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Анотації:
Мета: визначити компоненти го-
товності майбутнього фахівця з фі-
зичного виховання до валеологічної 
діяльності у дошкільних закладах 
освіти. Матеріал: огляд та теоре-
тичний аналіз 16 наукових джерел. 
Результати: визначено загальні 
та спеціальні компетентності, їхні 
окремі складові компоненти, а також 
ступінь їх співвідношення в процесі 
підготовки інструктора фізичного ви-
ховання дошкільних закладів освіти. 
Теоретично доведено, що готовність 
майбутнього фахівця з фізичного 
виховання до роботи у дошкільних 
закладах освіти базується на вмінні 
організувати валеологічну діяльнос-
ті, з врахуванням основних завдань, 
специфічних функцій і ціннісних 
орієнтацій валеологічної культури. 
Ця організація передбачає єдність 
загальної і спеціальної складових 
здоров’язберігаючих технологій. Ви-
сновок: процес формування про-
фесійно-валеологічного портрету 
інструктора з фізичного виховання 
у дошкільному закладі освіти має 
передбачати його готовність до ва-
леологічної діяльності на основі 
ознайомленості в її організації та єд-
ності загальної і спеціальної складо-
вих здоров’язберігаючих технологій.

Семанишин Т.М., Попель С.Л. Составляю-
щие профессионально-валеологическо-
го портрета инструктора по физической 
культуре. Цель: выявить компоненты готов-
ности будущего специалиста физического 
воспитания к валеологической деятельности 
в дошкольных учебных заведениях. Мате-
риал: обзор и теоретический анализ науч-
ной литературы. Результаты: определены 
общие и специальные компетентности, их 
отдельные компоненты, а также степень их 
соотношения в процессе подготовки инструк-
тора физического воспитания в дошкольных 
учебных заведениях. Теоретически обосно-
вано, что готовность будущего специалиста в 
области физического воспитания к работе в 
дошкольных учебных заведениях базируется 
на умении организации валеологической де-
ятельности, с учетом основных задач, специ-
фических функций и ценностных ориентаций 
валеологической культуры. Такая организа-
ция предполагает единство общей и специ-
альной составляющих здоровьясберегающих 
технологий. Выводы: процесс формирования 
профессионально-валеологического портре-
та инструктора по физическому воспитанию 
в дошкольном учебном заведении должен 
предусматривать его готовность к валеологи-
ческой деятельности на основе осведомлен-
ности в ее организации и единства общей и 
специальной составляющих здоровьесбере-
гающих технологий.

Semanyshyn T.M., Popel S.L. The 
professional valeological portrait 
of instructor of physical culture. 
Purpose: identify components of 
the readiness of the future physical 
education specialist to valeological 
activity in preschool education. 
Material: a review and theoretical 
analysis of the scientific literature. 
Results: defines the general and 
special competence, the individual 
components. The degree of their 
relationship in the process of preparing 
an instructor of physical education in 
preschool education. Theoretically 
proved that the readiness of the future 
specialist organization based on 
skill valeological activities (including 
major tasks specific functions and 
values valeological culture). Such an 
organization implies unity of general 
and special components health-
preserving technologies. Conclusions: 
the process of forming a professional 
portrait valeological instructor in 
physical education in pre-school 
educational institution should provide 
its willingness to valeological activities. 
This is based on the awareness of 
its organization and unity of general 
and special health- technology 
components.
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Вступ.1

Діти дошкільного віку складають особливу кате-
горію населення, постійно вимагають зосередженої 
уваги з боку державних органів управління освітою 
[8, 12]. Підготовка їх здатності до соціального функ-
ціонування, незалежного способу життя, покликана 
допомогти система багатопрофільна валеологічна 
підготовка фахівців з фізичного виховання для потреб 
дошкільних закладів освіти (ДЗО) [7, 10, 16 ].

Ефективність здоров’язберігаючої функції валео-
логічної культури є науково доведеним фактом [5]. На 
сучасному етапі розвитку суспільства нові тенденції у 
вихованні дітей дошкільного віку створюють значний 
вплив на вибір форм, засобів і методів формування ва-
леологічних знань і відповідної поведінки.

На думку провідних вчених, педагогів і спеціаліс-
тів в галузі здоров’язберігаючих технологій [2, 8, 9, 
12, 17-24], валеологічна освіта є важливою формою 
виховання – одним із важелів впливу на особистісну 
і соціальну поведінку дітей. Це у свою чергу є відо-
браженням потреби у більш змістовному і продуктив-
ному використанні часу для підтримки психофізично-
го здоров’я дошкільнят, підвищення їх валеологічної 
культури.
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Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – виявити складові готовності май-

бутнього фахівця з фізичного виховання до валеоло-
гічної діяльності у дошкільних закладах освіти.

Результати дослідження.
Організація валеологічної діяльності в дошкіль-

них закладах освіти розглядається, як спосіб забезпе-
чення майбутньої інтеграції дітей у суспільне серед-
овище, що забезпечується трьома взаємопов’язаними 
процесами:
1) заохочення – створення умов, які можуть забезпе-
чити групову чи індивідуальну можливість кращої 
пізнавальної активності по відношенню до власної 
особи та оточуючих;
2) взаємного ознайомлення дітей в групі із 
здоров’язабезпечуючими технологіями під впливом 
валеологічної культури;
3) творчого самовиразу – самодіяльна ініціатива 
і відчуття відповідальності на базі забезпечення 
взаємодії особистості і групи дітей з оточуючим се-
редовищем.

Враховуючи вищезазначене ми сформулювали 
власне трактування поняття “валеологічна діяль-
ність” інструктора з фізичного виховання(ФВ) у до-
шкільному закладі освіти (ДЗО). Це розширені знання 
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і сукупність практичних навиків здоров’язберігаючих 
технологій, направлених на створення і відновлення 
фізичних і духовних сил дитячого організму.

Основними завданнями діяльності інструктора з 
ФВ у ДЗО необхідно вважали організацію валеоло-
гічної соціально-значимої освіти дітей, яка спрямо-
вана на: 

– підтримку гармонійного фізичного і функціо-
нального розвитку;

– розвиток фонду рухових навиків; 
– розвиток фізичних якостей і сприяння росту ор-

ганізму та диференціації функціональних систем;
– набуття навиків ведення здорового способу жит-

тя (ЗСЖ).
Базуючись на думках вчених і спеціалістів у галу-

зі валеологічної освіти [3, 4, 15], можна виділити ряд 
важливих специфічних функцій, які відображають її 
зміст:

– соціально-значима, яка сприяє приєднанню до 
інших видів фізичної культури, особистому та сус-
пільному самовизначенню.

– оздоровчо-відновна функція, що передбачає про-
філактику захворювань, відновлення психофізичного 
потенціалу, оздоровлення за рахунок підвищення ре-
зистентності організму до впливу факторів довкілля, 
створення підґрунтя для ведення ЗСЖ.

– ціннісно-орієнаційна функція, що передбачає за-
своєння дітьми валеологічних цінностей, які відобра-
жають їх внутрішні установки і бажання. 

Чернишова Є.Р. [15] висловлює думку, що тільки в 
тому випадку, коли у дітей будуть сформовані ціннісні 
орієнтації на ЗСЖ, здоров’я, як найважливішу скла-
дову людського життя, яке необхідне для реалізації 
життєвих цілей. 

На даний час стосовно валеологічної діяльності 
інструктора з фізичного виховання у ДЗО виділяють 
три основні ціннісні орієнтації:

а) здатність самостійно поставити мету валеоло-
гічної діяльності, встановити її правила, підібрати ба-
жані засоби, визначити тривалість занять, зміст про-
грами і склад групи;

б) можливість самореалізації – інструктор з ФВ 
вибирає програми, валеологічні заходи, які перед-
бачають різноманітну рухову активність, із застосу-
ванням різних форм особистісно-значимої рухової 
діяльності згідно з потребами, інтересами та можли-
востями дітей;

в) валеологічна комунікабельність.
У зв’язку з цим вищевикладеним особливого зна-

чення набуває проблема підготовки спеціалістів з ФВ 
в контексті валеологічної діяльності в ДЗО, створення 
відповідної наукової та навчально-методичної бази. 
Підготовка таких спеціалістів, як і інші педагогічні 
процеси, закономірна. Їй властиві свої (власні) при-
чинно-наслідкові залежності між педагогічним впли-
вом на дітей і досягнутими результатами. Велике зна-
чення у професійній підготовці майбутніх фахівців 

ФВ у ДЗО до валеологічної діяльності мають теоре-
тичні і практичні аспекти. Така підготовка викорис-
товує глосарій валеологічних технологій, оздоровчих, 
спортивних, екскурсійних, анімаційних програм і дає 
конкретну уяву про валеологічні ресурси та оздоровчі 
системи для потреб як ФВ дітей, так і для формування 
їх валеологічної культури.

Метою підготовки майбутніх спеціалістів фізич-
ного виховання у дошкільних закладах освіти до ва-
леологічної діяльності є формування у студентів 3-5 
курсів, цілісної уяви про роль валеологічної культури 
у життєдіяльності людей різного віку і статі, а також 
виду трудової діяльності [7, 9, 11].

Як показує досвід інших дослідників [5, 6, 9, 16] і 
наші узагальнення, особистісна підготовленість спе-
ціаліста з ФВ до валеологічної діяльності повинна 
включати загальні і спеціальні компетентності.

Загальна професійна компетентність інструктора з 
ФВ ДЗО включає: 

– методичні уміння і навички проведення занять з 
використанням засобів ФВ для формування культури 
здоров’я у дітей;

– застосування фізичних вправ, рухливих ігор і за-
собів з метою розвитку функціональних систем орга-
нізму;

– використання досвіду методичної і практичної 
діяльності щодо валеологізації дошкільної освіти;

– здатність до безперервної валеологічної освіти 
(самовдосконалення).

Спеціальна валеологічна професійна компетент-
ність включає: 

а) спеціальні професійні знання:
– основних розділів валеологічної діяльності, де 

використовуються здоров’язберігаючі технології;
– методики здоров’язберігаючих технологій у ва-

лелологічній культурі особистості;
– основних мотивацій досягнення валеологічної 

культури;
– форм, засобів і методів організації валеологічної 

діяльності і програм з впровадження технологій ЗСЖ;
– досвіду з валеологолізації дошкільної освіти.
б) спеціальні валеологічні уміння в:
– користуванні нормативно-технічною і правовою 

документацією;
– оцінці валеологічних ресурсів і здоров’я-

зберігаючих можливостей валеологічної діяльності;
– організації валеологічної діяльності в ДЗО і за-

стосування здоров’язберігаючих технологій та під-
тримки ЗСЖ;

– конструюванні програм валеологічної освіти і 
застосування методики їх реалізації.

Необхідно відмітити, що оскільки майбутнє під-
ростаючого покоління очікує перспектива розвитку 
людства з позиції ЗСЖ, то валеологічна культура і 
освіта – це сподівання на гарантію, стимул до ведення 
ЗСЖ на основі здоров’язберігаючих технологій, без 
яких неможливий подальший розвиток і виховання 
дітей дошкільного віку.
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Висновки.
Процес формування професійно-валеологічного 

портрету інструктора з фізичного виховання у до-
шкільному закладі освіти повинен передбачати його 
готовність до валеологічної діяльності на основі озна-
йомленості з її організацією та єдності загальної і спе-
ціальної складових здоров’язберігаючих технологій. 

В перспективі подальших досліджень планується 
розробка науково-методичних комплексів для ефек-
тивної підготовки майбутніх інструкторів фізичного 
виховання у дошкільних закладах освіти.
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