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Модель професійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я 

людини до застосування здоров’язміцнювальних технологій
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Анотації:
Мета: розробити науково-мето-
дичну модель професійної під-
готовки майбутніх фахівців зі 
здоров’я людини до застосування 
здоров’язміцнювальних техно-
логій. Матеріал: опрацьовано 
понад 100 літературних джерел. 
Результати: проаналізовано 
методологічні, організаційні та 
навчально-виховні аспекти про-
цесу професійної підготовки май-
бутніх фахівців зі здоров’я люди-
ни. На основі методу наукового 
моделювання визначено головні 
структурні компоненти моделі, 
схарактеризовано їх сутність та 
взаємозв’язки. Теоретичною осно-
вою забезпечення високого рівня 
професійної підготовки майбут-
нього фахівця є цілісна концепція 
професіоналізації на основі тео-
ретичного та методологічного об-
ґрунтування її сутності. Висновки: 
доведено, що ефективність про-
фесійної підготовки майбутнього 
фахівця визначається цілісною 
концепцією професіоналізації та 
відповідним науково-методичним 
забезпеченням навчально-вихов-
ного процесу.

Михеенко А.И., Котелевский В.И. Модель 
профессиональной подготовки будущих 
специалистов по здоровью человека к при-
менению здоровьеукрепляющих техноло-
гий. Цель: разработать научно-методическую 
модель профессиональной подготовки буду-
щих специалистов по здоровью человека к 
применению здоровьеукрепляющих техноло-
гий. Материал: обработано более 100 литера-
турных источников. Результаты: проанализи-
рованы методологические, организационные 
и учебно-воспитательные аспекты процесса 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов по здоровью человека. На основе 
метода научного моделирования определены 
основные структурные компоненты модели 
профессиональной подготовки будущих спе-
циалистов, охарактеризованы их сущность 
и взаимосвязи. Теоретической основой обе-
спечения высокого уровня профессиональной 
подготовки будущего специалиста является 
целостная концепция профессионализации на 
основе теоретического и методологического 
обоснования ее сущности. Выводы: доказано, 
что эффективность профессиональной под-
готовки будущего специалиста определяется 
целостной концепцией профессионализации 
и соответствующим научно-методическим обе-
спечением учебно-воспитательного процесса. 

Mikheenko О.I., Kotelevsky V.I. 
Model training of future specialists 
in human health to strengthen 
the use of health technologies. 
Purpose: develop a model of scientific 
and methodological training of 
future specialists in human health 
to strengthen the use of health 
technologies. Material: processed 
more than 100 literary sources. 
Results: analyzed the methodological, 
organizational and educational and 
training aspects of the training of 
future specialists in human health. On 
the basis of scientific modeling, the 
basic structural components of the 
model of professional training of future 
specialists, are characterized by their 
nature and relationship. Theoretical 
basis to ensure a high level of training 
future specialist is an integral concept 
of professionalization based on the 
theoretical and methodological basis 
of its essence. Conclusions: it is proved 
that the effectiveness of training future 
specialist determined holistic concept 
of professionalization and relevant 
scientific and methodological support 
of the educational process.
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Вступ.1

Сучасний процес входження України до європей-
ського освітнього та наукового простору пов’язаний 
з підвищенням вимог до рівня професійної підготов-
ки майбутніх фахівців. Світові перетворення, що по-
ступово накопичувалися, зумовили переорієнтацію 
освітнього напрямку й формування нової парадигми 
результату освіти. Характерною особливістю сучас-
них тенденцій в освіті є спрямованість на розвиток 
творчої ініціативи, самостійності, конкурентоспро-
можності, мобільності майбутніх фахівців, зокрема, 
зі здоров’я людини, від ефективності підготовки яких 
значною мірою залежить якість надання оздоровчих 
послуг. 

Процес підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я 
людини слід розглядати як цілісну систему, яка відо-
бражає об’єктивні тенденції розвитку вищої освіти, 
закономірності розвитку галузі професійної діяль-
ності, місця і ролі спеціаліста в ній, перелік функцій, 
до виконання яких він готується під час навчання в 
системі професійної освіти, основні вимоги до змісту 
знань та умінь, необхідних для успішного виконання 
професійних обов’язків та подальшого розвитку про-
фесійно важливих та особистісних якостей. З метою 
оптимізації професійної підготовки майбутніх фахів-
ців зі здоров’я людини ми поставили за мету розроби-
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ти відповідну науково-методичну модель із застосу-
ванням методу наукового моделювання, який дозволяє 
визначити найбільш суттєві структурні її компоненти 
на основі аналізу методологічних, організаційних і 
навчально-виховних особливостей процесу професій-
ної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини 
до застосування здоров’я-зміцнювальних технологій.

Дослідження виконувалося за планом НДР кафе-
дри здоров’я людини та фізичної реабілітації Інститу-
ту фізичної культури Сумського державного педаго-
гічного університету ім. А.С. Макаренка згідно теми 
“Теоретико-методологічні і організаційно-методичні 
проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корекцій-
ної педагогіки” (№ 0107U002826). 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета: розробити науково-методичну модель про-

фесійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я 
людини до застосування здоров’язміцнювальних тех-
нологій. 

Завдання: проаналізувати методологічні, організа-
ційні та навчально-виховні особливості процесу про-
фесійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я 
людини; розглянути метод наукового моделювання 
в контексті нашого дослідження; визначити головні 
структурні компоненти моделі професійної підготов-
ки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до застосу-
вання здоров’я-зміцнювальних технологій, розкрити 
їх сутнісні характеристики та взаємозв’язки. 
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Методи дослідження: теоретичний аналіз та уза-
гальнення даних науково-методичної літератури з 
проблеми дослідження. 

Результати дослідження. 
Як відомо, моделювання виникло у зв’язку з не-

обхідністю розв’язання завдань, які з певних причин 
не можуть бути розв’язані безпосередньо. Дехто з на-
уковців у моделюванні вбачає характерну рису тео-
ретичного мислення під час вирішення пізнавальних 
завдань. Загалом у науковій (в тому числі й педагогіч-
ній) літературі подані найрізноманітніші визначення 
понять «модель» і «моделювання» відповідно до за-
вдань, що вирішуються тим чи іншим дослідженням. 
Наведемо деякі визначення, зміст яких, на наш по-
гляд, відповідає суті нашого дослідження. 

Модель – специфічний об’єкт, створений з метою 
одержання і/або зберігання інформації у формі уяв-
ного образу, опису знаковими засобами (формулами, 
графіками і т.п.) або матеріального предмета, що ві-
дображає властивості, характеристики та зв’язки 
об’єкта-оригінала довільної природи, які є істотними 
для вирішення суб’єктом (людиною) певного завдан-
ня [20, с.186]. 

М.М. Фіцула наукову модель визначає як «смисло-
ву» представлену і матеріально реалізовану систему, 
яка адекватно відображає предмет дослідження (на-
приклад, моделює оптимізацію структури навчально-
го процесу, управління навчально-виховним процесом 
тощо), є засобом теоретичного дослідження педаго-
гічних явищ через уявне створення (моделювання) 
життєвих ситуацій; допомагає пізнати закономірність 
поведінки людини у різних ситуаціях [24, с.32].

Утім, будь-яка модель є формалізованою структу-
рою, яка працюватиме лише за умови її змістового на-
повнення. В контексті нашого дослідження модель ми 
розглядаємо як зображення, схему, графік будь-якого 
об’єкта, процесу або явища, що використовується для 
його спрощення і відкриває можливість перенесення 
інформації від моделі до прототипу. 

Модель професійної підготовки майбутніх фа-
хівців зі здоров’я людини до застосування здоров’я-
зміцнювальних технологій відображає базові кон-
цептуальні положення та освітню технологію. 
Графічне зображення моделі підготовки майбут-
ніх фахівців зі здоров’я людини до застосування 
здоров’язміцнювальних технологій подано на рис.1. 

Концептуальні положення складають нормативні 
вимоги до підготовки фахівців, методологічні підхо-
ди, загально-дидактичні й специфічні принципи під-
готовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини. 

Розробляючи концепцію, ми враховували поло-
ження, викладені в низці міжнародних та вітчизняних 
документів, таких як Статут ВООЗ (1948), Декларація 
«Здоров’я-21: Основи політики досягнення здоров’я 
для всіх в Європейському регіоні ВООЗ» (1998), Наці-
ональна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–
2021 роки, Європейська стратегія «Здоров’я і розвиток 
дітей і підлітків» (2005), Концепція Загальнодержав-
ної програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 

2012-2020 рр. (2011) та ін., які є визначальними для 
організації та функціонування оздоровчої сфери в 
Україні на довгостроковий період з урахуванням роз-
витку держави та світового досвіду. 

До методологічних підходів віднесено: компетент-
нісний, холістичний, синергетичний та діяльнісний. 

Підвищення якості професійної освіти сьогод-
ні є однією з актуальних проблем для всього світо-
вого педагогічного співтовариства, розв’язання якої 
пов’язується з модернізацією змісту педагогічного 
процесу, а також переосмисленням мети й результа-
ту освіти. На цьому підґрунті був сформований ком-
петентністний підхід, якій розглядається нині й у 
контексті Болонського процесу. На думку багатьох 
вчених-освітян, реалізація цього підходу формує нове 
бачення самого змісту освіти, а також сприяє пере-
орієнтації традиційних когнітивних тенденцій вищої 
освіти, її методів і технологій [5; 11; 12]. 

Поки науковці дискутують з приводу сутності та 
складових професійної компетентності, це поняття 
фігурує в нормативних актах, які регулюють сферу 
вищої освіти в Україні. Галузевими стандартами ви-
щої освіти України запроваджена модель професійної 
компетентності фахівця, що має назву «освітньо-ква-
ліфікаційна характеристика» [8]. Отже, компетентніс-
ний підхід в освіті України фактично запроваджений 
на державному рівні.

Холістичний підхід до людини розроблявся у світо-
вій філософії та медицині з глибокої давнини. Харак-
терний для нового мислення холізм (грец. holos – ціле) 
ґрунтується не на деталізації, а на цілісному уявленні 
про організм людини, в якому все взаємопов’язане і 
взаємообумовлене. Ці знання в сучасному їх тракту-
ванні розширюють і поглиблюють наукову концеп-
цію світоустрою, сприяють її розвитку, доповнюють 
уявлення про людину як мікрокосмос, цілісну, над-
звичайно складну і багатогранну, здатну до самоорга-
нізації біоенергоінформаційну систему. Ціле завжди 
більше від суми частин і має особливі характеристики 
[25; 26]. 

Наука про здоров’я, вивчаючи процеси, які від-
буваються в людському організмі, їх гармонізацію, 
узагальнює філософське сприйняття феномена люди-
ни, дозволяє інакше поглянути на життя та здоров’я 
й усвідомити, що організм людини є найяскравішим 
втіленням усіх філософських законів. Коли лікар 
констатує наявність або відсутність хвороб тільки в 
межах своєї компетенції, психолог обстоює психіч-
не здоров’я, а вчитель фізичної культури шлях до 
здоров’я вбачає у фізкультурно-оздоровчому проце-
сі, відбувається ігнорування холістичного підходу до 
проблеми здоров’я людини [17]. 

Сутність синергетичного підходу в педагогіці по-
лягає в тому, щоб керувати не керуючи, ненав’язливо 
спрямовувати учнів на позитивний шлях розвитку, 
забезпечуючи їх самовиховання, самоосвіту, самороз-
виток, самовдосконалення. За своєю природою синер-
гетична дія – це вплив спроквола, виходячи з власних 
форм, здібностей, а отже, вчитель не нав’язує учню 
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свою волю, а відмовившись від дріб’язкової опіки, за-
охочує самостійність, помічає успіх, підтримує ініціа-
тиву, пробуджує інтерес до відкриття себе, навколиш-
нього світу, до постійного пошуку власного шляху, до 
розвитку своїх здібностей [18]. 

Діяльнісний підхід (Г.О. Атанов, О.М. Леонтьєв, 
В.А. Козаков та ін.) розглядає діяльність як головне 
джерело формування особистості й фактор її розви-
тку, адже в діяльності студент набуває досвіду, який 
здійснює внутрішні структури особистості, а відтак, 
надає професійній діяльності особистісного змісту. В 
цілому, діяльнісний підхід передбачає орієнтацію на 
розвиток творчого потенціалу особистості, дозволяє 

враховувати індивідуальні та вікові особливості кож-
ного студента через посередництво діяльності, яка 
сприяє самореалізації та особистісному зросту [3]. 

Професійна підготовка майбутніх фахівців зі 
здоров’я людини будується згідно принципів навчан-
ня, серед яких ми виокремлюємо загальнодидактичні 
та специфічні, які мають відповідне фахове спряму-
вання. 

Процес професійної підготовки майбут-
ніх фахівців зі здоров’я людини до застосування 
здоров’язміцнювальних технологій набуває ефектив-
ності лише за умов його реалізації в контексті техно-
логічного підходу, тобто щоб не залишитися лише те-

Рис. 1. Модель підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до  застосування здоров’язміцнювальних 
технологій
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

оретичною конструкцією, модель повинна містити не 
тільки концепцію та методологію розвитку, а й техно-
логію її практичної реалізації. Технологія професійної 
підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини є 
технологією навчання, в структурі якої можна виокре-
мити: цільовий компонент (мета і завдання); змісто-
вий, процесуальний та діагностичний компоненти. 

Метою професійної підготовки майбутніх фа-
хівців зі здоров’я людини є формування у них 
інтегральної компетентності до застосування 
здоров’язміцнювальних технологій. 

Виходячи із мети, нами сформульовані завдання 
підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я людини до 
застосування здоров’язміцнювальних технологій: 

1) виховання у майбутніх фахівців зі здоров’я лю-
дини мотиваційно-ціннісного ставлення до діяльнос-
ті, спрямованої на відновлення здоров’я людини, її 
загальне оздоровлення та покращення якості життя; 

2) опанування цілісної системи теоретичних знань, 
спеціальних умінь, практичних навичок необхідних 
для застосування здоров’язміцнювальних технологій; 

3) формування професійно важливих осо-
бистісних якостей необхідних для застосування 
здоров’язміцнювальних технологій в умовах швидких 
змін суспільного життя, інноваційної діяльності зі 
збереження й зміцнення здоров’я організму людини, 
перекваліфікації й адаптації в нових соціально-еконо-
мічних умовах ринку праці. 

Змістовий компонент системи професійної під-
готовки фахівця оздоровчої галузі представлений еле-
ментами змісту (цикли дисциплін, предмети, теми, 
програмні питання, система знань, умінь та навичок 
тощо), які здані забезпечити формування готовності 
до виконання професійних обов’язків та необхідного 
рівня компетентності. 

Для оздоровчої освіти, незважаючи на її тісні 
зв’язки зі сферою охорони здоров’я та фізичною куль-
турою, актуальною є проблема визначення спектру 
знань, необхідних саме фахівцеві з оздоровлення, 
ураховуючи специфіку його професійної діяльності. 
Оскільки наука про здоров’я є порівняно молодою 
галуззю, розвиток якої тільки-но розпочався, на етапі 
її становлення не вдалося уникнути певних протиріч 
під час розгляду окремих питань, дискусійність ви-
рішення яких зумовлена складністю предмета дослі-
дження – здоров’я людини, адже людський організм 
як біосистема найбільшою мірою віддзеркалює філо-
софські закони буття і тому вимагає до себе діалек-
тичного підходу. Однобічне розуміння мети і завдань 
підготовки фахівців оздоровчої галузі викликає певні 
труднощі, пов’язані з підбором, адаптацією і ціле-
спрямованим практичним використанням знань про 
здоров’я [1; 2; 6; 7; 9; 13; 19; 22]. 

У педагогічній сфері та науково-методичних пра-
цях, присвячених педагогіці здоров’я, сьогодні до-
сить поширеним є термін «здоров’язбережувальні 
технології». Певною мірою він став «модним», про-
те аналіз джерел виявляє широкий і неоднознач-
ний спектр підходів до його розуміння. Поняття 

«здоров’язбережувальні технології» вживають як 
синонім валеологічної освіти, формування здорово-
го способу життя, культури здоров’я. Його тлумачать 
як окремі медико-гігієнічні засоби, як фізкультур-
но-оздоровчі технології. Як освітянський феномен 
здоров’язбережувальні технології в працях дослід-
ників-педагогів часто не становить самостійної пе-
дагогічної технології, а є якісною характеристикою 
освітніх технологій, важливою складовою навчально-
виховного процесу, який передбачає створення без-
печних і комфортних умов перебування вихованців у 
навчальному закладі, запровадження таких відносин 
між учасниками педагогічного процесу, які, забез-
печуючи розв’язання освітніх завдань, враховували 
б стан здоров’я учнів з метою його збереження і, по 
можливості, зміцнення [4; 10; 14]. 

Дійсно, за нинішньої ситуації буде значним здо-
бутком, якщо стан здоров’я дітей і підлітків під час 
навчання не погіршиться, а залишиться (збережеться) 
хоча б на тому рівні, з яким вони прийшли до шко-
ли. Сьогодні це одне з найважливіших завдань сфери 
освіти. Тому з погляду педагогічної практики, якщо 
йдеться про загальноосвітній процес і вчителів-пред-
метників, термін «здоров’язбереження» є цілком 
виправданим і правомірним. Утім цього не можна 
сказати, якщо йдеться про фахівців оздоровчої сфе-
ри, головною метою професійної діяльності яких є 
покращення стану здоров’я, підвищення його рівня, 
збільшення функціонального потенціалу та резервів 
захисних сил, зміцнення організму. 

Здоров’я не є постійним і незмінним, це динаміч-
ний стан життєдіяльності людини, який характеризу-
ється здатністю організму до саморегуляції та само-
відновлення. Раніше будь-яке хронічне захворювання 
розглядалося як стійке утворення, здатне змінювати 
стан організму лише в один бік – у бік погіршення, 
але практика спростувала такий підхід. Багато фактів 
свідчить про те, що перебіг захворювання можна по-
вернути назад чи, принаймні, призупинити. Сучасний 
погляд свідчить, що патологію слід розглядати як про-
цес, напрямок розвитку якого можливий як в один, 
так і в інший бік. Отже, якщо говорити про фахівців 
з оздоровлення, має бути застосований термін, який 
відображав би цю динаміку змін у стані здоров’я ор-
ганізму людини, і, більш того, саме позитивну дина-
міку. Саме тому найбільш адекватним у даному разі, 
на наш погляд, є термін «здоров’язміцнювальні тех-
нології» [16]. 

Аналіз існуючих на сьогодні знань про здоров’я 
й окремих складових змісту дисциплін оздоровчого 
спрямування дозволив серед комплексу чинників ви-
значити найголовніші, що спричинюють розлад функ-
ціонального стану організму пересічного індивіда, 
тобто відшукати саме ті знання, необхідність вивчен-
ня яких детермінована особливостями професійної ді-
яльності фахівців оздоровчої сфери [15]. 

Раніше зміст освіти асоціювався з вербальним на-
вчальним матеріалом. Сьогодні це не тільки рівень та 
обсяг набутих теоретичних знань, а й діяльність сту-
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дентів, їхнє емоційне ставлення до матеріалу, що ви-
вчається. Особливої ваги набуває останнє положення, 
коли йдеться про освіту фахівців оздоровчої сфери, 
яку неможливо осягнути без практичного творчо-ін-
дивідуального застосування теоретичних знань як 
у майбутній професійній діяльності, так і у власно-
му житті. Тому тлумачення змісту освіти, наведене 
в словнику професійної освіти, найбільш адекватно 
відображає сутність саме оздоровчої освіти: «Зміст 
освіти – система наукових знань про природу, суспіль-
ство, людське мислення, практичних умінь і навичок 
та способів діяльності, світоглядних, моральних, ес-
тетичних ідей та відповідної поведінки, якими пови-
нен оволодіти учень, студент у процесі навчання» [23, 
с. 117].

Процесуальний компонент розроблявся з ураху-
ванням наявності тісного взаємозв’язку змістового та 
процесуального аспектів навчально-виховного проце-
су, і передбачав певні особливості використання тра-
диційних методів щодо їх застосування під час реалі-
зації технології навчання [21]. 

Діагностичний компонент покликаний визначити 
ступінь виконання завдань і досягнення мети профе-
сійної підготовки майбутніх фахівців зі здоров’я лю-
дини. Розроблена нами процедура вимірювання рів-
ня сформованості окремих компетенцій передбачає 

застосування широкого спектру засобів діагностики, 
контролю та оцінювання. 

Висновки.
1. Трансформація суспільних поглядів щодо освіти 

та розвитку людини, а також зміна освітніх парадигм 
справляє вплив на зміст й організацію вищої освіти. 

2. Соціально-педагогічне моделювання дозволяє 
виявити те, що в реальній дійсності приховано через 
завуальованість суті всього різноманіття та багатомір-
ності явищ, відкриває нові властивості та можливості 
вдосконалення процесу професійної підготовки май-
бутніх фахівців. 

3. Підготовка майбутніх фахівців зі здоров’я лю-
дини є складною, цілеспрямованою, динамічною сис-
темою, основою якої є комплекс теоретико-методоло-
гічних підходів, покликаних забезпечити підготовку 
компетентного фахівця, готового здійснювати оздо-
ровчу діяльність. Теоретичною основою забезпечення 
високого рівня професійної підготовки майбутнього 
фахівця зі здоров’я людини є цілісна концепція про-
фесіоналізації на основі теоретичного та методологіч-
ного обґрунтування її сутності. 

Оскільки пропонована модель є теоретичною кон-
струкцією, перспектива подальших досліджень поля-
гає у її вдосконаленні шляхом апробації та експери-
ментальної перевірки. 
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