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Завдяки тому, що свідомість — це осмислене знання, свідоме 
відображення дійсності, вона виступає регулятором трудової діяльно-
сті, спрямованої на досягнення заздалегідь поставлених цілей. Мозок 
людини, будучи керівною системою, побудований таким чином, щоб 
не тільки одержувати, зберігати й переробляти інформацію, а й фор-
мулювати план дій, здійснювати активне, творче управління ними. 
Будь-які дії людини позначені спрямованістю на досягнення кінцевого 
результату, поставленої мети. Тому умовою будь-якого свідомого вчи-
нку є ціле покладання, тобто передбачення того, для чого і заради 
чого людина здійснює свої дії. Саме в творчій, цілеспрямованій діяль-
ності перебудови світу й полягає основний життєвий смисл та істори-

чна необхідність свідомості. 
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Актуальність теми. Глобалізація протиріч між суспільством та 
природним довкіллям актуалізує проблему сталого розвитку людини, 
біосфери та людства, орієнтуючи освітні системи на формування у пі-
дростаючого покоління ціннісного відношення до природи, життя, здо-
ровʼя. У сучасному освітньому просторі відбуваються зміни, що 

пов’язані з модернізацією змісту освіти і розвитком нових освітніх ком-

петенцій і компетентностей особистості. 
Рада Культурної Кооперації середньої освіти для Європи визна-

чила ті основні, ключові компетентності, які в результаті навчання ма-
ють засвоїти молоді європейці. Відповідно з цим освітня мета стала 
співвідноситися з формуванням ключових компетентностей, що відо-
бражено в Постанові Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти» від 
23 листопада 2011 р. № 1392. 
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Компетентнісний підхід у освіті розглядається і в контексті Бо-
лонського процесу. Відбувається різка переорієнтація оцінки резуль-
татів навчання з понять «підготовленість», «освіченість», «загальна 
культура», «вихованість» на поняття «компетенція», «компетент-
ність». 

Існуюча на сьогодні педагогічна система і умови сучасного 
життя можуть дати достатній обʼєм знань, але не здатні зберегти здо-
ровʼя дітей та оточуючого їх середовища. Підтвердженням тому є ка-

тастрофічне зниження здоровʼя дітей та молоді України, нестійка мо-
тивація до збереження здоровʼя, відсутність механізмів упровадження 

принципів валеології та екології в масову практику загальноосвітніх, 
позашкільних та вищих навчальних закладів. Формується нова стра-
тегія сучасної загальноосвітньої та вищої школи, в якій здоровий спо-
сіб життя розглядається як необхідний компонент освіти. Звідси важ-
ливим педагогічним завданням стає виховання екологічно культур-
ного і валеологічно грамотного громадянина країни, який здатний не-
сти відповідальність за власне здоровʼя та здоровʼя довкілля. 

Реалізацію ідей стійкого розвитку системи «людина — природа 
— суспільство» зорієнтовано на ствердження життя та здоровʼя лю-

дини як вищих цінностей і мети її діяльності. Сучасна освіта, в тому 
числі й вища, недостатньо сприяють формуванню цих пріоритетів. 

Вивчення філософської, психолого-педагогічної, методичної лі-
тератури підтверджує, що останнім часом різні аспекти формування 
еколого-валеологічної культури, здоровʼязбережувальної компетент-

ності, здорового способу життя дітей та молоді були предметом нау-
кових пошуків. 

Взаємозв’язок між здоровʼям і станом навколишнього середо-

вища, який знайшов своє відображення в сучасних екологічних і ва-
леологічних знаннях, став своєрідним каталізатором актуалізації про-
блеми еколого-валеологічної освіти. Інтегративним показником цих 
взаємовідношень виступає здоровʼя не тільки людини, але й усіх біо-

еко-соціальних систем (Ю. Бойчук, В. Волков, М. Гриньова, М. Гонча-

ренко, В. Горащук, С. Горбунова, О. Єжова, В. Єфімова, В. Казначеєв, 
І. Кривич, Л. Кузнєцова, О. Кушніна, О. Микитюк, С. Страшко, О. Си-
чов, З. Тюмасєва та ін.). 

Сучасні дослідження здоровʼязбережувальних проблем свідчать 

про різноаспектний підхід. Філософський та соціальний напрям відо-
бражено в працях А. Бойко, Н. Гундарева, В. Крюкова, Ю. Лисицина, 
О. Сахно.  Валеологічний напрям розглядається вченими Г. Апа-
насенко, Т. Бойченко, О. Бондаренко, М. Гончаренко, В. Горащуком, 
Т. Кириченко, П. Плахтієм, С. Страшком, Л. Сущенко. 

Вплив ціннісних орієнтацій на здоровий спосіб життя вивчали 

Г. Власюк, Г. Кривошеєва, С. Лапаєнко, В. Оржеховська. Питаннями 
розробки і впровадження здоров’язбережувальних, здоров’язміцнюю-
чих та здоров’яформуючих заходів у навчальні заклади займаються 
О. Аксьонова, Т. Бережна, Е. Булич, О. Ващук, І. Волкова, М. Гонча-
ренко, О. Дубровкіна, О. Міхеєнко, І. Муравов, І. Петренко, С. Свири-
денко та інші. 
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Особливої актуальності набуває робота з розвитку в дітей здо-
ровʼязбережувальної компетентності, потреб у здоровому способі 
життя, включення здоровʼя в число їхніх життєвих цінностей. 

На початку 90-х років науковці та практики розвинутих країн 
звернулись до питань удосконалення системи освіти з позицій компе-
тентнісного підходу. 

Теоретичні основи компетентнісного підходу в освіті розгляда-
ються в працях І. Агапова, Р. Бадер, К. Баханова, І. Беха, О. Биков-

ської, В. Болотова, Н. Бібік, Л. Ващенко, А. Вербицького, С. Доб-
росмислової, І. Зимньої, Е. Зеєр, І. Єрмакова, Л. Канішевської, М. Ка-
тунової, В. Лаптєва, О. Лебедєва, О. Локшиної, Д. Мертенса, О. Овча-
рук, Б. Оскарсона, Л. Паращенко, О. Пометун, Н. Радіонової, О. Сав-
ченко, В. Сєрикова, Л. Тихенко, С. Трубачової, А. Тряпіциної, А. Ху-
торського, А. Шелтен, С. Шишова та ін. 

У межах проекту ПРООН «Освітня політика та освіта «рівний-
рівному» українськими педагогами запропоновано перелік ключових 
компетентностей, які є необхідною складовою освітнього процесу, що 
забезпечує гармонійний, усебічний розвиток особистості. Однією з та-
ких є здоровʼязбережувальна (валеологічна) компетентність, під якою 

слід «розуміти характеристики, властивості учня, спрямовані на збе-
реження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров'я — 
власного та оточуючих». 

Процес формування здоровʼязбережувальної компетентності 

здійснюється на принципах природовідповідності, культуровідповід-
ності та духовно-фізичної гармонії людини й природи. Сукупність те-
оретичних і методичних положень та організаційно-методологічних 
заходів дозволяють забезпечити високу ефективність формування 
здоровʼязбережувальної компетентності у вищих навчальних закла-

дах, зокрема на факультеті психолого-педагогічної освіти та мистецтв. 
Мета дослідження: розглянути особливості еколого-валеоло-

гічного підходу до формування здоровʼязбережувальної компетентно-

сті у студентів факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв. 
Виклад основного матеріалу. Як зазначає Ю. Бойчук, з точки 

зору соціально-педагогічної сфери, кризовий стан суспільства, мора-
льна та фізична його деградація обумовлює необхідність розвитку ку-
льтури здоров’я на основі еколого-валеологічного напряму виховання 

та освіти. Здоров’язбережувальну компетентність можна вважати як 
динамічний стереотип мислення, поведінки та діяльності, який сприяє 
збереженню і зміцненню здоров’я людини та визначає дбайливе ста-
влення до здоров’я оточуючих [1]. 

Сьогодні поняття здоровʼязбережувальної компетентності акти-

вно впроваджується в педагогічну практику всіх навчальних закладів. 
Як показує досвід ряду держав, зупинити тенденцію до зни-

ження рівня здоров’я населення не можна без зміни способу життя 
людей. Це залежить від багатьох факторів і, перш за все, від рівня 
здоровʼязбережувальної компетентності та певних знань людини. За 

даними сучасних досліджень, проведених найбільш авторитетними 
науковими центрами різних країн, здоров’я людини приблизно на 8–
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10% залежить від медицини, на 15–20% — від стану довкілля (еколо-
гічного фактору), на 18–20% — від біологічних факторів (спадково-
сті), вирішальним же чинником є спосіб життя людини (близько 50–
58%). Сучасна оздоровча практика надає перевагу фізичним впра-
вам, які дійсно мають надзвичайно потужний і широкий спектр оздо-
ровчої дії. Саме тому проблема оздоровлення у свідомості більшості 
населення здебільшого пов’язується з ефективністю системи фізич-
ного виховання [3]. 

Ековалеологія є новою інтегративною галуззю знань, комплек-
сною навчальною дисципліною, що вивчає закономірності, способи та 
механізми формування, відновлення й зміцнення здоров’я людини з 

використанням природних оздоровчих методів і технологій. Здоров’я 
є складним динамічним процесом, тісно пов’язаним зі способом життя 
людини, тому як навчальна дисципліна валеологія охоплює сукупність 
знань про індивідуальне здоров’я людини та здоровий спосіб життя 
[2]. 

Еколого-валеологічна освіта набуває нового значення, коли 
пов’язується перш за все з активно маніфестуючим сьогодні компете-
нтнісним підходом до освіти. 

Здоровʼязбережувальна компетентність майбутнього педагога, 
зокрема вчителя початкової школи, формується через здоровʼязбере-

жувальні компетенції та здоровʼязбережувальні освітні технології. 
Створення здоровʼязбережувального середовища — це створення 

оздоровчо-освітнього простору, де суб’єкти освітнього процесу мають 
можливість зберігати, зміцнювати та відновлювати власне здоровʼя. 

У формуванні еколого-валеологічної культури у вищому нав-

чальному закладі ми виокремлюємо три основних аспекти: пізнаваль-
ний (людині необхідна певна сума знань про природу, власне тіло та 
здоров’я); емоційний (важливо мобілізувати емоції, прищепити турбо-
тливе ставлення до власного здоров’я та природи); прикладний (не-
обхідно створити умови, щоб кожен міг зробити свій внесок у справу 
збереження природи і власного здоров’я). 

Від розвитку системи еколого-валеологічної освіти, створення 
нового стилю ноосферного мислення значною мірою залежить форму-
вання здорового способу життя, зміцнення та збереження здоров’я. 
Результатом еколого-валеологічної освіти та виховання повинна стати 
еколого-валеологічна культура, що припускає компетентнісний підхід 
студента до своїх генетичних, фізіологічних можливостей, методів і 

засобів контролю, збереження і розвитку власного здоров’я як не-
від’ємної частки природи, уміння поширювати свої знання та переда-
вати їх оточуючим. Чітко прослідковується взаємозв’язок між еколого-
валеологічним вихованням, еколого-валеологічною культурою та ноо-
сферним світоглядом [4]. 

Студенти факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв 
вивчають «Методику навчання основ здоровʼя», де розглядають здо-
ровʼязбережувальні освітні технології, зокрема біоенергетичну. 

Прикладом біоенергетичної здоровʼязбережувальної технології 

є природно-релаксаційна стежина «ЛікЕП» (лікувальна енергетика 
природи) Станції юних натуралістів м. Бердянська Запорізької області 
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(Центр розвитку дітей та молоді, 2017), яка створена з метою викори-
стання енергетичних властивостей природних об’єктів у оздоровленні 
та адаптації дітей та молоді до сучасного соціуму. 

Студенти, які в майбутньому стануть вчителями початкової 
школи та психологами, проходять майстер-класи «Біоенергетичні та 
лікувальні властивості живої природи», що входять до курсу «Мето-
дика навчання основ здоровʼя». Вони дають можливість познайоми-
тися та засвоїти біоенергетичні здоровʼязбережувальні освітні техно-

логії, нетрадиційні методи релаксації та реабілітації. 
Нами виявлені наступні педагогічні умови формування здо-

ровʼязбережувальної компетентності студентів: 1) забезпечення взає-

мозв’язку теоретичної і практичної підготовленості студентів за допо-
могою системного формування теоретичних знань про стан здоров’я 
та свідоме ведення здорового способу життя (навчальні курси «Вале-
ологія», «Методика навчання основ здоровʼя» «Основи природознав-

ства», «Вікова фізіологія та валеологія», «Основи психотерапії», «Ге-

ронтопсихологія», «Біо(еко)етична діяльність майбутнього вчителя 
початкової школи», «Сучасні оздоровчі технології»), що дає можли-
вість застосовувати в умовах конкретної ситуації сукупність здоровʼяз-
бережувальних компетенцій; 2) створення здоровʼязбережувального 

середовища, що спрямоване на виховання свідомого та дбайливого 
ставлення до власного здоров’я, позитивне відношення студентів до 
самостійних занять фізичними вправами, створення комфортного се-
редовища для всіх учасників педагогічного процесу, розробка нових 
та оновлення існуючих навчально-виховних технологій. Велика увага 

має приділятися методикам викладання навчальних дисциплін, які ба-
зуються на здоровʼязбережувальних технологіях; 3) розробки системи 
засобів, що спрямовані на формування здоровʼязбережувальної ком-

петентності студентської молоді з впровадженням методики прове-
дення майстер-класів з біоенергетики. Біоенергетичний потенціал 
природи безмежний — це безперервний процес оздоровлення. Вихо-
вання й навчання еколого-валеологічній культурі, спрямовані на фо-
рмування практичних знань, поводження й діяльності, забезпечують 
відповідальне ставлення до власного здоровʼя та оточуючого середо-

вища й природного простору. 
Для оздоровлення, релаксації та соціалізації підростаючого по-

коління ми пропонуємо ефективно використовувати енергетику живої 
природи. В цьому полягає головний сенс біоенергетичних здоровʼяз-

бережувальних технологій. Для сучасних студентів, які бажають під-
вищити свій фаховий рівень та опікуються здоровʼям, дуже важливо 

мати найповнішу інформацію про такі технології, опанувати їх мето-
диками і в майбутньому практикувати їх під час викладання в закла-
дах освіти. 

Формування якісного здоровʼя підростаючого покоління в еко-

логічно здоровому навколишньому середовищі здійснюється на прин-
ципах природо- і культуровідповідності та духовно-фізичній гармонії 
людини та природи. 

Аналіз педагогічних досліджень і практичного досвіду свідчать 
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про зростаючий інтерес до питань, пов’язаних із здоровʼязбережува-

льною компетентністю. Проте проблема її формування у студентів за-
лишається не зовсім вирішеною. Основними причинами цього є: від-
сутність загальновизнаного розуміння здоровʼязбережувальної компе-

тентності студента як комплексного феномену, який має великий по-
тенціал для покращення рівня здоров’я молоді; недостатня розробле-
ність теоретико-педагогічних основ формування здоровʼязбережува-

льної компетентності, що характеризують її суть і можливості вдоско-
налення; нерозробленість змістового і методико-технологічного су-
проводу формування здоровʼязбережувальної компетентності студе-

нта вищого навчального закладу. 
Елементом біоенергетичної здоровʼязбережувальної технології є 

природно-релаксаційна стежина «ЛікЕП» (лікувальна енергетика при-
роди), яка передбачає проведення деревотерапії (дендротерапії). Де-
рево — потужний природний акумулятор космічної енергії, який спо-

чатку накопичує природну енергію, а потім стає провідником лікува-
льного впливу на людський організм. Дерева поділяють на відбира-
ючі, підживлювальні та нейтральні типи. Відбираючий тип — зменшує 
(відбирає) енергію людини, у тому числі й негативну (ялина, тополя, 
осика, верба, вільха, ялівець, бузок, калина, черемха, всі рослини, 
що в’ються). Підживлювальний — збільшує (підживлює) енергію лю-
дини (дуб, береза, сосна, акація, каштан, липа, горобина, клен, 
ясень, модрина, яблуня, вишня). Після контакту з деревом відбираю-
чого типу рекомендується «підзарядитися» від підживлювального. На 
релаксаційно-енергетичних зупинках стежини дерева обовʼязково 

працюють у парі: ялівець — береза; ялина — сосна; калина — робінія 
звичайна; верба — клен тощо [5]. 

Нами розроблено методику використання анімалотерапії — спі-
лкування з живими об’єктами — тваринами. Сеанси анімалорелаксації 
відвідувачі отримують контактуючи з тваринами та птахами живого 
куточку, а також зі свійськими тваринами міні-ферми, спілкування з 
кіньми на кінній фермі. Цей метод оздоровлення є не менш ефектив-
ним, ніж спілкування з дельфінами. 

Зернотерапія — лікування насінням, одна з самих простих і ефе-
ктивних методик, що допомагає людині відновити баланс здоровʼя. 

Суть у тому, що на долонях та стопах людини є біологічно активні 
точки, які відповідають певному органу, якщо прикладати до них зе-
рно або насінину, можна домогтися певного терапевтичного ефекту. 

Літотерапія — взаємодія природного каміння й людини. Приро-
дний камінь володіє сильною енергетикою, випромінювання якої при-
зводить до зміни частоти вібрації живих тканин організму людини, що 
поліпшує стан її фізичного та духовного здоров’я. Найчастіше викори-
стовується кварц — найдоступніший мінерал Землі, енергія якого зда-
тна позитивно впливати на людину, підтримувати гармонію і баланс 
життєвих сил, усувати напругу, знімати стрес, послаблювати енерге-
тику негативного впливу. 

На зупинках природно-релаксаційних стежин студенти мають 
можливість отримати інформацію про біоенергетичні властивості рос-
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лин і тварин, навчитися методиці релаксації та оздоровлення, апробу-
вати її шляхом особистісно зорієнтованого контакту з релаксаційними 
об’єктами [5]. 

Природа дарує нам свій безмежний біоенергетичний потенціал, 
який можна використовувати для безперервного процесу оздоров-
лення. Для цього педагогічним працівникам необхідно зосередити зу-
силля на формуванні здоровʼязбережувальної компетентності в дітей 

та молоді. Комплекс еколого-валеологічних практичних знань, реалі-
зований у поведінці та діяльності, спроможний забезпечити відповіда-
льне ставлення студентів до власного здоровʼя, довкілля та природ-

ного простору. 
Висновки. У нашому дослідженні узагальнено досвід на-

вчально-методичного супроводу системи методики проведення нетра-
диційної форми роботи з дітьми та молоддю з використанням релак-
саційних можливостей природи. Ця методика дає можливість забезпе-
чити реалізацію педагогічних умов, які були нами теоретично обґрун-
товані, і практично використані. Формування здорового способу 
життя, еколого-валеологічної культури, підвищення їх виховних мож-
ливостей потребує максимальної уваги до мотиваційної сфери дітей та 
молоді у прагненні бути здоровим. Ми вважаємо, що використання 

стежини «ЛікЕП» як нетрадиційної форми виховання ефективно 
сприяє оздоровленню підростаючого покоління. 

Вищезазначене дозволяє дійти висновку, що процес форму-
вання здоровʼязбережувальної компетентності особистості студента 

вимагає еколого-валеологічного інтегрованого підходу, який перед-
бачає залучення різних методів, що сприяють зміцненню здоров’я, пі-
двищують якість життя в цілому. Втім розглянуті аспекти даної про-
блеми не вичерпують усіх питань і не претендують на всебічне її роз-
криття. Проблему виховання свідомого і дбайливого ставлення до вла-
сного здоров’я необхідно вирішувати засобами освіти. У цьому зв’язку 
процес формування здоровʼязбережувальної компетентності потребує 

пошуку і застосування нових педагогічних технологій, засобів, форм 
навчання, які сприяють створенню потужної мотивації, спонукають до 
активної реалізації оздоровчої програми. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПЦІЇ НАЦІОНАЛЬНО-

ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ В ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

БІОЛОГІЇ 

Шилова Н.В. 
Комунальний заклад Сумської обласної ради Глухівська загальноосвітня 

школа-інтернат І-ІІІ ступенів імені М. І. Жужоми 

У Концепції національно-паріотичного виховання дітей та мо-
лоді зазначається, що серед виховних напрямів сьогодення найбільш 
актуальними є патріотичне й громадянське виховання як стрижневі, 
основоположні, що відповідають як нагальним вимогам і викликам су-
часності, так і закладають підвалини для формування свідомості нині-
шніх і прийдешніх поколінь[1]. 

Національно-патріотичне виховання на уроках біології тісно по-
в'язане з пізнавальною діяльністю учнів, зміст і методи якої безпосе-
редньо впливають на реалізацію виховних завдань. 

Патріотичне виховання передбачає формування в учнів знань 
та уявлень про досягнення нашої країни в галузі науки, адже багато 
видатних учених прославили Україну. Тож завжди необхідно підкрес-
лювати їхню приналежність до України, звертати увагу на внесок ук-
раїнської науки в розвиток світової біологічної науки. 

Під час вивчення розділу «Елементний склад біологічних сис-
тем» курсу біології 10 класу профільного рівня відкривається можли-
вість реалізувати патріотичне виховання. У темі «Історія розвитку хі-
мічних досліджень живого» розглядається питання біохімічних дослі-
джень в Україні. Учні дізнаються, що найбільшим науковим центром 
біохімічних досліджень в Україні є Інститут біохімії Національної ака-

демії наук України ім. О. В. Палладіна — одна з найдавніших науково-
дослідних установ України, першим директором якого був академік О. 
В. Палладін. 

Флагманом досліджень у сфері молекулярної біології є Інститут 
молекулярної біології й генетики Національної академії наук України, 
першим директором якого став академік С. М. Гершензон. 

Найбільш відомою кафедрою, де проводяться дослідження хімі-
чних основ життя, є кафедра біохімії Київського національного уніве-
рситету ім. Тараса Шевченка, що була заснована в 1934 році. Тут пра-
цювали й викладали видатні вчені-біохіміки України В. О. Беліцер та 
Д. Л. Фердман, Р. В. Чаговець. 


