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Звіт за темою індивідуального 

наукового дослідження «Розвиток 

здоров’язбережувальної 

компетентності вчителя у системі 

післядипломної педагогічної  освіти» 

• НАТАЛІЯ ПОЛІЩУК, завідувач 

науково-дослідної лабораторії 

освітніх інновацій та координації 

діяльності РМК (ММК) Волинського 

інституту післядипломної 

педагогічної освіти 
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Об'єкт дослідження – професійна підготовка вчителя в системі 

післядипломної педагогічної освіти. 

Предмет дослідження – науково-методичний  супровід  

формування здоров’язбережувальної компетентності вчителя у 

системі післядипломної педагогічної  освіти. 

Загальна прикладна проблема, на вирішення якої 

спрямовано проект: 

Удосконалення  системи  підвищення кваліфікації  педагогічних  

кадрів  системи  освіти  відповідно  до  вимог інноваційного розвитку 

освіти.  

Конкретна прикладна задача:  

Підвищення  компетентності  педагогів  з  питань  збереження  

та зміцнення здоров’я, розробка  технологій  підготовки педагогічних  

фахівців  до  проведення  здоров’язбережувальної  роботи  в 

загальноосвітніх закладах освіти.   

 



Page 3 

Мета: теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити структурно-

функціональну модель формування здоров’язбережувальної  компетентності вчителя у 

системі післядипломної педагогічної  освіти.  

Завдання проекту.  

1. Здійснити  аналіз  стану розроблення  проблеми  розвитку  здоров’язбережувальної  

компетентності  вчителя  у філософській,  науково-методичній,  психолого-педагогічній  

та  акмеологічній літературі й окреслити напрями, котрі потребують дослідження. 

2. Конкретизувати та науково обґрунтувати сутність поняття «здоров'язбережувальна 

компетентність вчителя».  

3. Сформулювати  концептуальні  засади  розвитку  здоров’язбережувальної 

компетентності  вчителя  у  системі  післядипломної педагогічної освіти.  

4. Визначити  критерії,  показники  та  рівні  здоров’язбережувальної компетентності 

вчителя. 

5. Уточнити  та  експериментально  перевірити  групи  організаційно-педагогічних умов і 

запропонувати структурно-функціональну модель формування здоров’язбережувальної 

компетентності вчителя у системі післядипломної педагогічної освіти.  

6 Уточнити сутність, зміст, структуру і види здоров’язбережувальної  діяльності вчителя 

в школі.  

7. Розробити  й  упровадити  в  післядипломний  процес  навчально-методичний 

комплекс, спрямований на формування високого рівня здоров’язбережувальної 

компетентності вчителів. 
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Основна ідея дослідження: створення системи роботи, умов та мотивації 

педагогів до формування здоров’язбережувальної компетентності забезпечать 

орієнтацію особистості на здоровий спосіб життя, збереження та зміцнення 

професійного здоров’я, удосконалення здоров’язбережувальної  діяльності в 

навчальному закладі.   

 

Гіпотеза дослідження полягає у тому, що формування 

здоров’язбережувальної компетентності вчителя набуде ефективності, якщо 

цей процес ґрунтуватиметься на основі: 

- розробки науково-обґрунтованої моделі формування здоров’язбережувальної 

компетентності вчителя, що містить цільову, змістову, операційну та 

результативну складові; 

- забезпечення організаційно-педагогічних умов формування 

здоров’язбережувальної компетентності вчителя; 

-    реалізації в навчальному процесі розробленого навчально-методичного 

комплексу, спрямованого на формування здоров’язбережувальної 

компетентності вчителів. 
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Очікувані наукові результати  

 Структурно-функціональна модель формування 

здоров’язбережувальної компетентності вчителя у системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

 Критерії та показники  здоров’язбережувальної компетентності вчителя. 

 Комплекс заходів, спрямованих на формування високого рівня 

здоров’язбережувальної компетентності вчителів. 

 Методичні рекомендації щодо організації здоров’язбережувальної  

діяльності вчителя в школі.  



Page 6 

Здоров’язбережувальна 

компетентність 

педагога 
інтегральна якість особи, що проявляється в 

загальній здатності і готовності до 

здоров’язбережувальної діяльності в 

освітньому середовищі, заснована на інтеграції 

знань, умінь і досвіду. 

В.М. Оржеховська 
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висока 

мотивація на 

виховання 

здоров’язбережу

вальних якостей 

в учнів; 

переконаність в 

необхідності 

передачі своїх 

знань для 

здоров’язбереже

ння учнів; 

виявлення 

пізнавального 

інтересу до 

проблеми 

збереження 

здоров’я 

підростаючого 

покоління 

організованість, 

відповідальність за 

власне здоров’я, 

доброзичливість, 

вимогливість до 

себе, працьовитість, 

працездатність, 

ініціативність, 

енергійність, 

наполегливість, 

рішучість, 

самовладання та ін.; 

професійно-значущі 

якості - інтерес до 

людей, любов до 

дітей, тактовність, 

толерантність тощо 

Здоров’язбережувальна компетентність вчителя  

Когнітивний Ціннісно-

мотиваційний 

Операційно-

технологічний 

Компонент 

особистісних і 

професійних 

якостей  

система знань: 

еколого-

валеологічних, 

психолого-

медичних, 

соціальних, 

фізичної 

культури, 

безпеки 

життєдіяльності

; розуміння 

закономірносте

й та принципів 

виховання 

здорового 

способу життя 

 

уміння і навички 

володіння 

здоров'язбережув

альними 

технологіями як 

системою 

інваріантних 

педагогічних 

умінь проектувати 

навчально-

виховний процес 

Рефлексивни

й 

аналіз, 

осмислення, 

самоаналіз 

виконаної 

роботи, 

критичність 

мислення, 

здатність до 

оцінних 

суджень, 

рефлексії й 

корекції 

результатів 

власної 

діяльності 
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Навчально-методичний комплекс «Основи здоров'язбережувальної 

компетентності педагогів» (30 годин) для педагогів, які викладають 

інтегрований курс «Основи здоров’я», а також учителів інших 

спеціальностей, зорієнтованих на оволодіння здоров’язбережувальними 

технологіями навчання (програма дисципліни, конспекти лекцій, 

практичних занять, робочий зошит слухача курсів).  

Перелік тем 

Вступ до курсу. 

Важливість освіти у галузі здоров’я і безпеки. 

Здоров’язбережувальна компетентність і превентивна освіта. 

Вікові особливості учнів шкільного віку в контексті розвитку життєвих 

навичок. 

Навчання життєвим навичкам в контексті Нової української школи. 

 



Page 9 

Навчально-методичний комплекс «Впровадження технологій 

навчання на основі розвитку життєвих навичок» (30 годин) для 

педагогів, які викладають інтегрований курс «Основи здоров’я», а також 

учителів інших спеціальностей, зорієнтованих на оволодіння 

здоров’язбережувальними технологіями навчання (програма 

дисципліни, конспекти лекцій, практичних занять, робочий зошит 

слухача курсів).  

Тематика модулів: 

1. Навчання здоровому способу життя на засадах розвитку навичок. 

2. Здоров’язбережувальні педагогічні технології. 

3. Зміст профілактичної роботи, спрямованої на попередження 

ВІЛ/СНІДу. 

4. Методика упровадження превентивних курсів.  
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Тренінговий курс «Перебування ВІЛ-позитивних дітей у 

закладах ЗСО» (8 год.).  

 

Тематичний план тренінгу: 

Тема І. Епідемічна ситуація щодо ВІЛ/СНІД у світі, Україні та у 

Волинській області. Вхідне анкетування «ДО». 

 

Тема ІІ. Основна інформація щодо шляхів передачі ВІЛ-інфекції та 

методів профілактики інфікування. 

 

Тема ІІІ. Поняття «стигма», «дискримінація» та «толерантне 

ставлення. 

 

Тема IV. Особливості перебування ВІЛ-позитивних дітей у 

закладах освіти. Вихідне анкетування «ПІСЛЯ».  
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Дослідно-експериментальна робота регіонального рівня 

 

 «Формування соціально-психологічної компетентності  учнів в 

умовах Школи сприяння здоров’ю» (комунальний заклад «Луцька 

загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 12 Луцької міської ради 

Волинської області»); 

 «Моделювання здоров’язбережувального освітнього середовища як 

основи  розвитку соціально активної особистості»  (комунальний 

заклад «Луцький навчально-виховний комплекс загальноосвітня 

школа І-ІІ  ступенів №7-природничий ліцей Луцької міської ради 

Волинської області»). 

 «Розвиток життєвих навичок учнів  в умовах сприятливого освітнього 

середовища» (навчально-виховний комплекс «Ківерцівська ЗОШ І ст. 

–  Ківерцівська гімназія  Ківерцівської міської ради Волинської 

області).  
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Круглий стіл «Формування  інноваційного здоров’язбережувального 

освітнього середовища: досвід проектування і реалізації».  

Постійно діючий семінар «Формування 

здоров’язбережувальної компетентності 

вчителя початкових класів».  

Інноваційний проект 

«Створення освітнього 

середовища для формування 

здоров’язбережувальної 

компетентності учнів 

початкової школи». 

ФОРМУВАННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО 

ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛ

ЬНОГО ОСВІТНЬОГО 

СЕРЕДОВИЩА: ДОСВІД 

ПРОЕКТУВАННЯ 

І РЕАЛІЗАЦІЇ 

  

Матеріали круглого 

столу 

  

СТВОРЕННЯ  
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА  

ДЛЯ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ  
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 
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Проєкт «Вчимося жити разом» за підтримки Європейського Союзу 

(ECHO) і Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) 
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Етап 2. Очна 
підготовка вчителя 

з практичних 
навичок 

компетентнісного 
підходу 

(на базі ІППО 
(курси); 

методкабінетів 
(міжатестаційний

період)) 

   

 

Етап 1. Он-лайн 
курси з 

концептуальних  та 
методичних основ 

формування 
«Здоров'язбережної 

 і соціальної 
компетентності» 

(єдина електронна 
платформа) 

«Сертифікація» 

вчителів 

Он-лайн курс 1 з 
розвитку соціальних 
навичок  «Вчимося 

жити разом» 
(координований 

процес) 

Рівень районів, 
міст, громад 

(рефреш-семінари) 

 

Он-лайн курс 2 
«Основи 

здоров'язбережної 
компетентності»  

(самостійний вибір 
учителя) 

 

Рівень ОІППО 

(експрес-курси) 

Рівень 

ЗЗСО(тренінги 

педагогів) 

Складові  двокомпонентної моделі підготовки вчителів 

 

Модуль «Овіта на 
основі розвитку 

життєвих навичок»  
(самостійний вибір 

учителя) 
 

 

Модуль «Безпечна і 
дружня до дитини 

школа»  
(самостійний вибір 

учителя) 
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Семінар-тренінг керівників закладів освіти «Дистанційна освіта для  

керівників закладів освіти щодо формування 

 здоров'язбережувального освітнього простору» 

 
Мета заходу полягала в обговоренні наступних питань: 

 нова парадигма освіти у глобальному світі; 

 український вимір: додаткові виклики і досягнення; 

 навчання учнів у галузі здоров'я, безпеки і  

соціальної інтеграції; 

 підготовка педагогічних працівників і створення  

сприятливого здоров’язбережувального  

освітнього середовища; 

 адвокаційний онлайн-модуль для керівних кадрів  

«Освіта на основі життєвих навичок»   

(24 години) на порталі превентивної освіти  

(http://dlse.multycourse.com.ua/ua/basic/14 ).  

 

http://dlse.multycourse.com.ua/ua/basic/14
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ООЖН 

ВЖР 

ОЗК 

Онлайн-навчання  

педагогів області 
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Соціологічне дослідження «Вивчення особливостей формування 

життєвих навичок, сприятливих для здоров’я, в учнів освітніх закладів 

області» (в межах Всеукраїнського проекту «Вчимося жити разом») 
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Когнітивний компонент 

Операційно-технологічний 
компонент 

Ціннісно-мотиваційний 
компонент 

рефлексивний компонент 

Компонент особистісних і 
професійних якостей 

29,50% 

27,50% 

78% 

31,50% 

62% 

55,50% 

58% 

15% 

47,50% 

30% 

16% 

14,50% 

7% 

21% 

8% 

Рівень сформованості 
здоров'язбережувальної компетентності 

педагогів на етапі підсумкової 
діагностики 

Низький рівень 

Середній 
рівень 

72% 

12% 

59% 

23% 

44% 

35% 

0% 50% 100%

Володію, можу 
поділитися досвідом 

Не володію 

Володіння вчителем інтерактивними 
технологіями  

Тренінгові 

Інтерактивні 

Ігрові 

Соціологічне дослідження «Вивчення рівня сформованості 

здоров'язбережувальної компетентності педагогів області» 
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

Результати опитування "Що допомогло у 
підвищенні рівня здоров'язбережувальної 

компетентності?" 

Майстер-класи, семінари 

Онлайнкурси 

Індивідуальні консультації 

Курси підвищення кваліфікації 

Самоосвітня діяльність 

Самоосвіті 

Обміну досвідом з колегами 

Відвідуванню конференцій, семінарів, … 

Систематизація знань на курсах … 

Консультаціям досвідченого спеціаліста 

Багатоденним тренінгам, участі у проектах 

Онлайн-навчанню 

Іншому  

76,60% 

74,20% 

55,50% 

65,70% 

38,70% 

34,40% 

15,30% 

4,30% 

Розподіл відповідей (%) на запитання "Якщо вам 
необхідні нові знання в галузі здоровязбереження 

. ви надаєте перевагу..." 
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0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Так 

Ні 

Інколи 

30% 

67% 

3% 

43% 

59% 

16% 

Відповіді педагогів на запитання "Чи ви 
самі займаєтеся фізкультурою?" 

Після 

До 

Показник До% після % Позитивні зміни % 

Дуже добре розумію мотиви поведінки дітей 87    95  8  

почуваюся впевнено у навчанні дітей соціальним навичкам 74 96   22 

Добре володію методами підтримки демократичної дисципліни 78 95 17 

вмію організовувати демократичне і мотивуюче обговорення 76 84 8 

Готовий застосовувати методи інтерактивного навчання 82 96 14 

 

Оцінювання вчителями рівня своєї підготовленості    

щодо компетентісного навчання учнів   
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За темою дослідження підготовлено і видано:  

Навчальну програму (1) 

• Віжанська Т.В., Бічук Л.І., Андрощук Л.Я., Ковальчук С.В., Ніфака О.О., 

Поліщук Н.А. Програма гуртка «Абетка самостійності» для використання 

у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами. Лист МОН України 

від 17.10.2018 № 22.1/12-Г-955 

Методичні рекомендації (1) 

• Інноваційні моделі підвищення кваліфікації педагогів в умовах 

неперервної освіти: результати розробки наукової теми науково-

дослідної лабораторії освітніх інновацій та координації діяльності РМК 

(ММК) Волинського ІППО : методичні рекомендації / уклад. Поліщук Н. 

А., Камінської В.В. Луцьк: ВІППО, 2019. 100 с. 
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Навчально-методичні комплекси (3) 

 • Поліщук Н.А. Впровадження технологій навчання на основі 

розвитку життєвих навичок : навчально-методичні матеріали. 

Луцьк : Вежа-Друк, 2017. 132с.  

• Поліщук Н.А. Формування здоров’язбережної компетентності 

педагогів: навчально-методичні матеріали для тренера. Луцьк: 

ВІППО, 2019. 104 с.  

• Поліщук Н.А. Особливості перебування ВІЛ-позитивних дітей у 

закладах освіти: навчально-методичні матеріали для тренера. 

Луцьк: ВІППО, 2019. 100 с.  
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Наукові  статті (19)  

 • Поліщук Н. А. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів на уроках 

природознавства засобами казок з екологічним сюжетом  /Н.А. Поліщук // Педагогічний 

пошук. – 2017. – № . 2 (94) – С. 17 – 21 

• Поліщук Н.А. Особливості підготовки педагогів з формування толерантного ставлення 

до дітей, яких торкнулася проблема ВІЛ/СНІДу /Н.А. Поліщук // Педагогічний пошук. – 

2018. – № . 3 (99) – С. 28 – 33. 

• Поліщук Н., Кардашук Н., Давидюк Г. Здоров'язбереження як аспект удосконалення 

сучасного уроку /Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. Серія «Педагогічні науки» № 9 

(382)/2018. – С. 39 – 46. 

• Давидюк Г., Кардашук Н., Поліщук Н. Ноопедагогіка культури здоров’я: концепція 

підготовки вчителів молодших класів /Педагогічний часопис Волині. № 4 (11)/2018. – С. 25 

– 33. 

• Поліщук Н., Кардашук Н., Давидюк Г. Створення умов у закладі загальної середньої 

освіти для реалізації оздоровчої функції школи /Науковий вісник СНУ імені Лесі Українки. 

Серія «Педагогічні науки» №    /2019. С.  

• Поліщук Н. Підвищення компетентності педагогічних працівників з питань 

впровадження здоров’язбережувальних технологій // Педагогічний пошук, 2019. № 2. С. 

23–28. 

• Поліщук Н. А. Теоретико-практичні засади формування здоров’язбережувальної 

компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти //Педагогічний 

пошук, 2019. № 4 (134) 
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Підготовлено програми спецкурсів розвитку професійної  

компетентності слухачів:  

 
 Поліщук Н. Програма модуля вибіркової частини освітньої програми 

організації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників 

закладами післядипломної педагогічної освіти «Методика викладання 

інтегрованого курсу «Я досліджую світ»   (Схвалено вченою радою. 

Протокол № 1 від 24.01. 2019.).  

 Поліщук Н. Програма тренінгу для викладачів закладів фахової 

передвищої педагогічної освіти «Методика викладання інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» (Схвалено вченою радою. Протокол № 1 від 

24.01. 2019.).  

 Поліщук Н. Програма спецкурсу «Основи здоров’язбережувальної 

компетентності педагогів» (Схвалено вченою радою. Протокол № 2  від 

21.03.2019р.).   

 Поліщук Н. Програма тренінгу «Особливості перебування ВІЛ-

позитивної дитини у закладах освіти» (Схвалено вченою радою. 

Протокол № 5  від 21.11. 2019р.).  
 


