, я ий позити но оцінюється дорослим. 

Для ефе ти ного форму ання моти ації на чання молодших ш олярі  

необхідно прагнути  ихо у ати   єдності її соціальні та пізна альні бо и, 

процесуальні та результати ні аспе ти. Це сприяє стано ленню т орчої 

моти ації, я а с ладається з о олодіння способами перет орення 

на  олишньої дійсності та с оєї діяльності [146]. 

Для того щоб  ідпо ідати но им  имогам до майбутнього  чителя 

почат о ої ш оли,  педагогу слід прагнути стати дослідни ом, о олодіти не 

тіль и системою нау о их психологічних знань, але й різноманітними 

методами психологічного дослідження моти ації на чання. 

Перш за  се, учитель  ели у у агу по инен приділяти базо им знанням 

про духо ність та мораль через спіл у ання, а та ож форму анню   дітей 

інтересу до духо них і моральних проблем, особистісному ста ленню до них. 

Важли о націлю ати дитину на спі пережи ання, спі чуття, доброзичли е 

ста лення один до одного,  заємодопомогу тощо. Молодшого ш оляра 

необхідно націлити на подолання негати них по едін о их реа цій у 

стресо их ситуаціях. У цьому  іці  ирішальне значення для дитини набу ає 

суспільна значущість людсь их  чин і , їх  нутрішній сенс і оцін а 

оточуючих людей, дорослими та одноліт ами.  

У стру турі особистісного  омпонента не менш  ажли е значення має 

ус ідомлення й зас оєння майбутнім учителем духовних цінностей. Цінності 

сприяють ус ідомленню сенсу життя, ст орюють підґрунтя для 

самост ердження людини я  т орчої особистості,  изначають її життє у 

позицію за умо и, що  они глибо о сприйняті особистістю я  ціннісні 

орієнтації. У понятті «ціннісні орієнтації»  ідби ається  есь  омпле с 

с ітоглядних і моральних цінностей [26]. 

Однією з найгостріших проблем у раїнсь ого суспільст а сьогодні є 

падіння рі ня моралі,  трата духо них орієнтацій, нездатність людей до 

самопізнання,  ідсутність потреби   само дос оналенні, самороз ит у. 

Розмір о уючи щодо  ризи духо ності, сучасні нау о ці   азують на зміну 

ціннісних орієнтацій сучасної молоді:  ід загальногуманістичних до 



46 
 

прагматичних, мер антильних. Утрачаються та і цінності, я  добро, любо , 

 раса, гідність,  ірність. 

У дослідженнях І. Беха знаходимо підт ердження цієї дум и. Він гадає, 

що доросле спі то арист о стало без ідпо ідально ста итися до дітей. 

Бать і сь е пі лу ання здебільшого з одиться до спожи аць ого рі ня: 

одягнути, нагоду ати. Для дітей не існує ефе ти но діючої системи 

моральних норм. Я  наслідо , простежується зростання цинізму, егоїзму, 

грубості, жорсто ості. 

Нинішні ціннісні пріоритети мають по ’язу атися з гуманістичною 

перебудо ою  сіх сфер життя суспільст а. З цієї позиції осно ною ос ітньою 

проблемою  иступає реалізація  ожною людиною людяності я  стосо но 

самої себе, та  і с іту   цілому. «Людяність –- це джерело, мета і  ритерій 

істинності гуманістичного с ітогляду. Йдеться про особистісну я ість 

людини, що має проя лятися у  ідпо ідальності за себе перед с оєю со істю, 

у прагненні допомогти, а не наш одити іншій людині, у с ідомому  и онанні 

обо ’яз у збереження людсь ого життя і природи, я а залучається людст ом 

у с ою життєдіяльність» [19].  

У нашому розумінні цінності – це матеріальні об’є ти або ідеальні 

поняття,  ажли ість і необхідність я их ус ідомлюється о ремими 

предста ни ами соціуму або суспільст ом у цілому та хара теризується 

прагненням зберегти їх, і, по можли ості, примножити. Значущість тих чи 

інших предметі , речей, я ищ, тієї чи іншої матеріальної або духо ної 

цінності  изначається ста ленням особистості, групи людей або  сього 

суспільст а до цих об’є ті  і я ищ на  олишнього с іту. 

Ціннісні  ідносини, я і  ини ають у людини, розширюються   її 

с ідомості, перет орюються   ціннісні орієнтації. У с ою чергу, ціннісні 

орієнтації особистості залежать  ід особистих погляді , життє ого дос іду 

людини, умо  життя, оточення (родина, друзі, одноліт и тощо),  ихо ання та 

ос іти. Спираючись на  ласну систему цінностей, людина  изначається зі 

ста ленням до самої себе та до інших, до об’є ті  і я ищ на  олишнього 

с іту, організо ує та реалізує   подальшому житті інди ідуальні моделі 

по едін и та діяльності. 

Духо не здоро ’я я  цінність  изначає діапазон можли остей, 

здібностей, нахилі  людини, спрямо аність її особистості. 

В. Федото а  изначає духо ність я  ціннісний зміст с ідомості, 

рефле си но предста лену  ибором домінуючих цінностей, що  она є 

особистісною хара теристи ою, суттє ою рисою я ої є цілісність [252]. 

Проблема форму ання людяності, духо них цінностей широ о 

досліджу алася й розроблялася багатьма нау о цями-педагогами, зо рема 

В. Сухомлинсь им. 

В. Сухомлинсь ий   ажа , що духо но-моральне  ихо ання тісно 

по ’язане з на чанням, але   дея ій мірі  они незалежні одне  ід одного. 

Людина може мати  изнання,  міти працю ати, але   плані духо ності та 

моральності бути не роз иненою. Я  зазнача   ели ий педагог, осно ним 
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за данням учителя є зробити безцінні моральні багатст а людст а особистим 

здобут ом  ожної дитини [243] 

Та им чином, духовні цінності – проду ти духо ної діяльності людей, 

підсумо  с ладного процесу пізнання, результатом я ого є знання про життя, 

людей, природу,  ультуру. Духо ність тут  иступає я  частина 

життєдіяльності людини і я  її здібність. Істинно духо не – тіль и у 

с ідомості, у мисленні людини, решта ж – результат діяльності людини, 

зафі со аний у проду тах праці, у матеріальній, речо ій формі [222]. 

Цінності ст орюються  ожною людиною самостійно, а та ож зас оюються   

гото ому  игляді, на осно і прочитаних  нижо  і чужого дос іду. Проте 

 ультура зберігає й передає цінності  ід по оління до по оління,  ід народу 

до народу,  ід суспільст а до особистості. Передача ця і с ладає сутність 

 ихо ання. «Я що ос іта є передача знань, а научіння –передача умінь, то 

 ихо ання – це прилучення до цінностей» [88]. Тому зміст на чання та 

 ихо ання   ш олі з одиться саме до розуміння осно   ультури сприйняття 

духо них цінностей, до уміння прилучаться до осно них знань, я і 

на опичено людст ом. Ос іта за с оєю суттю є на опиченням знань через 

зас оєння духо них цінностей [51]. 

Отже, осно ними за даннями, я і стоять перед учителем, щодо 

форму ання морально-духо них цінностей є: форму ання морально-

духо них з ичо , передусім з ич и поступитися  ласними інтересами, я що 

треба  іддати с ої сили   ім’я добробуту іншої людини;  ихо ання моральної 

з ич и   саморозумінні, емоційному пережи анні й самооціню анні  ласних 

учин і , особли о тих, я і  ідображають ста лення до с оїх рідних, 

близь их, праці; роз ито  педагогічних осно  духо но-моральних з ичо  та 

рис [252]. 

В аспе ті форму ання морально-духо них цінностей  ритеріями 

 ихо аності дитини   ажаються: життєрадісне с ітосприймання дитини; 

здатність бачити поруч із собою людину, брати близь о до серця її радощі і 

горе, три оги і х илю ання;  іра   іншу людину; багате духо не життя у с іті 

пре расного [252] 

Вели е значення у форму анні духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

 ідіграє ст орення позити ної моти ації процесу на чання. Це сприяє успіху 

дитини, допомагає ст орити емоційний  омфорт. Урахо уючи  разли ість 

дітей молодшого ш ільного  і у, процес на чання по инен проходити   

 омфортній атмосфері. Усе це запобігає стресам, не розу, психотра матизму 

та  ихо ує   дітей  ультуру праці [54]. 

Важли им аспе том у форму анні моти аційної сфери молодшого 

ш оляра є індивідуальні, особистісні якості дитини. У с оїй професійній 

діяльності майбутній учитель по инен спиратися на них, урахо уючи дум у 

учня   процесі отримання знань і  мінь, та  іднайти та і засоби, форми та 

методи с оєї діяльності, я і б роз ри али інди ідуальність і непо торність 

 ожної дитини. 
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Моти аційна сфера дитини молодшого ш ільного  і у дуже не стій а. 

У дитини до моменту приходу до ш оли зберігаються потреби приймати цілі 

дорослих. Проте та а моти ація на на чальну діяльність не може 

підтриму атися три алий час і поступо о  трачає с оє значення. Тому 

 читель почат о ої ш оли по инен сформу ати та і моти и, я і б сприяли 

розумінню   дитини, що її  ласна на чальна діяльність стає для неї сама по 

собі життє о  ажли ою, я а є необхідною для подальшого на чання. Для 

цього зміст на чального матеріалу по инен бути доступним учням, по инен 

 иходити з тих знань, я і  же має дитина, і спиратися на них та на життє ий 

дос ід дітей, але   той же час матеріал по инен бути достатньо с ладним і 

 аж им. Лег ий, малозмісто ний на чальний матеріал не буде сприяти 

 ини ненню й роз ит у но их потреб [146]. 

Забезпечуючи позити ну моти ацію до збереження та зміцнення 

духо ного здоро ’я, необхідно  и ористо у ати   процесі на чання різні 

методи та прийоми. Урахо уючи те, що малень і діти не можуть до го сидіти 

на одному місці, слід залучати їх до а ти ної рухо ої діяльності. Діти 

молодшого ш ільного  і у із задо оленням пере тілюються у т арин, 

рослин, я их  они  и чають; працюють із  нигою, займаються мистецт ом.  

А це, у с ою чергу, допомагає роз и ати уя у, емоційну сферу, а ти ізує 

пізна альну діяльність учні , формує психічне й духо не здоро ’я.  

Отже, учіння молодших ш олярі  полімоти о ане: дитиною залежно 

 ід ситуації  ерують різні моти и, але серед них є один найбільш істотний. 

Найціннішою  ия ляється моти ація учіння, я а зумо люється 

пізна альними потребами, інтересам до способі  пізнання. О. Са чен о 

нази ає дея і умо и, я і необхідно забезпечити для того, щоб сформу ати 

по ноцінну моти ацію ш олярі  [223]: збагачення змісту особистісно 

орієнто аним ці а им матеріалом; ут ердження спра ді гуманних стосун і  з 

усіма учнями, по ага до особистості дитини; задо олення потреби   

спіл у анні з учителем і одно ласни ами; збагачення мислення 

інтеле туальними почуттями, форму ання аде  атної самооцін и с оїх 

можли остей; підтримання прагнення до самороз ит у і само дос оналення; 

 и ористання різних способі  педагогічної підтрим и;  ихо ання 

 ідпо ідального ста лення до на чальної діяльності, почуття обо ’яз у. 

Та им чином, спрямо аність майбутнього  чителя на форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі , на дум у Ю. Лу ’яно ої, передбачає 

сформо аність су упності  ласти остей і я остей, я і можна подати та им 

чином: гуманістичний с ітогляд і ціннісні орієнтації, що доз оляють 

розглядати людину та її здоро ’я я  най ищі соціальні цінності; настано и на 

розуміння учня, прони нення   моти ацію його по едін и, розпізнання 

суттє их рис особистості; настано и на ненасильниць у особистісно-

професійну діяльність, на спі робітницт о й устано лення педагогічно 

доцільних  заємин з учасни ами педагогічного процесу (учнями, їхніми 

бать ами, з  олегами та ін.); с ідоме ста лення та інтерес до здійснення 
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збереження здоро ’я учні  у процесі на чання, моти ація на особистісно-

професійне  дос оналення [134]. 

Знаннєво-практичний компонент 

У сучасній педагогічній теорії система загальнопедагогічних знань 

учителя розглядається, по-перше,  иходячи з фун ції самої педагогічної 

нау и та, по-друге, із стру тури професійної діяльності  чителя. Це 

 заємоз ’язо  методологічних, нау о о-теоретичних і пра тичних знань 

(В. Гриньо а, В. Є до імо , В. Лозо а, І. Про опен о та ін.), поєднання 

нау о о-теоретичних і  онстру ти но-технічних, або нормати них, я і 

регулюють діяльність учителя, знань (В. Крає сь ий), змісто них і 

операційних знань (М. С ат ін), єдність фундаментальних та 

інструментальних знань (С. Архангельсь ий), теоретичних та пра тичних 

знань (Ю. Кулют ін) [1]. 

Та им чином, система знань учителя має под ійну спрямо аність –

методологічна осно а професійної діяльності та безпосередньо інструмент 

пра тичних дій.  

Форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі   имагає  ід 

учителя зас оєння пе них загальнопрофесійних і спеціальних знань: знання 

про сутність, стру туру та зміст духо ного здоро ’я молодших ш олярі ; 

знання особли остей форму ання духо ного здоро ’я   сучасних умо ах; 

знання психолого-педагогічних осно  форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . 

Вели е значення для успішного форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  педагогом є особистісна орієнто аність при  и ченні 

будь-я их предметі . Запору ою форму ання здоро ої особистості учня є 

 заєморозуміння,  заємопо ага, толерантність, т орче спі робітницт о  сіх 

учасни і  на чального процесу. 

Зупинимося на дея их групах знань детальніше. 

Першочерго е значення   професійно-педагогічній підгото ці 

майбутнього  чителя щодо форму ання духо ного здоро ’я   дітей 

молодшого ш ільного  і у є ус ідомлення ним суті духо ного здоро ’я, його 

стру тури та змісту. Духо ні знання не тіль и  едуть до пе ного  иду 

діяльності,  они  ідображають загальну  артину с іту, загальні за они 

роз ит у Природи та суспільст а.  

 Урахо уючи те, що духо не здоро ’я є багатогранним  омпонентом 

здоро ’я   цілому, то процес його форму ання  ідбу ається не тіль и на 

уро ах «Осно и здоро ’я», а й протягом усього ш ільного дня. Це 

передбачає знання  чителя з різних галузей нау , а саме: педагогі и 

(про едення на чально- ихо ного процесу,  ирішення педагогічних, 

нау о о-методичних і організаційно-упра лінсь их за дань, знання методи и 

 ихо ної роботи, осно  педагогічної майстерності, знання можли остей 

реалізації міжпредметних з ’яз і , знання різних організаційних форм 

на чання, знання змісту та хара теру роботи з плану ання, організації, 

упра ління, матеріального та технічного забезпечення на чальних занять на 



50 
 

рі ні сучасних нау о о-педагогічних і методичних  имог, знання систем 

чинних підручни і , на чальних і наочних посібни і , технічних засобі  

на чання, змісту та принципі  побудо и чинних програм, підручни і  і 

наочних посібни і , знання природи труднощі  у зас оєнні інформації 

учнями  та шляхі  і засобі  їх подолання, знання форм роботи з бать ами); 

психології (знання осно них теорій, за оні , понять загальної,  і о ої та 

педагогічної психології, знання про інди ідуально-психологічні особли ості 

дітей саме молодшого ш ільного  і у, механізмі  і сутності мислення, осно  

зас оєння знань, уя и, уя лення, здібностей, психології  ихо ання, 

особистостей моти аційної сфери ш олярі , знання методи   и чення 

особистості);  алеології (знання про забезпечення роз ит у здоро ої 

особистості з настано ами на підтримання й роз ито   ласного здоро ’я, 

підтримання   здоро ому стані середо ища с ого існу ання); 

природозна ст а (природа має уні ерсальний  пли  на психі у будь-я ої 

дитини, її розуміють усі, незалежно  ід національності,  раїни прожи ання, 

 іри, е ології (знання про е ологічні особли ості с оєї місце ості, знання 

е ологічних наслід і   атастроф, знання форм і методі  форму ання 

е ологічної  ультури ш олярі ); історії (о олодіння учнями 

загальнолюдсь ими цінностями  раще  ідбу ається,  и ористо уючи 

історичний дос ід с ого народу);  ультурології (знання історії та тенденції 

роз ит у  ультури, поняття про суть  духо ної, професійної та педагогічної 

 ультури, різноманітні підходи до  изначення сутності  ультури, джерел її 

форму ання); естети и (знання можли остей мистецт а (музи и, 

образот орчого мистецт а), літератури та роз ит у особистості й 

форму ання естетичної  ультури та мистецт а учнями різного  і у, знання 

осно  естети и для  игото лення наочності та дида тичного матеріалу); 

ети и (знання професійної ети и, принципі , пра ил по едін и та ети ету, 

знання проблем обо ’яз у, знання сутності моралі, моральності, моральних 

я остей громадянина, моральних стимулі  діяльності, питань сімейної ети и, 

знання проблем обо ’яз у) [26].  

Ефе ти ним засобом форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі  є уро и, я і по ’язані з т орчою діяльністю дітей, зо рема уро и 

ети и, музи и, художньої праці, поза ласного читання тощо. Мистецт о та 

музи а допомагають глибше пізнати життя, роз и ають т орчу а ти ність. 

Музи а  ід ри ає людині здатність до т орчої реалізації та 

само изначення у с іті, досягнення гармонійної єдності зі с ітом. Музичне 

мистецт о має цінні ідеї та дос ід  ихо ання, я ий пере ірений століттями. 

Знання цього дос іду та  и ористання досягнень сучасного музи озна ст а 

допоможуть збагатити теоретичні осно и та пра ти у  ихо ання. Виразні 

засоби національної музи и сприяють роз ит у моральних почутті , 

глибо ому осмисленню духо них уя лень, та их я  дружба, спі робітницт о, 

 заємозбагачення. Б. Асаф’є  зазначи , що   музиці цінне не тіль и те, що 

з учить, але й те, я і дум и  она народжує [8]. 
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Та , О. Іоно а  ідмітила, що силу сприятли ого  пли у мистецт а 

(музи и, жи опису, ліплення тощо) на здоро ’я людини, її загальний стан, 

настрій  аж о переоцінити. Пережи ання розмаїття образі ,  ольорі , з у і , 

форм, ритмі  «очищують»  ід надлиш о ої емоційної напруги, знімають 

 тому, допомагають позбутися страхі , фобічних реа цій, депреси них 

стані , знижують три ожність. Музичні  омпозиції у сполученні з різними 

рухами запобігають гіподинамії, порушенням серце о-судинної системи, 

послабленню м’язі  і  істо , формують  раси у осан у. Арттерапія стимулює 

потребу у  ираженні с оїх почутті , у  омуні аціях з іншими людьми, 

прагнення до самопізнання та дослідження на  олишнього с іту. Отже, 

оздоро лення через мистецт о сприяє зміцненню й роз ит у здоро ’ю 

людини, удос оналенню її духо них і фізичних сил. О рім цього, я  с ідчать 

результати досліджень, у на чальних за ладах із поглибленим  и ладанням 

мистецт а, зо рема музи и, успішність учні  за  сіма на чальними 

предметами набагато  ища, ніж у інших за ладах [80]. 

Не менш  ажли е значення має «трудотерапія» через працю, я а не 

лише пробуджує а ти ність людини, формує  міння й на ич и   різних 

галузях людсь ої діяльності, але й є ефе ти ним засобом роз ит у мислення 

й  олі учня, доз оляє  стано ити гармонійні стосун и з людьми,  раще 

орієнту атися й розуміти на  олишній с іт [81]. 

Не менш  ажли а у ага під час форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  приділяється знанням про  и ористання методі  

на чання, що ґрунтуються на а ти ній участі  сіх учні  у на чальному 

процесі, методі  заохочення до на чальної діяльності, я і доз оляють 

зорієнту ати учні  не лише на  ибір здоро ого способу життя, а й а ти ну, 

щоденну й поступальну їх дію за пра илами й  имогами збереження життя й 

зміцнення здоро ’я. Серед та их методі  слід  ідзначити: методи 

стимулю ання й моти ації на чально-пізна альної діяльності (спрямо ані на 

форму ання позити них моти і  учіння, що стимулюють пізна альну 

а ти ність і самостійність учні  у збагаченні на чальною інформацією); 

методи форму ання пізна альних інтересі  учні , серед я их метод 

ст орення ситуації но изни на чального матеріалу, метод опори на життє ий 

дос ід учні , метод ст орення  ідчуття успіху   на чанні, я ий сприяє 

зміцненню  пе неності учні  у с оїх силах, пробуджує почуття  ласної 

гідності, бажання  читися; метод пізна альних ігор, я ий базується на 

поєднанні ігро ої та пізна альної діяльності й сприяє ст оренню атмосфери 

емоційного піднесення, зас оєнню матеріалу за допомогою емоційно 

насиченої форми його  ідт орення. Та і методи роз и ають імпро ізацію, 

допомагають проя ити т орчі сили учні . Вихо не їх значення полягає   

тому, що  они допомагають учне і подолати не пе неність, сприяють 

самост ердженню, найпо нішому  ия ленню с оїх сил і можли остей. 

Отже,  огніти ний  омпонент по инен забезпечити необхідну 

теоретичну гото ність учителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі ,  ільне  олодіння  чителем на ич ами роботи з інформаційними 
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об’є тами, я і  ідпо ідно  пли ають на на ич и  дос оналення професійних 

знань і умінь, знання міжпредметних з ’яз і  тощо. Рі ень роз ит у цього 

 омпонента  изначається по нотою, глибиною, системністю знань учителя   

його предметній галузі.  

Форму ання знань не може бути самоціллю. Вони по инні бути 

за едені   систему, що ст орює необхідну передумо у для отримання й 

застосу ання професійних умінь.  

С ладність, динамічність, багатобічність, т орчий хара тер 

педагогічної діяльності   процесі форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі  обумо лює необхідність с ідомого й т орчого застосу ання 

різноманітних прийомі  і способі  роботи, аналізу та пошу у оптимальних 

шляхі  удос оналення на чально- ихо ного процесу з ураху анням 

 он ретних умо , особли остей  оле ти у дітей молодшого ш ільного  і у, 

інди ідуальних особли остей учні , рі ня їх дош ільної підгото  и.Усе це 

передбачає сформо аність у майбутнього педагога пе них педагогічних 

умінь із форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

Я    ажає О. Абдуліна,  ожне педагогічне  міння розглядається я  

пе на су упність інтеле туальних і пра тичних дій, цілеспрямо аних і 

 заємопо ’язаних, я і  и онуються   пе ній послідо ності. І хоча зміст 

 ожного педагогічного  міння є  ідносно стій им,  и онання  ожної дії   

пра тичній діяльності  чителя залежить  ід  он ретних умо  (особли остей 

 ласу, о ремих учні  та ін.) і, отже, має т орчий хара тер, що зумо люється 

т орчим хара тером педагогічної праці [1]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури по аза  (С. Кондратьє а, 

Н. Кузьміна, А. Мар о а, Л. Мітіна, В. Сластьонін, Л. Спірін), що діяльність 

учителя спрямо ана на прое ту ання,  онструю ання на чального процесу та 

його здійснення. Виходячи з того, що загальнопедагогічні  міння я ляють 

собою осно у спеціальних умінь, а спеціальні, специфічні  міння є 

 ідображенням інтегральних, спираючись на стру туру діяльності  чителя, 

то  сі  міння, я ими має о олодіти молодий учитель у процесі професійної 

підгото  и для форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , можна 

поділити на: гностичні (уміння поширю ати с ої знання,  и чати дос ід 

 олег, аналізу ати с ій  ласний дос ід або дослідження учні , на чального 

процесу та результаті  педагогічної діяльності); прое ту альні (уміння, я і 

по ’язані з аналізом  ласної діяльності та прое ту анням на чально-

 ихо ного процесу); конструктивні (уміння  ідбирати та розробляти 

 омпозиції змісту інформації); комунікативні (уміння, я і необхідні для 

 заємодії та  пли у   динаміці педагогічного процесу і я і є умо ою 

забезпечення передачі інформації   процесі педагогічного спіл у ання); 

організаторські (уміння організо у ати с ою діяльність і діяльність учні  

 ідпо ідно до поста лених цілей). Усі ці  омпоненти не тіль и 

 заємопо ’язані між собою, але іноді й досить сильно перетинаються. Усі 

 омпоненти педагогічної діяльності ут орюють цілісну динамічну стру туру, 
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  я ій одні  омпоненти  ідіграють про ідну роль, інші – другорядну, 

підпоряд о ану [115; 272]. 

У стано ленні майбутнього  чителя почат о их  ласі  голо ну роль 

 ідіграють гностичні уміння, я і я ляють собою с оєрідний стрижень усіх 

 ищеназ аних. Він   лючає   себе  и чення й аналіз особли остей процесу 

та результаті  особистої діяльності,  и чення й аналіз діяльності та здатності 

 пли у на інших людей з ураху анням їх  і о их і типологічних 

особли остей. 

Ви чення дитини – осно а розуміння її  нутрішнього с іту. Воно дає 

 чителю можли ість пояснити причини по едін и, побачити шляхи 

 дос оналення  ихо ання та на чання. Об’є том  и чення має бути та ож 

родина. Учителю необхідно знати  ихо ні можли ості родини, ста лення 

бать і  до  ихо ання дитини, міру участі обох бать і  та інших члені  

родини, особли ості родинного мі ро лімату, для того щоб на осно і цього 

буду ати  ласну діяльність із форму ання духо ного здоро ’я дітей. 

Гностичні  міння я ляють собою  міння, за допомогою я их учитель 

 и чає дитину (її  і о і, інди ідуальні особли ості, особистісні я ості, 

 заємо ідносини з одноліт ами, дорослими, ступінь емоційного 

благополуччя та ін.),  оле ти  у цілому. 

Гностичні  міння педагога – це  міння: добу ати но і знання з різних 

джерел, із дослідження  ласної діяльності; самостійно працю ати з різними 

джерелами інформації;  иділяти голо не, істотне при  ідборі та побудо і 

на чального матеріалу та його  и ладення; аналізу ати педагогічні ситуації, 

формулю ати педагогічні задачі; добу ати но і знання, я і необхідні для їх 

проду ти ного  ирішення, аналізу ати роз ’язання та результати, зіста ляти 

результат, я ий шу али, і реальний; логічно мір у ати та про одити логічні 

обчислення; здійсню ати пошу о у, е ристичну діяльність;  и чати, 

узагальню ати та  про аджу ати передо ий дос ід [115]. 

Багато цінного   пізнанні учні  та їх родин педагогу дають 

цілеспрямо ані спостереження, бесіди, розпо іді бать і , дітей (про режим 

дня, про домашню працю, про читання  ниг тощо),  ід іду ання родини, 

об’єднанні с ята, трудо а діяльність дітей, учителі  і бать і . 

Гностичні  міння тісно по ’язані з процесами сприйняття (перцепцією) 

та базуються на перцепти них уміннях, тобто  міннях учителя спостерігати, 

підмічати помил и при  и онанні учнями  пра . 

Володіння гностичними  міннями допомагає  чителе і у процесі 

 и чення передо ого педагогічного дос іду, я ий безпосередньо 

спостерігається або публі ується у  иданнях, з метою запозичення методі , 

прийомі  ос ітньої роботи. 

На дум у Н. Кузьміної, В. Сластьоніна та інших дослідни і  

педагогічний процес не може ефе ти но здійсню атися без аналізу та оцін и 

 он ретних умо  його організації, глибо ого  и чення особли остей 

по едін и дитини та роз ит у дитячого  оле ти у. 
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Отже, до с ладу гностичних  ходять уміння: спостерігати, аналізу ати 

й оціню ати діяльність дітей і  чителя; діагносту ати рі ень роз ит у, 

 ихо ання та на чання молодших ш олярі ; оціню ати методичне 

забезпечення педагогічного процесу; робити  исно  и,  носити  он ретні 

пропозиції з його  дос оналення. 

Проектувальні вміння – плану ання  урсі , я і  и чають у почат о ій 

ш олі   передбаченні можли их труднощі  із бо у учні  при зас оєнні їх, у 

знаходженні методі  і методичних прийомі , я і необхідні для подолання 

труднощі  учнями, у  изначенні найбільш раціональних  иді  діяльності 

учні , я і сприяють успішному о олодінню знаннями, уміннями та 

на ич ами,   умінні  орегу ати с ою діяльність,  иходячи з реа ції 

молодших ш олярі  на  и ладання, у  иборі ілюстрати ного матеріалу, у 

диференціації підходу при на чанні учні .  

Прое ту альні  міння доз оляють педагогу розробляти прое т 

ос ітньо- ихо ної роботи, тобто, по-перше, пере ладати на педагогічну мо у 

цілі на чання й  ихо ання   процесі  и чення  урсу «Осно и здоро ’я», їх 

ма симальну  он ретизацію та обґрунту ання способі  їх поетапної 

реалізації; значення з ’яз у цього  урсу з іншими предметами, я і 

 и чаються   почат о ій ш олі;  по-друге,  изначати зміст і  иди діяльності, 

здійснення я их учнями забезпечить роз ито  я остей і стані , що 

прогнозуються. При цьому  ажли о передбачити сполучення різних  иді  

діяльності й про едення спеціальних заході   ідпо ідно до поста лених 

за дань. Плани ос ітньо- ихо ної роботи можуть бути перспе ти ними та 

операти ними (до останніх  ідносяться плани уро і  і  ихо них заході )  

[82]. 

Прое ту альні  міння   лючають у себе: здійснення перспе ти ного 

плану ання стратегічних, та тичних і операти них за дань і способі  їх 

 ирішення; передбачення можли их  аріанті   ирішення системи 

педагогічних задач протягом усього на чального часу, на я ий  едеться 

плану ання; намічати результати, я і необхідно досягти по за інченні 

 и онання тієї чи іншої роботи; на чити учні  ста ити та реалізо у ати цілі 

самостійної роботи; намічати ціль на чальної роботи, плану ати її 

досягнення, передбачу ати можли і труднощі; прое ту ати зміст на чальних 

предметі ; прое ту ати  ласну педагогічну діяльність [115]. 

Прое ту альні  міння  бачають: пере едення мети і змісту ос іти й 

 ихо ання    он ретні педагогічні за дання; ураху ання у  изначенні 

педагогічних за дань і  ідборі змісту діяльності учні  їх потреб і інтересі  у 

процесі форму ання духо ного здоро ’я, можли остей матеріальної бази, 

с ого дос іду й особистісно-діло их я остей;  изначення  омпле су 

домінуючих і другорядних за дань для  ожного етапу форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі ;  ідбір  иді  діяльності, аде  атних 

поста леним за данням, плану ання системи спільних т орчих спра ; 

плану ання інди ідуальної роботи з учнями з метою подолання ная них 

недолі і  у роз ит у їхніх здібностей, т орчих сил і обдару ань;  ідбір 
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змісту, форм, методі  і засобі  форму ання духо ного здоро ’я   їх 

оптимальному сполученні; плану ання системи прийомі  стимулю ання 

а ти ності учні  і стриму ання негати них  ия лень у їхній по едінці; 

плану ання роз ит у  ихо ного середо ища та з ’яз і  із бать ами й 

громадсь істю [234]. 

Усе це має  ажли е значення у форму анні духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Це багатомірний феномен, я ий формується протягом 

ш ільного дня у процесі  и чення  сіх на чальних предметі . Але про ідним 

є  урс «Осно и здоро ’я», метою я ого є форму ання   учні  с ідомого 

ста лення до с ого здоро ’я, о олодіння життє ими на ич ами здоро ого 

способу життя та безпечної для здоро ’я по едін и. 

У ході професійної діяльності  читель по инен, перш за  се, залучити 

дітей у різні  иди на чальної діяльності, щоб діти були її а ти ними 

учасни ами. А це, у с ою чергу,  передбачає не тіль и передачу на чальної 

інформації учням, а й ст орення позити ної моти ації на її отримання   

дітей.  

Конструктивні вміння діяльності майбутнього  чителя  ідзначаються: 

 ідбором і розроб ою  омпозиції змісту інформації; прое ту анням 

діяльності учня, у процесі я ої необхідна інформація з форму ання 

духо ного здоро ’я буде зас оєна ма симально ефе ти но; прое ту анням 

 ласної майбутньої діяльності. У з ’яз у з цим учитель по инен уміти: 

 ідбирати матеріал для заняття, урахо уючи  і о і особли ості дітей 

молодшого ш ільного  і у,  иділяти  узло і поняття та за ономірності   

ньому, знаходити пра ильне спі  ідношення фа тичного й теоретичного 

матеріалу на даному занятті, приділяючи значну у агу пра тичній діяльності, 

у я ій учні мають бути а ти ними учасни ами,  плану ати логічні переходи 

 ід одного етапу занять до іншого, розташу ати теоретичний матеріал  ід 

лег ого до більш с ладного, програ ати різні  аріанти побудо и занять   

умо ах чинної на чальної програми, пе ного часу, протягом я ого по инна 

бути роз ’язана  он ретна задача,  ідбирати форми організації, методи та 

засоби на чання, робити  исно  и з даної теми, спираючись на з ’язо  із 

життям, та здійснити перехід до наступної,  омпозиційно буду ати заняття, 

я і не схожі одне на одне [115]. 

На чання не по инно з одитися тіль и до процесу передачі учням 

пе ної суми по ідомлень, я і передбачені програмою,  оно має бути націлене 

на форму ання особистості учня (його с ітогляду, духо ності, загального 

роз ит у, т орчих здібностей, пізна альної самостійності,  заємопо аги, 

 заєморозуміння тощо). Учитель по инен уміти  изначати чіт о  иражену 

 он ретну ціль  ожного заняття, а разом із цим засоби та методи, я ими  ін 

буде  ористу атися для успішного форму ання духо ного здоро ’я. Усе це 

допомагає підтриму ати інтерес до на чання   молодших ш олярі , а значить 

і успішність форму ання пе них знань і  мінь. 

Для здійснення с оїх цілей і за дань учитель по инен  олодіти 

організаторськими вміннями, я і реалізуються через організацію інформації 
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  процесі її по ідомлення учням і організацію різних  иді  діяльності учні  

та им чином, щоб результати  ідпо ідали цілям системи  ласної діяльності 

та про едення її   процесі  заємодії з учнями. Взаємодія передбачає 

об’єднання, інтеграцію члені   заємодіючої групи та  пли  на групу 

педагога-організатора, я ий забезпечує цю інтеграцію. Інтеграція я ляє 

собою організаторсь у діяльність, я а спрямо ана на  раху ання,  онтроль, 

устано лення інди ідуальної  ідпо ідальності та ін. 

У з ’яз у з цим учитель по инен уміти плану ати с ій час, 

організо у ати інди ідуальну роботу дитини,  оле ти ну діяльність учні , 

здійсню ати  заємодію з учнями   на чальній роботі. 

Та им чином, організаторсь і  міння – це  міння: організо у ати 

групо у та інди ідуальну роботу учні  з ураху анням усіх чинни і ; 

організо у ати інди ідуальні та про одити діло і на чальні ігри, дис усії, 

тренінги;  еру ати психічним станом учні  на на чальних заняттях; 

діагносту ати пізна альні можли ості та результати пізна альної діяльності; 

оціню ати результати на чальної роботи,  ідпо ідність досягнутого рі ня 

нормати ному; організо у ати зас оєння на чального матеріалу  ідпо ідно 

до програмних  имог і потенційних можли остей учні ; здійсню ати 

 оре цію на чальної діяльності. 

Та а діяльність  имагає сформо аності   педагога організаторсь их 

умінь, я і спрямо ані на упра ління діяльністю учні , є стрижнем його 

діяльності, ос іль и за дя и цьому учень  иступає я  рі нопра ний суб’є т 

діяльності,  заємодіє з на  олишнім с ітом я  носій  ласної с ідомості, 

 ласної  олі й пе ного ста лення до оточення [234].  

Процес стано лення особистісного роз ит у молодших ш олярі  не є 

ізольо аним. Він тісно по ’язаний з його соціальним і загальнопсихічним 

роз ит ом. У процесі стано лення особистості   результаті  заємодії емоцій, 

почутті , моральних знань, на ичо  і з ичо   ини ають специфічні для 

морального, а значить, і духо ного, форму ання най ажли іші особистісні 

но оут орення. Зас оєння молодшим ш олярем моральних  заємин 

передбачає пе ний ступінь роз ит у   нього до ільності, самооцін и, 

моти аційної та емоційної сфер. 

Тому сформо аність організаторсь их умінь доз оляє  чителю 

ма симально сприяти роз ит у   учні   пе неності у с оїх силах, 

 ід ритості, гуманності, що є запору ою форму ання їх духо ного здоро ’я. 

Дуже  ажли им є  міння та  організу ати на чально- ихо ний процес, щоб 

учень сам  иступа  у ньому я  а ти ний суб’є т пе них моральних стосун і  

і  чин і , ос іль и тіль и та  можли е його особистісне зростання, при 

цьому, щоб ці ситуації були особистісно значущими для дитини та емоційно 

нею пережи алися. 

Успіх на чальної роботи у форму анні духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі  по ’язаний з  и ористанням емоційного чинни а, а ти ізацією 

пізна ального інтересу та пізна альної а ти ності, емоційної 

сприйнятли ості, ст орення позити ного емоційного  лімату   ш ільному 
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педагогічному середо ищі. Природна здатність сприймати спра едли ість 

уможли лює знаходження учнем при оду для роздумі  про прагнення, 

 ідчуття й емоції. Тому о олодіння знаннями, форму ання погляді  і 

пере онань можли е за умо и доброзичли ого і сприйнятли ого емоційного 

стану [104]. 

Майбутній учитель по инен уміти та  організу ати на чально-

 ихо ний процес, щоб  ін  ідпо іда  емоційному стану, інтеле туальним і 

духо ним я остям учні . На чальна інформація має пробуджу ати емоції і 

 ідчуття   учні  [104].  

Формуючи духо не здоро ’я молодших ш олярі , слід зау ажити, що 

цей процес  ідбу ається не тіль и на уроці, а й у позаурочний та   

поза ласний час. Однією з на чальних форм, я і було б доцільно 

 и ористо у ати, є уро и-е с урсії. Конта т із природою дає можли ість 

 ихо ати у ш олярі   ідчуття дбайли ого ста лення до на  олишнього 

середо ища, до природних надбань.  Адже  оли людина набула  міння 

спостерігати, досліджу ати  се, що її оточує, це на чить її любити рідний 

 рай, с ою Бать і щину. 

Майбутній учитель по инен мати пе ні організаторсь і  міння, я і 

спрямо ані на організацію стосун і  ш олярі  з дорослими, ро есни ами, 

то аришами та іншими людьми, щоб у них була  тілена модель тих 

моральних я остей, я ими  они по инні о олодіти (спі чуття, по ага, 

 ідпо ідальність, турботли ість про інших тощо). 

Важли е значення для форму ання духо ного здоро ’я під час 

організації на чально- ихо ного процесу є інтера ти ні методи на чання, я і 

сприяють організації спі робітницт а учня з педагогом і одноліт ами, 

забезпечують ефе ти ну суб’є т-суб’є тну  заємодію учасни і  

педагогічного процесу,  ід ри ають для учні  можли ості  стано лення 

чуйних,  ідданих  заємин, доз оляють реалізо у ати природне прагнення 

 ожного до спіл у ання, сприяють досягненню учнями  исо их результаті  

зас оєння знань та форму ання  мінь [203]. 

 Інтера ти не на чання має с оєю метою ст орити та і умо и 

на чання, за я их  ожен учень  ідчу ає с ою успішність, інтеле туальну 

спроможність. Воно ґрунтується на а ти ній  заємодії  сіх учні , тобто це 

на чання   спі праці. Організація інтера ти ного на чання передбачає 

моделю ання життє их ситуацій,  и ористання рольо их ігор, спільне 

роз ’язання проблемних ситуацій тощо. 

З огляду на предмет нашого дослідження слід з ернути у агу на 

чинни и, я і  пли ають на психологічний стан і здоро ’я учні .  

Та ими чинни ами, я і позити но  пли ають на ш олярі , є: здатність 

до спі чуття, емпатії; здатність до рефле сії; уміння  олодіти с оїми 

емоціями, долати дистрес, ш ид о й результати но при одити себе   

необхідний психофізіологічний стан: уміння ефе ти но слухати, упра ляти 

діалогом, підтриму ати з оротний з ’язо  із партнером; проя  пошу о ої 

а ти ності; толерантність. До чинни і , що негати но  пли ають на учні , 
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 ідносяться: а торитарність,  атегоричність, без омпромісність; 

нестриманість, запальність, роздрато аність, імпульси ність; байдужість, 

емоційна холодність, дистанцьо аність; недоброзичли ість,  орожість [236]. 

Отже, досить  ажли е значення для майбутнього  чителя мають 

комунікативні вміння, я і хара теризуються стосун ами    оле ти і та 

розглядаються у д ох аспе тах:  заємини по горизонталі (педагог – учень); 

 заємини по  ерти алі ( ері ни  педагогічної системи – партнер по 

діяльності). 

Комуні ати ні  міння  ажли і тому, що учень може на читися будь-

чого, я що  ін  ирішує за дання сам. Вони необхідні  чителю для 

спону ання учні  до діяльності, до самостійного подолання труднощі  у ній, 

для  орегу ання діяльності – що пра ильно, а що і чому непра ильно [237].  

Загальнопедагогічні  омуні ати ні  міння   лючають у себе: уміння 

 ступати   позити ний емоційний  онта т;  стано лю ати та підтриму ати 

емоційний та діло ий  онта т; спонтанно спіл у атися; слухати та розуміти 

партнера по спіл у анню;  заємодіяти з партнером; аде  атно сприймати 

настрій  оле ти у;  еру ати у агою  оле ти у [238]. 

До  омуні ати них умінь  ідносяться  міння буду ати  заємодію учні  

і  чителя залежно  ід цілей, змісту, форм організації, методі  на чання; 

інди ідуально  пли ати на учні  у ході фронтального  и ладення 

на чального матеріалу;  стано лю ати доброзичли і стосун и з учнями; 

 иробляти єдину дум у про пра ильний  ибір дії, по едін и; моти у ати 

учасни і  процесу до майбутньої діяльності. 

У психолого-педагогічній літературі  омуні ати ні  міння 

розглядаються я   міння  ербального спіл у ання та  міння педагогічної 

техні и – перцепти ні  міння. 

Зо рема, перцептивні  міння я  здатність сприймання, розуміння іншої 

людини доз оляють педагогу: глибо о прони ати у природу людини, 

 изначати її інди ідуальні особли ості, тип темпераменту, хара теру, 

 нутрішній стан особистості; аде  атно сприймати та інтерпрету ати 

інформацію  ід спі бесідни а; бачити голо не   іншій людині,  изначати її 

ста лення до моральних цінностей; протистояти стереотипам сприйняття 

людини [25]. 

Успішне  еру ання педагогічним спіл у анням до сприйняття 

інформації  имагає умінь: розподіляти у агу та підтриму ати її стій ість; 

 ибирати стосо но до  ласу та о ремих учні  найбільш оптимальний спосіб 

по едін и та спіл у ання, я ий би забезпечу а  гото ність до сприйняття 

інформації, допомага  знімати психологічний бар’єр  і у та дос іду, 

наближу а  учня до  чителя; аналізу ати  чин и  ихо анці , бачити за ними 

моти и, я ими  они  еруються,  изначати їх по едін у   різних ситуаціях; 

ст орю ати дос ід емоційних пережи ань учні , забезпечу ати атмосферу 

благополуччя    ласі [234]. 
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Формуючи духо не здоро ’я молодших ш олярі , майбутній учитель 

по инен  олодіти уміннями  пли у на психологічний  стан і здоро ’я учні  у 

цілому. 

Та им чином,  ажли е значення для майбутнього  чителя   ході 

 стано лення з оротного з ’яз у   процесі спіл у ання мають емпатійні 

процеси, я і  ини ають під час  заємодії педагога та учні . Емоційний 

обернений з ’язо  досягається через уміння за по едін ою учні , за їх очима 

та обличчями розуміти загальний психологічний настрій  ласу;  ідчу ати   

процесі спіл у ання настання моменту зміни   емоційному стані учні , їх 

гото ність працю ати; с оєчасно бачити  и лючення о ремих учні  із 

загальної діяльності [234]. 

Здатність до спі пережи ання не тіль и під ищує аде  атність 

сприйняття «іншого», але й  еде до  стано лення ефе ти них, позити них 

 заємо ідносин з учнями. За  изначенням В. Жура льо а, емпатія – це 

здатність емоційно сприймати іншу людину, прони нути   її  нутрішній с іт, 

прийняти її з усіма її дум ами та почуттями [67]. 

Значимість учителя   ш олі залежить не лише  ід знання ним с ого 

предмета, я ості його  и ладання, але й  ід його особистості, багатст а 

 нутрішнього с іту, професійної позиції   процесі на чання та спіл у ання з 

дітьми. К. Вентцель   ажа  за данням істинного  чителя допомогти 

«молодій душі дозріти й народитися для  ільного самостійного життя». 

Цього за дання  читель «не досягне нія ими уро ами, а лише особистим 

 ільним духо ним спіл у анням, за я ого  читель і учень тісно зли аються 

 оєдино, у єдиному спільному і пристрасному пошу у істини,  раси і добра» 

[40]. У цій  заємодії значущим є не лише знання предмета, техні а 

 и ладання, але й емоційний настрій  чителя, його здатність розуміти учня, 

стимулю ати  ласним при ладом його потреби   особистісному зростанні, у 

збагаченні  нутрішнього с іту [104]. 

Вагоме значення у форму анні духо ного здоро ’я  ідіграє ста лення 

 чителя до самого себе, ос іль и  читель – це друга людина після бать і , на 

я у прагне бути схожою майже  ожна дитина   молодшому ш ільному  іці. 

Він має  олодіти  мінням одягатися, слід у ати за с оєю зо нішністю, 

поста ою. 

Культура зо нішнього  игляду формується з раннього  і у, а потім 

здійснюється процес її роз ит у,  дос оналення. Майбутній учитель по инен 

добре ус ідомлю ати, що його зо нішність «працює на педагогічний 

процес», що необхідно  онтролю ати себе   цьому плані постійно, по и не 

з’я иться з ич а за жди гарно  иглядати, мати с ій непо торний стиль, образ 

[48]. 

Імідж – образ, я ий с ладається не тіль и із зо нішнього  игляду 

(одяг, при раси, зачіс а, ма іяж), але й з уміння  ористу атися парфумами, 

го орити, рухатися, поста и, ходи тощо. Усе це ст орює образ людини. Тому 

імідж – це обо ’язо   ожної людини, я а себе по ажає, а тим більше – 

учителя [51]       
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Разом з тим  чителе і недостатньо лише знати  имоги до с оєї 

зо нішності, треба  й уміти її ст орити. Найголо ніше, щоб учні побачили 

упе неність учителя у собі. 

Ос іль и  читель постає перед учнями я  носій моральних  имог,  они, 

  с ою чергу,  ису ають  имоги до нього, бажаючи бачити   ньому при лад 

для насліду ання. 

Особистість учителя, його хара тер, система його  заємини є для учні  

при ладом,  зірцем для насліду ання, причому цей  зірець не має бути 

паси ним. Педагогічні  имоги  и онуються дітьми тіль и за умо и, я що 

 они одночасно є  имогами  чителя до самого себе. Учитель оцінює знання 

та  чин и учні  і тим самим сприяє форму анню   них самооцін и. Але учні 

теж оцінюють учителя. Особли у у агу учні приділяють спра едли ості 

 имог учителя, його педагогічному та ту.  

Кожний процес на чання та  ихо ання молодших ш олярі  

починається з  ису ання  имог і не може здійсню атися без них. Вони є 

с ого роду «підпор ами» для учні  у процесі їх роз ит у. Не имогли ого 

 чителя учні не по ажають. Водночас  имоги  чителя приймаються учнями 

тіль и   тому  ипад у,  оли  они бачать опору цим  имогам   його 

особистості та хара тері самого  чителя. Ось чому  имогли ість учителя до 

себе та інших я  риса хара теру стає  ажли ою умо ою успішності 

педагогічної діяльності [115]. 

У форму анні духо ного здоро ’я молодших ш олярі   ели у роль 

 ідіграє сло о  чителя. Підт ердження тому знаходиться у та их постулатах   

[104]: 

- «той, хто го орить, змінює стиль і спосіб,  читель ст орює 

емоційно-психологічний  лімат, формує особистість учня»; 

- «у діалозі народжується істина» (учням не пропонуються гото і 

знання,  они залучаються до пошу у істини через діалог, дис усію, у 

 оле ти ному розумо ому процесі доходять пе них  исно  і ); 

- «у мо ленні  дос оналюється  ся людина» (за допомогою сло а, 

стилю мо и, її  иразності збагачується особистість учня, змінюється стиль і 

спосіб його життя). 

Сло о  чителя допомагає гармонізу ати інтеле туальний і емоційний 

аспе ти   на чанні. М. Сперансь ий   ажа  особу  чителя, одним із діє их 

засобі   пли у на душі та емоційний с іт учні . А Ф. Фенелон ре оменду а : 

«Знаходьте  сі засоби, щоб зробити для  ихо анця приємним усе, що  и  ід 

нього  имагаєте. Не на одьте на себе без  райньої потреби, грізний і су орий 

 игляд, я ий змушує дитя трепетати, -–  и не зробите його більш 

розсудли им» [4]. 

Отже, сформо аність  омуні ати них умінь має  ели е значення для 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

Загалом, формуючи духо не здоро ’я молодших ш олярі , учитель 

по инен про одити постійний аналіз і осмислення с оєї діяльності, що 

 имагає  ід нього сформо аності аналітичного  омпонента гото ності. 
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Рефлексивно-корегувальний компонент  

Професійно-педагогічна діяльність у сучасній ш олі хара теризується 

но ими рисами – участю педагогі    організації та про еденні дослідно-

е спериментальної роботи, дисемінацією інно аційного дос іду, 

прое ту альною діяльністю. Кожен педагог по инен бути адапто аним до 

змін у професійній діяльності,  олодіти сформо аною здатністю розуміння 

самого себе та на  олишнього середо ища, бути гото им до постійної 

самоос іти та пра тичної діяльності. У з ’яз у з цим слід зазначити, що 

 ажли им і необхідним  омпонентом у стру турі педагогічної гото ності є 

рефлексія я  пізнання й аналіз педагогом я ищ  ласної с ідомості та 

діяльності, іна ше  ажучи, погляд на  ласну дум у та дію з іншого бо у 

[198]. 

 У психолого-педагогічній літературі рефлексія розглядається я  

« нутрішня психічна діяльність людини, спрямо ана на осмислення с оїх 

 ласних дій та стані ; самопізнання людиною с ого духо ного с іту»[25]. 

Здатність до професійно-педагогічної рефле сії  изначається я  

су упність та их умінь, я  уміння переходити із простору розумо ої або 

організаційної діяльності у простір  иділення, аналізу та прое ту ання 

способу цієї професійної діяльності; уміння фі су ати результати аналізу у 

 ласних схемах та уя леннях, а зміну цих схем та уя лень 

(перепрое ту ання) робити змістом  ласної професійної діяльності [75]. 

В. Сластьонін ст ерджує, що зміст рефле сії  ідмінний на різних 

етапах педагогічної діяльності. Отже, зміст  ожного наступного етапу 

рефле сії  изначається її результатом на попередньому етапі. 

Педагогічна рефле сія я  аналіз педагогічної діяльності допомагає 

педагогу поди итися на с ою працю з позиції іншої людини, роз инути 

 ідпо ідне ста лення до неї, посісти позицію поза нею, над нею з метою 

 ироблення судження про неї. Педагогічна рефле сія  изначає ста лення 

педагога до самого себе я  до суб’є та професійної діяльності, передбачення 

себе   різних педагогічних ситуаціях. Здатність порі ню ати, спі ста ляти 

 ласне бачення себе з оцін ами інших учасни і   заємодії допомагає 

педагогу ус ідомити те, я им  ін є   дійсності, я  сприймається й оцінюється 

іншими людьми. Педагогічна рефле сія – це не просто знання і розуміння 

педагогом самого себе, але й з’ясо у ання того, нас іль и й я  інші (учні, 

 олеги, бать и) знають і розуміють його, його особистісні  ласти ості, 

емоційні реа ції,  огніти ні уя лення тощо [134].  

Виділення рефле си них умінь із низ и серед інших умінь, я ими 

по инен  олодіти  читель, обумо лено цілою низ ою причин. Перш за  се 

тим, що аналіз результаті  педагогічної діяльності без ретельного аналізу 

умо  їх отримання не може   ажатися нормою. Добре  ідомо, що  исо і 

результати   педагогічній діяльності можуть бути отримані я  за рахуно  

істотного збільшення часу на  ирішення на чально- ихо них за дань, та  і за 

рахуно  пере антаження учні  і  чителі . Для педагога  ажли о  стано ити, 

у я ій мірі я  позити ні, та  і негати ні результати є слідст ом його 
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діяльності. З ідси  ини ає необхідність   аналізі  ласної діяльності, я ий 

 имагає пе них умінь аналізу ати: пра ильність постано  и цілей, їх 

«пере едення»     он ретні задачі та аде  атність  омпле су домінуючих і 

підрядних за дань, я і  ирішу ались,  ихідним умо ам; стан змісту 

діяльності  ихо анці  заданням, я і були поста лені; ефе ти ність методі , 

прийомі  і засобі  педагогічної діяльності,  я і були застосо ані; 

 ідпо ідність тих форм, я і  и ористо у ались,  і о им особли остям учні , 

змісту матеріалу; причини успіхі  і не дач, помило  і ус ладнень у ході 

реалізації поста лених за дань на чання та  ихо ання; дос ід с оєї 

діяльності   його цілісності та  ідпо ідності до  ритерії  і ре омендацій, я і 

 ироблені нау ою [234]. 

Рефле си ними  міннями  чителі  почат о их  ласі , я і сприяють 

здійсненню ними успішної на чально- ихо ної роботи, є: уміння  ирішу ати 

професійну проблему різними способами: чим більше ідей, тим легше 

прони нути   суть проблеми; уміння моделю ати різні результати 

роз ’язання професійної проблеми; уміння інтуїти но  ідчу ати протиріччя, 

я і  ини ають у ході роз ’язання професійної проблеми; уміння  ибрати  

оптимальний спосіб та результат  ирішення професійної проблеми, 

спираючись на інтуїцію й аналіз усіх «за» і «проти»; уміння с оєчасно 

 ия ляти помил и та лі  іду ати їх (у дитячому  оле ти і, особли о дітей 

молодшого ш ільного  і у; при  ия ленні помил и  чителю слід не 

 ід ладати її на потім, а усунути її  ідразу, тому що одна незначна 

не ирішена помил а може приз ести до інших, я і посилять подальший хід 

роз ’язання і приз едуть до небажаного результату); уміння аналізу ати с ої 

дії; уміння про одити самоаналіз (доз оляє прони нути у с ій  нутрішній 

с іт і  ро  за  ро ом підніматися по сходах духо ного сходження та 

пізнання, що дає можли ість учителю бути   гармонії із самим собою та з 

на  олишнім с ітом, допомагає усунути розбіжність між почуттями, 

дум ами, сло ами та діями) [225]. 

Постійний аналіз  ласної педагогічної діяльності  имагає  ід учителя 

роз иненої самос ідомості. Важли ими по азни ами сформо аності 

самос ідомості особистості є: самооцін а ( ритичне ста лення людини до 

 ласної діяльності, дій, здібностей, почутті ), самоаналіз (розумо ий 

розподіл особистістю с оїх стані , особли остей, дій,  чин і  на о ремі 

с ладни и й устано лення причинно-наслід о их з ’яз і  між цими 

с ладни ами та  середині них), самопізнання (с ладний процес  изначення 

особистістю с оїх можли остей, здібностей, рі ня роз ит у необхідних 

я остей та реалізації т орчого потенціалу   діяльності та по едінці), 

самоспостереження (спостереження людини за с оїм  нутрішнім станом, 

пережи аннями, по едін ою, діяльністю; це безоціночна фі сація фа ті , що 

на опичуються з а ті  самосприймання та самопочуття) [153; 25; 229]. 

Ю. Каптен  изначає духо ність я  уміння дос онало  олодіти 

рефле сією,  еру ати с оєю психі ою та розумом, бути господарем, а не 

рабом с оїх думо  і емоцій, писа : «….Духо ність за с оєю суттю є 
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пробудження  нутрішньої дійсності нашої суті, нашої душі, –  нутрішнє 

бажання пізнати,  ідчути себе» [94]. 

Я  зазначають психологи, зас оєння рефле си них умінь сприяє 

гармонійному об’єднанню ліній особистості: те, що ми го оримо, те, я  ми 

діємо, те, про що ми думаємо, те, у що ми  іримо. 

Несформо аність рефле си них умінь негати но  пли ає на процес 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . Я що самооцін а 

 чителя за ищена, то це  ідби ається на його спіл у анні з дітьми. Він 

агреси ний, надмірно  ритичний у с оїх оцін ах,  атегоричний, упертий, 

прямолінійний. Учитель не має здібності до діалогічного спіл у ання, 

само онтролю, спі пережи ання, спі чуття, розуміння іншої людини [153]. 

Людям із неаде  атно заниженою самооцін ою хара терні  ідчуття 

самотності, безпорадність, м’я отілість, пристосо ницт о, лицемірст о, 

залежність  ід думо  інших, нестій ість   оцін ах,  нутрішня суперечли ість 

[153]. 

Неаде  атність самооцін и педагога та ож про о ує проблемні 

ситуації,  онфлі тні стосун и з оточуючими людьми. Це стає переш одою на 

шляху до форму ання духо ного здоро ’я. Особли о негати но це  пли ає на 

стосун и педагога з учнями, аж до нанесення психічних тра м і  ини нення   

учні  дида тогеній (психічних тра м, джерелом я их є педагог, його 

непо ажне, упереджене ста лення до учня) [153].  

Особистість, я а має аде  атну самооцін у, я  пра ило, 

хара теризується гнуч істю,  ідсутністю  атегоричності, толерантністю, 

здатністю  рахо у ати дум и інших і їхні інтереси, що надто  ажли о для 

будь-я ої професійної діяльності, а особли о для педагогічної, де об’є том 

 пли у є людина,  отра роз и ається. Людина з аде  атною самооцін ою 

здатна зберігати рі но агу у  аж их і  онфлі тних ситуаціях, що є стимулом 

особистісного зростання – для під ищення почуття  ідпо ідальності, 

ус ідомлення с оєї значущості, роз ит у саморегуляції (упра ління с оїми 

емоціями, реа ціями, по едін ою). Постійне  ульти у ання   собі та ої 

 нутрішньої стій ості дає но і імпульси для само ихо ання та самороз ит у 

[153]. 

Отже, суть і зміст процесу форму ання рефле си них умінь учителя 

почат о их  ласі  поєднує   собі принцип рефле си ного роз ит у 

спеціаліста на різних рі нях – міжособистісному, міжгрупо ому, 

міжрольо ому, між різними інди ідуальними та загально ультурними 

цінностями. 

Отже, розглянуті стру турні  омпоненти – моти аційно-ціннісний 

 омпонент; знаннє о-пра тичний   омпонент, рефле си но- орегу альний 

 омпонент гото ності майбутнього  чителя до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі . 

Духо не здоро ’я майбутнього  чителя почат о ої ш оли є метою й 

результатом с ладного процесу його форму ання. Тому  изначенням  

гото ності майбутніх учителі  до форму ання духо ного здоро ’я є 



64 
 

обґрунту ання  ідпо ідних  ритерії , по азни і  і рі ні  сформо аності 

досліджу аної я ості. 

У загальному розумінні діагности а – це особли ий  ид пізнання, я ий 

знаходиться між нау о им знанням суті та  изначенням одиничного я ища. 

Результат та ого пізнання – діагноз, тобто  исно о  про належність суті, я а 

 иражена   одиничному  стано леному нау ою  ласі [66]. 

Поняття «педагогічна діагности а» було запропоно ане К. Інген ампом 

з аналогією з медичною та психологічною діагности ою   межах одного 

нау о ого прое ту. Учений  изначи  педагогічну діагности у я  засіб, я ий 

сприяє  ия ленню передумо , умо  і результаті  педагогічного процесу з 

метою його оптимізації [79]. 

У наш час існують різні підходи до  изначення педагогічної 

діагности и. Та , І. Подласий розглядає педагогічну діагности у я  

«дослідниць у процедуру», я а спрямо ана на «прояснення» умо  і обста ин, 

у я их буде проті ати педагогічний процес [202]. 

В. Заг язинсь ий пропонує та е  изначення педагогічної діагности и: 

«Процес і способи  изначення ступеня роз ит у особистісних я остей, 

 аж ість у на чанні, роз ит у, спіл у анні, о олодінні професією, а та ож 

ефе ти ності фун ціону ання та роз ит у психологічних систем, технологій, 

методи , педагогічних прое ті » [69]. 

Н. Борит о під педагогічною діагности ою розуміє «діяльність із 

 ия лення а туального стану та тенденцій інди ідуально-особистісного 

роз ит у суб’є ті  педагогічної  заємодії, я а спрямо ана на  ері ницт о 

я істю ос ітнього процесу» [28]. 

В. Ма симо  розглядає педагогічну діагности у я  пра ти у  ия лення 

я ості педагогічної діяльності, причин її успіхі  або не дач [139]. 

Для ефе ти ної реалізації фун цій педагогічної діагности и необхідно 

 изначити оціночно- ритеріальний інструментарій діагности и гото ності 

майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі . 

У психолого-педагогічній літературі розглядаються різні підходи до 

 изначення  ритерії  і по азни і  ефе ти ності та я ості результаті  

на чально- ихо ного процесу. У  ітчизняній літературі запропоно ані різні 

 ритерії та по азни и сформо аності  омпоненті  діяльності, я і 

предста лено   працях О. Абдуліної, В. Бєлі о а, В. Беспаль о, 

П. Гальперіна, В.  Сластьоніна, Н.  Тализіної та інших учених. Загальними 

 имогами до  изначення та обґрунту ання  ритерії  є те, що  они, по-перше, 

по инні  ідображати осно ні за ономірності форму ання особистості; по-

друге, сприяти  стано ленню з ’яз і  між  сіма  омпонентами проблеми, що 

досліджується; по-третє, я існі по азни и по инні  иступати   єдності з 

 іль існими [16]. 

При  изначенні  ритерії  ми  рахо у али те, що  ритерій ( ід грец. 

кriterium – засіб для судження) – це озна а, на базі я ої  ідбу ається оцін а, 

 изначення або  ласифі ація будь-чого, мірило оцін и [190]. Це ідеальний 
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зразо , що  иражає  ищий, найдос оналіший рі ень сформо аності будь-

я их я остей особистості, порі няно з я им можна  стано ити ступінь 

 ідпо ідності [26].  

Проте  ритерій – це багатогранна одиниця, і тому для більш 

розгорнутого її аналізу  и ористо ують дрібні одиниці  иміру, я і 

доз оляють  ідрізнити один рі ень сформо аності я ості  ід іншого. Та ими 

одиницями є показники – це дані, за я ими можна  изначати роз ито    

процесі будь-чого [190]. Іншими сло ами, я що  ритерій – це я ості, 

 ласти ості об’є та, що  и чається, то по азни и – це міра сформо аності 

того чи іншого  ритерію [89]. 

Існують загальні  имоги до  изначення й обґрунту ання  ритерії , а 

саме:  они по инні: бути простими й доступними для розуміння та 

 и ористання, нау о о обґрунто аними й достатніми для того, щоб 

 изначити я ість і ступінь сформо аності того чи іншого  міння,  

охоплю ати специфі у та  сі елементи стру тури я ища, що  и чається; 

да ати можли ість я існо й  іль існо оціню ати рі ні роз ит у процесу, що 

 и чається; за допомогою  ритерії  мають  стано лю атися з ’яз и між 

усіма  омпонентами досліджу альної системи;  ритерії по инні бути 

роз риті через низ у специфічних озна , я і  ідби ають усі стру турні 

 омпоненти духо ного здоро ’я;  ритерії мають  ідби ати динамі у 

 имірю ання я ості   часі [26]. 

Проблема  имірю ання системи особистісних я остей людини, а 

по ною мірою і духо ного с іту особистості є надз ичайно с ладною я    

теоретичній, та  і   пра тичній площині. Духо ні я ості  аж о піддаються 

 ласифі ації та  имірю анню, а дея і аспе ти духо ного с іту людини, на 

дум у багатьох учених,  загалі не піддаються  іль існим  имірю анням, і 

педагогічний «механізм» їх  изначення ще не розроблений. Інди ідуальна 

різноманітність  ожної особистості не доз оляє  изначити абсолютно 

загальні для  сіх суб’є ті   ритерії та по азни и духо ного й  ультурного 

роз ит у [26]. 

   Проте, нез ажаючи на  сі труднощі у  изначенні  ритерії  і 

по азни і  сформо аності гото ності до форму ання духо ного здоро ’я, ця 

робота є  ажли ою   цілісному процесі підгото  и майбутнього  чителя 

почат о ої ш оли. Ці  ритерії та по азни и доз оляють  ия ити, на я ій 

стадії професійної підгото  и знаходиться студент, та ож  они доз оляють 

прое ту ати та прогнозу ати процес форму ання гото ності майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  за 

допомогою різних методі  і засобі . 

Аналіз і  и чення педагогічних джерел по аза , що існують де іль а 

підході  до розуміння  ритерії  гото ності майбутніх учителі  до 

педагогічної діяльності. Та , Ю. Бабансь ий  ре омендує  изначати 

ефе ти ність на чально- ихо ного процесу за  іль ома  ритеріями, причому 

та і  ритерії    ожному  ипад у  изначаються  он ретно, і з ростом 

можли остей учні  і  чителі   они поступо о ус ладнюються. Один із 



66 
 

 ритерії  за жди по ’язують з пе ними результатами на чання, а саме: 

досягнення реально можли ого   даний період рі ня успішності,  ихо аності 

та роз ит у, але не нижче задо ільного  ідпо ідно до прийнятих норм 

оціно . Для того, щоб досягались оптимальні результати без пере антаження 

учні  і самих учителі , необхідно чіт о обмежити  итрати на чального часу. 

З ідси  иті ає другий  ритерій ефе ти ності на чально- ихо ного процесу – 

додержання учнями та  чителями  стано лених  норм часу на на чальний 

процес [11]. 

А. Міщен о пропонує   я ості  ритерії   и ористо у ати моти аційну, 

теоретичну, пра тичну гото ність і  реати ність [155]. 

Л. І ано а розглядає  ритерії сформо аності гото ності майбутніх 

учителі  до педагогічної діяльності я   заємопо ’язані  омпоненти: ціннісно-

моти аційний,  огніти ний, організаційний,  омуні аційний, діяльнісний, 

рефле си ний [78]. 

Критерії по инні  имірю атися пе ними по азни ами, я і підлягають 

формалізації [18]. 

Визначення поняття « ритерій» у нау о ій літературі напряму 

по ’язане з поняттям «по азни », я ий розуміють я  узагальнену 

хара теристи у  ласти остей об’є та або процесу. При цьому розрізняють: 

я існі по азни и, я і фі сують ная ність чи  ідсутність будь-я ої 

 ласти ості, та  іль існі по азни и, я і фі сують міру  ираженості, роз ит у 

 ласти ості. Іноді під по азни ами розуміють я існі або  іль існі 

хара теристи и сформо аності того або іншого  ритерію [136]. 

У тлумачному сло ни у у раїнсь их слі  по азни  тра тується я  

с ідчення, до аз, озна а будь-чого. 

Критерії та по азни и а тори розглядають я  інструмент, я ий 

забезпечує можли ість пере ір и теоретичних положень, але   ажається, що 

 ритерії та я існі по азни и дають суб’є ти ну хара теристи у 

досліджу аному я ищу, а  іль існі по азни и дають об’є ти ну 

хара теристи у, даючи змогу  иміряти його [134]. 

Отже,  и чення психолого-педагогічної літератури, беручи до у аги 

наші  ласні спостереження та дослідження, доз оляє нам го орити про 

 ажли ість цілісного підходу до  ия лення та оцін и гото ності майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі .  

Для  изначення  ритерії  гото ності майбутніх учителі  до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  ми брали до у аги 

системне розуміння феномена здоро ’я,  изначення його стру турних 

 омпоненті , розуміння духо ного здоро ’я я  стану, я  процесу та я  

результату зас оєння духо них цінностей, технологій у процесі професійно-

т орчої самореалізації особистості майбутнього  чителя. 

Отже, урахо уючи дум у багатьох педагогі  щодо  изначення 

 ритерії , ми з ели їх до чотирьох осно них, я і обумо люють моти аційну, 

змісто ну, діяльнісну й рефле си ну сферу. 
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Поділяючи дум у багатьох учених, ми   ажаємо, що пра тична 

діяльність є най ищим  ритерієм гото ності майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я, ос іль и сприяє найбільш по ному 

роз ит у  нутрішнього с іту людини. Виходячи з цього, у розробці  ритерії  

та по азни і  гото ності майбутніх учителі , ми  иходили з того, що 

об’є ти на с ладо а  ритерії  – пра тичні спра и та  чин и студенті , а 

суб’є ти на – моти  цієї діяльності, у я ому роз ри ається суть духо ного 

здоро ’я. 

Отже, можемо запропону ати систему  ритерії , за дя и я им можна 

здійснити оцін у рі ня гото ності майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі , а саме: особистісно-моти аційний,  

знаннє ий, діяльнісний, аналіти о-рефле си ний  ритерії. 

Мотиваційно-особистісний критерій  изначає ная ність 

сформо аності моти ації студенті  на форму ання та збереження духо ного 

здоро ’я; сформо аність стій ого інтересу до питань форму ання духо ного 

здоро ’я та його подальшого збереження;  ная ність і ступінь сформо аності 

особистісних і професійних я остей у майбутнього  чителя; сформо аність 

особистісної цілеспрямо аності  чителя застосо у ати с ої знання, с ій 

дос ід, здібності у сфері форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі ; ная ність потреби   професійному на чанні, удос оналенні, 

само ихо анні, самороз ит у; ціннісні устано  и а туалізації   професійній 

діяльності; бажання удос оналю ати себе    ультурному  ідношенні та 

готу ати себе до професійної діяльності з форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Сформо аність духо ного здоро ’я передбачає 

гуманний зміст моти і  особистості (потреба, ціль, ціннісні орієнтації, 

духо ні цінності, емоції, ідеали). Моти ація форму ання духо ного здоро ’я 

передбачає форму ання морально-духо них з ичо , передусім з ич и 

поступатися  ласними інтересами, я що треба,  іддати с ої сили заради 

добробуту іншої людини;  ихо ання моральної з ич и   саморозумінні, 

емоційному пережи анні й самооціню анні  ласних  чин і , особли о тих, 

я і  ідображають ста лення до с оїх рідних, близь их, праці. 

По азни ами хара теру моти ації до форму ання духо ного здоро ’я 

було обрано ступінь сформо аності стій их моти і : позитивна мотивація 

(ус ідомлена заці а леність до проблеми форму ання духо ного здоро ’я, 

ная ність бажання його підтриму ати та зміцню ати, о олодіння 

професійними я остями   пра тичній діяльності з форму ання духо ного 

здоро ’я, т орчий підхід до  ирішення проблем форму ання духо ного 

здоро ’я); нейтральна мотивація (епізодична нестій а заці а леність 

студенті  до о олодіння о ремими елементами щодо форму ання духо ного 

здоро ’я) і негативна мотивація ( ідсутність будь-я их моти і  професійно-

педагогічної спрямо аності на о олодіння знань, умінь і на ичо  форму ання 

духо ного здоро ’я). 
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Для того, щоб  изначити сформо аність стій их моти і  професійно-

педагогічної діяльності можна  и ористо у ати ан ету ання, бесіди, 

опиту ання. 

Серед по азни і  рі ні  пізна ального інтересу щодо питань 

форму ання духо ного здоро ’я ми обрали методи у, запропоно ану 

Г. Щу іною [275]. 

Нами  иділено та і  иди стій ості пізна ального інтересу: стійкий 

інтерес, я ий хара теризується а ти ною заці а леністю та прагненням до 

форму ання  ласного духо ного здоро ’я, його збереження та зміцнення, що 

по ’язано з пере ажанням  нутрішніх стимулі  над зо нішніми; 

ситуативний інтерес,  оли інтерес до форму ання духо ного здоро ’я 

 ини ає   о ремих ситуаціях і зни ає разом із ними та по ’язаний із 

зо нішніми стимулами; відсутність інтересу, що хара теризується я ним 

небажанням студента займатися педагогічною діяльністю  загалі, зо рема 

форму анням духо ного здоро ’я. 

Та ож особистісний  ритерій  изначає сформо аність особистісних і 

професійно значущих я остей майбутнього  чителя я  результат його 

професійної діяльності та по едін и. 

Професійно-особистісні я ості  чителя – це су упність соціально-

психологічних ут орень, я а має фа торний  пли  на професійний результат 

діяльності  чителя. При  сій їх нес інченності та інди ідуальній 

непо торності, спираючись на потенційно ціннісне ста лення до Людини, 

 они я ляють собою  изначену систему а ти них  ідношень до цінностей 

професійно-педагогічного значення. Ці ціннісні  ідношення,  иступаючи то 

я  засіб, то я  умо а  изнання Людини най ищою цінністю, с ладають 

 артину загальної принципо ої гото ності педагога до професійної роботи з 

дітьми на рі ні сучасної гуманістичної  ультури [277.]. 

Най ажли ішою озна ою особистісного  ритерію є ста лення  чителя 

до дитини я  до людини, пере ажне  ису ання соціальної ролі дитини я  

людини на перше місце серед усіх його соціальних ролей. Учорашнє  

ста лення до дитини передбачало сприймання її   ролі дитяти, малень ої 

людини, що росте, я а ще не жила, але готується до життя і до майбутнього 

по ажного  изнання її особистості   суспільст і, і допус ало неу ажне, 

а торитарне, деспотичне, адміністрати но-на азо е ста лення, я е 

 ипра до у алося тим, що  ихо анець «по и що не людина, але майбутня 

людина» [277]. 

Пра тична реалізація гуманістичного ста лення до дитини 

здійснюється   процесі дійсної професійної діяльності педагога. 

Відпо ідальне ста лення до професійної діяльності реалізується через 

професійні зусилля, постійну орієнтацію  чителя на результати ність с оєї 

роботи, на я ість проду ти ності діяльності та примушує його постійно 

 имірю ати с ої дії з наслід ами  ихо ного хара теру, буду ати стратегію і 

та ти у захисту щодо роз ит у дитини [277]. 
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По азни ами  изначення цього  ритерію є сформо аність та их 

я остей особистості майбутнього  чителя почат о их  ласі , я  гуманність, 

емпатія, толерантність, чуйність, патріотизм,  ідпо ідальність, 

спра едли ість,  олодіння с оїми емоціями, та то ність,  имогли ість, 

по ага тощо. 

Когнітивно-процесуальний критерій хара теризується зас оєнням 

майбутнім учителем пе них загальнопрофесійних і спеціальних знань: 

знання з різних галузей нау , з огляду на багатогранність феномена духо не 

здоро ’я; розуміння суті  атегорії «здоро ’я» я  багатомірного феномена, що 

поєднує   собі фізичну, соціальну, психічну, та духо ну с ладо у;  знання 

про сутність, стру туру та зміст духо ного здоро ’я молодших ш олярі ; 

знання чинни і  і засобі  гармонійного роз ит у, збереження та зміцнення 

духо ного здоро ’я; знання особли остей форму ання духо ного здоро ’я   

сучасних умо ах; знання психолого-педагогічних осно  форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі , а та ож  ідображає су упність 

пра тичних умінь і на ичо  майбутніх учителі , зас оєння я их необхідне 

для успішного форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі .  

По азни ами сформо аності загальнопрофесійних і спеціальних знань 

можна  и ористо у ати повноту, що  изначається  іль істю 

загальнопрофесійних і спеціальних знань, та характер зас оєних спеціальних 

знань (т орчий, проду ти ний і репроду ти ний): 

- творчий  – ная ність стій их і систематичних 

загальнопрофесійних  знань і знань з різних галузей нау ,  ільне т орче 

 олодіння ними; здатність уя ляти, спостерігати, досліджу ати, робити 

 исно  и; прагнути  дос оналю ати с ої знання, пізна ати но і, знаходити 

причинно-наслід о і з ’яз и тощо; 

- продуктивний –  олодіння осно ними знаннями та способами їх 

отримання, тобто методологічними знаннями; уміння  и ону ати послідо ні 

дії; запам’ято у ати та  ідт орю ати необхідну інформацію; самостійно 

 и ону ати ситуаційні за дання; 

- репродуктивний – фрагментальне  олодіння елементарними 

поняттями та знаннями щодо форму ання духо ного здоро ’я; епізодичне 

 и онання пра тичних дій; несформо аність знань про методи та форми 

здійснення педагогічної діяльності з при оду форму ання духо ного 

здоро ’я; недостатнє осмислення оціночних суджень; небажання 

само дос оналю атись і само ихо у атись. 

Сформо аність по азни і  даного  ритерію можна  изначити шляхом 

про едення спостережень, ан ету ання, спі бесід, тесту ання, письмо их 

 онтрольних робіт. 

По азни ами сформо аності  огніти но-процесуального  омпонента є: 

уміння спостерігати; уміння ст орю ати   молодших ш олярі  позити ну 

моти ацію щодо зміцнення та збереження духо ного здоро ’я; уміння 

 ідбору на чального матеріалу, з ураху анням  і о их особли остей дітей 

молодшого ш ільного  і у; уміння організо у ати групо у та інди ідуальну 
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роботу учні ,  еру ати психічним і душе ним станом учні  на заняттях, що 

сприяє роз ит у   них упе неності у с оїх силах,  ід ритості, гуманності, що 

є запору ою духо ного здоро ’я; уміння організо у ати на чально- ихо ний 

процес, з огляду на а ти ну   ньому участь дитини, я  а ти ного суб’є та 

пе них моральних стосун і  і  чин і ; о олодіння  міннями  пли у на 

психологічний та душе ний стан і здоро ’я учні  у цілому.  

 Рі ень сформо аності пра тичних умінь і на ичо  можна здійсню ати 

шляхом аналізу по едін и студенті  у різних спеціально ст орених 

ситуаціях, спрямо аних на форму ання духо ного здоро ’я,  оли студент має 

застосу ати духо но-моральні я ості с ого хара теру. 

Аналітико-оцінний критерій  изначається роз ит ом рефле си ного 

мислення й передбачає: роз иненість здатності до осмислення, аналізу, 

самоаналізу, самооцін и особистості, само онтролю та саморегуляції стану 

духо ного здоро ’я; роз ито  т орчого й духо ного потенціалу; позити не 

сприйняття знань щодо збереження та зміцнення духо ного здоро ’я; 

прагнення до само дос оналення, самопізнання, ус ідомлення сенсу життя; 

позити ні споді ання на майбутнє. 

По азни ами цього  ритерію є: те, я  студент може здійсню ати 

самороз ито  і само ихо ання; здійснення самооцін и, прагнення до 

само дос оналення та самореалізації; здатність т орчого  и ористання 

міжпредметних з ’яз і . 

Визначення по азни і  аналітичного  ритерію можна здійсню ати за 

допомогою пра тичних за дань, де студенти мають здійсню ати самоаналіз 

 ласної по едін и та по едін и інших людей. 

Та им чином,  изначено  ритерії та по азни и сформо аності 

гото ності майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Усі  они  ідображають  ищий рі ень гото ності та є 

ідеалом, на я ий треба орієнту атися   процесі професійно-педагогічної 

підгото  и. Урахо уючи те, що процес форму ання духо ного здоро ’я не 

обмежений ані часом, ані  і ом, ані особистісними я остями, ці  ритерії 

можна  и ористо у ати на будь-я ому етапі загальнопедагогічної підгото  и 

майбутнього  чителя. 

Для більш по ного аналізу сформо аності гото ності майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  доцільно 

 изначити її пе ні рі ні. Поняття «рі ень» має діале тичний хара тер 

процесу роз ит у пе ної я ості. 

Аналіз літературних джерел по аза , що проблемою  изначення рі ні  

сформо аності гото ності майбутнього  чителя до педагогічної діяльності 

займалися багато нау о ці . Та , В. Сластьонін  изначи   ласифі ацію рі ні  

роз ит у професійно-педагогічної діяльності та рі ні підгото  и студенті  до 

даної діяльності, а та ож  иділи  по азни и, що хара теризують ці рі ні. 

Н. Крило а  иділила та і рі ні сформо аності професійної діяльності, 

я : почат о ий або інформаційний,  оли ступінь сформо аності професійних 

знань, умінь і здібностей спеціаліста ще недостатньо  исо ий; і  исо ий, 
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 оли спеціаліст набу ає майстерності,  отра полягає у  исо ому ступені його 

т орчої само іддачі, широ ому  ругозорі,  ели ому об’ємі спеціальних 

знань, умінь, інтересі , т орчому розумінні проблемних ситуацій, роз инутих 

проду ти них здібностях [113]. 

В. Гриньо а  изначила та і рі ні сформо аності педагогічної  ультури 

майбутнього  чителя, я  дос оналий (т орчий), базо ий (е ристичний), 

достатній ( онстру ти ний) і елементарний (репроду ти ний) [51]. 

Ю. Бойчу  розрізняє три рі ні сформо аності е олого- алеологічної 

 ультури майбутнього  чителя: проду ти ний, достатній та елементарний 

[26]. 

У с оєму дослідженні ми  иділили три рі ні сформо аності гото ності 

майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі . 

– Високий – пе на я ість є стій ою рисою особистості, яс ра о 

 иражена,  ия ляється   усіх діях студента постійно, ефе ти но, ґрунтується 

на знаннях  имог до професійної діяльності. Цей рі ень передбачає: чіт е 

ус ідомлення значення збереження та зміцнення духо ного здоро ’я; 

позити не ста лення до о олодіння спеціальними  міннями;  олодіння 

позити ними пізна альними моти ами та бажанням досягти майстерності у 

професійній діяльності;  дос онале  олодіння спеціальними та професійними 

знаннями щодо форму ання духо ного здоро ’я дітей та постійне їх 

застосу ання на пра тиці; пошу  но их  аріанті   ирішення проблеми 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я; постійне  орегу ання  ласних 

дій, глибо ий самоаналіз і прогнозу ання подальших результаті  с оєї 

професійної діяльності щодо форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі . 

– Достатній – я що я ість є рисою людини, у діях  ия ляється 

широ о, ефе ти но, але спостерігаються  ідхилення, я і  и ли ані 

недостатнім роз ит ом самої я ості або недостатнім знанням  имог до 

професійної діяльності. На цьому рі ні студент по ерхо о ус ідомлює суть та 

значення форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ; має нестій ий 

інтерес до о олодіння професійними  міннями форму ати духо не здоро ’я 

дитини почат о ої ш оли; домінують спону альні моти и над бажанням 

досягти майстерності у процесі форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі ;  олодіє по ерхо ими знаннями щодо суті духо ного здоро ’я, 

способі  його зміцнення та збереження; ситуати но  и ористо ує спеціальні 

знання щодо форму ання духо ного здоро ’я, епізодичний пошу  способі  

 ирішення поста леної проблеми та не пе неність у подальшій реалізації 

с оїх дій; част о о  орегує  ласні дії, переосмислює та прогнозує результати 

подальшої спільної  заємодії учні  і  чителя; має нестале  міння здійсню ати 

само онтроль і самооцін у с оїх  чин і  та дій, я і мають більш інтенси ний 

хара тер. 

– Низький – я ість ще не стала рисою студента, обмежено й 

неефе ти но  ия ляється   його діях і  чин ах. Іноді більш хара терним 
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бу ає  ия лення я ості-антипода, на іть  оли  ідомі  имоги до професійної 

діяльності. Низь ий рі ень сформо аності гото ності майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  хара теризується: 

байдужим ста ленням до проблеми форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі ; обмеженим запасом, несформо аністю 

загальнопрофесійних і спеціальних знань щодо даної проблеми; 

 ідт оренням тіль и гото их знань і  ідсутністю бажання 

само дос оналю атись; нероз иненістю рефле си ного мислення та 

неаде  атною самооцін ою  ласних дій і  чин і  щодо збереження та 

зміцнення духо ного здоро ’я.  

Отже,  ритерії, по азни и та рі ні сформо аності гото ності 

майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

 изначені нами умо но й не можуть нести  ичерпну інформацію, ос іль и 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  – це процес, я ий 

три ає протягом усього життя людини, і тому передбачити спі  ідношення 

різних  омпоненті  неможли о.  
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РОЗДІЛ 3. ТЕХНОЛОГІЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ДУХОВНОГО ЗДОРОВ’Я 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 
Форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  неможли о 

здійснити без технологічного забезпечення цього процесу. 

Термін «технологія» походить  ід грець ого techne – мистецт о, 

майстерність і logos – учення, нау а та означає «нау а про майстерність». 

У педагогічні нау и термін «технологія» у ійшо  із галузі 

 иробницт а, де  ін я ля  собою су упність пе них знань, способі , засобі  

 игото лення будь-я ого матеріалу, я і здійснюються   процесі  иробницт а. 

З філософсь ої точ и зору «технологія»  изначається не просто я  будь-я ий 

послідо ний процес організації діяльності для досягнення цілей  иробницт а, 

а я  процес, що базується на нау о их розроб ах у даній галузі [26]. 

Класична дида ти а  ищої ш оли з її за ономірностями, принципами, 

формами та методами на чання, що  же с лалися, не за жди операти но 

реагує на інно аційні ос ітні процеси, а іноді стримує їх упро адження   

масо у пра ти у. Ст орюється  раження, що дида ти а залишається надто 

теоретичною, методи а на чання – не пра омірно пра тичною. Вимагається 

дея а проміжна лан а, я а доз олила б реально з ’язати теорію з пра ти ою. 

Узяти на себе ці фун ції може ос ітня технологія [187]. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури зас ідчи , що процес 

технологізації на чання поча  упро аджу атися ще   середині минулого 

століття. Біля почат і  цього процесу стоя  А. Ма арен о, я ий писа , що 

наше педагогічне  иробницт о ні оли не буду алося за технологічною 

логі ою, а за жди за логі ою моральної пропо іді. Саме тому   нас просто 

 ідсутні  сі  ажли і  ідділи  иробницт а: технологічний процес, облі  

операцій,  онстру торсь а робота,  и ористання  онду торі  і пристрої , 

норму ання,  онтроль, допус и, бра у ання. 

Уже на почат у 60-х ро і     століття  ідбу ається масо е 

 про адження   ос ітній простір педагогічних технологій. У зарубіжній науці 

його здійсню али Б. Блум, Д. Брунер. Г. Грейс, Д.  амбліна та ін.;   

у раїнсь ій теорії і пра тиці ос іти технологічний підхід засно аний 

А. Але сю ом, В. Бондарем, В. Лозо ою, у російсь ій – Ю. Бабансь им, 

В. Безпаль о, П. Гальперіним, Н. Тализіною, Н. Щур о ою та ін.  

З’я ляються праці, В. Андрєє а, В. Бондара, Я. Бурла а, М. Ле іна, 

І. Підласого, В. Сластьоніна, А. Умана, А. Фурман та ін., прис ячені 

технологічним аспе там  ищої педагогічної ос іти. 

У результаті теоретичного аналізу  стано лено, що поняття технології 

міцно   ійшло   суспільну с ідомість у другій поло ині    століття і стало 

с оєрідним регуляти ом нау о ого та пра тичного мислення. Його 

регуляти ний  пли  полягає   тому, що спону ає дослідни і  і пра ти і  у 

 сіх сферах, у тому числі й у галузі ос іти: знаходити підста и 

результати ності діяльності; мобілізу ати  ращі досягнення нау и та дос іду, 
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щоб гаранту ати результат, що  имагається; буду ати діяльність на 

інтенси ній, тобто ма симально нау о ій, а не е стенси ній осно і, що  еде 

до не ипра даних затрат сил, часу і ресурсі ; приділяти більше у аги 

прогнозу анню діяльності з метою запобігання її  оре ції   ході  и онання; 

 и ористо у ати у  сезростаючій мірі найно іші інформаційні засоби. 

Отже, будь-я а діяльність може бути або технологією, або мистецт ом. 

Мистецт о засно ане на інтуїції, технологія – на за ономірностях нау и. З 

мистецт а  се починається, а технологією за інчується [187]. 

Нау о ий термін «технологія  ихо ання» уперше   і  у педагогічну 

нау у А. Ма арен о, проте донині це поняття не набуло широ ого 

 про адження. Стосо но  ихо ного процесу під технологією розуміють 

систему знань, необхідних  и ладаче і для реалізації нау о о обґрунто аної 

стратегії, та ти и й процедури  ихо ання. У с оєму  он ретному  игляді 

педагогічна технологія є передбаченою моделлю системи дій  и ладача і 

студенті , я і необхідно  и онати   ході оптимально організо аного 

на чально- ихо ного процесу з метою одержання  исо ого рі ня 

професіоналізму [187]. 

Нез ажаючи на те, що термін «педагогічна технологія» у ійшо  у 

педагогі у досить да но, однозначного  изначення цього поняття не існує. 

На едемо дея і найбільш поширені при лади тра ту ання поняття 

«педагогічна технологія»: 

– системний підхід побудо и, застосу ання та  изначення процесу 

 и ладання й зас оєння знань з ураху анням  заємодії технічних і 

людсь их ресурсі , що забезпечує за дання оптимізації сфер ос іти 

(Глосарій терміні  ЮНЕСКО); 

– система процедур, я а оно лює професійну діяльність учителя і гарантує 

 інце ий заплано аний результат (С. Гончарен о); 

– су упність способі  (методі , прийомі , операцій) педагогічної  заємодії, 

послідо на реалізація я их ст орює умо и для роз ит у учасни і  

педагогічного процесу і передбачає його пе ний результат (О. Пометун); 

– су упність фун ціону ання  сіх особистісних, інструментальних і 

методичних засобі , що  и ористо уються для досягнення мети 

(М. Кларін); 

– сфера знання, я а   лючає методи, засоби і теорію їх  и ористання для 

досягнення цілей ос іти (І. Зязюн); 

– модель спільної діяльності з прое ту ання, організації та про едення 

на чального процесу з безумо ним забезпеченням  омфортних умо  для 

 и ладача і студента (В. Монахо ); 

– упоряд о ана су упність дій, операцій, процедур, що інструментально 

забезпечують досягнення прогнозо ого результату (В. Сластьонін); 

– нау о а дисципліна (  системі «теорія – методи а – технологія»), я а 

 и чає педагогічний  пли  на особистість у  онте сті  заємодії педагога з 

дітьми та їх загальної  заємодії зі с ітом; описує систему педагогічних 

професійних операцій (Н. Щур о а); 
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– су оро нау о е і точне  ідт орення гарантуючих успіх педагогічних дій 

(І. Про опен о, В. Є до имо ); 

– змісто не узагальнення, я е  бирає   себе смисли існуючих  изначень 

(Г. Селе  о); 

– спосіб організації думо  про матеріали, людей, моделі та системи типу 

«людина – машина» (І. Лернер); 

– су упність дій, операцій та процедур, я і забезпечують діагнозо аний та 

гаранто аний результат   умо ах ос ітнього простору, що змінюється 

(А. Нісімчу ) [187]. 

Отже, про едений аналіз праць, у я их розглядається педагогічна 

технологія я  процес, доз оли   изначити поняття «педагогічна технологія» 

у  онте сті нашого дослідження я  систему пе них педагогічних дій та 

методі  разом із су упністю фун ціону ання  сіх особистісних, 

інструментальних і методичних засобі , застосу ання я их гарантує досить 

 исо ий рі ень ефе ти ності підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі .  

Про ідною хара теристи ою педагогічних технологій  иступає 

 онцептуальне обґрунту ання. Осно у будь-я ої педагогічної технології 

с ладають  онцептуальні ідеї, що  изначають зміст, способи  заємодії 

сб’є ті  на чально- ихо ного процесу,  иди діяльності. Щодо загальних 

 имог до педагогічних технологій, то їх може бути багато. Але, без сумні у, 

система досягнення успіху по инна бути уні ерсальною. Виходячи з цього, 

та ими загальними  имогами є: нау о ість,  аріати ність, посильність, 

доступність і зрозумілість. Саме та ий підхід не  и лючає, а передбачає 

т орчість учителя [209]. 

Аналіз нау о о-літературних джерел, у я их розглядається педагогічна 

технологія, по аза , що існують різні погляди не тіль и на  изначення цього 

поняття, але й на стру турні елементи та  ритерії технологічності.  

Та , А. Нісімчу  зі спі а торами  иділяють та і осно ні  ритерії 

педагогічної технології: ная ність чіт ої та діагностично заданої мети, тобто 

 оре тно- имірного предста лення понять, операцій, діяльності студенті , я  

очі у аного результату на чання, засобі  діагности и досягнення цієї мети; 

предста лення змісту, що  и чається,  у  игляді системи пізна альних і 

пра тичних за дань, орієнто аної осно и й засобі  їх  ирішення; ная ність 

досить жорст ої послідо ності, логі и, пе них етапі  зас оєння теми 

(матеріалу, набору професійних фун цій тощо);  изначення засобі   заємодії 

учасни і  на чального процесу на  ожному етапі ( и ладача й студенті , 

студенті  один з одним), а та ож їх  заємодія з інформаційною технологією 

( омп’ютером,  ідеосистемою тощо); моти аційне забезпечення діяльності 

 и ладача й студенті , побудо ане на реалізації їх особистісних фун цій у 

цьому процесі ( ільний  ибір,  реати ність, с ідомість, життє ий 

професійний сенс); зазначення між алгоритмічною та т орчою діяльностю 

 и ладача, припустимого  ідступу  ід шаблонних пра ил;  и ористання   

на чальному процесі найно іших засобі  перероблення інформації [187]. 
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 Виходячи з того, що будь-я а педагогічна технологія базується на 

 он ретних способах, прийомах і методах,  и ористо уючи я і, учитель 

може успішно здійсню ати педагогічний процес щодо форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі , домінуючими мають бути та і 

форми, методи та прийоми, я і сприяють поєднанню процесу форму ання 

духо ного здоро ’я з реальною по едін ою студента, де  ін є а ти ним 

учасни ом і а ти но пережи ає результат. 

  Підґрунтям для успішної реалізації технології підгото  и майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є 

дотримання загальнопедагогічних принципі  гуманізації, нау о ості, 

цілісності, з ’яз у з життям, інди ідуалізації, а ти ності   педагогічній 

діяльності тощо, а та ож  ласне технологічних принципі  [226]: системності 

– ная ності логі и процесу,  заємоз ’яз у частин; цілеспрямо аності – 

підпоряд о аність усіх дій меті (теоретична і пра тична гото ність студента 

до форму ання духо ного здоро ’я);  еро аності – можли ості діагности и 

досягнення цілей, плану ання процесу на чання; оптимальності –  ибір 

технології  ідпо ідно до результаті  і оптимальних  итрат, гарантія 

досягнення пе ного результату;  ідт орю аності – можли ість застосу ання 

іншими суб’є тами   інших однотипних на чальних умо ах. 

Отже, суть педагогічної технології підгото  и майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  полягає  : постано ці 

мети й за дання процесу підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я учні  почат о ої ш оли; розробці нау о о-методичного 

забезпечення;  ия ленні осно них підході  до  изначення етапі  підгото  и 

майбутніх учителі  до форму ання духо ного здоро ’я;  изначенні методі , 

прийомі  і форми організації на чально- ихо ного процесу з підгото  и 

 чителі  до форму ання духо ного здоро ’я; діагностиці й  онтролі динамі и 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я (ди . рис. 3.1). 

Завданнями технології підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є: форму ання   майбутніх учителі  

потреби   о олодінні духо ними цінностями й бажання до збереження та 

зміцнення духо ного здоро ’я; організація на чально-пізна альної 

діяльності, я а забезпечує сформо аність у студенті  гото ності до 

форму ання духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у. 

Здійснення пра тичної підгото  и студенті  до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  доречним було б   процесі  и чення 

на чальних дисциплін професійного,  гуманітарного та  природничого 

хара теру. 

Голо ними за даннями та ої діяльності є: на чити студенті  

форму ати   молодших ш олярі  здібності до духо ного роз ит у на осно і 

морально-етичних норм, само ихо ання та уні ерсальної духо но-моральної 

 омпетенції «ста ати  раще»; прийняття базо их національних цінностей, 

національних, етнічних і християнсь их духо них традицій; форму ання 

естетичних потреб, цінностей і почутті ; розуміння молодшими ш олярами  
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Рис. 3.1. Технологія підгото  и майбутніх учителі  до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

Мета: сформу ати гото ність майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

Завдання: розробити та  про адити технологію підгото  и майбутнього  чителя до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  
 

  Процесуальне забезпечення технології 

Удосконалення змісту підготовки Етапи технології 
Поєднання активних методів і 

ефективних форм навчання  

Підготовчий 

Мета: 
ст орення 

на чально-
методичного 
забезпечення 

Зміст: модифі ація змісту 
на чальних дисциплін, 

підгото  а інтегро аних 
на чально-методичних 

 омпле сі  

Методи: аналізу та 
синтезу, ан ету ання, 

спостереження, 
опиту ання, інформаційно-

 омуні ати ні 

Форми: плану ання 
змісту на чально-

 ихо ної роботи 

Мотиваційно-цільовий 

Мета: 
роз ито  
позити ної 

моти ації 

Зміст: стимулю ання 
професійної спрямо аності 
студенті  на форму ання 

духо ного здоро ’я молодших 
ш олярі  

Методи:, е ристичні 
бесіди,  руглі столи, 

ст орення  омфортного 
психоемоційного 
мі ро лімату  

Форми: проблемні ле ції, 
ле ції-дис усії,. 
пізна альні ігри, 
 раєзна чі походи, 

е с урсії 

Змістовно-процесуальний 

Мета: 
форму ання 
спеціальних 
знань та 

 мінь  

Зміст: набуття та 
осмислення пра тичного 

дос іду, заохочення до 
т орчих пошу і  
майбутніх учителі  

Методи:діалого і, 
прое тні, тренінго і, 
тесто і, «моз о ий 
штурм», ст орення 
ситуацій успіху 

Форми: проблемні ле ції, 
семінари-диспути, діло і 
ігри, нау о о-дослідна 
робота,  ихо ні заходи, 
педагогічні пра ти и 

Аналітико-результативний 

Мета: аналіз, 
оцін а та 

 орегу ання 
процесу 

підгото  и  

Зміст:удос оналення і 
само дос оналення 

рі ня гото ності 

Методи: нестандартні 
педагогічні ситуації, 
ле ції з помил ами,  
рефле си ні тренінги, 

т орчі за дання 

Форми: інди ідуальні та 
групо і  онсультації, 

педагогічна пра ти а   ш олі та 
літніх дитячих оздоро чих 

таборах 

Критерії та показники сформованості готовності 

Рівні:  исо ий, достатній, низь ий 

Результат: сформо аність гото ності майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я 
молодших ш олярі  
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цінності здоро ’я та людсь ого життя, форму ати  міння протистояти   

межах с оїх можли остей діям і  пли ам, я і я ляють собою загрозу для 

життя, фізичного, соціального, психічного та духо ного здоро ’я, духо ної 

безпе и особистості; роз и ати доброзичли ість і емоційне реагу ання, 

розуміння та спі чуття іншим людям. 

На підготовчому етапі при  онструю анні змісту на чальних 

дисциплін для успішної підгото  и  чителі  до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  необхідно  изначити осно ні  имоги до цього 

процесу. Та , осно ною  имогою підгото  и майбутнього  чителя є  існуюча 

соціально-е ономічна ситуація, що с лалася на У раїні, а у з ’яз у з цим 

прогресуюча деградація здоро ’я населення, особли о дитячого. Беручи до 

у аги, що роль учителя почат о ої ш оли у форму анні особистості дитини 

дуже значна, з’я ляється необхідність поліпшення ситуації збереження та 

зміцнення здоро ’я учні  шляхом  ідпо ідної підгото  и майбутнього 

 чителя. Тому ті  имоги, я і  ису аються до особистості  чителя, можуть 

бути осно ними  имогами форму ання духо ного здоро ’я   змісті програм 

різних на чальних дисциплін.  

Ця  имога доз оляє  изначити та проаналізу ати теоретичне 

на антаження на чальних дисциплін, я і  и чаються студентами   процесі 

професійної підгото  и, та   едення до їх змісту духо ної  омпоненти. Суть 

цього поєднання лежить у розумінні а туальних проблем на чання й 

 ихо ання дітей та молоді, їхнього стану здоро ’я на сьогоднішній день, 

нерозумінням з їхнього бо у принципі  моральності та духо ності, 

бездухо ністі та можли ими шляхами їх роз ’язання; місцем і роллю я  

о ремої особистості, та  і суспільст а   цілому    подоланні проблеми 

бездухо ності; хара теристиці філософсь о- ультурологічних, меди о-

біологічних і соціальних теорій, я і доз олять  изначити стан здоро ’я дітей 

молодшого ш ільного  і у. 

При с ладанні на чальних програм із різних дисциплін слід 

урахо у ати я  традиційні загальнопедагогічні  имоги, та  і спеціальні 

 имоги, я і більш детально передають специфі у форму ання духо ного 

здоро ’я. Та , до загальнопедагогічних  имог можна  іднести:  ідпо ідність 

до соціального  замо лення суспільст а (ураху ання стану здоро ’я дітей 

молодшого ш ільного  і у та держа ної політи и щодо ролі ос іти у 

ст оренні умо  для гармонійного духо ного роз ит у особистості та її 

т орчої самореалізації); гуманістичне спряму ання (напо нення змісту 

на чальних дисциплін загальнолюдсь ими духо ними цінностями, 

ураху ання інди ідуальних особли остей студенті ); нау о ість ( ідбір 

загально изнаних, досто ірних знань   з усіх дисциплін, я і необхідні для 

форму ання духо них цінностей); систематичність і послідо ність (зас оєння 

системи понять, логічного з ’яз у між ними, постійна систематизація знань). 

 До спеціальних  имог можна  іднести:  інтеграція змісту на чальних 

дисциплін  (уточнення змісту на чальних програм усіх на чальних дисциплін 

з огляду на духо но-моральний  омпонент; чіт е  изначення  заємодії 
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теоретичного матеріалу  урсі  з осно ними за даннями процесу форму ання 

духо ного здоро ’я; розроблення форм на чання і  ихо ання, на я их можна 

поєднати форму ання духо ного здоро ’я, ціннісних орієнтацій; розроблення 

 ідпо ідного на чально-методичного супро оду;), прогностичність (змісто е 

забезпечення процесу форму ання, збереження та зміцнення духо ного 

здоро ’я має  ідображати можли і перспе ти и духо ного роз ит у 

особистості);  ураху ання педагогічної реальності (забезпечення процесу 

форму ання духо ного здоро ’я по инно  ідпо ідати стру турі 

педагогічного процесу  ищого на чального за ладу); форму ання 

системного бачення  заємодії людини із соціальним оточенням (зміст має 

форму ати с ітогляд особистості, щоб  она мала розуміння того, я а її 

соціальна роль у соціальному середо ищі, їх  заємоз ’язо ). 

При с ладанні змісту на чальних дисциплін, я і  и чаються 

студентами   процесі професійної підгото  и щодо форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі , слід ураху ати й  изначити їх джерела та 

базо і елементи. Осно ним джерелом змісту ос іти є, перш за  се, соціальний 

дос ід, я ий на опичений суспільст ом і зафі со аний у матеріальній та 

духо ній  ультурі. Ціннісні  орієнтації, я і сприяють збереженню і 

зміцненню духо ного здоро ’я молодших ш олярі, доз оляють  иділити   

с ладі соціального дос іду особли ий  омпонент, а саме: духо ні цінності, 

духо ні надбання с ого народу. Що стосується базо их елементі  змісту 

на чальних дисциплін, я і будуть сприяти  исо о  аліфі о аній підгото ці 

майбутніх учителі  почат о их  ласі  щодо форму ання духо ного здоро ’я 

учні , згідно з дум ою В. Крає сь ого, І. Лернера, М. С ат іна та ін., 

необхідно   одити та і, я : дос ід здійснення моти аційно-ціннісних 

 ідносин – у формі ціннісних орієнтацій; дос ід пізна альної діяльності – у 

 игляді знань; дос ід  здійснення  ідомих способі  діяльності – у формі  мінь 

діяти за зраз ом; дос ід т орчої діяльності – у формі  мінь приймати 

нестандартні рішення   проблемних ситуаціях. Та ий підхід до форму ання 

змісту на чальних дисциплін засно аний на загальнопедагогічних позиціях і 

надає  ели і можли ості для його інтеграції з іншими напрямами 

професійної підгото  и майбутнього  чителя до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  [26]. 

Беручи до у аги, що духо не здоро ’я є багатомірним феноменом, у 

системі підгото  и майбутнього  чителя для його форму ання  ели е 

значення мають майже  сі на чальні дисципліни. Для того, щоб напо нити їх 

зміст духо ним  омпонентом, немає необхідності збільшу ати їх зміст та 

збільшу ати обсяг програм. Напо нення  урсі  духо ним змістом можна 

досягти за допомогою   едення його до найбільш близь их тем, системи 

за дань для самостійного опану ання та само онтролю, форм і методі  

отримання спеціальних знань і  мінь.  

Програми на чальних  урсі   ідображають їх зміст у найбільш 

узагальненому  игляді. Це означає, що до змісту програм на чальних  урсі  

духо ний  омпонент у ійде тіль и   тому  ипад у, я що його значення буде 
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 ідпо ідати значенню інших  омпоненті  змісту програми. І я що духо ний 

 омпонент я ляє собою традиційний  омпонент змісту на чальної програми 

будь-я ої дисципліни, то  ін буде  ідображений на необхідному рі ні. Але 

с ладнішою буде ситуація тоді,  оли необхідність   едення духо ного 

 омпонента до змісту програм на чальних  урсі  зросла за рахуно  

зростання а туальності щодо збереження та зміцнення духо ного здоро ’я 

дітей молодшого ш ільного  і у.  

При насиченні змісту на чальних дисциплін духо ним с ладни ом 

 ажли им є та ож у едення до змісту психолого-педагогічних знань я  

 ажли ого  омпонента підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я. 

Отже,   едення до змісту на чальних дисциплін, я і не передбачають 

збереження та зміцнення здоро ’я дитини   цілому, духо ного  омпонента 

проди то ано інтересами цілісності змісту самих нау , я і с ладають їх 

осно у. Вимогами до напо нення духо ним  омпонентом на чальних 

дисциплін є: програми  сіх дисциплін, я і  и чаються   процесі професійної 

підгото  и  чителі  почат о их  ласі , по инні мати духо ний  омпонент; 

на різних етапах (почат о ому або підсум о ому) підгото  и спеціалісті  

зміст програм по инен   лючати питання, я і сприяють узагальненню знань 

зі збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

 З метою   едення духо ного  омпонента до змісту програм із 

на чальних  урсі , необхідно  изначити перелі  на чальних дисциплін, я і 

найбільш ефе ти но сприяють я існій професійній підгото ці майбутніх 

учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ,  изначення 

перелі у знань, умінь і  на ичо , необхідних для пра тичної реалізації цього 

за дання. 

Та им чином, урахо уючи зазначене  ище, доречно було б зробити 

пе ні а центи (у едення поняття про духо не здоро ’я я  один із голо них 

 омпоненті  здоро ’я   цілому) до змісту та их на чальних програм: 

«Осно и  алеології», «Методи а  и ладання  алеології», «Психологія», 

«Ві о а фізіологія та ш ільна гігієна», «Ві о а та педагогічна психологія», 

«Педагогі а», «Соціологія», «Ети а», «Естети а», «Історія релігії та атеїзму», 

«У раїнсь а  ультура», «Політологія», «Філософія», «Дитяча література з 

осно ами літературозна ст а». 

Та , у змісті робочих програм  із психологічних дисциплін більш 

значну у агу необхідно приділяти  имогам, я і  ису аються до особистості 

педагога, його особистісних я остей, професійної й особистісної  ультури, 

особли остям стосун і  між педагогами та учнями   різних педагогічних 

ситуаціях.  

У змісті психологічних дисциплін значна у ага студенті  а центується 

на ролі   чителя у форму анні духо ного здоро ’я молодших ш олярі .  

Особли у у агу необхідно приділяти питанням педагогічного 

спіл у ання, ос іль и його стиль безпосередньо  пли ає на психологічну 
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атмосферу, емоційний стан у  оле ти і, що має  ели е значення для роз ит у 

особистості. 

На чальна дисципліна «Ві о а та педагогічна психологія»  и чає 

стано лення та роз ито  особистості, її психі и,  ідчутті , сприймання, 

пам’яті, мислення, пізна альних процесі , уя и, мо и, емоцій, почутті ,  олі, 

здібностей, темпераменту, хара теру тощо. Значну у агу при  и ченні цих 

тем слід приділяти питанням щодо  раху ання інди ідуальних особли остей 

дітей молодшого ш ільного  і у, що безпосередньо  пли ає на процес 

форму ання їхнього духо ного здоро ’я. 

Значну роль у підгото ці майбутніх учителі  до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі   ідіграють  урси «Валеологія» і «Методи а 

 и ладання  алеології», я і дають уя лення про суть поняття «здоро ’я» та 

його стру турні  омпоненти (фізичне, соціальне, психічне та духо не). У 

змісті робочих програм із цих дисциплін  арто посилити а цент на осно ні 

засоби форму ання духо ного здоро ’я, плану ання на чально- ихо них 

заході , я і сприяють збереженню та зміцненню духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . 

Вели е значення для форму ання теоретичних знань щодо форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  має  и чення тем із педагогі и, де 

предметом  и чення є людина   постійному роз ит у, духо ному 

стано ленні, гармонії її стосун і  із собою та оточенням. Усе це 

під ріплюється гуманністю, демо ратичністю, спра едли істю тощо. Під час 

 и чення педагогічних  урсі  необхідно з ернути у агу майбутніх учителі  

на питання  и чення передо ого педагогічного дос іду педагогі - ласи і  

про збереження та зміцнення духо ного здоро ’я. 

Під час  про адження   ос ітній процес зазначеної технології щодо 

підгото  и майбутніх учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі  значну у агу слід приділяти методам, формам і способам 

організації на чально- ихо ного процесу. Я   традиційні (сло есні, наочні, 

пра тичні,  онтрольні, самостійні) методи, та  і а ти ні методи (ле ції-

диспути, семінари- онференції, рольо і ігри, тренінги, прое ти) по инні бути 

спрямо ані на о олодіння студентами знаннями, уміннями та на ич ами 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

Особли е значення для форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі  мають методи безпосереднього  ихо ного  пли у на діяльність 

молодших ш олярі , тому що  они  имагають  ід учителя спеціальних 

фахо их знань для пра ильного  ідбору методі   ихо ання, а та ож 

особли ої та то ності, гуманного ста лення до  ожного учня, ст орення 

сприятли ого морально-психологічного  лімату    оле ти і. 

Зміст діяльності на другому, мотиваційно-цільовому етапі, 

 изначається, перш за  се, форму анням у майбутніх учителі  позити ної 

моти ації на я існу професійну підгото  у з форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  і спрямо аністю студенті  на о олодіння духо ними 

цінностями. 
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У процесі підгото  и студенті  із форму ання духо ного здоро ’я 

необхідно намагатися досягти не тіль и простого зас оєння ними системи 

професійних і спеціальних знань, але й  иробити   них с ідоме розуміння 

необхідності пра тичного  и ористання набутих знань, умінь і на ичо , 

т орче осмислення збереження та зміцнення духо ного здоро ’я. Тому 

осно ним за данням даного етапу є форму ання потреби неперер ного, 

систематичного професійного роз ит у студента, я   духо но роз иненої 

особистості, а та ож неупереджене, безпристрасне ста лення до мети й 

за дань професійної підгото  и до форму ання духо ного здоро ’я с оїх 

 ихо анці . 

Формуючи позити ну моти ацію процесу   студенті  до форму ання 

духо ного здоро ’я та ціннісного ста лення до здоро ’я, необхідно 

організо у ати на чально- ихо ний процес та им чином, щоб студенти 

 иступали а ти ними учасни ами пізна ального процесу. 

С. Рубінштейн зазнача , що сам моти  формується   міру того, я  

людина  рахо ує й оцінює обста ини, у я их  она перебу ає, та ус ідомлює 

поста лену мету. Ці умо и може ст орити  и ладач, посилюючи проблемно-

пошу о ий  омпонент заняття, формулюючи самі проблеми та , щоб  они 

були ці а ими й спону али до на чання [220]. 

На цьому етапі  ажли им за данням є роз ито  у студенті  

спрямо аності на форму ання стій ої потреби та моти і  на ефе ти ну 

професійну підгото  у з форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі , що допоможе їм глибше зрозуміти проблему збереження та 

зміцнення духо ного здоро ’я. Під ціннісним ста ленням майбутнього 

 чителя до педагогічної діяльності з форму ання духо ного здоро ’я ми 

маємо на у азі су упність його духо них ціннісних орієнтацій, я і зумо лені 

с ітоглядом, мають проя  у його професійних діях. Спираючись на  ласну 

систему цінностей, студент  изначається зі ста ленням до самого себе та до 

інших людей, до процесі  і я ищ соціального с іту, організо ує та реалізує   

подальшому житті інди ідуальні моделі по едін и та діяльності. 

При підгото ці майбутніх учителі  до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  необхідно спрямо у ати студента на те, що я існа 

підгото  а буде можли а тіль и   тому  ипад у, я що  ін постійно працює 

над собою, аналізує с ої  чин и  ідносно оточуючих людей та 

на  олишнього с іту   цілому, а це, у с ою чергу, є не ід’ємною частиною 

його життя та духо ного роз ит у. 

На моти аційно-цільо ому етапі процесу підгото  и майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  слід 

з ернути у агу на той фа т, що  читель  ідіграє  еличезну роль у 

стано ленні та роз ит у підростаючого по оління та особистості зо рема. 

Тому   процесі професійної підгото  и необхідно знайомити майбутніх 

учителі  із  имогами не тіль и до знань і  мінь, я ими  ін по инен 

о олодіти, а й з особистісними я остями  чителя, я і сприяють збереженню 

та зміцненню духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у. 
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Для  ия лення моти і , я і мають студенти, прийшо ши на чатися до 

 ищого педагогічного на чального за ладу, можна  и ористати бесіди, 

диспути, ле ції.  

Поняття диспуту й дис усії близь і за змістом і хара теризуються я  

широ е обго орення спірного питання. Дис усія може  ини ати й  ини ає 

спонтанно, у процесі  и ладання осно них нау , під час спіл у ання. Диспут 

я  форма на чального заняття будується на осно і заздалегідь підгото леної 

дис усії й передбачає обго орення с ладного діале тичного суперечли ого 

питання. Мета диспуту – дати студентам можли ість  оле ти но дійти 

шляхом пошу у істини. Ефе ти ність диспуту значною мірою залежить  ід 

чіт ого  изначення його предмета. 

Предметом на чальної дис усії  иступають фа ти, я ища, інформація 

тощо, елементи я их є істинні, але містять, на перший погляд, суперечли і 

судження, тобто потребують узгодження, пояснення [143.]. 

Важли е місце   процесі підгото  и майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , більш ус ідомленого 

ста лення до проблеми духо ності й а ти ізації пізна альної діяльності 

студенті  мають різні  иди семінарсь их занять. 

Щодо семінарсь ого заняття, то це форма на чального заняття, я а 

передбачає самостійне, пере ажно   позаурочний час, здобуття знань із 

 и ористанням різноманітних джерел і наступним  оле ти ним 

обго оренням   аудиторії наслід і  цієї роботи. Семінарсь і заняття 

про одять у тісному з ’яз у з іншими формами занять. Важли ою озна ою 

семінарсь их занять є спосіб їх про едення. Від того, я  організується 

пізна альна діяльність (бесіда, дис усії, допо іді й по ідомлення, роз ’язання 

задач тощо), значною мірою залежить я ість зас оєння на чального 

матеріалу, форму ання тих чи інших умінь, тобто реалізація ос ітніх, 

 ихо них і роз и альних цілей. 

Вагоме місце мають міжпредметні семінари, я і про одяться на базі не 

однієї, а  іль ох на чальних дисциплін, я і споріднені спільними 

проблемами. Осно не їх за дання – на теоретичному рі ні забезпечити 

розуміння студентами міжпредметних з ’яз і , я і роз ри алися перед ними 

  процесі  и чення різних предметі  на різних заняттях, систематизу ати їхні 

уміння та на ич и, раціональні прийоми розумо ої праці. Підсум о ий 

хара тер міжпредметних семінарі   ідрізняє їх  ід з ичайних ширшою 

постано  ою проблем. 

У процесі аналізу та обго орення допо ідей студенті  під час семінару, 

спільного  ирішення різноманітних питань, по ’язаних із темою допо іді, 

 ажли е місце посідає дис усія,  оли студент не тіль и  исло лює  ласну 

дум у, але й спирається на інші. Вдало про едена дис усія  ажли а для 

студенті  тим, що  чить уміння аналізу ати, систематизу ати, готує до 

пра тичної роботи. 

Та , семінар-диспут про одиться у д а етапи. Перший етап – 

підгото чий, я ий передбачає чіт е о реслення  предмета диспуту; 
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формулюється дида тична мета диспуту я  форми на чального заняття; 

заздалегідь до про едення диспуту а туалізуються попередньо здобуті 

знання, я і будуть потрібні   процесі дис усії; поступо о ст орюється 

психологічний дис усійний мі ро лімат на  оло предмета наступної 

дис усії. З цією метою перед аудиторією ста ляться о ремі запитання щодо 

проблеми, я а обго орю атиметься, і не роз ’язує їх до  інця; підтримується 

дис усійний мі ро лімат (пошу  чогось ці а ого та рід існого з теми 

диспуту); про одиться ан ету ання, опиту ання за предметом дис усії. 

другий етап – суто про едення диспуту, по за інченні я ого аналізується й 

підби ається підсумо  усього, що було предметом обго орення. Це логічне 

за ершення розмо и та ус ідомлення отриманих знань. 

У результаті про едення та их диспуті  майбутні  чителі більш чіт о 

уя ляють цілі та за дання, я і  ису аються перед ними   процесі професійної 

діяльності,  имоги до особистісних я остей майбутнього  чителя, у студенті  

 ини ає більша заці а леність до професії педагога. 

Особли а у ага з ертається на те, що у процесі на чально-пізна альної 

діяльності студенти  иступають я  а ти ні суб’є ти та прагнуть до 

самороз ит у. На чальну інформацію необхідно пода ати з ураху анням 

рі ня підгото  и студенті , обираючи при цьому різні форми її подання. Для 

більшої заці а леності студенті  у на чальному предметі необхідно добирати 

ці а і фа ти, історичні  ідомості.  

Для форму ання духо них цінностей необхідно зміст на чально-

 ихо ного процесу з одити до розуміння осно   ультури сприйняття 

духо них цінностей, до  міння прилучатися до осно них знань, я і 

на опичено людст ом, ос іль и ос іта за с оєю суттю є на опиченням знань 

через зас оєння духо них цінностей. Най ажли іша духо на потреба людини 

– це потреба у пізнанні. Але потреба у пізнанні набу ає с оєї людсь ої суті 

лише у поєднанні з іншими потребами, насамперед, етичними, естетичними, 

потребою у спіл у анні, праці та ін. [51]. 

У процесі професійно-педагогічної підгото  и необхідно прагнути до 

того, щоб потреба майбутніх учителі  у знанні постійно збагачу алася 

но ими нау о ими та теоретичними інтересами, ос іль и при цьому людина 

не тіль и збагачується духо но, але й  ідбу ається роз ито  її знань. 

Не менш  ажли е значення для підгото  и майбутніх учителі  щодо 

проблеми форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  мають ле ції, 

голо ним призначенням я их є:  и ли ати стій ий інтерес до проблеми 

бездухо ності молодого по оління та збереження і зміцнення   них 

духо ного здоро ’я; дати перші уя лення про значення та суть духо ного 

здоро ’я, значущість його   стано ленні та роз ит у дітей молодшого 

ш ільного  і у; роль тієї чи іншої дисципліни   його форму анні. 

За данням та их ле цій є демонстрація рі ня духо ного здоро ’я 

дітей у з ’яз у із соціально-е ономічною  ризою, погіршенням 

репроду ти ного здоро ’я, бездухо ністю сучасного суспільст а, 

спожи аць им ста ленням до життя, голо ними причинами чого  иступають 
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чинни и духо ності: ріст агреси ності,  ідчаю, три оги, без ихідності. 

Джерелом духо ного неблагополуччя є існуюча ідеологія, я а засно ана на 

заздрощах, жадібності, гордості, гні і та ін. Це поглиблюється  ідсутністю 

належної у аги до духо ного  ихо ання дітей та молоді. Наголошується на 

тому, що ос іта є інтегральним чинни ом національної безпе и. Я що ця 

інтеграція базується на  ихо анні духо ності, то та а ос іта дає сучасні, 

прогреси ні знання, роз и ає т орче мислення, я е засно ано на сучасному 

с ітогляді, формує духо ну й моральну  ультуру гармонійно роз иненої 

особистості. 

З метою форму ання т орчого ста лення до процесу підгото  и 

майбутніх учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

 ели е значення  ідіграють позааудиторні форми на чання, зо рема е с урсії 

(до музеї , театрі ,  артинних галерей, ботанічного саду, зоопар у, на 

 иробницт а тощо). Осно ний метод пізнання на е с урсії – цілеспрямо ане 

спостереження під опосеред о аним  ері ницт ом  и ладача жи ої 

реальності, аналіз її суті, я е допо нюють записи  ражень, зарисо  и, 

с ладання схем процесі .  

На чальні е с урсії мають  ели е значення для  ихо ання  себічно 

роз инених, а ти них громадян суспільст а, я і здатні не тіль и опану ати 

сучасну техні у, але й успішно роз и ати її.  Е с урсії  ідіграють  ели у 

роль у збереженні духо ного здоро ’я, форму анні дбайли ого ста лення до 

природи, любо і до неї. Е с урсії до музеї ,  ультурних за ладі , по 

історичних місцях роз и ають естетичні почуття. Е с урсії на  иробницт а 

формують у студенті  позити не  та  ідпо ідальне ста лення до праці. У 

процесі е с урсійної роботи стимулюються та і  ажли і я ості особистості, 

я  почуття дружби та  заємо ируч и,  оле ти ізму,  заємодопомоги. Участь 

  е с урсійній роботі сприяє поя і й роз ит у пізна альних інтересі , 

потреби   постійному під ищенні с ого інтеле туального рі ня, у 

безперер ному на чанні, що дуже  ажли о з погляду роз ’язання за дань, я і 

стоять перед сучасною ш олою [143]. 

Ефе ти ність моти аційно-цільо ого етапу  изначається 

інди ідуально-диференційо аним підходом до студенті  (підбір дида тичних 

за дань з ураху анням інтересі  студенті , розроблення за дань для 

інди ідуальної роботи, спрямо аної на само дос оналення), ст оренням 

ситуації успіху,  ірою   пізна альні можли ості студенті , тому що успіх 

о риляє та надихає людину на будь-я у діяльність, посилює інтерес до неї. 

Негати ні чинни и – пораз и, не дачі, непосильні труднощі – засмучують 

студента та знижують його інтерес до пізна альної діяльності. Я що студент 

буде зазна ати постійні не дачі, то буде  ини ати байдужість і негати не 

ста лення до процесу підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  [26]. 

Для успішної підгото  и  чителі  почат о их  ласі   ели е значення 

має особистість  и ладача. Перш за  се, його цільо а спрямо аність на 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі , 
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організаторсь і й  онсультати ні фун ції мають неоцінний  пли  на 

студенті  у процесі професійної підгото  и. Позити ні професійно-

педагогічні й людсь і я ості  и ладача сприймаються студентами перш за 

 се з погляду  имог майбутньої професії,  они зас оюються студентами, 

 ходять у їх дос ід і педагогічну майстерність [26]. 

Та им чином, для того, щоб  ия ити моти и, я і мають студенти, 

прийшо ши на чатися до  ищого педагогічного на чального за ладу, на 

першому  урсі під час  ступних занять із  урсу «Педагогі а»  арто 

про одити де іль а бесід і диспуті  на теми: «Чому я обра  професію 

 чителя?», « то  ін – учитель?», «Роль учителя почат о их  ласі  у 

духо ному роз ит у дитини» тощо. 

Реалізацію за дань даного етапу  арто розпочати з а туалізації 

настано  майбутнього  чителя на о олодіння знаннями, уміннями та 

на ич ами для я існої підгото  и до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Та , у процесі  и чення   урсі  «Загальна психологія», 

«Ві о а та педагогічна психологія», «Педагогі а» на ле ційних, семінарсь их 

і пра тичних заняттях під час обго орення питання про роль учителя   

сучасному суспільст і з ертається у ага студенті  на  ажли ість розуміння 

цього моменту. Це знаходило с ій подальший роз ито  на інди ідуальних і 

групо их заняттях,  онсультаціях, де студентам пропону али змоделю ати 

образ ідеального  чителя. Студенти, я  пра ило, пра ильно   азують на та і 

професійні я ості педагога, я  дос онале знання с ого предмета, уміння 

 и ладати його на  исо ому рі ні,  олодіння  ультурою по едін и та 

стосун і  з іншими людьми. Далі майбутнім учителям пропонується 

 ирішити наступну проблему – «Проаналізу ати причини недостатньої 

самореалізації   педагогічній діяльності, я а має місце на сьогоднішній 

день». Серед та их причин, я  матеріальне неблагополуччя, недостатність 

часу, за антаженість поточною роботою, студенти  изначають й ті, я і 

по ’язані з можли ими негати ними емоціями   роботі  чителя почат о ої 

ш оли: постійна нер о а напруга, ная ність  ели ого обсягу подразни і , 

можли ість  онфлі тних ситуацій з учнями, їх бать ами, адміністрацією 

ш оли та ін. Та і негати ні емоції ш ид о  томлюють учителя, зменшують 

його інтерес до с оєї роботи. Позити ні емоції сприяють по ращенню 

настрою, бажанню працю ати т орчо та з  ели ою  іддачею. Отже, учителю-

почат і цю необхідно мати оптимістичний настрій на роботу з дітьми. 

Важли ість та ого стану підт ерджується   процесі бесід та інтер ’ю з 

багатьма дос ідченими  чителями. Ная ність позити них емоцій, очі у ання 

радості  ід роботи з дітьми ст орюють, у с ою чергу, необхідний 

психологічний фон, я ий полегшує діяльність учителя та на чання учні . У 

та ій ситуації можна припустити, що очі уються непогані результати 

сумісної діяльності, я що при цьому  рахо у ати інші фа тори: ступінь 

підгото леності  чителя, ная ність пе них знань у дітей та ін. Гарні 

результати на чання  и ли ають почуття задо олення я  у  чителя, та  і   

учні , ст орюють позити ний настрій на подальшу сумісну діяльність. Отже, 
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позити ні емоції   процесі професійної діяльності, спрямо аної на 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , можуть збільшу атись 

і сприятимуть народженню інших позити них почутті .  

Та им чином, осмислення студентами того фа ту, що для ефе ти ної 

професійної діяльності майбутнього  чителя почат о их  ласі  необхідно 

старанно о олоді ати не тіль и загальнопрофесійними знаннями, уміннями 

та на ич ами, але й спеціальними, я і сприяють збереженню та зміцненню 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі , з огляду на їхній  і . При цьому 

 арто спиратися на особистий дос ід самих студенті  у процесі спі бесід. Їм 

пропонується проаналізу ати минулі стосун и зі с оїми ш ільними 

 чителями і та им чином  они пере онуються   пра ильності т ерджень. 

Отже, сформу а ши устано  у студенті  на о олодіння необхідними 

знаннями, уміннями та на ич ами для майбутньої ефе ти ної діяльності з 

форму ання духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у, під час 

 и чення  урсу «Валеологія» необхідно про ести  онференцію, на я ій 

поста ити перед студентами та у проблему: «Я  сучасна ш ола по инна 

 ирішу ати проблему духо ного роз ит у молодшого ш оляра?».  

У ході її обго орення студенти за допомогою  и ладачі  доходять 

 исно  у, що форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , я  

голо ної с ладо ої здоро ’я   цілому, передбачає органічне поєднання   

ос ітньому процесі на чання й  ихо ання, знання та самопізнання, 

дисципліни й учні сь ого самоупра ління. Та а єдність може слугу ати 

осно ою для підтрим и інно аційного середо ища духо ного роз ит у 

молодших ш олярі , де забезпечується заці а лена  заємодія  чителя та 

учня, їхній проду ти ний діалог у широ ому соціо ультурному полі. 

Майбутні  чителі  ідзначили, що учні почат о ої ш оли потребують 

особли ої педагогічної у аги саме з бо у  чителя, я ий має істотний  пли  на 

форму ання у дітей ста лення до ос іти, ш оли. Саме  читель  иробляє 

осно и соціальної, громадянсь ої по едін и, хара тер трудо ої, суспільної, 

т орчої діяльності. Усе це  имагає  ід учителя пе них знань і  мінь щодо 

форму ання підході  до організації духо ного роз ит у та  ихо ання учні . 

Підби аючи підсумо   онференції, студенти з’ясу али, що  читель 

молодших  ласі  педагогічно інтегрує осно ні  иди та форми діяльності 

дитини: урочну, позаурочну, позаш ільну, родинну, суспільно- орисну, 

трудо у, естетичну, соціально– омуні ати ну та ін. на осно і базо их 

національних цінностей, традиційних моральних норм, національних 

духо них традицій. 

За ріплення орієнтації студенті  на необхідність форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі , а та ож ознайомлення їх із 

сучасними уя леннями про духо не здоро ’я я  по азни а гармонійного 

роз ит у та  заємодії людини з на  олишнім середо ищем  іднайшло с оє 

місце   інди ідуальних і групо их бесідах зі студентами я  на заняттях, та  і 

  позана чальну годину за та ими темами: 
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- «Я   и, майбутні  чителі почат о их  ласі , розумієте с ою роль 

у форму анні духо ного здоро ’я молодших ш олярі ?»; 

- «У чому полягає діяльність учителя, я а спрямо ана на 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного 

 і у?»; 

- «Духо не здоро ’я молодших ш олярі  – об’є ти на необхідність 

чи надумана проблема?». 

Чіт ій спрямо аності студенті  на необхідність форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  сприяло про едення диспуті , де майбутні 

 чителі могли  иразити с оє ста лення до даної проблеми. Темати а диспуті  

 изначалася та им чином, що проблема збереження та зміцнення духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  по ’язу алась із загальними за даннями 

сучасної ш оли. Напри лад: «Роль сучасної ш оли   роз ит у гармонійної 

особистості молодшого ш оляра»; «Особиста роль учителя почат о их 

 ласі  у за ладенні міцного підґрунтя для збереження духо ного здоро ’я 

особистості»; «Духо не здоро ’я молодшого ш оляра я  «ядро» його 

здоро ’я   цілому» тощо. 

Під час  и чення  урсу «Валеологія»  арто   лючити до перелі у 

питань та і: «Духо ний роз ито  дитини», «Духо не здоро ’я молодшого 

ш оляра: його с ладо і та шляхи форму ання», «Впли  на  олишнього 

середо ища та оточення на духо не здоро ’я дитини молодшого ш ільного 

 і у». 

За данням та их ле цій є  изначення рі ня духо ного здоро ’я дітей у 

з ’яз у із соціально-е ономічною  ризою, бездухо ністю сучасного 

суспільст а, спожи аць им ста ленням до життя. Під час ле ції   ході 

дис усії з’ясо ується, що голо ними чинни ами бездухо ності є ріст агресії, 

 ідчаю, три оги, без ихідності. Джерелом низь ого рі ня духо ного здоро ’я 

є існуюча ідеологія, я і грунтується на заздрощах, жадібності, гордості, гні і 

тощо. Наголошується на тому, що ос іта є інтегральним чинни ом 

національної безпе и. Я що ця інтеграція базується на  ихо анні духо ності, 

то та а ос іта дає сучасні, прогреси ні знання, роз и ає т орче мислення, я е 

засно ано на сучасному с ітогляді, формує духо ну й моральну  ультуру 

гармонійно роз иненої особистості. 

Після того, я  були про едені ле ції, урахо уючи те, що студенти  же 

мають дея е уя лення про духо не здоро ’я, їм пропонується про ести 

пра тичне заняття у  игляді «Моз о ого штурму» на тему «Суть  атегорії 

«духо не здоро ’я». 

 Метою та ої роботи було  изначення рі ня розуміння студентами 

духо ного здоро ’я я   омпонента здоро ’я людини   цілому. Під час 

моз о ого штурму не тіль и  изначається рі ень розуміння поняття «духо не 

здоро ’я», але й роз и аються  омуні ати ні я ості, доброзичли ість і по ага 

до людей, я і мають іншу точ у зору, самостійність,  итриманість, 

толерантність тощо. Ці особистісні я ості допомагають майбутньому 

 чителю форму ати  ідпо ідальне ста лення до самого себе, а та ож до 
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інших людей. Він розуміє, що неможли о сформу ати будь-я у  атегорію 

особистості, не сформу а ши при цьому її   самому собі. 

Для посилення моти ації студенті  до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  під час  и чення  урсі  «Методи а 

природозна ст а та сільсь огосподарсь ої праці», «Осно и земле- та 

 раєзна ст а», «Методи а образот орчого мистецт а» доречно про ести 

низ у е с урсій до природи, музеї ,  артинної галереї, по історичних місцях. 

Метою та их е с урсій є  и ли ання у майбутніх учителі  почуття гордості 

за с ій  рай, естетичні почуття, любо  до природи, до мистецт а. Е с урсії 

на  иробницт а допомагаютьи залучити студенті  безпосередньо до праці, 

цим самим змусшують їх  ідчути сам процес  иробницт а. Під час та их 

е с урсій стимулюються та і  ажли і я ості особистості я  почуття дружби, 

 оле ти ізму,  заємодопомоги. Вони сприяють поя і й роз ит у 

пізна альних інтересі , потреби   постійному під ищенні с ого 

інтеле туального рі ня, форму анні стій ої моти ації щодо збереження та 

зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

Результатом про еденої роботи є те, що студенти чіт о уя ляють й 

осмислюють с ою соціальну роль у цілому   суспільст і та значення с оєї 

майбутньої педагогічної діяльності у форму анні духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Та і обго орення доз оляють ст орити оптимальні 

передумо и для роз риття  нутрішнього с іту студенті , здійснення 

 заємообміну та  заємозбагачення с оїми дум ами та знаннями стосо но 

збереження і зміцнення духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у, 

пережи аннями й цінностями, що було необхідною передумо ою для 

зас оєння спеціальних знань. 

Відшто хуючись  ід позити них емоцій успішної педагогічної 

діяльності, у студенті  формуються стій і моти и о олодіння знаннями, 

уміннями та на ич ами, я і необхідні для ефе ти ної роботи з форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі .  

У цілому треба зазначити, що   студенті  помітно під ищується інтерес 

до проблеми форму ання духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного 

 і у, прагнення до само дос оналення, роз ито   ласного духо ного 

здоро ’я, я  запору а я існої  заємодії зі ш олярами почат о ої ш оли. 

Третій, змістовно-діяльнісний етап за с оєю суттю передбачає 

а ти не залучення студенті  до пра тичної діяльності щодо підгото  и 

майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі . На цьому етапі формуються  сі осно ні  омпоненти (знання, 

 міння), спрямо ані на збереження та зміцнення духо ного здоро ’я дітей 

молодшого ш ільного  і у. 

Ефе ти ність процесу підгото  и майбутніх учителі  залежить, 

голо ним чином,  ід осмислення особистістю с оєї діяльності, я  суб’є та 

цієї діяльності, поєднання  ласного життє ого дос іду із соціальним і 

професійним. Роз ит у т орчого мислення, бажання пошу у  орисної 
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інформації, духо ної  ультури самих студенті  сприяє інди ідуалізація 

на чально- ихо ного процесу на  сіх його етапах. 

На чально- ихо ний процес розглядається я  а ти ний і 

цілеспрямо аний процес  заємодії особистості зі сферою ос ітніх послуг із 

метою роз ит у її здібностей та я остей. Кожен студент  має с ої 

інди ідуально-типологічні  ласти ості (біологічні, стате о і о і, 

фун ціональні особли ості  ели их пі  уль голо ного моз у), темперамент, 

хара тер, здібності. Залежно  ід стилю мислення (темп, працездатність, 

хара тер розумо их операцій) ми маємо інди ідуальний стиль пізна альної 

діяльності. Існує інди ідуальний стиль педагогічної діяльності, за дя и чому 

у  и ладача можуть бути різні форми організації занять, «репертуар» 

дисциплінарних дій  и ладача. Отже, за дя и інди ідуалізації на чально-

 ихо ного процесу студенти з різними типологічними  ласти остями 

досягають одна о о  исо их результаті  у с оїй діяльності. Кожен 

 и ористо ує при цьому різні прийоми та способи роботи, я і більш за  се 

 ідпо ідають його інди ідуальності. 

Рі ень підгото  и майбутніх учителі  до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  обумо люється ступенем т орчого підходу до 

 ласної професійної діяльності. Та а особистість має здатність до рефле сії, 

гуманні я ості, чіт о ус ідомлює мету с оєї діяльності, розуміє  и ористання 

засобі , я і, на її дум у, необхідні для само дос оналення та духо ного 

роз ит у. 

У процесі підгото  и майбутніх учителі  до форму ання духо ного 

здоро ’я голо ним фа тором є не механічне отримання гото ої інформації 

студентом, а роз ито  його т орчого мислення, з  ия ленням  ласної позиції 

щодо духо ного здоро ’я молодших ш олярі , його збереження та 

зміцнення,  и ористо уючи  ласний життє ий дос ід. Для успішної 

реалізації та их підході   ажли о  и ористо у ати проблемний підхід у 

на чанні. Він може здійсню атися на проблемних ле ціях, заняттях-

 онференціях, де розглядаються різні позиції та дум и щодо проблеми 

збереження духо ного здоро ’я, а це, у с ою чергу,  и ли ає ще більшу 

заці а леність у  ирішенні даної проблеми. 

Фун ція проблемного заняття полягає   тому, щоб стимулю ати 

а ти ний пізна альний процес, роз и ати дослідниць ий стиль мислення, 

знайомити студенті  з логі ою дослідження нау о их проблем і методами 

дослідження, я і сприяють роз ит у  міння самостійно здобу ати знання й 

самостійно їх застосо у ати   роз ’язанні но их пізна альних і пра тичних 

за дань, на проти агу отриманню знань у гото ому  игляді та роз ’язанню 

за дань за зраз ом. Та і заняття  ихо ують т орчу, а ти ну особистість, 

тому що  они базуються на засадах гуманістичного напряму педагогічної та 

психологічної нау  щодо  изнання особистості студента центральною діє ою 

особою процесу на чання. 

На  ідміну  ід інформаційної ле ції, на я ій студенти отримують 

інтерпрето ану  и ладачем інформацію, на проблемній ле ції но ий 
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теоретичний матеріал подається я  не ідоме, я е слід  ід рити,  иріши ши 

проблемну ситуацію. За дання педагога полягає   необхідності прогнозу ати 

проблемну стратегію на чання, забезпечити участь студенті    аналізі 

 ини лого протиріччя, залучати їх до  ирішення проблемних ситуацій, учити 

 ису ати оригінальні шляхи їх  ирішення, аналізу ати отриману но у 

інформацію у с ітлі  ідомих теорій,  ису ати гіпотези та  и ористо у ати 

різноманітні методи для їх  ирішення. 

 Напри лад, ле цію-діалог  може про ести  и ладач і добре 

підгото лені студенти. Саме спільні роздуми перет орюють з ичайну ле цію 

на с оєрідний діалог. Та і форми організації занять дають змогу студентам 

не тіль и сприймати та розуміти гото у інформацію, але й брати а ти ну 

участь у пошу у но их знань. При обго оренні різних думо  студенти 

 чаться аналізу ати, до одити с ої позиції та погляди на дану проблему й 

тим самим при чати студенті  самостійно зас ою ати теоретичний матеріал.  

Ще однією формою ефе ти ного зас оєння, знань і  мінь щодо 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , на нашу дум у, є ле ції 

– онференції, я і доз оляють побуду ати ле цію з ураху анням інтересі  

студенті . Та а ле ція про одиться я  нау о о-пра тичне заняття, до неї 

заздалегідь ста иться проблема й  изначається система допо ідей. Три ають 

та і допо іді 10 –-15 х илин. Кожен  иступ я ляє собою логічно за ершений 

те ст, я ий заздалегідь пригото лений у межах програми, я у запропону а  

 и ладач. Су упність та их допо ідей доз оляє розглянути проблему з 

різних бо і  і  себічно  ис ітлити її. Напри інці заняття  и ладач підби ає 

підсум и самостійної роботи та  исно  і  студенті , тим самим допо нюючи 

й уточнюючи запропоно ану інформацію, і допомагає сформулю ати 

підсумо . Та а ле ція доз оляє під ищити пізна альний інтерес студенті  до 

проблеми збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі , 

роз и ає особистісні я ості, та і я : доброзичли ість, по ага до людей, 

уміння слухати, уміння  ести бесіду, самостійність та ін.  

Ці а ими за с оєю ос ітньою та  ихо ною метою є ле ції із 

заздалегідь заплано аними помил ами, хибними т ердженнями, на я их 

студенти проя ляють с ою заці а леність до проблеми духо ного роз ит у 

дітей.  

Отже, ле ції є однією з голо них форм здобуття знань і  мінь у 

 ищому на чальному за ладі. Тому при доборі матеріалу для про едення 

будь-я ої ле ції необхідно  рахо у ати  і  студенті , рі ень їхньої 

пізна альної а ти ності, здатність до самостійних рішень. Та , на перших 

 урсах на чання більшу частину займає традиційна ле ція, і лише на дея их 

її етапах можна   ести не ели у дис усію, обго орюючи питання, я е 

передбачає аналіз де іль ох різних думо . На старших  урсах, спираючись 

на сформо аність у студенті  пе ної  іль ості спеціальних і 

загальнопедагогічних знань та  мінь, сформо аність інди ідуально-

особистісних і професійних я остей, можна   одити більш с ладні форми. 
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На  ожному ле ційному або семінарсь ому занятті необхідно 

 рахо у ати стру турні  омпоненти підгото  и майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , та і я : форму ання 

системи знань про здоро ’я людини, морально-духо ні цінності, 

гуманістичний с ітогляд, розпізнання суттє их рис особистості, настано и на 

ненасильниць у особистісно-професійну діяльність; форму ання на чально-

інтеле туальних умінь –  иділяти голо не, аналізу ати ситуації щодо 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

«Моз о ий штурм» – форма  оле ти ної роботи, я а хара теризується 

спільною спрямо аністю на мислення та має на меті розроблення ідей і 

підході  до  ирішення пе ної проблеми. На дошці або на  ели ому ар уші 

паперу пишуть питання, з я ого про одиться «моз о ий штурм», а  сі 

 исло лені дум и записують нижче. У штурмі беруть участь усі студенти 

групи, і чим  ище його темп, тим  раще, тому що найоригінальніші та 

найсміли іші дум и  ини ають тоді,  оли немає паузи. Необхідно 

дотриму атись та ож дея их пра ил «моз о ого штурму»: го орити  голос 

усе, що  ини ає   дум ах стосо но цієї теми; не поясню ати с оєї дум и і не 

захищати її; не обго орю ати і не  рити у ати ідеї інших. Після та ого 

заняття підби ають підсум и  оле ти ної діяльності – це частина аналітичної 

роботи [26]. 

Доступним методом для ефе ти ної підгото  и майбутніх учителі  до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є етичні бесіди. Вони 

доз оляють  ия ити гото ність студенті  до а ти ної пошу о ої діяльності, 

роз и ають уміння  исло лю ати й до одити  ласні погляди на будь-я у 

проблему. 

Однією з форм та их бесід можуть бути колоквіуми, тобто спі бесіди з 

не ели ими групами студенті , я і зас оїли пе ний матеріал із на чальних 

посібни і , додат о ої літератури, дос іду педагогічної пра ти и і отримали 

за дання підготу ати  іль а запитань для та их бесід. На почат у бесіди 

 и ладач ста ить саме ці запитання, а ти ізуючи та им способом пам’ять 

студенті , і націлює їх на подальшу роботу. 

 Дитяча  нига розглядається я  джерело отримання духо них 

цінностей дитиною. Тому доцільно   процесі підгото  и майбутніх учителі  

почат о их  ласі  застосо у ати метод « руглого столу». Це метод 

а ти ного на чання, одна з організаційних форм пізна альної діяльності 

студенті , що доз оляє за ріпити зас оєні раніше знання, отримати но у 

інформацію, сформу ати  міння  ирішу ати проблеми, на чити  ультури 

 едення дис усії.  ара терною рисою « руглого столу» є поєднання 

тематичної дис усії з групо ою  онсультацією. Поряд з а ти ним обміном 

знаннями,   студенті   иробляються професійні  міння  и ладати с ої 

дум и, аргументу ати їх, обґрунто у ати запропоно ані рішення та 

 ідстою ати с ої судження. При цьому  ідбу ається за ріплення інформації 

та самостійної роботи з першоджерелами, а та ож  ия лення проблем і 

питань для обго орення. Дис усія « руглого столу» має  исо ий ступінь 
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ефе ти ності. На з ичайних заняттях студент будує с ій  иступ за  ласичною 

схемою:  иступ,  и ладення, підсум и. Та   аж о уни нути по торі  і 

загальних місць, що  едуть до  трати часу. А за « руглим столом» фа тично 

йде загальна розмо а,  ожен учасни  зустрічі чимось збагачує його,  ожен 

може  иступити я  із розгорнутою дум ою, та  і подати  орот ий  ислі , 

 иразити згоду або незгоду.  

Серед про ідних методі , я і ма симально спрямо ані на підгото  у 

  аліфі о аних учителі  і отримали широ е розпо сюдження серед інших 

форм на чання, є ділові ігри. Вони сприяють роз ит у інтеле туально-

т орчого, діагностичного,  омуні аційного, моти аційно-професійного 

потенціалу  чителя. Відмічається, що  и ористання ігро их технологій у 

на чальному процесі збільшує задо оленість і асерти ність студенті .  

Виділяють та ож інноваційні ігри, я і я ляють собою особли ий тип 

ігор, що істотно  ідрізняється  ід традиційних діло их. Під інно аційною 

грою розуміють су упність заході , я і, перш за  се, на чають майбутніх 

учителі  мислити перспе ти но, нестандартно, а та ож спеціальних методі  і 

прийомі  орієнту ання   нез ичайних умо ах. Загальними озна ами та их 

ігор є те, що учасни и працюють над  ирішенням «розмитого», а не чіт о 

стру туро аного за дання; осно ою гри є групо а діяльність, у процесі я ої 

 иробляється неочі у аний інтеле туальний проду т; у ході гри  ини ає 

феномен групо ого об’єднання на сумісні цінності; у групах постійно 

формується устано  а на інно аційну по едін у; у процесі розроб и 

інно аційного прое ту різ о  иростає інтерес учасни і  до с оїх професійних 

проблем,  ирішення я их  они знаходять у роботі групи;  ини ають на ич и 

 оле ти ного  ирішення інно аційних проблем; формується потреба   

діло ому та міжособистісному спіл у анні учасни і  [41]. 

 Сюжетно-рольові ігри імітують реальність призначенням ролей 

учасни ам і наданням їм можли ості діяти я  у реальному житті. Кожен 

учасни  має розуміти зміст с оєї ролі й мету рольо ої гри  загалі. Метою 

рольо ої гри є  изначення ста лення до  он ретної життє ої ситуації, 

набуття дос іду шляхом гри, допомагати на читися через дос ід і почуття. 

Рольо у гру та ож слід  и ористо у ати для набуття  он ретних на ичо , 

зо рема безпечної по едін и за пе ної ситуації. 

Сучасний процес підгото  и майбутніх учителі  неможли о уя ити 

без та ого методу організації на чально- ихо ного процесу, я  проектне 

навчання. Прое т – це самодіяльність студенті ,  он ретна пра тична т орча 

спра а, поетапний рух до мети, поста леної та ус ідомленої. Прое тне 

на чання – це метод особистісно орієнто аного на чання, спрямо аний на 

форму ання самостійних дослідниць их умінь, роз ито  пізна альних 

на ичо  студенті , умінь самостійно  онструю ати с ої знання, 

орієнту атися   інформаційному просторі,  ритично мислити,  ия ляти 

 омпетенцію   питаннях, по ’язаних із розробленням і реалізацією прое ті . 

Він сприяє роз ит у т орчих здібностей, об’єднує знання, я і були отримані 
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  ході на чального процесу, залучає студенті  до  ирішення проблем 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі  [26]. 

І.Н. Ні ітіна  изначає сім етапі  підгото  и роботи над прое том: 

пошу  або формулю ання проблеми; організація т орчих груп для роботи 

над прое том; плану ання роботи над прое том; пошу  і збирання 

інформації; аналіз інформації; оформлення й подання прое ту; аналіз і оцін а 

результаті  роботи над прое том [185]. 

На першому етапі, етапі пошу у й формулю ання проблеми, можна 

поста ити проблему збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі    умо ах роз ит у негати них процесі  у духо ній сфері, 

деформу ання моральних засад суспільст а. Метою та ого прое ту є 

 омпле с дій, я ий доз оляє  ирішити означену проблему. 

Під час організації та про едення прое ту,  и ладач по инен 

 и ону ати  еруючу роботу, тобто допомагати   пошу у необхідної 

інформації, підтриму ати й моти у ати студенті  для  и онання та ої 

діяльності, забезпечу ати неперер ність роботи над прое том. 

Успішне  и онання цього прое тного за дання передбачає 

форму ання у студенті  духо них цінностей, розуміння осно них 

 омпоненті  збереження та зміцнення духо ного здоро ’я,  ідпо ідального 

ста лення до с ого здоро ’я, аналіз і оцін у с ого способу життя та  пли  

його на стан здоро ’я, узагальнення отриманих знань, їх  и ористання для 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 

А ти ним фа тором успішної підгото  и майбутніх учителі  до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є педагогічна практика. 

Її за даннями є  и ористання загальнонау о их, психологічних, спеціальних 

і пра тичних знань та  мінь безпосередньо   на чально- ихо ному процесі з 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . Урахо уючи мету 

форму ання духо ного здоро ’я, необхідно  изначити  оло знань і  мінь, 

я ими студенти по инні о олодіти   процесі педагогічної пра ти и. Доцільно 

 изначити за дання пра ти и: ознайомлення з роботою ш оли,  ласу, де 

студенти будуть проходити пра ти у; с ладання інди ідуального плану 

роботи на  есь період пра ти и, розгорнутих плані - онспе ті ; про едення 

уро і  із   люченням елементі  з форму ання духо ного здоро ’я; 

підгото  а сценарії  і самостійне про едення  ихо них заході  з духо ною 

спрямо аністю; ознайомлення з дос ідом про едення уро і  і  ихо них 

заході  дос ідчених учителі , їх аналіз і обго орення. 

Літня педагогічна пра ти а   дитячих оздоро чих таборах є  ажли им 

чинни ом у підгото ці майбутніх учителі  до форму ання духо ного 

здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у. Перед студентами  ід ри аються 

 ели і можли ості для застосу ання с оїх професійних умінь зі збереження 

та зміцнення духо ного здоро ’я дітей серед природи, ос іль и  цей процес 

 ідбу ається здебільшого у  ихо ній діяльності. 

Отже, зас оєння теоретичного матеріалу щодо форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  систематично  ідбу алося майже на  сіх 
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на чальних дисциплінах, я і  и чаються при підгото ці  чителі  почат о ої 

ш оли,  и ористо уючи при цьому  сі зазначені нами а ти ні форми та 

методи на чання, я і сприяють більш ефе ти ному зас оєнню знань та  мінь 

щодо форму ання духо ного здоро ’я. 

Та , при  и ченні на чальної дисципліни «Психологія»  ели а у ага 

приділяється темам, я і  ис ітлюють професійні особистісні я ості педагога, 

його професійної та особистісної  ультури, стосун и між учителями та 

учнями, а та ож норми по едін и  чителя під час роз ’язання с ладних 

педагогічних задач. Значна у ага приділяється нормам спіл у ання між 

людьми    оле ти і. Та , при  и ченні цієї теми доречно про ести ле цію-

диспут «Спіл у ання я  фа тор духо ного роз ит у особистості», а після неї 

семінар- онференцію «Я ими прийомами професійного спіл у ання має 

 олодіти  читель для здійснення педагогічної діяльності з форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі ». 

Зміст на чальної роботи з психолого-педагогічних дисциплін по инен 

ма симально  ідпо ідати інди ідуальним особли остям студенті , 

урахо у ати їхні інтереси та моти и по едін и, сприяти а ти ній 

пізна альній діяльності   процесі о олодіння но ими знаннями. 

Особли о а туально проблема  ідбору на чального матеріалу, засобі  і 

форм на чання стоїть перед  и ладачами   процесі етичного  ихо ання під 

час  и чення та их дисциплін, я  «Ети а», «Естети а», «У раїнсь а та 

 сес ітня  ультура», «Історія релігії та атеїзму» тощо.  

Під час  и чення цих  урсі  більш доречно  и ористо у ати ле ції, я і 

засно ані на модульному принципі, що доз оляє  и ладати матеріал у 

 игляді  орот их тезисі  і посилань на різні нау о і джерела,   лючаючи 

опис передо ого дос іду з даної проблеми. Особли істю та их ле цій є те, 

що майбутні  чителі   процесі підгото  и до них на чаються самостійно 

працю ати з додат о ою літературою, що сприяє роз ит у пізна ального 

інтересу до даної проблеми. При ладом та ої ле ції є ле ція на тему: 

«Форму ання духо ного здоро ’я: через призму століть». 

Теоретичні знання, отримані під час ле цій, студенти за ріплюють у 

процесі про едення диспуті , дис усій, обго орень. Та і форми організації 

пра тичних занять є  ажли ою ш олою спіл у ання майбутніх педагогі , я а 

сприяє стано ленню моральних з ичо  і стосун і  студенті . Мистецт о 

спіл у ання  чителя, у першу чергу, базується на етичних знаннях і знаннях 

психології людини. Наразі це стосується психології дитини молодшого 

ш ільного  і у, причому та і знання  иступають не я  інстру ція на  сі 

 ипад и життя, а я  призма, через я у майбутній учитель  и чає непо торні 

особли ості  ожної  он ретної дитини. 

Після про едення ле цій, у процесі за ріплення отриманих 

теоретичних знань щодо форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі   арто  и ористо у ати етичні бесіди з та их тем: «Поспішайте 

робити добро», «Причини образ», «Людина   природі та її здоро ’я», «Дім, у 

я ому ти жи еш», « то ст ори  пра ила людсь ої по едін и», « то та і 
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егоїсти?», «Душе ність і бездушність» тощо. Та і бесіди доз оляють  ия ити 

гото ність майбутніх учителі  до а ти ного пошу у, по ’язаного з  ласним 

життє им дос ідом. На цій осно і роз и аються  міння не тіль и 

 исло лю ати  ласні дум и та погляди стосо но даної проблеми, але й 

до одити їх пра ильність. 

У процесі  дос оналення с оїх особистісних я остей,  и чення 

інди ідуальних я остей учні  студенти набу ають дос ід  ідбору засобі  і 

форм  заємо ідносин між людьми, я і  ідпо ідають  он ретним зо нішнім 

обста инам, особли остям усіх партнері . 

О олоді аючи мистецт ом спіл у ання, майбутній учитель по инен 

на читися постійно  онтролю ати с оє самопочуття, о олоді ати осно ами 

саморегуляції. Це допоможе йому роз и ати та і  ажли і особистісні я ості, 

я  само ладання,  итрим а, доброзичли ість до оточуючих, при ітність 

тощо. Та ож  ажли им є ознайомлення студенті  зі способами боротьби з 

розумо им пере томленням і професійним стресом. 

З цією метою при  и ченні  урсу «Психологія» у темі «Психологія 

особистості та діяльності  чителя» необхідно ознайомити майбутніх учителі  

з осно ами психоаналізу та самоаналізу. 

Я   при лад  пра и, я а спрямо ані на за ріплення моральних з ичо  і 

стосун і  між людьми, пропонується  пра а «Прохання та  имоги», я у 

пропонує амери ансь ий психотерапе т Д. Рейнуотер:  

«Сідайте разом з  ашим партнером. 

Попросіть його про що-небудь у  имогли ій формі. 

Що  и  ідчу аєте,  оли  имагаєте? 

З’ясуйте, що  ідчу ає при цьому  аш партнер. 

Тепер попросіть про що-небудь,  иражаючи с ої почуття, розпитуючи 

та  ислухо уючи, що  ідчу ає інший. 

Що  и  ідчу аєте,  оли прохаєте?» [217]. 

Серед  ітчизняних а торі , розглядаючи проблему саморегуляції, 

можна  и ористо у ати праці В. Ле і «Я і ми», «Мистецт о бути собою», 

«Мистецт о бути іншим» тощо. 

Розглядаючи тему «Суть педагогічної діяльності та майстерності 

 чителя» на чального  урсу «Осно и педагогічної майстерності», 

роз и ається гуманістична спрямо аність майбутніх учителі  на ефе ти не 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ;  омуні ати ні, 

перцепти ні, динамічні педагогічні здібності майбутніх учителі , а та ож 

емоційна стабільність у їхній педагогічній діяльності. 

Для цього на пра тичних заняттях пропонується студентам тест для 

 изначення рі ня сформо аності гуманістичних педагогічних цінностей. 

З метою форму ання  міння миттє ого реагу ання на педагогічну 

ситуацію можна про ести сюжетно-рольо і ігри при  и ченні  урсу «Осно и 

педагогічної майстерності» з та их професійних ситуацій: «Весь  лас не 

підготу а ся до уро у», «Дитина розпла алася при  и онанні  онтрольної 

роботи», « лопці побилися на перер і» та ін.  



97 
 

Для того, щоб намалю ати «професійний» портрет ідеального  чителя, 

 арто про ести диспут за цією темою, де пропонується студентам, 

 и ористо уючи  ласний дос ід, передо ий дос ід педагогі -но аторі  і 

на едені цитати,  изначити: 

- шість най ажли іших рис ідеального  чителя; 

- пере аги та недолі и професії  чителя. 

Щоб бути хорошим викладачем, потрібно любити те, що викладаєш, і 

любити тих, кому викладаєш.  

В. Ключевський  

Усюди цінність школи дорівнює цінності її вчителя.  

А. Дістервег  

Мудрість влади педагога полягає в тому, щоб моя воля стала 

бажанням дитини.  

В. Сухомлинський  

Хто не може взяти ласкою, той не зможе взяти і строгістю.  

А. Чехов  

У хорошого вчителя ми цінуємо кращі якості дресирувальника, клоуна 

та циркового коня, якого рік за роком ганяють по колу.  

М. Звонарьов  

 

Вчительство – не втрачене мистецтво, але повага до вчительства – 

втрачена традиція.  

Ж. Барзен 

Професія вчителя дає довічну гарантію від викрадення з метою 

викупу.  

С. Моцарський 

Та , під час  и чення  урсу «Осно и  алеології», розглядаючи тему 

«Духо не здоро ’я особистості», про одиться ле ція-діалог «Людина – сам 

собі  орог?». Мета цієї ле ції полягає   осмисленні людсь их поро і , 

 атегорії добра та зла, безморальної та протипра ної по едін и людей, ролі 

самої людини   попередженні цих проблем. У ході ле ції заслухо уються 

різні точ и зору на проблему духо ності людини, її морального стано лення. 

Беручи участь у та ій формі на чальної роботи, студенти були не тіль и 

паси ними слухачами, але й а ти ними учасни ами пошу у но их знань. 

При цьому майбутні  чителі роз и ають    собі  міння аналізу ати, 

систематизу ати, до одити с ої позиції та погляди.  

На семінарсь их і пра тичних заняттях студенти набу ають необхідні 

теоретичні знання про здоро ’я людини, про його с ладо і,  заємоз ’язо  

між  омпонентами, про шляхи форму ання  ожного з них, про роль учителя 

щодо збереження та зміцнення здоро ’я дитини.  

Для того, щоб з’ясу ати, я  студенти зас оюють знання щодо 

професійної підгото  и з форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі , необхідно ст орю ати та і ситуації на заняттях, де б  они могли на 

пра тиці роз ’язу ати систему педагогічних за дань із застосу анням 
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духо но-моральних цінностей. Протягом на чально- ихо ного процесу 

постійно ста ляться запитання: «Я і духо ні цінності по инен мати 

майбутній учитель?», «Я  побуду ати на чальний процес дітей молодшого 

ш ільного  і у, урахо уючи ціннісні орієнтації духо но-морального роз ит у 

та  ихо ання?», «Я і напрями   роз ит у особистості молодшого ш оляра 

треба роз и ати для збереження та зміцнення духо ного здоро ’я?» та ін.  

На семінарсь их заняттях на чальної дисципліни «Соціологія» багато 

проблемних питань розглядаються за допомогою та ого методу  оле ти ної 

роботи, я  «моз о ий штурм». Пропонуються студентам та і теми: «Я  жити, 

до чого прагнути?», «Чому одна по едін а сх алюється суспільст ом, а інша 

– засуджується?», «Чому поганий  чино  приносить людині страждання, а 

добрий – радість і задо олення, на іть я що ніхто,  рім неї самої, і не знає 

про цей  чино ?». Ефе ти ність та ого методу організації на чально-

 ихо ної роботи щодо форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

полягає   тому, що поряд із зас оєнням знань про норми соціальних 

стосун і  між людьми  ідбу ається роз ито  т орчого мислення студенті , 

формуються уміння аналізу ати та систематизу ати отримані знання, шу ати 

найефе ти ніші шляхи форму ання духо ного роз ит у особистості. 

У процесі  и чення на чальної дисципліни «У раїнсь а  ультура» 

студентам пропонується про ести семінари-диспути на теми: «Народна 

т орчість рідного  раю», «Етно ультурні традиції Слобожанщини», на я их 

 они знайомилися з  ультурою с ого народу, обго орю али традиції та 

народні с ята, особли ості побуту у раїнсь ого народу. 

На чальні заняття з філософії сприяють форму анню у студенті  знань, 

умінь і на ичо  при аналізі соціальних я ищ на  олишнього с іту, духо них 

надбань людст а, духо них цінностей, нада али методологічну осно у для 

не ели их самостійних досліджень, я і пропонуються студентам. Т орчі 

роботи з педагогі и  и ону алися у  ільній формі. Студенти могли   них 

запропону ати будь-я і прое ти,  ис ітлити пе ні проблеми педагогічної 

нау и та їх  ирішення,  иходячи зі с оїх мір у ань і дос іду, досліджу ати 

причини будь-я их негати них я ищ у суспільст і та їх усунення на 

педагогічному рі ні та ін.  

Дос ід по аза , що написання та их робіт у  ищій мірі при абли е для 

студенті , де  они не обмежені будь-я ими рам ами або  имогами. Їх 

цінність підсилюється тим, що, про одячи спі бесіди зі студентами за 

першим  аріантом їх т орчої роботи, ста ляться подальші за дання щодо її 

по ращення. А це сприяє тому, що студенти змушені з ертатися до 

додат о их джерел,  и чати спеціальну літературу, знайомитися з 

ефе ти ним дос ідом і досягненнями педагогі и, що було ефе ти ним 

засобом озброєння майбутніх учителі  необхідними знаннями. У даному 

 ипад у майбутні  чителі більш ретельно ста ляться до педагогі и, прагнуть 

глибше зрозуміти і  и чити психолого-педагогічні процеси та я ища.  

 ара терним є те, що студенти з ертаються до т орі   ласи і  

педагогі и: А. Дістер ега, Я.А. Коменсь ого, Й.Г. Песталоцці Ж.-Ж. Руссо, 
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К. Ушинсь ого та ін. Значний інтерес  ия ляють студенти до психологічної 

літератури, особли о до  ниг та их а торі , я  Е. Берн, К. Платоно , 

Дж. Рейнуотер, С. Рубінштейн, З. Фрейд, Е. Шостром та ін. Ви ористо уючи 

та у а ти ність студенті  у  и онанні т орчих за дань,  арто орієнту ати 

студенті  на проблему форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

шляхом пропозицій у дослідженні та ос ітленні та их питань  ихо ної 

роботи   ш олі: «Я  ці а о організу ати на чально- ихо ний процес щодо 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ?», «Я  з  ористю 

про ести диспут із морально-духо ної темати и?», «З чого починається 

духо не здоро ’я дитини?» тощо.  

Написанню т орчих робіт на  исо ому рі ні сприяють та і теми з  урсу 

«Психологія» та «Осно и педагогічної майстерності», я : «Особистість та її 

стру тура», «Психологія діяльності», «Методи психологічних досліджень», 

«Методи та форми  ихо ної роботи», «Роз ито  та  ихо ання особистості – 

осно на педагогічна проблема» тощо. 

Особли е місце   процесі підгото  и майбутніх учителі  до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  під час  и чення 

педагогічних дисциплін, та их я  «Історія педагогі и», «Но і технології 

на чання   дос іді педагогі -но аторі », посідали диспути за схемою діло ої 

гри. При підгото ці до традиційного диспуту  ожен студент самостійно готує 

с ій  иступ, добираючи аргументи для  ідстою ання с оєї точ и зору. 

Я  при лад диспуту, я ий організо ано за схемою діло ої гри, 

розглянемо диспут на тему «Педагогічна система  ихо ання А. Ма арен а». 

Наша група ділиться на д і частини: «Захисни и» та «Опоненти». Перша 

підгрупа,  и чаючи т орчі надбання  ідомого педагога, обирає фа ти, я і 

підт ерджують  еличезний  несо  А. Ма арен а у роз ито  педагогічної 

нау и, у збагачення її цінними  ід риттями, ідеями, методами та формами 

роботи. Студенти намагаються до ести, що осно ні положення системи 

педагогічних погляді   ели ого теорети а та пра ти а не застаріли й на наш 

час, що його т ори для сучасного  чителя є ш олою  исо ої моральності, 

гуманізму та по аги до дитини. 

Студенти підгрупи «Опоненти» не заперечують  ели ого значення 

педагогічної діяльності А. Ма арен а для того періоду історії,   я ому  ін 

жи  і працю а , добирають аргументи для захисту протилежної точ и зору. 

Вони ст ерджують, що  чення А. Ма арен а про  еличезну силу  оле ти у 

наспра ді полягає   ні елію анні  ожної о ремої особистості, що   сучасних 

умо ах демо ратизації суспільст а ми не можемо спиратися на його 

застарілу технологію форму ання «г инти а»   системі. 

Важли ими по азни ами аналізу диспуту, я ий про одять студенти 

разом із  и ладачем, є не тіль и фа тичні знання студенті , але й загальний 

стиль по едін и, проя  доброзичли ості та у аги до іншої точ и зору,  міння 

обґрунту ати с ою дум у тощо. У  інці семінару  и ладач підби ає підсум и 

диспуту. 
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Для підсум у диспуту-діло ої гри пропонується студентам про ести 

дис усію на тему «Майстерність чи талант?». Розглядаються запитання: «Чи 

згодні Ви з дум ою А. Ма арен а щодо здобуття  ихо ателем майстерності? 

Чому?».  

За даннями  та ої дис усії є не лише  ия лення пе них знань, я і 

отримали студенти під час обго орення, але й форму ання   них уміння 

аналізу ати будь-я і події та фа ти, да ати  ласну оцін у діям інших людей, 

знаходити шляхи  ирішення проблеми.  

Проміжні результати дослідження по азують, що застосу ання різних 

 иді  на чально-рольо их ігор на заняттях із педагогічних дисциплін сприяє 

під ищенню рі ня духо ного роз ит у, моральних знань, роз ит у 

особистісних я остей майбутніх учителі , їхніх пере онань, почутті  і 

емоцій. 

Надаючи студентам необхідні знання, необхідно поступо о   одити їх 

у сферу застосу ання отриманої інформації на пра тиці, де  иробляються 

необхідні  міння та на ич и роботи щодо форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . Осно ним засобом є педагогічний тренінг. Впра и для 

 и онання поділяються на де іль а груп:  ирішення педагогічних за дань, 

я і по ’язані з питаннями форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі ; діагности а рі ні  сформо аності духо ного здоро ’я дітей; 

підгото  а та про едення  ихо них заході , я і спрямо ані на форму ання 

духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у.  

У процесі розглядання педагогічних задач студенти о олоді ають 

 міннями та на ич ами психолого-педагогічного аналізу ситуації, 

 изначення ная них можли остей,  ибору необхідних засобі ,  аріанті  

оптимального  ирішення на осно і набутих знань.  

Та , напри лад, пропонуються та і педагогічні ситуації:  

- «Пере онайте учня у  ажли ості для нього опану ання знань про 

духо ні цінності»,  

- «Я  пра ильно з ернути у агу учні  на джерела отримання знань 

щодо збереження та зміцнення духо ного здоро ’я?»;  

- «Поясніть учням, я у роль у їхньому житті  ідіграє духо не 

здоро ’я?»;  

- «Поясність учням, я у роль у житті людини  ідіграє  нига»; 

-  «Поясніть учням, чому поганий  чино  приносить людині 

страждання, а гарний – радість і задо олення, на іть я що ніхто,  рім неї 

самої, не знає про цей  чино ?» тощо. 

На пра тичних заняттях  урсу «Осно и педагогічної майстерності» 

необхідно  и ористо у ати низ у пра тичних  пра , я і роз и ають у 

майбутніх учителі   міння ш ид о й педагогічно пра ильно  ирішу ати 

педагогічні задачі, під час я их  ия ляються педагогічна спрямо аність, 

ціннісні орієнтації, інтеле туальні, емоційні,  ольо і я ості  чителя. Серед 

них «Обираємо  аріант»,  оли студентам пропонуються педагогічні ситуації, 

після ознайомлення з  ожною з них необхідно  ибрати із числа 
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запропоно аних  аріанті  той, я ий, на їхній погляд, буде найбільш 

ефе ти ним із педагогічної точ и зору. Я що жоден із запропоно аних 

 аріанті  не  лашто ує, то можна наз ати с ій, оригінальний  аріант; 

«Операти на задача» -– після ознайомлення з педагогічною ситуацією 

необхідно сформулю ати операти ні задачі до них. 

Роз ’язання педагогічних ситуацій доз оляє  ідпрацю ати з 

майбутніми  чителями  ихідні моменти у форму анні духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . При цьому голо ною метою  и ористання подібних 

задач є о олодіння  міннями майбутніх учителі  пере ону ати учні  у 

необхідності форму ання духо ного здоро ’я. У процесі та ої діяльності 

 ідбу ається на опичення необхідного дос іду на емоційному рі ні. Причому 

під час обго орення можли их  аріанті  роз ’яз у  рахо уються 

інди ідуальні особли ості учні , поєднання диференційо аного та 

 оле ти ного підходу   роботі з молодшими ш олярами.  

У с ою чергу,  ожен із майбутніх учителі  може проя ити с ої 

здібності, реалізу ати с ій потенціал. У та их ситуаціях є  ажли ими й деталі 

по едін и майбутніх учителі : мімі а, жести, інтонація голосу, манера й 

та ти а пере онання. Та  з аний «сухий» матеріал пропус а ся  різь призму 

особистісного сприйняття  ожного студента. Та  майбутніми  чителями 

зас оюється педагогічний дос ід на раціонально-емоційному рі ні. 

У процесі підгото  и майбутніх учителі  почат о ої ш оли до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі   ели е значення має 

 и чення на чальної дисципліни «Дитяча література з осно ами 

літературозна ст а». Її метою є ознайомлення студенті  з ідейно-естетичним 

багатст ом художніх т орі  – зраз і  у раїнсь ої та зарубіжної літератури. У 

процесі його  и чення треба на чити студенті  самостійно аналізу ати т ори 

дитячої літератури, уміти пра ильно добирати й оціню ати їх, 

інтерпрету ати та  и ористо у ати художні т ори під час форму ання 

духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного  і у на уро ах та   

поза ласній роботі. 

Майбутнім учителям почат о их  ласі  необхідно не тіль и знати 

дитячу літературу, але чіт о розуміти  ихо не та пізна альне значення 

 ожного т ору, щоб за допомогою художнього сло а розширити с ітогляд 

дитини, її ерудицію, естетичні сма и, фантазію, т орчі здібності, тим самим 

продо жуючи форму ати духо не здоро ’я учні . 

Вис ітлення   літературі для дітей «дитячих» тем (дитинст а, ш оли, 

 ихо ання моральних і духо них цінностей) збагачує уя лення та знання 

дітей про с іт, про стосун и між людьми, про «добро» і «зло», про значення 

природи у форму анні духо ного здоро ’я. Найпопулярнішими  идами 

дитячої літератури є  аз и,  аз о і по істі, бай и, пейзажна ліри а, 

опо ідання про т арин і природу, т ори про ш олу тощо. 

Майбутній учитель почат о ої ш оли по инен уміти націлити дитину 

на розуміння осно них за дань художнього т ору. З цією метою про одяться 

колоквіуми, на я их пропонується обго орю ати ста лення  ели их людей до 
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моральності, їхні  исло лю ання щодо роз ит у духо но-моральних 

цінностей та їхні погляди щодо  ирішення проблеми духо ного роз ит у й 

моралі. 

Дитяча література  иступає я  джерело отримання духо них 

цінностей дитиною. Тому   процесі підгото  и майбутніх учителі  до цієї 

діяльності доречно  и ористо у ати метод «Круглого столу». Це доз оляє 

роз инути  міння студенті  під час загальної розмо и, збагачу ати її с оїми 

дум ами. Та ,  и ористо уючи цей метод, можна запропону ати обго орити 

дитячу літературу (М. Пляц о с ий, «Мама»; Л. Пантелее , «Честное сло о»; 

М. Дудин,  «Берегите землю»; М. Зощен о, «Самое гла ное», «Бабуш ин 

подаро »; Н. Добронра о , «Если отец герой!» та ін.). 

За ріплюючи  міння та на ич и форму ання духо них і моральних 

цінностей молодших ш олярі , позити них я остей особистості, гуманного 

ста лення до природи під час  и чення  урсу «Дитяча література з осно ами 

літературозна ст а»,  арто про одити сюжетно-рольові ігри. У процесі ігор 

пригадуються художні дитячі т ори ( аз и, опо ідання, бай и тощо), у я их 

герої мають ті чи інші я ості особистості, для подальшого програ ання цієї 

ситуації   групі. При зображенні негати ної я ості студенти програють ту ж 

саму ситуацію, проте намагаються по азати модель бажаної по едін и, а 

можли о, і де іль а її  аріанті , я і пропону али інші. Після програ ання 

 ідбу ається обго орення, пропонуються та і запитання:  

 Що ти  ідчу а ,  оли тобі не допомогли (не поділилися, збрехали 

тощо)? А потім,  оли допомогли? 

 Що ти  ідчу а ,  оли бу  жадібним (обманю а  тощо)? А  оли 

поділи ся?  

 Чи приємно було робити добрий  чино ? Чи  аж о це? Чому? 

 Я , на т ою дум у, у цьому  ипад у  чинила Баба-Яга (Карлсон, 

Бармалей, Буратино та ін.)? Я  би ти  чини ? Продемонструй.  

Далі пропонується обіграти та і етюди: «Загублена ру а ич а», 

«Жадібне порося», «Забута парасоль а», «Помічни », «Д і ді чин и», 

«Будино   із дз іноч ами» тощо. 

Після цього пропонуються етюди для сюжеті  із не изначеною 

 інці  ою : «Я  би ти  чини ?». Зрозуміло, що не може бути будь-я ої однієї 

«пра ильної» по едін и. Треба орієнту ати дитину на програ ання різних 

 аріанті . 

У подальшій підгото ці студенті  до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  необхідно  и ористо у ати діло і ігри. За їх допомогою 

студенти на чаються я  на ичо  діагности и рі ня сформо аності духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі , та  і на ичо  про едення на чально- ихо ної 

роботи щодо його збереження та зміцнення. Діло і ігри розроблені з 

ураху анням  ідомого ефе ти ного дос іду [37; 104; 250]. Проте  они мають 

недолі и. У процесі про едення та их ігор  аж о  ідно ити реальні умо и 

роботи  чителя, і студенти не  ідчу ають по ною мірою психолого-

педагогічного на антаження. Для під ищення ефе ти ності та ої форми 
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на чання   одяться   ігри для учасни і  додат о і моменти психологічної 

напруги. Разом із загальним задумом дій, про я і  орот о ознайомлюються 

 сі, дея і студенти отримують інди ідуальні  арт и-інстру ції. Ті, хто 

отрима  та і  арт и, знайомляться із   азі  ами, про я і інші не знали. 

За данням та их додат о их учасни і  є  несення реальних умо  у процес 

діло ої гри. Це може бути: спроба зір ати захід, неочі у ане  запитання, 

імпро ізо аний  иступ, порушення дисципліни тощо. Осно ні учасни и, 

сти ну шись із несподі ан ою, змушені протягом гри застосо у ати 

 ідпо ідні дії. Та і поєднання діло ої гри з психофізичним тренінгом 

підсилює інтерес студенті , наближає їх до реальних умо . 

У та их умо ах  ажли им є ст орю ати атмосферу  заєморозуміння, 

доброзичли ого ста лення учасни і  один до одного. Ви ладачі з ертають 

у агу майбутніх учителі  на д а я ища нашого психічного життя: рефле сію 

та емпатію. За їх допомогою пропонується учасни ам гри постійно 

 онтролю ати с ої дії. Це допомагає уни нути непорозумінь і не дач під час 

діло ої гри. 

Останній, аналітико-результативний етап посідає  ажли е місце   

технології підгото  и майбутнього  чителя до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі . За даннями цього етапу є форму ання   

студенті  умінь здійсню ати рефле сію зі збереження та зміцнення 

духо ного здоро ’я. Рефле сія – це здатність до самопізнання та самооцін и. 

Аналіти о-результати ний етап передбачає  ия лення гото ності майбутніх 

учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  у 

на чально- ихо ному процесі та оцін у  про аджених інди ідуальних 

програм зі збереження та зміцнення духо ного здоро ’я, аналіз і самоаналіз 

результаті  та ої діяльності. 

Рефле си на діяльність передбачає аналіз і оцін у досягнення цілі, 

тобто ефе ти ність запропоно аної технології підгото  и майбутніх 

учителі , нас іль и результат збігається із заплано аним. На цьому етапі 

пере іряються не тіль и зас оєні знання, уміння та на ич и, але й способи 

ефе ти ної роботи, роз ито  особистісних я остей, здатність  ритично 

ста итися до результаті   ласної діяльності.  

Для успішної рефле си ної діяльності необхідно знайомити студенті  

із рефле сією я  процесом, з методи ами її  и ористання, а та ож з найбільш 

доречними формами та методами та ої роботи, з  ритеріями ефе ти ності 

роботи   цьому напрямі, методами  онтролю та само онтролю. 

Рефле си на спрямо аність на підгото  у майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  націлена, перш за  се, 

на зіста лення попереднього дос іду роботи з цієї проблеми та 

особистісного. Та ий аналіз доз оляє  изначити існуючі погляди, уя лення 

про збереження та зміцнення духо ного здоро ’я дітей і с орегу ати с ою 

діяльність у подоланні труднощі , я і  ини ають у процесі професійної 

роботи. 
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Досліджуючи дум и нау о ці  щодо рефле ти ності майбутнього 

 чителя, ці а ою, на наш погляд, є дум а Л. Рибал о. Вона зазначила, що 

рефле сія хара теризується тим, що майбутній учитель здатний  ийти за 

межі безперер ного пото у по ся денної на чальної пра ти и і побачити 

с ою працю   цілому, що дає можли ість  нутрішньо приймати, 

ус ідомлю ати й оціню ати труднощі та суперечності на чального процесу, 

 онстру ти но  ирішу ати їх  ідпо ідно до с оїх ціннісних орієнтацій, 

розглядати труднощі я  пе ний стимул с ого роз ит у, подолання  ласних 

меж [218]. 

У с оєму дослідженні М. Васильє а  изначила рефле сію я  

 нутрішню психологічну діяльність педагога, спрямо ану на самопізнання, 

самоаналіз, ус ідомлення с оєї по едін и з бо у інших людей, а та ож 

ная ність здібностей і на ичо  здійсню ати  омпетентний аналіз і оцін у 

по едін и інших учасни і  педагогічного процесу, засно аних на глибо ому 

знанні спеціальних теоретичних знань і сформо аних умінь і на ичо  

здійснення нормати ної професійної по едін и, тобто це процес 

спі  іднесення себе, можли остей с ого «Я» з  имогами професії [37].  

Вона  изначила осно ні особли ості цього поняття: я що рефле сія, 

я  пра ило,  найчастіше є стихійною, ситуати ною, то, з ажаючи на 

особли ості професії педагога,  она по инна бути упоряд о ана змістом і 

обста инами діяльності; ос іль и об’є том рефле сії   педагога є люди, 

ситуації  заємин із ними, то за жди я но  ираженим є гуманістичний аспе т, 

що припус ає сполучення  исо их ціннісних зраз і  із  ідпо ідальністю; 

рефле сія педагога – це моральна» робота, що стимулюється ззо ні, проте 

здійснюється за  нутрішньою потребою зрозуміти себе і те, що  ідбу ається 

  собі; рефле сія доз оляє орієнту атися не стіль и на професію, с іль и на 

людину   професії [37]. 

Рефле сія   на чальному процесі – це процес ус ідомлення суб’є том 

 ласного ос ітнього потенціалу. Вона допомагає майбутнім учителям 

сформулю ати отримані результати, пере изначити цілі подальшої роботи, 

с орегу ати с ій ос ітній шлях, доз оляє ус ідомити с ою уні альність і 

призначення на осно і аналізу його предметної діяльності та проду ті , 

ос іль и той, хто на чається, проя ляє себе   тих пріоритетних для нього 

сферах буття і способах діяльності, я і притаманні його інди ідуальності. 

Л. Рибал о  изначила та і озна и рефле сії, я : спрямо аність на 

роз ито  самос ідомості ( ия ляється   осмисленні й орієнтації дій 

майбутнього  чителя на само дос оналення, самороз ито , самореалізацію   

педагогічній діяльності, на самоорганізацію, рух через пізнання, самоаналіз і 

самооцін у  ласного стану, а та ож через осмислення результаті  діяльності 

інших студенті ); механізм с ідомості, самос ідомості (мір у ання 

майбутнього  чителя про те, що  ідбу ається   його  ласній с ідомості, 

з ернення с ідомості до самого себе, осмислення майбутнім учителем 

передумо , за ономірностей, механізмі  педагогічної діяльності та 

соціальних ролей у процесі професійно-педагогічної самореалізації); 
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здатність,  ласти ість, я ість особистості (по ернення до  ласних дій, 

думо ); уміння спостерігати, аналізу ати,  онтролю ати, оціню ати  ласні 

дії; полістру турний і поліпроцесуальний організо аний рух смислі  

(подолання майбутнім учителем суперечностей і ус ладнень професійно-

педагогічної самореалізації, а та ож ситуати но-динамічних стереотипі  

педагогічного дос іду сприяє його самозмінам) [218]. 

На дум у Л. Рибал о, рефле сія майбутнього  чителя може 

здійсню атися я  у  нутрішньому плані (пережи ання і самоз іт одного 

інди іда), та  і   зо нішньому (я   оле ти на мисленнє а діяльність і 

сумісний пошу  рішення). Та ож дослідниця  изначає та і етапи рефле сії: 

спрямо аність майбутнього  чителя на об’є т рефле су ання, тобто на 

 ласний процес професійно-педагогічної самореалізації; рефле си ний  ихід 

(самоаналіз) на пізнання  ласного «Я»   тому разі,  оли за допомогою інших 

засобі  і способі  неможли о пізна ати й інших; порі няння дум и про 

 ласне пізнання і дум и інших людей;  ибір прийомі , за допомогою я их 

 ідбу атиметься рефле су ання; а туалізація смислу професійно-

педагогічної самореалізації; реалізація с ладо их  омпоненті  рефле сії 

стосо но етапі  професійно-педагогічної підгото  и; рефле су ання 

прийомі  само дос оналення й оцін а їх проду ти ності; само онтроль за 

результатами рефле сії професійно-педагогічної підгото  и майбутнього 

 чителя; ма симальний  ибір і апробація прийомі  рефле сії, я і сприяють 

самороз ит о і особистості майбутнього  чителя [218]. 

О. Біда розрізняє інди ідуальну, групо у форму рефле сії, а та ож 

рефле сію з часо им  е тором: ретроспе ти ну та прогностичну [21]. 

Інди ідуальну форму рефле сії можна здійсню ати під час  и онання 

студентами самостійних робіт т орчого хара теру (самоінтер ’ю). 

А ти ізу ати інди ідуальну рефле сію майбутніх учителі  допомагають та і 

прийоми, я   едення особистого щоденни а, с ладання рефле си ного 

а топортрета «я очима інших», монолог - імпро ізація на задану тему.  

Ретроспе ти на рефле сія полягає   аналізі подій, я і  ідбу алися   

минулому. При цьому термін да нини не має значення. Це можуть бути події 

з дитинст а, а можуть бути події минулого заняття. 

Синхронна рефле сія хара теризується а туалізацією пе них методі  і 

прийомі   иходу   сторонню позицію стосо но поточної події, тобто   

процесі розгляданні будь-я ого проблемного питання студент  оментує с ої 

дії, дум и та судження. 

Прогностична рефле сія націлена на майбутнє, урахо уючи  же 

на опичений дос ід студента. Ця форма проя ляється під час прое ту ання 

с оєї подальшої на чально- ихо ної діяльності, напри лад, с ладання 

 онспе ту наступного уро у, плану про едення е с урсії,  ихо ного заходу 

тощо. 

Для ефе ти ної підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  доречно застосо у ати та і прийоми 

рефле си ного мислення: я  рефле си ний  онсиліум –  оле ти не 
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обго орення проблеми збереження та зміцнення духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі ; аналіз причин її  ини нення, пошу  ефе ти них шляхі  

 ирішення цього питання, рефле си ний прогноз щодо  ирішення проблеми 

тощо; рефле си ні дебати; рефле си не інтер ’ю, що роз и ає  міння 

ста ити запитання тощо. 

На пра тичних і семінарсь их заняттях доречно   и ористо у ати 

нестандартні педагогічні ситуації, на я их студенти а ти но беруть участь   

обго оренні,  исло люють с ої дум и. На чально- ихо ний процес має бути 

побудо аний та им чином, щоб сприя  роз ит у мислення ( міння 

аналізу ати педагогічні ситуації щодо форму ання духо ного здоро ’я 

дитини, да ати оцін у діям інших студенті , знаходити шляхи  ирішення 

проблеми збереження та зміцнення духо ного здоро ’я дітей). За дання для 

пра тичних, самостійних та інди ідуальних робіт надаються та им чином, 

щоб студент не тіль и  ідпрацьо у а  матеріал у пе ній послідо ності, але й 

міг досліджу ати дане питання  себічно, що сприяє форму анню у нього 

інтеле туальних умінь. 

У процесі професійної підгото  и майбутніх учителі  почат о их 

 ласі  до форму ання духо ного здоро ’я дітей необхідно я  можна більше 

 и ористо у ати рефле си ні тренінги, я і полягають у програ анні будь-

я их педагогічних ситуацій, де б студенти могли  и ону ати роль «учителя» 

і «учня». Майбутній учитель має змогу уя ити себе   професійній ролі, тим 

самим здійснити та  з ану репетицію. Та і тренінги доз оляють 

проаналізу ати доречність  ласних дій та дій с оїх  олег, помил и у 

 ирішенні поста леного за дання. Та ий метод доз оляє глибше пізнати себе 

я  особистість і я  суб’є т професійної діяльності, ус ідомити рі ень  ласної 

гото ності до форму ання духо ного здоро ’я дітей молодшого ш ільного 

 і у. Ви онуючи роль учня, студент на собі  ідчу ає результат діяльності 

« чителя», стороннім о ом підмічає його досягнення та помил и, тим самим 

отримує більш рельєфне уя лення про діяльність майбутніх учителі  щодо 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я дітей. 

Ефе ти ність аналіти о-результати ного етапу технології підгото  и 

майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

підт ерджу алася   ході про едення діло их ігор із зас оєнням знань, умінь і 

на ичо  щодо збереження та зміцнення духо ного здоро ’я дітей. 

Студентам пропонується здійсню ати самооцін у та самоаналіз с оєї 

діяльності. Вони знаходять позити ні сторони   про еденні та ого  иду 

роботи, я і, на їхню дум у, мають найефе ти ніший результат у  он ретній 

педагогічній ситуації, а та ож негати ні риси, я і слід  раху ати з 

подальшим їх обго оренням. 

У процесі та ого педагогічного тренінгу студенти здебільшого 

непогано  иходять з положення   неочі у аних  ипад ах, проте мають місце 

 ипад и розгубленості, не далих рішень і на іть  ідмо и  ід подальшої 

участі. Тоді ці необдумані дії підлягають ретельному аналізу з бо у 

студентсь ої групи, пропонуються різні  аріанти  ідпо ідей, з я их 
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обирається оптимальний. За дя и за часному настрою на доброзичли ий 

фон діло ої гри позити ні емоції по-різному під ріплюються моральною 

підтрим ою та оптимізмом із бо у  и ладачі . Та  ст орюється атмосфера 

т орчої а ти ності майбутніх учителі . 

Одним із при ладі  та ої діло ої гри може бути діагности а рі ні  

сформо аності духо ного здоро ’я молодших ш олярі  за допомогою ан ети 

«Самооцін а духо ного здоро ’я» під час  и чення  урсу «Валеологія». 

Спочат у перед студентами ста ляться за дання на осно і  ласного дос іду 

розробити та у ан ету [265]. На наступному занятті один із студенті   ідіграє 

роль  ласного  ері ни а та про одить ан ету ання. Протягом дій мають 

місце імпро ізації, дії з бо у «учня». Я що будь-я ий момент  ідіграється 

не дало, здійснюється його по тор. Про одиться серйозна робота з 

о олодіння  міннями та на ич ами педагогічної діяльності. 

Ан ета (орієнто на)«Самооцін а духо ного здоро ’я» 

1. Чи  олодієш ти осно ними  ритеріями духо ного здоро ’я? 

Наз и будь-я і 5 із них. 

2. С іль и джерел ти  и ористо уєш для отримання інформації 

щодо форму ання духо ного здоро ’я? 

3. Я  ти ста ишся до думо  і суджень інших людей? 

4. Я у цінність має для тебе ста лення до с ого здоро ’я, здоро ’я 

бать і , члені  т оєї родини, одноліт і ? 

5. Я ою мірою ти  мієш  ідо ремлю ати “погане»  ід “ орисного”? 

6. Чи  мієш ти йти на  омпроміс? 

7. Я , на т ою дум у, моральність  пли ає на стан т ого здоро ’я та 

здоро ’я людей, я і тебе оточують? 

8. Я  ти оцінюєш можли ість негати ного  пли у  омп’ютерних 

ігор, телебачення, ре лами на духо не здоро ’я людини? 

Відпо іді на запитання оціню алися  іль існими по азни ами: 

«5» -  ідмінно  олодію або ста люсь,  исо о оцінюю,  ідмінно  мію 

або знаю,  іль ість джерел інформації; 

«4» - добре  олодію або ста люсь, достатньо ціную, добре  мію або 

знаю,  іль ість джерел інформації; 

«3» - задо ільний по азни ; 

«2» - низь ий по азни ; 

«1» - не  мію, не  олодію, нія  не ста люсь, не ціную,  іль ість джерел 

інформації; 

«0» - немає  ідпо іді. 

Та а уні ерсальна ш ала оціню ання доз оляла  изначати рі ні 

сформо аності уя лень молодших ш олярі  про духо не здоро ’я,  иходячи 

із загальної суми  сіх оціно . 

 

Сума самооціно  Рі ень сформо аності уя лень про 

духо не здоро ’я 

 ід 30 до 40  исо ий 
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 ід 25 до 29 достатній 

 ід 16 до 24 низь ий 

 ід 1 до 15 дуже низь ий 

 

Результати самооціно , я і були отримані   діло ій грі, стають 

одночасно й проміжним по азни ом роз ит у рі ня гото ності майбутніх 

учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . Після 

про едення ан ету ання  ідбу ається а ти не обго орення оптимальності, 

недолі і  і пере аг даної ан ети. Наступною є т орча робота зі с ладання 

інших ан ет, я і доз оляють  ия ити знання, уміння та на ич и, що є 

осно ою духо ного здоро ’я молодших ш олярі , розробляються ан ети для 

дітей 1– 2х  ласі  та дітей 3 – 4-х  ласі . 

Разом із ан ету анням студенти  чаться  ия ляти рі ень сформо аності 

духо ного здоро ’я шляхом спостережень, спі бесід, інтер ’ю ання, 

статистичного аналізу успішності учні  з о ремих предметі , їхньої участі   

гурт ах, заходах, їхніх інтересі  і захоплень. 

Діло і ігри  и ористо уються та ож при озброєнні студенті  уміннями 

та на ич ами про едення  он ретних  ихо них заході , спрямо аних на 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . При цьому за 

допомогою  и ладача студенти готують та про одять у с оїх групах диспути, 

усні журнали,  онференції,  і торини тощо. При цьому широ о 

 и ористо ується дос ід роботи, я ий предста лений у нау о их 

дослідженнях [93]. Для того, щоб поєднати набу ання студентами знань, 

умінь і на ичо  із реальною педагогічною пра ти ою, сценарії, я і 

розробляються майбутніми  чителями, проходять апробацію   

загальноос ітніх на чальних за ладах міста  ар о а. Це є ефе ти ною та 

ці а ою пере ір ою т орчих робіт студенті . За дя и  ідгу ам на 

 и ористані сценарії  носяться пе ні  оре ти и   підгото  у майбутніх 

учителі .  

Та , одним із суттє их зау ажень є те, що студенти здебільшого 

приділяють у агу змісту  ихо ного заходу й недостатньо  и ористо ують 

методичний інструментарій. У з ’яз у з цим   подальшій нашій діяльності 

щодо підгото  и майбутніх учителі  із форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  більше у аги слід приділяти методичному забезпеченню 

  підгото ці та про еденні  ихо них заході . 

Уся діяльність зі студентами з підгото  и їх до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі  будується на  заємоз ’яз у ос іти та 

самоос іти,  ихо ання й само ихо ання особистості майбутнього педагога. 

А туалізуючи устано  у майбутніх учителі  на о олодіння 

необхідними знаннями, уміннями та на ич ами,  арто одночасно спону ати 

їх до само дос оналення,  ису аючи перед ними та і за дання: підсилити   

собі  же існуючі позити ні  ласти ості та я ості; сформу ати   собі  ідсутні 

необхідні позити ні я ості; послабити та лі  іду ати с ої негати ні я ості. 
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На інди ідуальних заняттях і  онсультаціях студенти за допомогою 

 и ладачі  намічають  он ретний шлях самоос іти та само ихо ання щодо 

форму ання духо ного здоро ’я, я ий логічно с лада ся з та их етапі : 

оформлення мети   ідеальну модель; дослідження с оїх можли остей; 

с ладання плану само дос оналення;  еру ання собою та с оєю діяльністю 

для досягнення поста леної мети. 

Для того, щоб полегшити само онтроль студенті , їм пропонується 

 ести щоденни и само ихо ання, де  ідображаються осно ний план дій, 

досягнення та проміжні рі ні гото ності до діяльності щодо форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі . Кон ретні при лади само ихо ання 

по азують, що при достатній у азі до них, при  мілому, нена ’язли ому 

 ері ницт і з бо у  и ладачі  досягнення достатнього рі ня гото ності до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є ефе ти ним. 

Та , напри лад, студент а 3-го  урсу Тетяна С. ні оли не мріяла про 

роботу  чителя. На чатися у  ищий педагогічний на чальний за лад пішла за 

порадою бать і , особли ого інтересу   неї до майбутньої професії не 

 ини ло. Проте   процесі педагогічної пра ти и   ш олі  она т ердо 

 ирішила бути  чителем. Потім у бесіді з  и ладачем ді чина зізналася, що 

пошто хом до прийняття та ого рішення була ная ність задо олення та 

радості  ід спіл у ання з дітьми,  ід про едених уро і ,  ід результаті  

на чання, тобто позити ні емоції ст орили сприятли ий настрій на майбутню 

професійно-педагогічну діяльність. Після педагогічної пра ти и студент а 

старанно готу ала себе до професії педагога:  и чала додат о у літературу з 

педагогі и, психології, з методи и  и ладання. Педагогічний щоденни  

допоміг їй  изначити напрям роботи над собою та істотно по ращити 

професійні я ості. Після за інчення на чання   педагогічному уні ерситеті 

молодий педагог поділилася с оєю мрією: « очу с оїм малень им учням 

роз рити  есь с іт». Зараз  она працює  чителем почат о их  ласі  однієї з 

хар і сь их ш іл. У с оїй роботі намагається не тіль и да ати знання учням, 

але й здійсню ати їх  ультурний роз ито , форму ати тим самим духо не 

здоро ’я молодших ш олярі . 

Дослідження, я е про одилося протягом де іль ох ро і , по азало, що 

 ажли им етапом у підгото ці майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  є   лючення майбутніх учителі  у 

пра тичну діяльність, ос іль и  она є  ажли им моментом за ріплення 

набутих знань і  мінь та  оре ції гото ності до педагогічної роботи. 

Залучення майбутніх учителі  у пра тичну діяльність необхідно 

здійсню ати під час літньої  ихо ної пра ти и та педагогічної пра ти и   

ш олах, під час самостійної нау о о-дослідної роботи,  и онання прое ті . 

Та ож організо ується загально орисна діяльність студенті , під час я ої 

 они набу ають дос іду   роботі з форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі . 

Під час педагогічних пра ти   ажли ою є рефле сія попередніх 

пра ти , я а доз оляє студентам  раще ус ідомлю ати зміст і за дання та 
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особли ості, а та ож  заємо ід іду ання уро і  і їх  оле ти не обго орення. 

Студенти про одять  ихо ні заходи, я і сприяють форму анню у молодших 

ш олярі  духо ного здоро ’я, а саме: залучення дітей до  ищих духо них 

я остей, моральних цінностей,  ультурі по едін и, здоро ому способу життя, 

пі лу анні про с оє здоро ’я   цілому, етиці, естетиці. 

Та , під час педагогічної пра ти и   літніх оздоро чих таборах 

студенти організо ують та про одять с ята,  он урси, змагання, я і 

  лючають   себе моменти форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі : «Місто, у я ому я жи у», «С ято літа   моєму рідному  раї», 

«Просла ляємо ру и матері» ( иста  а малюн і ), «С ято Трійці», «С ято 

І ана Купала»,  спарта іада «У здоро ому тілі – здоро ий дух», «День 

Нептуна», «День само ряду ання   таборі», «Президентсь а республі а», 

е ологічна а ція «Чистий дім – чистий д ір – чисте місто» тощо. Під час цих 

заході  студенти о олоді ають необхідними  міннями та на ич ами  ихо ної 

роботи,  ихо ують   дітей почуття патріотизму, формують  міння 

 ідпо ідати за с ої  чин и, елементарні уя лення про релігії  раїн с іту, роль 

традиційних релігій у роз ит у нашої держа и, у її історії та  ультурі.  

Організо уючи доз ілля дітей у літніх оздоро чих таборах, доречно 

форму ати духо не здоро ’я дитини роз и альними іграми, у я их  они 

залюб и беруть а ти ну участь, тим самим стають  ід ритими до 

ефе ти ного сприйняття інформації стосо но с ого духо ного роз ит у. 

Серед цих ігор є та і, я  : «С ажи на па и», «Добери синонім», « то 

більше?», «Каз а на но ий лад», «Вгадай, хто це?», «Порі няй герої   азо », 

«Напиши герою листа» тощо. 

Під час про едення е ологічної а ції  майбутні  чителі намагаються 

сформу ати   дітей по агу до праці, формують пер инні на ич и  оле ти ної 

праці, уміння проя ляти дисципліно аність,  заємопо агу,  заємодопомогу, 

дбайли е ста лення до результаті  с оєї праці, праці інших людей і 

негати не ста лення до ліні та неохайності   праці. 

Про одячи спорти ні заходи, студенти  ідпрацьо ують організаційні 

 міння, формують у дітей елементарні уя лення про єдність і  заємо пли  

різних с ладо их здоро ’я людини: фізичного, соціального, психічного та 

духо ного; формують інтерес до прогуляно  на природі, рухли их ігор, 

участі   спорти них змаганнях. 

Під час педагогічної пра ти и   загальноос ітніх на чальних за ладах 

студенти про одять спостереження за учнями, діагностують рі ень 

сформо аності їхнього духо ного здоро ’я. При цьому  и ористо ують 

методичні прийоми, я і раніше були  и чені студентами   процесі їхньої 

участі   діло их іграх: ан ети самооцін и духо ного здоро ’я, бесіди, 

інтер ’ю, спостереження, дум и незалежних е сперті  (учителі ). 

Отже, після про едення будь-я ого методичного заходу, поглибленої 

роботи студента над проблемою форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі  рефле си ний аспе т діяльності обо ’яз о о по инен містити та і 

запитання: «Що я  зя  для себе, працюючи над проблемою?», «Я і ці а і 
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дум и, ідеї, знахід и можуть стати мені   пригоді   подальшій пра тичній 

роботі?», «Що було найці а ішим і чому?», «Я і до елося  и ону ати 

за дання та я им способом?», «Я і труднощі  ини али та я   они 

долалися?». 

Вели у роль у форму анні духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

 ідіграє та ий метод організації на чально- ихо ного процесу, я   и онання 

проекту, я ий роз и ає самостійні дослідниць і  міння студенті , уміння 

 ритично мислити,  онструю ати с ої знання, орієнту атися   ос ітньому 

просторі стосо но проблеми збереження та зміцнення духо ного здоро ’я 

дітей молодшого ш ільного  і у. 

На пра тичних заняттях із «Осно   алеології»   процесі організації 

самостійної роботи пропонується студентам  и онання прое ті  із та их тем: 

«Мій духо ний роз ито », «Ш ола збереження здоро ’я» тощо. 

Та , суть прое ту «Мій духо ний роз ито » полягає   тому, що 

студенти по инні спрое ту ати та ий спосіб життя, я ий би забезпечу а  

зміцнення духо ного здоро ’я, спираючись на с ій спосіб життя, рі ень с ого 

духо ного роз ит у,  пли  негати них процесі , я і  ідбу аються   

суспільст і   наш час. Для успішного  и онання та ого прое ту   студенті  

мають бути сформо ані поняття про: чинни и, що  изначають духо не 

здоро ’я; фа тори, я і зміцнюють і послаблюють духо ний роз ито  

особистості;  ритерії самооцін и духо ного здоро ’я;  омпоненти 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я (особистість – патріот і 

громадянин, особистість та її моральність, особистість та її ста лення до 

праці, особистість та її здоро ’я, особистість та її  ідношення до природи, 

особистість і с іт пре расного). 

Під час про едення форму ального е сперименту має місце суспільно-

 орисна діяльність студенті . Студентам пропонується про ести ан ету ання 

учні  4-х  ласі  щодо сформо аності їхнього духо ного здоро ’я. Майбутні 

 чителі про одять та у роботу. Потім на черго ому заняття  они  ідпо ідно 

до результаті  ан ету ання роблять  омпле с заході , спрямо аних на 

збереження та зміцнення духо ного здоро ’я молодших ш олярі . Більше 

ніж 30 наробо   ихо них заході  було передано   базо і ш оли, де  они 

 іднайшли с оє подальше застосу ання. 

Та им чином, на пра тиці реалізо у а ся принцип з ’яз у з життям. 

Студенти отриму али необхідний дос ід пра тичної діяльності у про еденні 

ан ету ання, розроб и  ихо них заході . Суспільно- орисна діяльність 

студенті   ідіграла  ажли у роль у їхній підгото ці до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі . Студенти нада али посильну 

допомогу   збереженні та зміцненні духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

шляхом передачі до ш іл с ладених і розроблених ними сценарії   ихо них 

заході . При цьому націлю али їх на т орчий підхід у та ій діяльності. 

Користь  ід цього була под ійна: ш оли отримали гото і сценарії 

 ихо них заході , а студенти   процесі роботи над ними під ищу али с ій 
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професійний рі ень, набу али  мінь і на ичо  із форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі .  

Та им чином, спираючись на позити ні емоції   роботі  чителя 

почат о их  ласі , спону али майбутніх  чителі  до розуміння необхідності 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  загальноос ітніх ш іл, 

о олодіння необхідними знаннями, уміннями та на ич ами. Залучення 

студенті  до пра тичної діяльності доз оляє здійснити  онтроль і 

само онтроль гото ності студенті  до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . 

Здійснення на пра тиці та ої підгото  и майбутніх учителі  по азує, 

що найбільш ефе ти ними формами та засобами а туалізації устано  и 

студенті  на необхідність форму ання духо ного здоро ’я дітей почат о ої 

ш оли є диспути, дис усії про ціннісне ста лення до с ого здоро ’я, про роль 

учителя у форму анні духо ного здоро ’я особистості,  ирішення 

проблемних ситуацій і за дань щодо моделю ання ідеального образу  чителя 

молодших  ласі ,  и ористання позити них почутті  і емоцій у с оїй 

педагогічній діяльності. 

Озброєння студенті  знаннями,  міннями та на ич ами із форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  легше здійсню ати шляхом 

 и онання майбутніми  чителями т орчих робіт із педагогі и, про едення 

педагогічного тренінгу, діло их ігор, здійснення само ихо ання студенті  під 

 ері ницт ом  и ладачі . 

Аналізуючи результат с оєї діяльності щодо підгото  и майбутніх 

учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , студент 

по инен ус ідомлю ати ті зміни, я і сталися: «У чому я зміни ся за цей 

час?», «Я ий мій найбільший успіх?», «Чому та я  я його досяг?», «Я і мої 

найбільші труднощі?», «Я  я їх дола  і долатиму?», «Що   мене раніше не 

 иходило, а тепер  иходить?», «Я і зміни  ідбулися   моїх знаннях?», «Що я 

на чи ся робити?», «Я ими  идами та способами діяльності я о олоді ?» 

тощо. 

За дя и   люченню майбутніх учителі  до діяльності під час 

педагогічної пра ти и   ш олах, літньої педагогічної пра ти и,  и онання 

суспільно  орисної роботи стає можли им за ріплення набутих ними знань і 

 мінь,  оре ція їхньої гото ності до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . 

Та им чином, аналіти о-результати ний етап технології підгото  и 

майбутнього  чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  

передбачає потреби майбутніх педагогі   у систематичному 

самоспостереженні, само онтролі, систематичному аналізі  ласного та 

 оле ти ного дос іду щодо збереження та зміцнення духо ного здоро ’я. 
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ВИСНОВКИ 

 
У монографії здійснено теоретичне узагальнення та запропоно ано 

роз ’язання нау о ої проблеми підгото  и майбутнього  чителя до 

форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі , що  ия илося   

наступному: 

На осно і аналізу філософсь ої,  алеологічної та психолого-

педагогічної літератури роз рито суть поняття «духо не здоро ’я»   

 онте сті його форму ання у дітей молодшого ш ільного  і у та  стано лено 

ступінь дослідженості проблеми професійної підгото  и майбутніх учителі  

до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . З’ясо ано, що 

«духо не здоро ’я» – це с ладна інтегро ана особистісна я ість, форму ання 

я ої зумо лює гото ність і спроможність особистості до  себічної реалізації 

себе   суспільному житті, її прагнення до о олодіння загальнолюдсь ими 

цінностями; спроможність до  заємодії з мі ро-, мезо- та ма росередо ищем, 

здатність  ідчу ати себе част ою на  олишнього с іту, бажання поліпшу ати 

його й у з ’яз у з цим уміти спі чу ати, спі пережи ати, нада ати допомогу 

іншим, буду ати гармонійні  заємини з людьми,  ідпо ідально ста итися до 

себе та с ого життя.  

Форму ання духо ного здоро ’я особистості здійснюється через 

роз ито  її духо ної  ультури; ос іта при цьому  иступає я  транслятор 

духо ної  ультури, за рахуно  чого   ос ітній діяльності формується 

специфічний простір духо ності – осно на передумо а «одухот орення 

особистості», середо ища, я е забезпечує її духо не здоро ’я. 

Духо не здоро ’я  ідображає рі ень роз ит у духо них потенцій 

людини при  ідсутності духо них де іацій. Воно є су упністю хара теристи  

духо ного с іту особистості, що по ’язані з її с ідомістю та самос ідомістю: 

ментальністю, ста ленням до сенсу життя, оцін ою реалізації  ласних 

здібностей і можли остей. Духо ність, що по ’язана із загальнолюдсь ими 

істинами добра, любо і та  раси, опосеред о ує духо не здоро ’я людини. 

Його осно у  изначає система моральних цінностей, напрямі  і моти і  

по едін и інди іда   суспільст і. 

До едено, що гото ність майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  - це стій е особистісне ут орення 

майбутнього  чителя, що хара теризує теоретичну та пра тичну 

підгото леність його особистості до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі . При цьому  изначено її стру турні  омпоненти, а саме: 

моти аційно-ціннісний (позити на моти ація до форму ання духо ного 

здоро ’я молодших ш олярі ), знаннє о-пра тичний (су упність знань про 

духо не здоро ’я молодших ш олярі  і  мінь його форму ання через ос іту); 

рефле си но- орегу альний (здатність до аналізу та  оре ції  ласної 

професійної діяльності щодо форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі ). 
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 Нау о о обґрунто ано та е спериментально пере ірено технологію 

підгото  и майбутніх учителі  до форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі , що   лючає та і етапи: підгото чий (розроб а на чально-

методичного забезпечення аудиторної та позааудиторної діяльності студенті  

щодо підгото  и форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ); 

моти аційно-цільо ий (стимулю ання професійної спрямо аності студенті  

до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ); змісто но-

процесуальний (форму ання у студенті  су упності знань про осно и 

роз ит у духо ного здоро ’я молодших ш олярі  і професійних умінь його 

форму ання   умо ах на чально- ихо ного процесу); аналіти о-

результати ний (рефле сія та  оре ція результати ності процесу підгото  и 

студенті  до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі ). 

Устано лено, що  про адження технології підгото  и майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі    ос ітній 

процес позити но  плинуло на та і по азни и, я : ста лення майбутнього 

 чителя до необхідності форму ання духо ного здоро ’я молодших 

ш олярі ; інтерес студенті  до та ої діяльності;  ия лення особистісних і 

професійно значущих я остей; сформо аність системи спеціальних знань і 

спеціальних умінь; рі ень аде  атної професійної самооцін и та здатність до 

а ти ного самороз ит у.  

Вия лено, що найбільш оптимальний підхід щодо послідо ної 

а ти ізації інтеле туальної, морально-етичної, емоційно- ольо ої та 

естетичної сфер с ідомості молодшого ш оляра   процесі форму ання 

духо ного здоро ’я. Підт ерджено, що ефе ти ність підгото  и майбутнього 

 чителя до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі  і я ість його 

гото ності до цього процесу залежить  ід а ти ного  и ористання   

на чально- ихо ній роботі інтера ти них форм і методі  на чання (ігор, 

імпро ізації, моделю ання народних обряді  і с ят) і  пли у на особистість 

дитини засобами різних  иді  мистецт а: музи и, літератури, танці  тощо. На 

осно і  раху ання та их  ажли их я остей молодшого ш оляра, я  

під ищена емоційність, чуттє ість, допитли ість, до іра, ст орюється 

сприятли е підґрунтя для  пли у на духо ний роз ито  і форму ання 

духо ного здоро ’я дитини молодшого ш ільного  і у. 

Уточнено осно ні  ритерії (моти аційно-особистісний,  огніти но-

процесуальний, аналіти о-оцінний) та по азни и (інтерес до професійно-

педагогічної діяльності   умо ах почат о ої ш оли, моти ація досягнення 

успіху   процесі форму ання духо ного здоро ’я, сформо аність 

професійних і особистісно значущих я остей особистості майбутнього 

 чителя, по нота знань про духо не здоро ’я особистості та шляхи його 

форму ання у молодших ш олярі  у процесі ос іти, сформо аність 

аналіти о-прое ту альних, організаторсь о- оординаційних, мобілізаційно-

регулю альних, оцінно-рефле си них умінь) гото ності майбутнього  чителя 

до форму ання духо ного здоро ’я молодших ш олярі . 
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Безумо но, проблема підгото  и майбутнього  чителя до форму ання 

духо ного здоро ’я молодших ш олярі  цим дослідженням не  ичерпується. 

Перспе ти ними для подальшого нау о ого пошу у є питання про 

особли ості підгото  и  чителі  до форму ання духо ного здоро ’я 

молодших ш олярі  залежно  ід типі  педагогічних на чальних за ладі , 

 и ористання різних форм і методі  на чально- ихо ної роботи зі 

студентами тощо. 
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Бойчук Ю.Д., Науменко Н.В.  

Подготовка будущих учителей к формированию духовного здоровья 

младших школьников: теоретично-методические аспекты : 

монография. –  арь о  :  НПУ им. Г. С. С о ороды, 2018. – 131 с.  

 

  
Монография пос ящена исследо анию проблемы подгото  и будущих учителей   

формиро анию духо ного здоро ья детей младшего ш ольного  озраста. 

В монографии проанализиро аны со ременные подходы   пониманию сущности 

понятия «здоро ье», «духо ность», «духо ное раз итие», «здоро ье», определены их 

общие призна и и специфи а  аждого из них. Определено содержание и стру туру 

технологии подгото  и будущих учителей   формиро анию духо ного здоро ья младших 

ш ольни о  и ос ещены сущность и стру турные  омпоненты гото ности будущих 

учителей   формиро анию духо ного здоро ья детей младшего ш ольного  озраста. 

Уточнены  ритерии, по азатели и уро ни сформиро анности гото ности будущего 

учителя   формиро анию духо ного здоро ья младших ш ольни о . 

Монография рассчитана на препода ателей и студенто  педагогичес ого 

фа ультета  ысших педагогичес их учебных за едений, аспиранто , учителей-пра ти о . 

 

 

 

Boychuk Y. D., Naumenko N. V.  

Training of a future teacher to formation of the primary school 

children` spiritual health: theoretically-methodical aspects : 

monograph.     Kharkov : KNPU them G. S. Skovoroda, 2018.    

131 с. 

 
The book is dedicated to the research of teachers training to form spiritual health of 

children in primary school age. 

The book analyzes modern approaches to understanding the essence of the concept of 

"health", "spirituality", "spiritual development", "spiritual health" by their common features and 

specificity. The content and structure of the technologies of the future teachers to form the 

spiritual health of primary school children and highlights the nature and structural components of 

future teachers to formation of the spiritual health of children of primary school age. Criteria, 

indicators and levels of readiness of the future teacher to form the spiritual health of primary 

school children are specified. 

The book is designed for teachers and students of pedagogical faculty of higher 

educational institutions, graduate students, teachers and practitioners. 

 


