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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Глобальні політичні, економічні, культурні 

та соціальні трансформації, що відбулися в Україні в останні роки, зумовили 

кардинальну зміну траєкторії виховання молодших поколінь, домінування у сучасних 

педагогічних концепціях гуманістичних, людиноцентристських ідей, 

що спрямовують виховний процес на прищеплення молодому поколінню 

здоров’язбережувальних цінностей, розуміння значущості людського життя 

й здоров’я. 

Відомо, що в нашій країні антропогенне й техногенне навантаження 

на природне та соціальне середовище в декілька разів перевищує відповідні 

показники в розвинутих країнах світу, більш гострими є й соціальні ризики, 

що супроводжують розвиток дітей і молоді. При цьому через свої анатомо-

фізіологічні і психо-соціальні особливості діти більшою мірою, ніж дорослі, 

підпадають під вплив негативних екологічних, техногенних, соціальних чинників 

на тлі несформованості навичок збереження власного життя та здоров’я. Необхідність 

посилення позитивного соціально-виховного впливу на особистість дитини з метою 

попередження негативної дії несприятливих чинників її соціалізації зумовлює 

зосередження процесу соціального виховання молодого покоління, основним 

суб’єктом якого в закладах освіти є соціальний педагог, на питаннях 

здоров’язбереження із використанням відповідних соціально-педагогічних 

технологій.  

На сьогодні в Україні інтегрується світовий досвід створення умов 

для поліпшення стану здоров’я населення через освіту дітей, прищеплення їм 

із раннього віку знань, умінь і цінностей здоров’язбережувальної поведінки, на чому 

наголошується в багатьох державних документах: Конституції України, законах 

України „Про дошкільну освіту”, „Про фізичну культуру і спорт”, Концепції 

загальнодержавної цільової програми „Здорова нація” тощо. Стратегічні напрями 

та принципи реалізації соціального виховання дошкільників, зокрема в аспекті 

здоров’язбереження, окреслені у Законі України „Про дошкільну освіту”, Концепції 

розвитку дошкільної освіти, Державному стандарті дошкільної освіти „Базовий 

компонент дошкільної освіти”, Положенні про психологічний кабінет дошкільних, 

загальноосвітніх та інших навчальних закладів, наказі Міністерства освіти і науки 

„Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів системи 

Міністерства освіти і науки України”, інших наказах, положеннях, державних 

програмах щодо розвитку дошкільної освіти. 

Феномен здоров’я є сьогодні об’єктом наукових інтересів багатьох вітчизняних 

і зарубіжних дослідників. Методологічне підґрунтя для його розуміння в контексті 

порушеної проблематики закладено в концептуальних наукових розробках проблем 

життє- та здоров’язбереження особистості, виконаних у межах філософських, 

психологічних, валеологічних наук (Н. Агаджанян, А. Адлер, П. Баєвський, 

М. Бердяєв, А. Брушлинський, Л. Виготський, В. Грибан, М. Каган, В. Климова, 

О. Кузьміна, К. Логова, Б. Ломов, Н. Медвєдєва, Е. Панов, Б. Паригін, Х. Плеснер, 

Ю. Плюснін, С. Рубінштейн, В. Скумін, Е. Фромм, З. Фрейд, Е. Ериксон, К. Юнг, 

К. Ясперс та ін.).  

http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/dosh-osv.doc
http://www.mon.gov.ua/images/files/doshkilna-cerednya/doshkilna/norm-prav/phiskult.doc
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У педагогічних, зокрема і соціально-педагогічних дослідженнях (О. Богініч, 

В. Горащук, Н. Зимівець, Ю. Мельник, Л. Омельченко, С. Омельченко, Г. Сериков, 

Н. Смирнов, Л. Сущенко, Л. Татарникова, Л. Тихомирова та ін.) визначенно 

теоретико-методичні основи здоров’язбереження молодого покоління; у працях 

учених (Л. Баннікова, Н. Башавець, Т. Бичкова, М. Безруких, О. Бутакова, 

А. Вірабова, М. Куінджі, В. Кучма, І. Соколова, В. Сонькін, І. Чупаха та ін.) 

актуалізована проблема технологічного забезпечення процесу здоров’язбереження 

дітей та молоді. 

У контексті розробки проблем професійної освіти вченими (Н. Бура, 

Т. Веретенко, А. Ведмедюк, В. Григоренко, Г. Григоренко, Б. Долинський, 

Г. Єфремова, І. Звєрєва, А. Капська, С. Кириленко, Л. Коваль, В. Лях, Т. Лях, 

Л. Міщик, О. Омельченко, В. Поліщук, Г. Пономарьова, Г. Попович, 

В. Пристинський, А. Рижанова, С. Харченко, Є. Холостова, В. Шкуркіна та ін.) 

визначено основи підготовки майбутніх фахівців з соціального виховання до роботи 

з різними віковим групами дітей і молоді в питаннях збереження здоров’я 

як найвищої соціальної цінності, запобігання ризикованої поведінки, формування 

навичок дотримання безпеки життєдіяльності.  

Науковцями (Н. Авдєєва, Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, Н. Гавриш, O. Князева, 

О. Кононко, К. Крутій, С. Курінна, Т. Поніманська, М. Роганова, Р. Стьоркіна, 

В. Суржанська, Т. Хромцева, А. Чаговець та ін.) досліджено процес виховання дітей 

дошкільного віку, відзначена нагальність ґрунтовної розробки, зокрема в соціально-

педагогічному аспекті, питань підготовки педагогічних кадрів до здоров’язбереження 

особистості з раннього віку.  

Питання професійної підготовки педагогічних кадрів до здоров’язбереження 

дітей дошкільного віку, зокрема шляхом застосування здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з різними категоріями дітей і молоді досліджують О. Дорошенко, 

Н. Єдимська, В. Єфімова, М. Котик, Ю. Лук’янова, Л. Михайлов, С. Проскурін, 

Ю. Репін, В. Цись та ін. 

Серед дисертаційних робіт останніх років особливий інтерес становлять студії 

Т. Бабюк (наступність у вихованні здорового способу життя старших дошкільників), 

Н. Беседи (підготовка вчителя до застосування здоров’язбережувальних технологій 

у системі методичної роботи загальноосвітнього навчального закладу), а також 

соціально-педагогічні розвідки А. Макаренка (соціально-педагогічна профілактика 

девіацій соціального здоров’я учнів ЗОШ), Н. Тарасенко (формування здорового 

способу життя підлітків засобами соціальної вуличної роботи) тощо. 

Незважаючи на різноманіття, проведені на сьогодні дослідження не дають 

відповідей на всі питання щодо теоретичного підґрунтя та методичного забезпечення 

підготовки сучасних фахівців – соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку 

у дошкільному освітньому просторі. 

Гострота і соціальна значущість проблеми підготовки висококваліфікованих 

фахівців, здатних вирішувати питання здоров’язбереження дітей дошкільного віку 

із соціально-педагогічних позицій із застосуванням відповідних технологій, 

зумовлена необхідністю розв’язання низки суперечностей, які склались між: великим 
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соціальним значенням здоров’я, здорового способу життя, свідомого ставлення 

дитини до власного здоров’я та недостатньою технологічною готовністю фахівців 

у системі дошкільної освіти до соціально-педагогічної роботи в напрямі 

здоров’язбереження вихованців; домінуванням у теоретико-методичних розробках 

проблематики здоров’я традиційного медико-валеологічного підходу й потребою 

у розвитку нового соціально-педагогічного підходу, упровадження якого в освіту 

забезпечить технологізацію процесу формування здоров’язбережувального досвіду 

в дітей із позицій необхідності набуття ними соціальності; вимогами до підготовки 

фахівців соціально-педагогічної сфери як важливих суб’єктів здоров’язбереження 

дітей дошкільного віку та недостатньою насиченістю змісту їхньої професійної освіти 

відповідною проблематикою, нерозробленістю форм і методів підготовки майбутніх 

фахівців до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

Необхідність вирішення питань здоров’язбереження молодого покоління, 

недостатня теоретико-методична розробленість проблеми у вітчизняній соціальній 

педагогіці, а також потреба в усуненні виявлених суперечностей визначили 

актуальність дослідження та зумовили вибір теми дисертації: „Підготовка майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками”. 

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

включено до плану науково-дослідної роботи кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи Державного вищого навчального закладу „Донбаський 

державний педагогічний університет” як складову комплексної наукової теми „Теорія 

і практика соціально-педагогічної роботи з різними категоріями населення” 

(державний реєстраційний номер 0115U003305), а також затверджено на засіданні 

Вченої ради Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університет” (протокол № 6 від 24.02.2014 р.) та погоджено 

в Міжвідомчій раді з координації наукових досліджень з педагогічних 

і психологічних наук в Україні (протокол № 4 від 29.04.2014 р.).  

Об’єкт дослідження – процес підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку. 

Предмет дослідження – педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. 

Мета дослідження – науково обґрунтувати, визначити й експериментально 

перевірити педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущені про те, що ефективність 

професійної підготовки майбутніх соціальних-педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками може бути забезпечена 

за наявності таких педагогічних умов: 

- застосування рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування 
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в них цілісних уявлень про сутність, структуру та соціальне значення 

здоров’язбережувальної діяльності й основні засади технологізації такої діяльності; 

- формування суб’єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом застосування 

в процесі професійної підготовки форм і методів ситуаційної педагогіки, 

інтерактивних форм і методів навчання; 

- спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення 

та розвиток індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях здоров’язбереження, 

збагачення їхнього персонального здоров’язбережувального досвіду. 

Відповідно до мети, предмета й гіпотези дослідження визначено такі завдання: 

1. Проаналізувати стан дослідженості проблеми підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дітьми дошкільного віку. 

2. Розкрити сутність здоров’язбережувальних технологій у роботі соціального 

педагога з дошкільниками. 

3. На основі аналізу сутнісних характеристик процесу підготовки майбутніх 

соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дітьми у ДНЗ розробити критерії оцінки відповідної професійної готовності 

студентів. 

4. Визначити та експериментально перевірити педагогічні умови підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

Методологічну основу дослідження становлять провідні положення наукової 

теорії пізнання про діяльність і її соціальну природу, єдність діяльності, свідомості 

й особистості; положення про сутність роботи в соціальній і педагогічній сферах 

та відповідну їй підготовку майбутніх фахівців; філософські, соціальні, психолого-

педагогічні ідеї та висновки науковців щодо соціальної сутності феномену здоров’я 

та проблем здоров’язбереження особистості. 

Теоретичною основою дослідження є сукупність наукових теорій 

і концептуальних положень щодо: питань здоров’язбереження, формування культури 

здоров’я, здорового способу життя дітей і молоді (С. Кириленко, В. Клiмова, 

Г. Кравцова, Г. Кривошеєва, Ю. Мельник, В. Морміль, А. Нагорна, В. Пристинський, 

О. Проноза, Н. Сахарова, В. Скумін, Л. Сущенко, Н. Тарасенко, Л. Хижняк, 

А. Хрипкова, Л. Шкурай, В. Шкуркіна, О. Шароватова та ін.); технологічного підходу 

до здоров’язбережувальної діяльності, сутності та специфіки здоров’язбережувальних 

технологій (В. Базарний, Л. Баннікова, Н. Башавець, А. Вірабова, О. Дубасенюк, 

М. Куінджі, В. Кучма, О. Московченко, М. Степанова, Н. Смирнов, Д. Цись, І. Чупаха 

та ін.); соціального виховання дошкільників, зокрема у напрямі формування в них 

здоров’язбережувального досвіду (Н. Авдєєва, Т. Алєксєєнко, С. Болтівець, 

Н. Гавриш, Н. Єдимська, O. Князева, О. Кононко, М. Котик, С. Курінна, Л. Михайлов, 

С. Проскурін, Т. Поніманська, Ю. Репін, М. Роганова, В. Суржанська та ін.); 

професійної підготовки соціальних педагогів як фахівців з соціального виховання 

молодого покоління (С. Архипова, О. Безпалько, В. Бочарова, Р. Вайнола, І. Зимня, 

А. Капська, О. Караман, Л. Коваль, І. Козубовська, Б. Коротяєв, С. Коношенко, 
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Н. Кривоконь, Г. Лактіонова, С. Литвиненко, І. Мигович, Л. Міщик, В. Поліщук, 

І. Трубавіна, С. Харченко та ін.); вимог до професійної готовності та професійних 

функцій соціального педагога як суб’єкта здоров’язбереження дітей і молоді 

в системі освіти (М. Андреєва, О. Рассказова, О. Кузьміна, О. Набока, В. Прошкін, 

С. Сапожников, В. Стешенко, В. Стрельніков, Ю. Чернецька, Л. Цибулько, 

М. Чайковський та ін.) тощо.  

Для вирішення поставлених завдань було використано комплекс методів 

дослідження:  

– теоретичні – аналіз наукової літератури з метою визначення стану 

розробленості досліджуваної проблеми, розкриття основних дефініцій і визначення 

категорійно-поняттєвого апарату дослідження; синтез, узагальнення, систематизація 

для теоретичного обґрунтування педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками;  

– емпіричні – діагностичні (анкетування, бесіда, інтерв’ювання; тестування, 

рейтинг; вивчення продуктів навчально-пізнавальної діяльності студентів); 

обсерваційні (пряме й опосередковане педагогічне спостереження); педагогічний 

експеримент для перевірки розроблених педагогічних умов;  

– статистичні – для опрацювання отриманих даних і виявлення кількісних 

залежностей між досліджуваними явищами й процесами. 
Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 
– вперше науково обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні 

умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 
здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками, які полягають у: 
застосуванні рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту такої підготовки 
для формування в майбутніх фахівців цілісних уявлень про сутність, структуру 
та соціальне значення здоров’язбережувальної діяльності й основні засади 
технологізації такої діяльності; формуванні суб’єктної позиції майбутніх соціальних 
педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 
з дошкільниками шляхом застосування в процесі професійної підготовки засобів 
ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм і методів навчання; спрямуванні 
виховного потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення та розвиток 
індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях здоров’язбереження, 
збагачення їхнього персонального здоров’язбережувального досвіду; а також 
визначено суть здоров’язбережувальних технологій у роботі соціального педагога 
з дошкільниками й особливості підготовки майбутніх фахівців до використання таких 
технологій;  

– удосконалено діагностично-критеріальну базу та змістово-технологічне 
забезпечення процесу підготовки майбутніх працівників соціальної й освітньої сфер 
у вищих навчальних закладах;  

– подальшого розвитку набули зміст понять „здоров’язбережувальні 
технології”, „здоров’яформувальні технології”, „здоров’язбережувальний досвід”, 
„здоров’язбережувальна поведінка”, положення соціально-педагогічного підходу 
до процесу формування здоров’язбережувального досвіду в дітей із позицій набуття 
ними соціальності. 
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Практичне значення дослідження полягає в розробці й упровадженні 

в освітній процес діагностичного інструментарію для визначення рівнів підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, програм і методичного забезпечення спецкурсів 

„Соціально-педагогічні технології збереження та відновлення здоров’я людини”, 

„Здоров’язбережувальні технології в роботі соціального педагога з дошкільниками”, 

програми проведення навчальної соціально-педагогічної практики у ДНЗ, а також 

навчальних матеріалів, творчих завдань, прикладів соціально-педагогічних ситуацій, 

сценаріїв ділових і рольових ігор для підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

Матеріали дисертації можуть бути використані у вищих педагогічних 

навчальних закладах під час вивчення навчальних дисциплін: „Людина в сучасному 

соціумі”, „Основи соціалізації особистості”, „Соціально-педагогічна діяльність 

у закладах освіти”, „Технології діяльності соціального педагога”, „Технологія роботи 

соціального гувернера” тощо. Основні положення та висновки дисертації можуть 

бути застосовані в професійній підготовці майбутніх працівників соціальної 

й освітньої сфер, системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес Комунального 

закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради 

(довідка № 01-12/826/1 від 26.10.2015 р.), Харківської державної академії культури 

(довідка № 781 від 25.11.2015 р.), Сумського державного педагогічного університету 

імені А. С. Макаренка (довідка № 2116 від 10.12.2015 р.), Державного вищого 

навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” 

(довідка № 68-15-793/1 від 12.11.2015 р.). 

Особистий внесок здобувача в статті „Соціальна компетентність студентської 

молоді: здоров’язбережувальний підхід” (у співавторстві з М. Андреєвою) полягає 

у визначенні місця здоров’язбереження у структурі соціальної компетентності 

студентської молоді; у тезах „Формування соціальної компетентності студента 

як провідне завдання вищої школи” (у співавторстві з М. Андреєвою) – у визначенні 

особливостей застосування здоров’язбережувального підходу до формування 

соціальної компетентності студентів і окресленні значення цього процесу 

в соціально-виховному середовищі ВНЗ.  

Апробація результатів дослідження. Основні положення дисертації було 

представлено в повідомленнях на наукових, науково-практичних і науково-

методичних конференціях різного рівня: міжнародних – „Освіта і доля нації” (Харків, 

2014), „Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014” (Przemysl, 2014), „Актуальные 

вопросы развития экономики и профессионального образования в современном 

обществе” (Екатеринбург–Алматы–Елабуга, 2015), „Innovation in the Modern World” 

(Sydney, 2015), „Психолого-педагогічний і соціальний супровід дитинства 

в освітньому просторі: проблеми та перспективи” (Слов’янськ, 2015); усеукраїнських 

– „Інноваційний підхід в управлінні навчальними закладами” (Житомир, 2014), 

„Компетентнісно орієнтований підхід до освіти” (Харків, 2014), „Сучасні проблеми 

гуманізації професійної підготовки майбутніх педагогів” (Умань, 2015), „Педагогіка 

здоров’я” (Харків, 2015),  „Актуальні питання методики навчання як чинника 
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підвищення якості професійної підготовки фахівців у вищій школі” (Харків, 2015); 

регіональних – „Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення виховного процесу 

в навчальному закладі” (Харків, 2013); міжвузівських – „Студент волонтер – 

активний громадянин та фахівець” (Харків, 2014).  

Основні положення та висновки роботи обговорювалися й отримали позитивну 

оцінку на засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Державного 

вищого навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” 

і засіданнях кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи Комунального 

закладу „Харківська гуманітарно-педагогічна академія” Харківської обласної ради.  

Публікації. Результати дослідження висвітлено у 26 публікаціях, із яких 

24 одноосібні: 10 статей опубліковано в провідних наукових фахових виданнях 

України, 1 – в іноземному виданні, 15 – у збірках наукових праць і матеріалах 

конференцій. 

Структура дисертації. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків 

до них, загальних висновків, списку використаних джерел (441 найменування), 

8 додатків на 61 сторінці, 18 таблиць та 10 рисунків. Загальний обсяг дисертації 

становить 305 сторінок, із них 195 сторінок основного тексту. 
 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У вступі обґрунтовано вибір теми дисертації та її актуальність; визначено об’єкт, 

предмет, мету, завдання, методологічні та теоретичні засади дослідження; 

сформульовано гіпотезу, розкрито наукову новизну й практичне значення роботи; 

наведено відомості про апробацію й упровадження результатів дисертаційної роботи. 

У першому розділі – „Теоретичні основи підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками” − виявлено ступінь розробленості проблеми дослідження в науці, 

визначено сутність і види здоров’язбережувальних технологій у роботі соціального 

педагога з дітьми дошкільного віку, наведено результати діагностики готовності 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками. 

У ході вивчення ступеня розробленості дослідниками порушеної проблеми 

встановлено, що дотична до неї проблематика вивчається в різних галузях знання, 

у контексті різних наукових напрямів. Аналітичний огляд результатів 

мультидисциплінарного наукового пошуку дослідників щодо розробки теорії 

й практики сприяння збереженню здоров’я дитини в процесі соціального становлення 

особистості в закладах дошкільної освіти переконує в надзвичайній гостроті 

порушеної проблеми в сучасних умовах; у нагальності технологізації соціально-

педагогічної роботи зі здоров’язбереження дітей та підготовки соціально-

педагогічних кадрів до такої роботи. 

На підставі аналізу праць учених (О. Дубасенюк, В. Кучма, О. Московченко, 

М. Степанова, Д. Цись та ін.), здоров’язбережувальні технології в роботі соціального 

педагога з дошкільниками визначено в дослідженні як сукупність і послідовність 

операцій і процедур, що передбачають відбір і застосування відповідних засобів 
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створення здоров’язбережувального середовища ДНЗ, у якому відбувається розвиток 

соціальності вихованців через формування в них знань про здоров’я та шляхи 

підтримання його належного стану, здоров’язбережувальних умінь і навичок, 

ціннісного ставлення до здоров’я, а також засвоєння стратегій поведінки 

щодо збереження власного здоров’я та здоров’я інших.  

Ураховуючи ідеї сучасних дослідників (В. Базарний, О. Ващенко, Г. Кравцова, 

О. Подгорна, Г. Пономарьова, О. Свиридюк, Н. Смірнов та ін.), зазначене середовище 

розуміємо як активне щодо здоров’я дитини соціальне, педагогічне та просторове 

оточення ДНЗ, під впливом якого відбувається формування в особистості 

дошкільника здоров’язбережувального аспекту соціальності.  

Встановлено, що в науці визначаються різні типи здоров’язбережувальних 

технологій: власне здоров’язбережувальні; оздоровлювальні; навчання здоров’я. 

У ході наукового пошуку доведено, що найбільш доречним є використання в роботі 

соціального педагога власне здоров’язбережувальних освітніх технологій, 

які поділяються на такі види: організаційно-педагогічні технології, що визначають 

структуру навчального процесу, регламентовану санітарно-гігієнічними нормами; 

психолого-педагогічні, пов’язані з безпосередньою роботою педагога на занятті 

та психолого-педагогічним супроводом усіх елементів освітнього процесу; 

навчально-виховні технології, що містять програми, спрямовані на зміцнення 

здоров’я й формування культури здоров’я дітей, виховання мотивації до ведення 

здорового способу життя, запобігання шкідливим звичкам тощо. 

У ході наукового пошуку доведено, що необхідною умовою спрямування 

потенціалу різних видів здоров’язбережувальних технологій на створення 

здоров’язбережувального середовища ДНЗ є спеціальна підготовка соціального 

педагога – одного з важливих суб’єктів здоров’язбережувальної діяльності в закладах 

освіти – до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. Таку підготовку розглянуто як процес формування у студентів 

теоретичної й практичної готовності до відповідної соціально-педагогічної 

діяльності на основі засвоєння системи професійних знань, усвідомлення 

їх особистісного змісту, формування основних загальнопедагогічних і спеціальних 

технологічних умінь у галузі здоров’язбережувальної діяльності з дітьми дошкільного 

віку, розвитку найважливіших професійно-особистісних якостей для становлення 

майбутніх фахівців як суб’єктів соціального виховання дошкільників.   

На підставі аналізу праць вчених (К. Віцукаєва, О. Дзятковська, О. Дубасенюк, 

Л. Омельченко, С. Омельченко та ін.), готовність майбутнього соціального педагога 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

визначено як теоретичне й інструментальне володіння майбутнім фахівцем 

сукупністю та послідовністю операцій і процедур створення 

здоров’язбережувального середовища ДНЗ, спроможність здійснювати відбір 

здоров’язбережувальних засобів, за допомогою яких відбувається формування 

в особистості дошкільника здоров’язбережувального аспекту соціальності, 

і застосовувати їх на практиці. Така професійна готовність становить упорядковану 
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сукупність взаємопов’язаних і взаємозумовлених структурних компонентів: 

когнітивного, мотиваційно-ціннісного, процесуального, зміст яких було враховано 

при обґрунтуванні критеріальної бази дослідження. 

Діагностика готовності соціального педагога до впровадження 

здоров’язбережувальних технологій у роботу з дошкільниками здійснювалася 

на підставі низки критеріїв: за когнітивно-пізнавальним оцінювалися повнота 

та системність знань тезаурусу соціально-педагогічних понять у галузі 

здоров’язбереження дошкільників, основ роботи з цією віковою групою, загальних 

засад і спеціальних питань технологізації соціально-педагогічної діяльності тощо; 

за мотиваційно-ціннісним визначалася сформованість уявлень студентів 

про особистісну та соціальну значущість здоров’язбережувальних технологій; 

умотивованість студентів та наявність у них стійкої потреби в набутті психолого-

педагогічних знань щодо використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками тощо; за особистісно-діяльнісним оцінювалася здатність 

майбутнього фахівця до практичного використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками; сформованість відповідних умінь тощо. Було 

також визначено рівні сформованості професійної готовності студентів за кожним 

із показників трьох критеріїв: високий (стратегічний), достатній (тактичний), низький 

(оперативний). 

На констатувальному етапі експерименту було виділено загальну вибірку – 

311 осіб, яка, в свою чергу, була розподілена на три субвибірки. Першу та другу 

субвибірки, відповідно експериментальну (139 осіб) і контрольну (146 осіб) групи, 

утворили студенти – майбутні соціальні педагоги, які навчалися в експериментальних 

ВНЗ за освітньо-кваліфікаційним рівнем „бакалавра” на 2–4-х курсах. До третьої 

субвибірки ввійшли 26 кураторів груп, викладачів, працівників соціально-

психологічної служби ВНЗ, які в процесі оцінювання виконували роль експертів. 

У результаті якісної й кількісної обробки отриманих емпіричних даних 

і їх аналізу виявлено числові показники рівнів готовності студентів до впровадження 

здоров’язбережувальних технологій у роботу з дошкільниками. Проведена 

педагогічна діагностика стану готовності майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

за трьома виділеними критеріями як в експериментальній, так і в контрольній групах 

показала переважно достатній (КГ – від 39,9 до 53 %, ЕГ – від 39 до 51 %) 

та низький (КГ – від 39,6 до 53,2 %, ЕГ – від 42,2 до 54,9 %) рівні відповідної 

готовності за всіма критеріями. 

Отримані емпіричні дані та зроблені в результаті теоретико-методологічного 

аналізу досліджуваної проблеми висновки стали підґрунтям для подальшої дослідно-

експериментальної діяльності щодо обґрунтування, розробки й експериментальної 

перевірки педагогічних умов підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. 
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У другому розділі – „Теоретичне обґрунтування та експериментальна 

перевірка педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками” – здійснено обґрунтування відповідних педагогічних умов 

і висвітлено їх реалізацію у процесі професійної підготовки майбутніх соціальних 

педагогів, наведено аналіз результатів експериментального дослідження. 

Педагогічні умови підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками визначено 

як спеціально створені за допомогою комплексу педагогічних засобів обставини, 

у яких усі педагогічні компоненти (мета, завдання, принципи, зміст, форми, методи 

тощо) освітнього процесу ВНЗ упорядковано й спрямовано на розвиток професійно-

педагогічних характеристик студентів у галузі здоров’язбереження. Педагогічні 

умови створюють певне соціально-педагогічне середовище, у якому професійна 

готовність студентів формується під впливом навчальних і безпосередньо 

здоров’язбережувальних чинників. 

У дослідженні визначено такі педагогічні умови: застосування рефлексивно-

середовищного підходу до відбору змісту професійно-педагогічної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів для формування в них цілісних уявлень про сутність, 

структуру та соціальне значення здоров’язбережувальної діяльності фахівця й основні 

засади технологізації такої діяльності в здоров’язбережувальному середовищі; 

забезпечення суб’єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом застосування 

в процесі професійної підготовки засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм 

і методів навчання; спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності на 

задоволення індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях 

здоров’язбереження, збагачення їхнього персонального здоров’язбережувального 

досвіду. 

Визначені педагогічні умови становлять цілісну сукупність, подальше 

їх упровадження в підготовку майбутніх соціальних педагогів відбувалося 

в комплексі й, зокрема передбачало: підготовку всіх суб’єктів педагогічного процесу 

до реалізації розроблених умов, проектування й планування цього процесу, унесення 

змін до змісту освіти майбутніх соціальних педагогів, розробку та збагачення 

необхідного методичного забезпечення, прогнозування результатів та безпосередню 

реалізацію експериментальної діяльності. 

Відзначимо, що у процесі підготовки до реалізації першої умови, що передбачала 

збагачення змісту освіти студентів – майбутніх соціальних педагогів на основі 

рефлексивно-середовищного підходу, з метою підвищення рівня володіння 

викладачами теоретичними питаннями в галузі здоров’язбереження проводилися 

міжвузівські та регіональні семінари: „Підготовка майбутнього педагога 

в здоров’язбережувальному просторі вищого навчального закладу”, „Актуальні 

питання підготовки та роботи фахівців соціальної й педагогічної сфер в умовах 

сучасних соціокультурних трансформацій”, „Формування ціннісної сфери 

майбутнього фахівця в умовах підвищення соціальної цінності здоров’я 

та здоров’язбереження”, під час яких висвітлювалися питання щодо теоретико-
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методологічних основ створення здоров’язбережувального простору навчального 

закладу.  

Робота з реалізації першої умови проводилася підготовленими викладачами 

шляхом внесення відповідних змін до робочих програм дисциплін з урахуванням 

необхідності посилення здоров’язбережувального напряму підготовки, оновлення 

та розробки текстів лекцій, переліків питань семінарських занять, підготовки 

методичних рекомендацій до проведення практичних і лабораторних занять, а також 

педагогічної практики майбутніх фахівців, створення системи завдань 

для самостійної роботи. Так, у ході експериментальної роботи було внесено зміни 

в робочі програми навчальних дисциплін („Соціальна педагогіка”, „Технології 

соціально-педагогічної діяльності”, „Основи інклюзивної освіти”, „Соціально-

педагогічна робота з сім’єю”), запроваджено в освітній процес два авторські 

спецкурси, спрямовані на підготовку майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності – „Соціально-педагогічні 

технології збереження та відновлення здоров’я людини” та „Здоров’язбережувальні 

технології у роботі соціального педагога з дошкільниками”, а також уведено новий вид 

навчальної практики – „Соціально-виховна практика в ДНЗ”, для проведення якої 

використовувалася авторська програма. 

Упровадження другої умови розпочиналося з підготовки суб’єктів педагогічної 

діяльності до впровадження в освітній процес ВНЗ засобів ситуаційної педагогіки, 

інтерактивних форм і методів навчання, зокрема: ознайомлення педагогів із основами 

проектування і специфікою застосування відповідних форм, методів, засобів 

професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів; накопичення викладачами 

арсеналу активних методів і засобів навчання; організацію методичної самоосвіти 

педагогів. Було проведено інтерактивні семінари для викладачів професійно-

педагогічних дисциплін на теми: „Навчання здоров’язбереженню – основа якісної 

підготовки майбутнього фахівця соціальної сфери”, „Здоров’язбережувальні 

технології: міждисциплінарний підхід”, „Основи виховної роботи щодо збереження 

здоров’я кожного студента: прищеплення здорового способу життя та профілактика 

адиктивної поведінки” тощо. 

У ході підготовчої роботи конструктивний обмін досвідом між викладачами, 

вихователями, учителями, працівниками соціальної сфери, медиками забезпечували 

майстер-класи, що, зокрема, були присвячені проблемам: застосування методичної 

системи В. Жохова в освітніх закладах м. Харкова; використання технології 

фізичного виховання М. Єфименка у соціально-педагогічній роботі в ДНЗ, а також 

навчання студентів прийомів регулювання власного психоемоційного стану в процесі 

професійної діяльності; профілактики наркозалежної поведінки та шкідливих звичок 

серед студентської молоді тощо. Для забезпечення обміну досвідом між фахівцями 

було ініційовано зустрічі викладачів і студентів – майбутніх соціальних педагогів 

з медиками, вихователями та методистами ДНЗ за такою проблематикою: „Функції 

соціального педагога в системі дошкільної освіти”, „Підготовка студентської молоді 

до свідомого батьківства”, „Застосування здоров’язбережувальних технологій у ДНЗ” 

тощо. Крім того, проводилися відкриті заняття досвідчених і молодих викладачів, 

на яких демонструвалися нові методи та форми підготовки майбутніх соціальних 
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педагогів (створення ситуацій успіху; використання проблемних і пізнавальних 

завдань; робота в мікрогрупах, реалізація елементів кооперативного навчання, 

тренінги) тощо. 
У контексті запровадження другої педагогічної умови  професійної підготовки 

майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій 
у роботі з дошкільниками в педагогічному процесі засоби ситуаційної педагогіки, 
інтерактивні форми та методи професійної підготовки застосовувалися в ході 
реалізації варіативних форм організації навчальної роботи студента (лекції-
візуалізації, лекції-практикуми, лекції-конференції; семінари-ігри, семінари-тренінги, 
семінари-прес-конференції; практичні заняття із застосуванням різноманітних 
інтерактивних методів підготовки), які ставили студента в нові навчально-професійні 
позиції (слухач, вихователь, консультант, критик, вихованець, організатор тощо). 
За допомогою мотиваційних ігор, рефлексивного спілкування, креативних засобів 
обміну досвідом, створення ситуацій новизни, цікавих прикладів, міні-дослідів, 
цікавих аналогій, ситуацій емоційного переживання активізувався інтерес студентів 
до засвоєння навчальної інформації з питань здоров’язбереження. 

Особливо дієвим виявилися: захист соціально-педагогічних проектів 
здоров’язбережувального змісту; рольові ігри й особливо їх різновид – гра живої 
дії („Обираю здоров’я”, „Чи варто боятися лікарів?” тощо); тренінги („Який 
я спеціаліст?”, „Комунікативна компетентність працівників соціальної сфери в роботі 
з дошкільниками”, „Соціально-педагогічна взаємодія з батьками дошкільників”, 
„Соціально-педагогічні аспекти роботи соціального педагога з дітьми з вадами 
здоров’я в ДНЗ” тощо); творчі ситуації тощо. Під час проходження соціально-
педагогічної практики добре себе зарекомендували творчі завдання, що потребували 
від майбутніх фахівців пошуку нових управлінських, організаційних і методичних 
рішень щодо роботи в напрямі здоров’язбереження молодого покоління. 

Варіативними були методи навчання, серед яких методи емоційно-ціннісних 
контрастів, асоціацій, лабіалізації, рефлексії, розвитку ідентифікації, емпатії, ігрові 
та не ігрові імітаційні методи тощо. Викладачами ініціювався розвиток у студентів 
інтуїції, використовувалися методи стимулювання натхнення, творчого пошуку. 

Підготовка до реалізації третьої умови забезпечувала: включення викладачів 

у творчу й дослідницьку діяльність, колективне обговорення й осмислення проблем 

виховання студентської молоді в дусі збереження особистісного та професійного 

здоров’я; навчання педагогів використання передового педагогічного досвіду з питань 

організації виховання та самовиховання студентів у зазначеному напрямі; підготовку 

кураторів академічних груп до роботи з прищеплення студентам навичок здорового 

способу життя в позааудиторних формах студентської активності. Для формування 

у викладачів знань, умінь і позитивної мотивації щодо здійснення необхідної виховної 

роботи зі студентами на підготовчому етапі запроваджувалися: методичні семінари, 

спрямовані на поглиблення знань і вмінь викладачів з питань організації виховної 

роботи зі студентами, диспут з елементами тренінгу „Організація позааудиторного 

навчання студентів здоров’язбережувальній поведінці”, вебінар „Позааудиторна 

діяльність викладача з мотивації студентів до вдосконалення власного здоров’я”, 

творчі зустрічі з обміну досвідом щодо організації позааудиторної роботи 

зі студентами, майстер-клас „Студентський шеф-кухар: їмо здорово”, круглі столи 

на теми: „Інноваційні форми виховної роботи зі студентами в напрямі формування 
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здорового способу життя”, „Здоров’язбережувальна компетентність особистості: реалії 

сучасного суспільства”, „Організація та проведення виховної роботи з розвитку 

здоров’язбережувальної поведінки студентів у вищому навчальному закладі”, 

засідання „Клубу кураторів”, де обговорювалися питання здоров’язбереження 

студентської молоді. 
Безпосереднє впровадження третьої умови було пов’язане з реалізацією 

потенціалу позааудиторної роботи задля стимулювання особистісного зростання 
майбутніх фахівців, збагачення їхнього персонального здоров’язбережувального 
досвіду. Майбутні соціальні педагоги долучалися до участі в різноманітних 
позааудиторних заходах, серед яких: благодійні ярмарки, соціально-педагогічні акції 
(„Подаруй життя”, „Бути здоровим – модно!” тощо), флешмоб із захисту прав дітей 
„Діти мають право на здоров’я”, фестиваль для дітей-інвалідів „Серцем до серця”, 
конкурси, круглі столи та студентські конференції  відповідного спрямування; 
просвітницькі заходи в рамках Всеукраїнської щорічної акції „16 днів проти 
насильства”, зустрічі з олімпійськими й параолімпійськими чемпіонами, засідання 
Школи волонтерства, гуртку „Професійне здоров’я”, кіноклубу „ЗдоровТВ” тощо.  

Якісний аналіз результатів проведеної роботи з впровадження визначених 
педагогічних умов професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів 
до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 
свідчить, що в ході експерименту було поглиблено знання студентів про сутність 
здоров’язбережувальних технологій, основи використання таких технологій у роботі 
з дошкільниками, забезпечено формування усвідомленої особистісної та соціальної 
позиції майбутніх фахівців у питаннях значущості здоров’язбережувальних 
технологій у житті людини, емоційно-оцінного сприйняття цінностей 
здоров’язбереження, підвищення рівня сформованості у майбутніх соціальних 
педагогів професійних умінь щодо застосування здоров’язбережувальних технологій 
у роботі з дошкільниками, накопичення досвіду суспільно-корисної та продуктивної 
діяльності, творчого підходу до вирішення професійних ситуацій. 

Упровадження визначених у дослідженні умов підготовки майбутніх 
соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 
з дошкільниками  позитивно вплинуло й на кількісні зміни оцінок за визначеними 
критеріями в експериментальній групі (табл.1).  

Таблиця 1 

Порівняння рівнів готовності майбутніх соціальних педагогів 

експериментальної і контрольної груп до та після проведення експерименту 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками 

(у %) 

Рівні 

Критерії 

когнітивно-пізнавальний мотиваційно-ціннісний особистісно-діяльнісний 

EГ КГ EГ КГ EГ КГ 

до після до після до після до після до після до після 

Високий 6,8 30,0 7,4 8,2 6,1 25,6 6,9 7,2 5,9 26,8 6,9 7,4 

Достатній 51,0 50,0 53,0 55,2 39,0 36,6 39,9 42,1 40,0 51,0 41,3 43,8 

Низький 42,2 20,0 39,6 36,6 54,9 37,8 53,2 50,7 54,1 22,2 51,8 48,8 
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З метою об’єктивної оцінки отриманих результатів була застосована методика 

порівняння середніх величин за критерієм Стьюдента (t). Вірогідність змін за всіма 

критеріями для експериментальної групи була підтверджена з досить високою 

ймовірністю: не нижче 95 %. І навпаки, для контрольної групи зміни за всіма 

критеріями виявилися незначними. У цілому, аналіз результатів експерименту 

дає підстави стверджувати про ефективність розроблених нами педагогічних умов. 
 

ВИСНОВКИ 
 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне розв’язання 

наукової проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  

1. Аналіз наукових досліджень дозволив констатувати, що порушена проблема 

має складний, міждисциплінарний характер. На сьогодні у вітчизняній науці 

дослідження питань, пов’язаних із підготовкою майбутніх соціальних педагогів 

до впровадження здоров’язбережувальних технологій у роботу з дошкільниками, 

є локальними та поодинокими. Натомість з огляду на соціальну значущість нині 

потрібен ґрунтовний науковий пошук у напрямі теоретичного осмислення 

й емпіричної апробації шляхів вирішення цих питань. 

2. На основі вивчення психолого-педагогічних джерел здоров’язбережувальні 

технології в роботі соціального педагога з дошкільниками визначено в дослідженні 

як сукупність і послідовність операцій і процедур, що передбачають відбір 

і застосування відповідних засобів розвитку соціальності вихованців через 

формування в них знань про здоров’я та шляхи підтримання його належного стану, 

здоров’язбережувальних умінь і навичок, ціннісного ставлення до здоров’я, а також 

засвоєння стратегій поведінки щодо збереження власного здоров’я та здоров’я інших. 

З’ясовано, що зазначені технології забезпечують створення в освітньому закладі 

здоров’язбережувального середовища, яке з соціально-педагогічних позицій 

розуміємо як активне щодо здоров’я дитини оточення, що сприяє формуванню 

у вихованця уявлень про здоров’я як цінність, створенню позитивної мотивації 

до ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за особисте 

здоров’я та здоров’я родини тощо. 

Встановлено, що різні види здоров’язбережувальних технологій – власне 

здоров’язбережувальні, оздоровлювальні, технології навчання здоров’я – 

поєднуються загальною освітньою спрямованістю й адаптованістю до навчально-

виховного процесу закладів освіти, важливою умовою їх ефективної реалізації 

є відповідна професійна підготовка майбутніх соціальних педагогів. 

3. Підготовку майбутніх фахівців до використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками визначено як процес набуття студентами 

професійної готовності до відповідної соціально-педагогічної діяльності, 

що передбачає  теоретичне й інструментальне оволодіння сукупністю 

та послідовністю операцій і процедур створення здоров’язбережувального 

середовища ДНЗ, розвиток спроможності здійснювати відбір 
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здоров’язбережувальних засобів, за допомогою яких відбувається формування 

в особистості дошкільника здоров’язбережувального аспекту соціальності, 

і застосовувати їх на практиці.  

Педагогічна діагностика професійної готовності майбутніх соціальних 

педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками за трьома виділеними критеріями (когнітивно-пізнавальний, 

мотиваційно-ціннісний, особистісно-діяльнісний) показала домінування достатнього 

та низького рівня готовності студентів практично за всіма показниками.  

4. У ході дослідження теоретично обґрунтовано та розроблено педагогічні 

умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками:  

- застосування рефлексивно-середовищного підходу до відбору змісту 

професійно-педагогічної підготовки майбутніх соціальних педагогів для формування 

в них цілісних уявлень про сутність, структуру та соціальне значення 

здоров’язбережувальної діяльності фахівця й основні засади технологізації такої 

діяльності в здоров’язбережувальному середовищі; 

- забезпечення суб’єктної позиції майбутніх фахівців до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками шляхом застосування 

в процесі професійної підготовки засобів ситуаційної педагогіки, інтерактивних форм 

і методів навчання; 

- спрямування виховного потенціалу позааудиторної діяльності на задоволення 

індивідуальних потреб майбутніх фахівців у питаннях здоров’язбереження, 

збагачення їхнього персонального здоров’язбережувального досвіду. 

5. Дослідно-експериментальна робота з упровадження педагогічних умов, 

що передбачала зокрема кількісний і якісний аналіз результативності 

експериментальної діяльності за визначеними критеріями, продемонструвала 

позитивні зміни в готовності студентів – майбутніх соціальних педагогів, які входили 

до експериментальної групи, до використання здоров’язбережувальних технологій 

у роботі з дошкільниками, підтвердивши гіпотезу, висунуту на початку дослідження. 

Проведене дослідження не претендує на вичерпне розв’язання проблеми 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних 

технологій у роботі з дошкільниками. Подальша робота в цьому напрямі потребує 

ґрунтовного вивчення процесу формування готовності фахівців соціальної 

та освітньої сфери до реалізації здоров’язбережувальних технологій із різними 

віковими групами в різних соціальних середовищах.  
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С. 54–59. 

Статті в зарубіжних наукових виданнях: 
 

11. Василенко О. М. Проблематика підготовки майбутніх соціальних педагогів 

до застосування здоров’язбережувальних технологій у ДНЗ / О. М. Василенко // 

Sydney Journal of Scientific Research „Innovation in the Modern World”. – Sydney : 

Sydney University Press, 2015. – Vol. III. – P. 248–252. 
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підготовки майбутніх педагогів / О. М. Василенко // Современная семья и проблемы 

семейного воспитания : материалы Междунар. науч.-прак. конф. (Могилев,  

19-20 марта 2008 г.). – Могилев: УО „МГУ им. А. А.Кулешова”, 2008. – Ч. 2, С. 162–166. 

13. Василенко О. М. Вплив Болонського процесу на інноваційну діяльність 

педагога (професійна рефлексія) / О. М. Василенко // Інтегративний характер 

ціннісних вимірів освіти в стандартах Болонського процесу : тези доповідей 
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С. 72–74. 

14. Василенко О. М. Формування соціальної компетентності студента 

як провідне завдання вищої школи / О. М. Василенко, М. О. Андреєва // Шляхи 

та засоби формування педагогічної культури майбутніх педагогів у процесі 

навчання та в позааудиторній роботі : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (Харків, 

4 квітня 2012 р.). – Х., 2012. – С. 16–17. 

15. Василенко О. М. Соціальна компетентність майбутніх вихователів 

дошкільних навчальних закладів як педагогічна проблема / О. М. Василенко // 

Актуальні проблеми та шляхи вдосконалення виховного процесу в навчальному 

закладі : матеріали регіон. наук.-практ. конф. (Харків, 26 квітня 2013 р.). – Х., 2013.– 

С. 55–56.  

16. Василенко Е. Н. Подготовка будущих социальных педагогов 

к формированию жизнеобеспечивающей компетентности дошкольников / 

Е. Н. Василенко // Strategiczne pytania swiatowej nauki – 2014 : materialy 
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17. Василенко О. М. Роль соціального педагога у формуванні 
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АННОТАЦІЇ 
 

Василенко О. М. Підготовка майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі 

з дошкільниками. – На правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.05 – соціальна педагогіка. – Державний вищий навчальний 

заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2016. 

Дисертаційна робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками.  
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На основі аналізу джерел уточнено поняття „здоров’язбереження”, 

„здоров’язбережувальні технології”, „підготовка майбутніх соціальних педагогів 

до використання здоров’язбережувальних технологій”. Теоретично обґрунтовано, 

визначено й експериментально перевірено педагогічні умови професійної 

підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання 

здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками. Ці умови 

передбачають: застосування рефлексивно-середовищного підхіду; забезпечення 

суб’єктної позиції майбутніх фахівців; спрямування виховного потенціалу 

позааудиторної діяльності на задоволення індивідуальних потреб майбутніх 

фахівців у питаннях здоров’язбереження, збагачення їх персонального 

здоров’язбережувального досвіду. 

Ключові слова: підготовка майбутніх соціальних педагогів, соціально-

педагогічна робота з дошкільниками, здоров’язбереження, здоров’язбережувальні 

технології, здоров’язбережувальне середовище дошкільного навчального закладу  

 

Василенко Е. Н. Подготовка будущих социальных педагогов 

к использованию здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками. – 

На правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.05 – социальная педагогика. – Государственное высшее 

учебное заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. – 

Славянск, 2016. 

Диссертационная робота является теоретико-экспериментальным 

исследованием проблемы подготовки будущих социальных педагогов 

к использованию здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками.  

В ходе исследования: охарактеризована разработанность проблемы 

исследования в науке; определена сущность и виды здоровьесберегающих 

технологий в работе социального педагога с детьми дошкольного возраста; 

проанализированы результаты диагностики готовности будущих социальных 

педагогов к использованию здоровьесберегающих технологий в работе 

с дошкольниками; научно обоснованы, определены и экспериментально проверены 

педагогические условия подготовки будущих социальных педагогов 

к использованию здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками. 

Здоровьесберегающие технологии в работе социального педагога 

с дошкольниками рассмотрены в работе как совокупность и последовательность 

операций и процедур, предусматривающие отбор и применение соответствующих 

средств создания здоровьесберегающей среды дошкольного учебного учреждения,  

где происходит развитие социальности воспитанников путем формирования у них 

знаний о здоровье, здоровьесберегающих умений и навыков, ценностного 

отношения к здоровью, а также усвоения стратегий поведения по сохранению 

собственного здоровья и здоровья окружающих. 

Диагностика готовности социального педагога к внедрению 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками осуществлялась 

на основании разработанной критериальной базы исследования (когнитивно-
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познавательный, мотивационно-ценностный, личностно-деятельностный критерии). 

В исследовании определены следующие педагогические условия подготовки 

социального педагога к внедрению здоровьесберегающих технологий в работе 

с дошкольниками: применение рефлексивно-средового подхода к отбору 

содержания профессионально-педагогической подготовки будущих социальных 

педагогов для формирования в них целостных представлений о сущности, структуре 

и социальном значении здоровьесберегающей деятельности специалиста 

и основных принципах технологизации такой деятельности в здоровьесберегающей 

среде; обеспечение субъектной позиции будущих специалистов к использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками путем применения 

в процессе профессиональной подготовки средств ситуационной педагогики, 

интерактивных форм и методов обучения; направление воспитательного потенциала 

внеаудиторной деятельности на удовлетворение индивидуальных потребностей 

будущих специалистов в вопросах здоровьесбережения, обогащения 

их персонального здоровьесберегательного опыта. 

Результаты внедрения теоретически обоснованных и содержательно 

раскрытых педагогических условий свидетельствуют о положительных изменениях 

в готовности будущих социальных педагогов к использованию 

здоровьесберегающих технологий в работе с дошкольниками.  

Ключевые слова: подготовка будущих социальных педагогов, социально-

педагогическая работа с дошкольниками, здоровьесбережение, 

здоровьесберегающие технологии, здоровьесберегающая среда дошкольного 

учебного учреждения. 

 

Vasylenko O. M. The training of future social pedagogues to the use of the 

healthcare technologies in the work with preschoolers.  – The manuscript. 

The thesis for Candidate’s degree of pedagogical sciences in specialty          

13.00.05 – Social Pedagogics. – State Higher Educational Establishment „Donbas State 

Pedagogical University”. – Slovyansk, 2016. 

The thesis is the theoretical and experimental study of problems related 

to the training of future social pedagogues to the use of the healthcare technologies in the 

work with preschoolers. 

Based on the analysis of sources such concepts as „healthcare”, „healthcare 

technologies” and „the training of future social pedagogues to the use of the healthcare 

technologies” are specified. Pedagogical conditions of the professional training of future 

social pedagogues to the use of the healthcare technologies in the work with preschoolers 

are theoretically substantiated, defined and experimentally examined. These conditions 

mean the use of reflective environmental approach, the providing of the future specialists 

subject position, the orientation of the educational potential of extracurricular activities 

to meet the individual needs of future professionals in healthcare issues, enrichment 

of their personal healthcare experience.  

Key words: future social pedagogues training, social-pedagogic work with 

preschoolers, healthcare, healthcare technologies, healthcare environment in Preschooler 

educational establishment. 
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