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ПРИНЦИП ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ПРИ
ФОРМУВАННІ БАЗОВИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ
МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ З ОСНОВ ЗДОРОВ’Я
Принцип гуманістичної спрямованості полягає в утвердженні
пріоритету вільного розвитку особистості майбутнього учителя з
основ здоров’я (МУОЗ), орієнтації його на загальнолюдські та
загальнонаціональні цінності, їх пріоритет над ідеологічними [1].
Як зазначають Л. Животовська, С. Страшко, сьогодні у системі
освіти домінуючим залишається прагматичний, утилітарний підхід,
що веде до спрощеного сприйняття проблем здоров’я і намагань
розв’язати їх на примітивному, суто вітальному рівні за рахунок
надання абеткових знань із наукових основ здорового способу життя.
Тому вимоги сучасності обумовлюють потребу у новій генерації
вчителів з основ здоров’я, носіїв гуманістичної освітньої парадигми
[3].
Гуманістична
спрямованість
у
формуванні
базових
компетентностей МУОЗ – це не тільки принцип, а сукупність
цінностей, до якої належать: переконання в особистісній гідності
кожного студента, в значущості для МУОЗ здатності до
відповідальності за вільний вибір та його наслідки, в отриманні
задоволення від навчання й виховання як творчого процесу;
збереження власного здоров’я, здоров’я учнівської та студентської
молоді, здоров’я української нації як найвищої цінності у житті
кожної людини. МУОЗ у процесі професійної підготовки повинні не
просто отримувати знання, уміння й навички та зберігати їх, але й
бути спроможними оволодівати моральним потенціалом українського
суспільства і творчо використовувати цей потенціал у професійній
діяльності [1].
Принцип гуманістичної спрямованості при формуванні базових
компетентностей МУОЗ ґрунтується, з одного боку, на визнанні
цінності студента як особистості, виявлення і розвитку його
здібностей, творчого потенціалу з огляду на його майбутню
професію, наданні допомоги в повноцінній самореалізації, а з іншого

боку – на визнанні здоров’я як найвищої цінності та потребі у його
збереженні. Він передбачає особистісно орієнтований характер
педагогічного процесу, визнання особистості студента суб’єктом
навчання і виховання, толерантної взаємодії педагогів і студентів,
мотивації до здорового способу життя [2].
Реалізується цей принцип за допомогою надання студентам
вільного вибору індивідуальної траєкторії навчання, засобів
навчання, застосуванням різноманітних форм та методів навчання й
виховання, які сприятимуть розвитку його творчого потенціалу та
здібностей.
Наприклад, при формуванні здатності спонукати дітей та молодь
до ведення здорового способу життя (складова технологічної
компетентності) МУОЗ може використати на власний розсуд весь
спектр навчально-виховних методів та засобів: залучення до
організації та проведення виховних годин типу «Я хочу бути
здоровим», «7 правил здорового способу життя», «Раціональне
харчування школярів», виховних заходів оздоровчого напряму
(перегляд відеофільмів, тренінгів, семінарів); спортивних заходів
(«День здоров’я», «Веселі старти», ігри, змагання тощо);
демонстрацію власного прикладу ведення здорового способу життя
(бесіди, відмова від паління та алкоголю тощо) та ін.
При формуванні здатності у МУОЗ пропагувати основні
положення та принципи раціонального харчування викладачі
педагогічного ВНЗ можуть запропонувати студентам на вибір:
підготувати сценарії виховних годин, бесід, розробку ілюстративних
матеріалів, рекламних буклетів, бюлетенів, стендів, відеоматеріалів,
організацію зустрічей з медичними працівниками та дієтологами
тощо.
При формуванні здатності у МУОЗ використовувати ІКТ і для
забезпечення навчально-виховного процесу викладачам доцільно
орієнтувати на вільний вибір студентів комп’ютерної техніки та
програмного забезпечення для створення різноманітних текстових
документів,
обробки
табличної
інформації,
комп’ютерних
презентацій; запропонувати виконати веб-квест на певну тему при
вивченні дисципліни, ментальну карту за матеріалами лекції та ін.
На рисунку 1 наведено приклад веб-квесту, виконаного
студентами на тему «Харчування і здоров’я».

Рис. 1. Веб-квест «Харчування і здоров’я»
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