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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність теми. На етапі інноваційного розвитку вищої освіти, 

зумовленого процесами інтеграції та глобалізації соціально-економічних і 

соціокультурних процесів, що відбуваються у світі, потребує глибокого 

переосмислення й докорінного оновлення система професійної підготовки нової 

генерації вчительських кадрів. 

Концептуальні положення щодо професійної підготовки майбутніх фахівців 

освітньої галузі визначено в таких нормативно-правових документах: Законах 

України «Про освіту» (2017) та «Про вищу освіту» (2014), «Про затвердження 

національної рамки кваліфікацій» (2011), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року (2013), Державному стандарті початкової освіти 

(2018), Концепції Нової української школи (2017), якими передбачено підготовку 

компетентних фахівців, які зможуть витримати конкуренцію на ринку праці, 

досягти високих професійних результатів та навчатися протягом життя. 

Наукові основи вищої професійно-педагогічної освіти, проблеми 

професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у закладах вищої 

освіти висвітлено в педагогічній теорії, зокрема, розкриті такі її аспекти, як: 

філософія сучасної освіти (В. Андрущенко, В. Бондар, І. Зязюн, В. Кремень та 

ін.); теоретичні й методологічні основи компетентнісного підходу (Н. Бібік, 

Н. Дідур, О. Дубасенюк, О. Савченко, О. Пометун, Л. Хоружа та ін.); 

впровадження новітніх педагогічних технологій у процес підготовки майбутніх 

учителів початкової школи в закладах вищої освіти (Б. Долинський, О. Комар, 

О. Матвієнко, О. Савченко, І. Шапошнікова, Л. Хомич та ін.); теоретико-

методологічні засади неперервної професійної освіти (А. Богуш, С. Гончаренко, 

Н. Ничкало, С. Сисоєва, О. Шапран та ін.). До проблеми підготовки фахівців з 

безпеки життєдіяльності, управління безпекою та охороною праці звертаються у 

своїх наукових розвідках В. Бєлєнький, В. Грішин, О. Дьоміна, Є. Желібо, 

Н. Заверуха, В. Зацарний, Д. Зеркалов, О. Запорожець, С. Ільїн, О. Кобилянський, 

В. Лапін, А. Матвєєв, О. Попова, О. Русак, О. Степанова, А. Тушин, Ю. Холмовий 

та ін. 

Майбутня професійна діяльність вчителів початкових класів спрямована на 

виконання функціональних обов’язків фахівців початкової освіти, що 

прямозалежне від рівня їх власної організаційної та професійної культури. Отже, 

зростає увага до загального культурного рівня студента, підвищення його 

педагогічної культури спілкування й поведінки та інших аспектів професійної 

культури майбутнього фахівця початкової освіти, який повинен бути теоретично 

та практично спроможним проаналізувати власну професійну компетентність і на 

цій основі сформувати платформу власного постійного культурного та безпечного 

професійного зростання. Розв’язання даного питання базується на глибоко 

розробленій теоретичній основі, представленій у численних працях стосовно 

сутності культури (А. Арнольдов, В. Межуєв, Л. Могильний та ін.) та сутності 

технологій формування культури безпеки життєдіяльності (Є. Желібо, 

М. Ігнатович, О. Кобилянський, В. Худолей та ін.). 

Науковий аналіз досліджуваної проблеми дає підстави стверджувати, що в 

сучасній вітчизняній професійній педагогіці відсутні системні наукові 
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дослідження проблеми формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі фахової підготовки, що зумовлено 

необхідністю розв’язання низки суперечностей, а саме між: 

 новою парадигмою вищої педагогічної освіти, сучасними вимогами 

МОН України до вчителя Нової української школи та неналежною увагою 

науковців до процесу підготовки майбутніх учителів початкової школи до 

професійної діяльності в умовах Нової української школи;  

 соціальними потребами освітньої практики в компетентних вчителях 

початкової школи, які володіють високим рівнем професійної компетентності з 

безпеки життєдіяльності та охорони праці, й недостатньою їхньою готовністю до 

здійснення цілеспрямованої педагогічної діяльності; 

 необхідністю підвищення рівня як загальної й професійної культури так 

і культури безпеки життєдіяльності майбутніх фахівців початкової освіти та 

відсутністю програмно-методичного супроводу їх підготовки; 

Актуальність проблеми дослідження, недостатній рівень її теоретичної і 

практичної розробленості та необхідність розв’язання виявлених суперечностей 

зумовили вибір теми: «Педагогічні технології формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційну роботу виконано відповідно до теми науково-дослідної роботи 

Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова «Науково-

методичне забезпечення валеологічної і медико-біологічної освіти як складової 

професійної компетентності вчителя» (державний реєстраційний номер 

0104U003009).  

Тему дисертації затверджено вченою радою Національного педагогічного 

університету імені М. П. Драгоманова (протокол № 7 від 24.02.2015 р.) та 

узгоджено в Міжвідомчій раді з координації досліджень у галузі освіти, 

педагогіки і психології (протокол № 4 від 26.05.2015 р.). 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці ефективності педагогічних умов формування 

культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

фахової підготовки у закладах вищої освіти з використанням педагогічних 

технологій. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки у закладах вищої освіти. 

2.  З’ясувати сутність поняття «культура безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи», його структуру, критерії та рівні 

сформованості. 

3. Визначити педагогічні умови формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки з використанням педагогічних технологій, розробити навчально-

методичне забезпечення для їх реалізації. 
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4. Розробити й експериментально апробувати модель формування культури 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки у закладах вищої освіти. 

Об’єкт дослідження – професійна підготовка майбутніх учителів 

початкової школи у закладах вищої освіти. 

Предмет дослідження – формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки у закладах 

вищої освіти з використанням педагогічних технологій. 

Методи дослідження: теоретичні – системний аналіз педагогічної, 

психологічної, філософської літератури з метою дослідження стану проблеми та 

теоретичних засад формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі фахової підготовки; порівняння з метою 

теоретичного обґрунтування структури культури безпеки життєдіяльності; 

зіставлення – для порівняння різних поглядів учених та уточнення понятійно-

категоріального апарату дослідження; синтезу, індукції та дедукції, класифікації 

та узагальнення – для визначення компонентів, критеріїв, показників і рівнів 

формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи, принципів та закономірностей її формування; моделювання, проектування 

та систематизації – для обґрунтування змісту моделі формування культури 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки; емпіричні – для аналізу та узагальнення досвіду організації фахової 

підготовки (педагогічне спостереження, анкетування, інтерв’ювання, бесіди, 

тестування знань і спеціальних умінь, рейтингове оцінювання, прогнозування 

експериментального компетентнісно-орієнтованого навчання), педагогічний 

експеримент (констатувальний і формувальний) – з метою обґрунтування 

педагогічних умов, розробки, впровадження та експериментальної перевірки 

ефективності моделі формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів початкової школи у процесі фахової підготовки у закладах вищої освіти; 

статистичні: методи математичної статистики для обробки та аналізу 

результатів експерименту, встановлення наукової достовірності отриманих 

результатів дослідження.  

Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що: 

 вперше розроблено, теоретично обґрунтовано та експериментально 

перевірено ефективність моделі формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки у закладах 

вищої освіти в якій: виявлено педагогічні умови формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки у закладах вищої освіти (створення здоров’язберігаючого 

соціокультурного освітнього середовища; забезпечення інформаційно-

інноваційного освітнього середовища у ЗВО, відбір інноваційних технологій і 

технічних засобів супроводу; впровадження науково-методичної системи 

фахової підготовки майбутнього учителя початкової школи; забезпечення 

мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до виявлення і прояву культури 

безпеки життєдіяльності як складової фахової компетентності); обґрунтовано 

критерії (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, практичний і рефлексивний) та 
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рівні сформованості (низький (критичний), достатній (базовий), середній 

(функціональний), високий (творчий)) культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки у закладах 

вищої освіти; 

 уточнено: сутність поняття «культура безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи» (як складової професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи що розглядається в 

безпосередньому взаємозв’язку з майбутньою професійно-педагогічною 

діяльністю, як динамічна здатність (готовність) студентів до вирішення 

професійних завдань початкової загальної освіти, що базується на глибокому 

знанні принципів безпеки, умінні ефективно проектувати їх в область життєвих 

практичних завдань); методологічні підходи, що становлять основу реалізації 

концепції формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів 

початкової школи (системний, компетентнісний, акмеологічний, аксіологічний, 

гуманістичний, валеологічний, особистісно-орієнтований); принципи 

формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи у процесі фахової підготовки (гуманізм, культуровідповідність, 

ситуативність, створення толерантної атмосфери під час педагогічного 

процесу, діалогічність, тематична різноманітність змісту навчального 

матеріалу, інтерактивність, інтегративність, полікультурність); 

 подальшого розвитку набули: методика професійної підготовки 

майбутніх учителів початкової школи у закладах вищої освіти для Нової 

української школи; зміст, форми і методи організації освітньої, самостійної, 

індивідуальної роботи, спрямованої на формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки; діагностичні методики оцінки стану сформованості культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у створенні й 

упровадженні в освітній процес підготовки майбутніх учителів початкової школи 

діагностичного інструментарію та науково-методичного забезпечення, що 

включає авторський інтегрований спецкурс «Організація охорони праці та БЖД в 

навчальному закладі»; ситуаційні задачі; завдання для самостійної роботи; 

доповнення змісту навчальних дисциплін методичними рекомендаціями 

застосування інтерактивних форм компетентнісно орієнтованого навчання з 

використанням технології ситуативного моделювання у процесі фахової 

підготовки бакалаврів спеціальності 013 «Початкова освіта»: «Безпека 

життєдіяльності», «Основи здоров’я», «Екологія», «Педагогічні технології в 

початковій школі». 

Розроблені теоретичні та методичні матеріали можуть бути використані в 

освітньому процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи, а також у 

системі післядипломної освіти на курсах підвищення кваліфікації вчителів 

початкової школи з метою вдосконалення знань, практичних умінь, навичок щодо 

відповідальної та конструктивної взаємодії в мікросоціумі (ЗВО, школа, клас та 

ін.); під час написання курсових, магістерських робіт студентами та слухачами; 

під час розробки навчально-методичних посібників та навчально-методичних 
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комплексів дисциплін. 

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Національного 

університету «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка (довідка № 67 від 

20.12.2018 р.), Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова 

(довідка № 07-10/2010 від 28.12.2018 р.), Східноєвропейського національного 

університету імені Лесі Українки (довідка № 03-28/02/1005 від 08.05.2019 р.), 

Закарпатського угорського інституту ім. Ференца Ракоці ІІ (довідка 

№ 161/UA/2019 від 04.06.2019 р.).  

Особистий внесок здобувача. Основні ідеї, теоретичні положення, 

висновки й рекомендації, що наведені в дисертації, належать автору. У наукових 

працях опублікованих у співавторстві з А. Міненок автором проаналізовано та 

охарактеризовано здоров’язбережувальні технології в умовах фахової підготовки 

майбутніх учителів початкової школи [18]; обґрунтовано критерії та рівні 

сформованості культури безпеки життєдіяльності у майбутніх учителів 

початкової школи в процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти, як 

елементи організаційної підсистеми оцінки та моніторингу якості педагогічного 

процесу [5]; розкрито особливості організаційно-методичної складової 

формування культури безпеки життєдіяльності у майбутніх учителів початкової 

школи [13]. У навчально-методичному посібнику, у співавторстві з І. Донець, 

автором розкрито особливості організації охорони праці та БЖД в навчальному 

закладі [17]. У публікаціях у співавторстві з А. Міненок, Т. Кійко автором 

науково обґрунтовано важливість фахової підготовки з безпеки життєдіяльності 

та охорони праці в структурі здоров’язбережувального освітнього простору 

закладів освіти [6]; висвітлено особливості підготовки майбутніх учителів до 

інноваційної діяльності у контексті викладання навчальних дисципліни медико-

біологічного блоку [16]. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні положення та результати 

дослідження доповідалися та обговорювалися на науково-практичних 

конференціях різних рівнів: міжнародних – «Адаптаційні можливості дітей та 

молоді» (Одеса, 11-12.09.2014 р., форма участі – очна; 15-16.09.2016 р., форма 

участі – очна); «Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка» 

(Суми, 03.12.2015 р., форма участі – очна); «Актуальні питання медицини і 

біології» (Полтава, 30.05 – 01.06.2017 р., форма участі – очна); «Физическая 

культура и спорт в современном мире: к 70-летию факультета физической 

культуры» (Гомель, 09.10.2019 р., форма участі – заочна); VIII International 

Conference of European Academy of Sciences (Bonn, Germany, 20.06.2019 р., форма 

участі – заочна); всеукраїнських – «Проблеми цивільного захисту населення: 

сучасні реалії України» (Київ, 16.04.2015 р., форма участі – заочна; 15.04.2016 р., 

форма участі – заочна); «Здоров’я людини: теоретичні, практичні та методичні 

аспекти» (Полтава, 17.11.2016 р., форма участі – очна). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження висвітлено в 18 

наукових працях (6 – у співавторстві), серед яких: 4 статті в наукових фахових 

виданнях, 1 – у зарубіжному виданні, 8 тез у збірниках матеріалів наукових 

конференцій, 3 статті в інших науково-методичних виданнях, 1 навчальний 

посібник, 1 розділ у монографії.  
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Структура та обсяг дисертації. Робота складається із анотацій 

українською й англійською мовами, списку умовних позначень, вступу, трьох 

розділів, висновків до кожного розділу, загальних висновків, списку 

використаних джерел (279 найменувань, із них 15 – іноземною мовою), 9 

додатків. Загальний обсяг дисертації – 237 сторінок, з них 177 сторінок основного 

тексту. Робота вміщує 12 таблиць та 17 рисунків на 6 сторінках. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження, визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, наукову новизну та практичну значущість, особистий 

внесок здобувача, вірогідність і наукову обґрунтованість результатів дослідження, 

подано відомості про апробацію і впровадження результатів дослідження. 

У першому розділі – «Теоретичні основи формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки» – здійснено теоретичний аналіз проблеми формування культури 

безпеки життєдіяльності як наукової категорії та важливої складової загальної 

культури та професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи.  

З’ясовано, що проблема формування професійної культури фахівців 

початкової ланки освіти набуває особливої актуальності в умовах Нової 

української школи. Проведено аналіз наукових праць (Н. Бібік, О. Біди, 

В. Бондара, А. Вербицького, С. Гончаренка, А. Деркача, О. Дубасенюк, 

Б. Долинського, М. Євтуха, І. Зязюна, Л. Коваль, В. Крижко, С. Мартиненко, 

Л. Міщук, О. Овчарук, О. Пєхоти, О. Пометун, І. Прокопенка, Л. Рибалко, 

О. Савченко, С. Сисоєвої, М. Солдатенка, М. Степка, Л. Хомич, І. Шапошнікової 

та ін.), що надали можливість визначити концептуальні основи викладання 

безпеки життєдіяльності, виявити чинники формування культури безпеки.  

Проблеми професійної гігієни, профілактики професійних хвороб, 

виробничого травматизму, збереження професійного здоров’я узагальнено за 

результатами праць Ю. Бойчука, Г. Воскбойнікової, Л. Морозова, В. Писарева, 

В. Покотило, З. Присяжної, К. Шаповалова та ін. Теоретичні аспекти 

вдосконалення організації системи вищої освіти (А. Алексюк, В. Андрющенко, 

Р. Гуревич, О. Дубасенюк та ін.), наукові положення системного підходу 

(В. Беспалько, Н. Гейжан, А. Слободянюк та ін.), вдосконалення підготовки 

майбутніх фахівців з безпеки життєдіяльності та охорони праці (Г. Андреєва, 

А. Беляєва, В. Сердюк та ін.) стали основою для обґрунтування змісту і структури 

культури безпеки життєдіяльності та професійної компетентності майбутніх 

учителів початкової школи.  

Визначено, що вдосконалення підготовки майбутніх учителів початкової 

школи, які мають володіти професією й орієнтуватися в суміжних галузях 

діяльності, готових до постійного професійного зростання, соціальної і 

професійної мобільності, необхідно розглядати як пріоритетний напрям 

модернізації системи професійної освіти. 

Зроблено акцент на тому, що в умовах євроінтеграційних процесів, які 

охоплюють різні сфери життя суспільства, науковці-освітяни чітко усвідомлюють 

необхідність коригування цілей професійної освіти, які мають бути 
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соціокультурно спрямовані і формувати відповідні загальні і фахові 

компетентності у майбутніх учителів Нової української школи – фахівців, здатних 

адекватно діяти у виробничих ситуаціях, здійснювати педагогічний супровід у 

формуванні відповідних компетентностей у школярів. 

Встановлено, що професійна діяльність сучасного вчителя Нової 

української школи багатофункціональна, полізмістовна й інтегративна за своєю 

суттю. Провідною парадигмою, яка забезпечує створення необхідних умов 

організації освітнього процесу, сприятливих для формування і розвитку культури 

безпеки життєдіяльності, є компетентнісний підхід. Згідно означеного підходу 

компетентність розглядається як інтегрована професійна якість особистості, що 

характеризує здатність фахівця до реалізації загальних і фахових 

компетентностей і діє у таких взаємозв’язках, як «особистість-суспільство», 

«особистість-діяльність», «самосприймання та самовизначення особистості в 

галузі».  

Розглянуто сформованість культури безпеки життєдіяльності як складової  

професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи в 

безпосередньому взаємозв’язку з майбутньою професійно-педагогічною 

діяльністю, як динамічну здатність (готовність) студентів до вирішення 

професійних завдань початкової загальної освіти, що поєднує мотиваційно-

ціннісний, когнітивно-діяльнісний та проектувально-технологічний компоненти.  

У другому розділі – «Організаційно-методичні засади формування 

культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи» – 

схарактеризовано педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх учителів початкової школи на засадах компетентнісного підходу; 

обґрунтовано модель, визначено критерії і показники рівнів сформованості 

культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі 

фахової підготовки у закладах вищої освіти. 

Визначено, що основою формування культури безпеки життєдіяльності є 

триєдиний процес – виховання, навчання та розвиток особистості, де до засобів 

формування культури безпеки життєдіяльності відносяться всі педагогічно 

доцільні прийоми, методи і технології, за допомогою яких можна сформувати у 

студентів відповідну якість – культуру безпеки життєдіяльності. У системі 

педагогічних засобів формування культури безпеки життєдіяльності виділяють 

відповідні види завдань, що відображають специфіку підготовки майбутніх 

учителів початкової школи (завдання теоретичної підготовки; завдання для 

предметної підготовки; завдання психологічної підготовки). Важливим варіантом 

реалізації таких завдань є виховні ситуації, що вимагають від студентів прояву 

сміливості, рішучості, витримки, готовності до виправданого ризику. Таким 

чином, одним із дієвих засобів формування культури безпеки життєдіяльності 

студентів – майбутніх учителів початкової школи є постановка педагогічних 

завдань, сутність і функції яких будуть максимально наближені до специфіки 

освітнього середовища початкової школи, що сприяють позитивним змінам рівня 

готовності студентів до професійної діяльності у напряму формування культури 

безпеки життєдіяльності.  

В умовах трансформаційних змін освітньої галузі, глобалізації та 
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прискорених темпів технологічного та інформаційного розвитку професійна 

компетентність майбутніх учителів початкової школи має формуватись на основі 

вимог Нової української школи та ефективної співпраці викладача і студента. У 

зв’язку з цим особливого значення набуває питання впровадження адекватних 

методів моніторингу і оцінювання на різних етапах її розвитку. У результаті 

системного вивчення досвіду вдосконалення професійної підготовки майбутніх 

учителів початкової школи у закладах вищої освіти обґрунтовано педагогічні 

умови формування культури безпеки життєдіяльності: створення 

здоров’язберігаючого соціокультурного освітнього середовища; забезпечення 

інформаційно-інноваційного освітнього середовища у ЗВО, відбір інноваційних 

технологій і технічних засобів супроводу; впровадження науково-методичної 

системи фахової підготовки майбутнього учителя початкової школи; 

забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до виявлення і прояву 

культури безпеки життєдіяльності як складової фахової компетентності, які 

стали підґрунтям для розробки моделі формування культури безпеки 

життєдіяльності у майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки (рис. 1). 

Розроблена модель включає цільову, функціональну, професійно-змістову, 

організаційно-педагогічну, організаційно-методичну складові, що відображують 

мету і зміст фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи відповідно 

до сучасних вимог ринку праці, а обґрунтовані педагогічні умови та 

технологічний інструментарій  передбачають кінцевий результат – сформованість 

культури безпеки їх життєдіяльності.   

Для ефективного впровадження технології формування культури безпеки 

життєдіяльності у майбутніх учителів початкової школи в процесі фахової 

підготовки, здійснення діагностики досягнення сформованості досліджуваного 

феномена визначено критерії (когнітивний, мотиваційно-ціннісний, практичний, 

рефлексивний), що мають відповідні якісні показники. 

Когнітивний критерій визначається рівнем сформованих компетентностей, 

обумовлених освітньою програмою спеціальності 013 Початкова освіта, рівнем 

оволодіння професійно-значущими знаннями (фундаментальними, спеціальними, 

психолого-педагогічними, управлінськими, науково-методичними, предметними, 

технологічними, проектувальними та ін.). 

Мотиваційно-ціннісний критерій визначається усвідомленням професійної 

необхідності застосування теоретичних і практичних знань для вирішення завдань 

майбутньої професійної діяльності; прагнення до здорових міжособистісних 

взаємин в робочих мікрогрупах; сформоване відповідально-ціннісне ставлення до 

життя і здоров’я дітей як до найвищої цінності суспільства; ціннісно-мотивована 

спрямованість до професійної реалізації у профілактично-освітній діяльності для 

зміцнення і збереження життя і здоров’я молодших школярів; професійна 

мотивація до удосконалення фахового рівня, як особистісного творчого розвитку  
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Рис. 1. Модель формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів початкової школи. 
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та самореалізації в майбутній педагогічній діяльності, усвідомлене ставлення до 

компетентнісно орієнтованої професійної освіти і професійного розвитку 

упродовж всього життя. 

Практичний критерій визначається готовністю до реалізації сформованих 

компетентностей, обумовлених освітньою програмою спеціальності 013 

Початкова освіта та рівнем володіння сучасними технологіями навчання основ 

охорони життя і здоров’я у початковій школі; показниками щодо ефективної 

реалізації теоретичних і практичних знань через діяльнісно-ефективні уміння 

вирішувати життєво-необхідні ситуації з охорони життя і здоров’я, соціально 

обумовлені та необхідні для майбутньої професійної діяльності. 

Рефлексивний критерій обумовлюється готовністю майбутнього учителя 

початкової школи до поетапного моніторингу якості компетентнісно 

орієнтованого процесу професійної підготовки та самооцінки, саморегуляції, 

цілеспрямованості удосконалення рівня сформованості культури безпеки 

життєдіяльності. 

Згідно означених критеріїв визначено відповідні рівні сформованості 

професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи:  

- високий (творчий ) – студент професійно адаптований до виконання 

посадових обов’язків має сформовану готовність до реалізації фахових 

компетентностей; при вирішенні проблемних ситуацій безпечної діяльності 

швидко та аргументовано обирає правильні шляхи розв’язання; виявляє стійку 

мотивацію до науково-педагогічної діяльності; використовує системні знання, які 

значно виходять за межі навчальних програм, уміє застосовувати навчальний 

матеріал у нестандартних ситуаціях, вільно володіє понятійним апаратом; уміє 

самостійно знаходити джерела інформації та використовувати їх у практичній 

діяльності, професійно саморозвиватися, аналізувати власний досвід і досконало 

володіти собою у нестандартних професійних ситуаціях; 

- достатній (базовий) – студент професійно адаптований до виконання 

посадових обов’язків, але в окремих випадках виникають труднощі, при 

вирішення проблемних ситуацій безпечної діяльності аргументовано обирає 

правильні шляхи розв’язання, але при аналізі ситуацій не завжди може пояснити 

обраний спосіб вирішення, уміє застосовувати навчальний матеріал у стандартних 

ситуаціях; виявляє мотивацію до науково-педагогічної діяльності; використовує 

достатні і системні знання у межах навчальних програм і начальних посібників, 

конструктивно сприймає нову інформацію, виявляє здатність професійно 

розвиватися, аналізуючи власний освітній досвід; 

- середній (функціональний) – студент використовує досвід наставників при 

вирішенні проблемних ситуацій безпечної діяльності; обирає правильні шляхи, 

але не вирішує їх повністю, не пояснює причин свого вибору, оскільки має не 

достатню готовність до реалізації фахових компетентностей; відповідно до 

практичного критерію функціонально відтворює сформовані практичні навички, 

характеризується недостатньою сформованістю мотивації до науково-

педагогічної діяльності; відповідно до когнітивного критерію володіє основними 

поняттями навчального матеріалу, але не виявляє системні знання і пасивно 

сприймає нову інформацію; відповідно до рефлексивного критерію почувається 
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невпевнено у професійних ситуаціях та недостатньо фахово аналізує утруднення 

у процесі навчання. 

- низький (критичний) – студент має критичний рівень готовності до 

реалізації однієї або декількох професійних компетентностей відповідно до 

практичного критерію; адаптований до виконання посадових обов’язків частково; 

не виявляє мотивації до науково-педагогічної діяльності; відповідно до 

когнітивного критерію має недостатні та поверхневі знання, щоб розбиратися в 

проблемних ситуаціях безпечної діяльності; не виявляє здатності до самоаналізу 

утруднень і саморегуляції у процесі навчання.. 

Розроблена модель формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи апробована в результаті експериментальної 

роботи. На першому етапі – констатувального експерименту створено контрольні 

та експериментальні групи студентів, досліджено і проаналізовано ефективність 

існуючої організації та педагогічних умов фахової підготовки майбутніх учителів 

початкової школи у закладах вищої освіти. У констатувальному експерименті 

впродовж 2013-2017 рр. взяли участь 256 студентів ІІІ курсу спеціальності 013 

Початкова освіта. Дослідження проводилось впродовж двох років: 2015-2016 рр. – 

взяли участь 126 студентів спеціальності 013 Початкова освіта та впродовж 2016-

2017 рр. – 130 студентів спеціальності 013 Початкова освіта. 

За результатами констатувального експерименту встановлено відповідні 

рівні сформованості професійної компетентності майбутніх учителів початкової 

школи: високий (творчий); достатній (базовий); середній (функціональний); 

низький (критичний). Визначено стан вихідного рівня організації професійної 

підготовки майбутніх учителів початкової школи, основні фактори, що впливають 

на формування професійно важливих особистісних якостей для формування 

культури безпеки життєдіяльності. За результатами констатувального 

експерименту, проведеного моніторингу професійних якісних ознак у виділених 

контрольних і експериментальних групах встановлено, що початковий рівень 

сформованості культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи суттєво не відрізняється – переважній більшості майбутніх учителів 

притаманний середній (від 30,6 % до 32,5 %) рівень та низький (від 32,8 % до 

36,0 %) рівень. Прояви достатнього рівня зафіксовано в межах 12,1 %–16,0 % 

респондентів. Високий рівень досліджуваного феномена виявлено в межах 

18,7 %–21,3 % респондентів.  

Виявлено позитивні аспекти та недоліки організації навчання студентів з 

напряму формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів 

початкової школи, які свідчать про її недостатній рівень у сучасних умовах 

фахової підготовки. 

У третьому розділі – «Експериментальне дослідження ефективності 

педагогічних технологій формування культури безпеки життєдіяльності у 

майбутніх учителів початкової школи» – описано методику формувального 

експерименту, визначено результативність і динаміку сформованості культури 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки після експерименту, здійснено статистичну обробку й аналіз 

результатів дослідження. 
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У процесі формувального експерименту студенти контрольних груп 

навчались згідно з усталеним навчальним планом. Методика формувального 

експерименту передбачала трьохетапну програму впровадження педагогічних 

технологій для розвитку досліджуваного феномена (орієнтовано-професійний, 

навчально-професійний, професійно-творчий) студентів експериментальних груп 

на основі системного, компетентнісного, акмеологічного, аксіологічного, 

гуманістичного, валеологічного, особистісно-орієнтованого підходів та 

принципів формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів 

початкової школи у процесі фахової підготовки (гуманізм, культуровідповідність, 

ситуативність, створення толерантної атмосфери під час педагогічного 

процесу, діалогічність, тематична різноманітність змісту навчального 

матеріалу, інтерактивність, інтегративність, полікультурність).   

За допомогою різних технологій (дискусій, диспутів, творчих завдань до 

захисту курсових проєктів, ситуаційно-рольових ігор, ділових ігор, методу 

аналізу проблемних ситуацій, інтерактивних методів: «мозкової атаки», методу 

«мікрофон», методу «театр-форум», технологій моніторингу («My test») 

студенти експериментальних груп вивчали оновлену програму навчальної 

дисципліни «Безпека життєдіяльності» та інтегрованого спецкурсу «Організація 

охорони праці та БЖД в навчальному закладі». 

За результатами анкетування після проведення формувального 

експерименту визначено динаміку сформованості культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкових класів (рис. 2).   

 

 
 

Рис. 2. Гістограма динаміки сформованості культури безпеки 

життєдіяльності студентів контрольної й експериментальної груп за результатами 

формувального експерименту (%). 
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Отримані емпіричні результати після проведення формувального 

експерименту засвідчили несуттєву динаміку високого, достатнього, середнього 

й низького рівнів сформованості культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів початкової школи в контрольних і суттєву – в експериментальних 

групах: відповідно високий рівень від 18,7%, до 28,5%, достатній від 16,0% до 

27,0%, середній від 32,5%  до 35,8% і низький від 32,8% до 8,7%. 

Встановлено, що кількість студентів експериментальної групи з високим 

рівнем збільшилась на 9,8 %, а з достатнім – на 11,0 %, кількість студентів з 

середнім рівнем залишилась майже без змін (збільшення показника всього на 

3,3 %). У той же час кількість студентів з низьким рівнем скоротилася майже в 3 

рази, тобто показник зменшився на 24,1 %.  

Для статистичної обробки результатів дослідження використано t-критерій 

Стьюдента, встановлено, що емпіричні значення статистичних критеріїв 

знаходяться у зоні значущості. Результати формувального етапу експерименту 

дали підстави констатувати істотні позитивні зміни рівнів сформованості 

культури безпеки життєдіяльності студентів експериментальної групи та 

засвідчили ефективність упровадження запропонованої моделі формування 

культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи. 

Статистична обробка та аналіз результатів експериментального 

дослідження доводять, що модель формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи є ефективною та сприяє підвищенню якості 

їх фахової підготовки. Отримані результати експериментального дослідження є 

статистично достовірними і доводять, що розроблені теоретичні положення 

одержали експериментальне підтвердження. 

 

ВИСНОВКИ 

У дисертації висвітлені результати теоретичного обґрунтування та 

практичного розв’язання наукового завдання з формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки. Узагальнення результатів дисертаційного дослідження дозволило 

зробити відповідні висновки: 

1. За результатами дослідження проблеми формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи, теоретичного 

обґрунтування базових понять дослідження з’ясовано, що впровадження 

компетентнісного підходу у поєднанні з особистісно орієнтованим, аксіологічним, 

системним, діяльнісним і здоров’язберігаючим підходами спрямовує освітній 

процес на професійний розвиток особистості, формування базових 

компетентностей, забезпечує оптимізацію освітнього процесу з метою 

формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи відповідно до викликів часу і вимог до професійної діяльності в умовах 

сучасного високотехнологічного інформаційного суспільства.  

Суспільні запити продиктовані змістом Нової української школи щодо 

формування і розвитку професійної компетентності майбутніх учителів 

початкової школи, здатних ефективно вирішувати професійні завдання, оцінювати 

і творчо підходити до вирішення нестандартних педагогічних ситуацій, 
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визначають їх зміст і структуру. Сформованість культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи включає комплексну 

готовність до реалізації загальних компетентностей та фахових компетентностей  

виявляється у здатності діяти у виробничих і життєвих ситуаціях, постійно 

розвиватися для досягнення більш якісного результату освітньої діяльності в 

умовах Нової української школи. 

2. У процесі дослідження уточнено сутність поняття «культура безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи» як складової професійної 

компетентності майбутніх учителів початкової школи, що розглядається в 

безпосередньому взаємозв’язку з майбутньою професійно-педагогічною 

діяльністю, як динамічна здатність (готовність) студентів до вирішення 

професійних завдань початкової загальної освіти, що базується на глибокому 

знанні принципів безпеки, умінні ефективно проектувати їх в область життєвих 

практичних завдань; визначено структуру (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-

діяльнісний та проектувально-технологічний компоненти), критерії 

(когнітивний, мотиваційно-ціннісний, практичний, рефлексивний), та рівні  

(високий (творчий), достатній (базовий), середній (функціональний), низький 

(критичний)) досліджуваного феномена.  

3. Виявлено, розроблено й науково обґрунтовано педагогічні умови 

формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи, що включають: створення здоров’язберігаючого соціокультурного 

освітнього середовища; забезпечення інформаційно-інноваційного освітнього 

середовища у ЗВО, відбір інноваційних технологій і технічних засобів супроводу; 

впровадження науково-методичної системи фахової підготовки майбутнього 

учителя початкової школи; забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення 

студентів до виявлення і прояву культури безпеки життєдіяльності як складової 

фахової компетентності. Визначено, що до засобів формування культури безпеки 

життєдіяльності відносяться всі педагогічно доцільні прийоми, методи і 

технології, за допомогою яких можна сформувати у студентів відповідну якість – 

культуру безпеки життєдіяльності, де одним із дієвих є вибір педагогічних 

завдань, сутність і функції яких будуть максимально наближені до специфіки 

освітнього середовища початкової школи. Розроблено навчально-методичне 

забезпечення, що включає навчальний посібник «Основи методики навчання 

безпеки життєдіяльності» (Організація охорони праці та БЖД в освітньому 

закладі); інтегрований спецкурс «Організація охорони праці та БЖД в освітньому 

закладі», опорні конспекти лекцій, індивідуальні навчально-дослідні завдання. 

Розроблено базу тестів для діагностики і моніторингу сформованості культури 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи. 

4. Розроблено та теоретично обґрунтовано модель формування культури 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової 

підготовки. Встановлено, що в умовах трансформації вітчизняної системи освіти 

та її переорієнтації на задоволення індивідуальних інтересів і потреб кожного 

учасника освітнього процесу як унікальної особистості, формування в них 

основних життєвих компетентностей актуалізується значення процедури 

педагогічного прогнозування та моделювання, що дає змогу виявити нові 
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можливості та резерви особистісного та професійного розвитку майбутніх  

учителів початкової школи. 

У моделі виокремлено методологічні підходи, що становлять основу 

реалізації концепції формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх 

учителів початкової школи: системний, компетентнісний, акмеологічний, 

аксіологічний, гуманістичний, валеологічний, особистісно-орієнтований. У 

дослідженні модель формування культури безпеки життєдіяльності майбутнього 

учителя початкової школи представлено як науково обґрунтований проект 

реалізації системи дидактичних умов і педагогічних технологій компетентнісно 

орієнтованого та особистісно орієнтованого освітнього процесу професійної 

підготовки фахівця, що включає професійну підготовку у ЗВО за освітнім рівнем 

«бакалавр» спеціальність Початкова освіта.  

Модель відображає: мету і зміст професійної підготовки відповідно ідей 

Нової української школи та сучасних вимог ринку праці, обґрунтовані педагогічні 

умови, що забезпечують кінцевий результат – сформованість культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи; сприяє раціональній 

організації освітнього процесу формування культури безпеки життєдіяльності в 

системі професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи у ЗВО та 

подальшому професійному розвитку на засадах удосконалення набутої фахової 

компетентності.  

У ході виконання дослідження впроваджено та експериментально 

перевірено ефективність моделі формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи у процесі фахової підготовки. Встановлено, 

що кількість студентів експериментальної групи з високим рівнем збільшилась на 

9,8 %, а з достатнім – на 11,0 %, кількість студентів з середнім рівнем залишилась 

майже без змін (збільшення показника всього на 3,3 %). У той же час кількість 

студентів з низьким рівнем скоротилася майже в 3 рази, тобто показник 

зменшився на 24,1 %. Для статистичної обробки результатів дослідження 

використано t-критерій Стьюдента, встановлено, що емпіричні значення 

статистичних критеріїв знаходяться у зоні значущості. За результатами 

експериментального дослідження підтверджено, що модель формування культури 

безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи є ефективною та 

сприяє підвищенню якості фахової підготовки у ЗВО. 

Здійснене дослідження не вичерпує усіх аспектів, що пов’язані з проблемою 

формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи. Перспективними напрямами подальших досліджень вважаємо 

обґрунтування теоретико-методологічних основ розвитку культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи в системі післядипломної 

освіти та порівняльний аналіз проблем формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи в системі вищої освіти 

зарубіжних країн. 
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спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – ДВНЗ 

«Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 

Сковороди», Переяслав, 2020. 

Дисертацію присвячено актуальній темі вивчення педагогічних технологій 

формування культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів початкової 

школи у процесі фахової підготовки. 

У дисертації уточнено сутність поняття «культура безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи» та запропоновано педагогічні умови 

формування культури безпеки життєдіяльності, що включають: створення 

здоров’язберігаючого соціокультурного освітнього середовища; забезпечення 

інформаційно-інноваційного освітнього середовища у ЗВО, відбір інноваційних 

технологій і технічних засобів супроводу; впровадження науково-методичної 

системи фахової підготовки майбутнього учителя початкової школи; 

забезпечення мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до виявлення і прояву 

культури безпеки життєдіяльності як складової фахової компетентності.  

Розроблено модель формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи в якій виокремлено методологічні підходи, 

що становлять основу реалізації процесу формування культури безпеки 

життєдіяльності майбутніх учителів початкової школи: системний, 

компетентнісний, акмеологічний, аксіологічний, гуманістичний, валеологічний, 

особистісно-орієнтований. 

У процесі експериментального дослідження за допомогою методів 

математичної статистики доведено ефективність розробленої моделі та 

підтверджено, що модель формування культури безпеки життєдіяльності 

майбутніх учителів початкової школи є ефективною і сприяє підвищенню якості 

фахової підготовки у ЗВО. 

Ключові слова: професійна компетентність, педагогічні технології, учитель 

початкової школи, культура безпеки життєдіяльності, формування культури 

безпеки життєдіяльності. 

 

Игнатенко С. А. Педагогические технологии формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности будущих учителей начальной школы. – 

Квалификационный научный труд на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата педагогических наук 

по специальности 13.00.04 – теория и методика профессионального образования. 

– ГВУЗ «Переяслав-Хмельницкий государственный педагогический университет 

имени Григория Сковороды», Переяслав, 2020. 

Диссертация посвящена актуальной теме изучения педагогических 

технологий формирования культуры безопасности жизнедеятельности будущих 

учителей начальной школы в процессе профессиональной подготовки. 

В диссертации уточнена сущность понятия «культура безопасности 

жизнедеятельности будущих учителей начальной школы» как составляющей 

профессиональной компетентности будущих учителей начальной школы, которое 

рассматривается в непосредственной взаимосвязи с будущей профессионально-

педагогической деятельностью, как динамическая способность (готовность) 
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студентов к решению профессиональных задач начального общего образования, 

которое основано на глубоком знании принципов безопасности, умении 

эффективно проектировать их в область жизненных и образовательных 

практических задач. 

Предложено педагогические условия формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности будущих учителей начальной школы, которые включают: 

создание здоровьесберегающей социокультурной образовательной среды; 

обеспечение информационно-инновационной образовательной среды в высшем 

учебном заведении, отбор инновационных технологий и технических средств 

педагогического сопровождения; внедрение научно-методической системы 

профессиональной подготовки будущего учителя начальной школы; обеспечение 

мотивационно-ценностного отношения студентов к выявлению и проявления 

культуры безопасности жизнедеятельности как составляющей профессиональной 

компетентности. 

Разработана модель формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности будущих учителей начальной школы, в которой выделены 

методологические подходы, составляющие основу реализации процесса 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности будущих учителей 

начальной школы: системный, компетентностный, акмеологический, 

аксиологический, гуманистический, валеологический, личностно-

ориентированный. Модель отражает цели и содержание профессиональной 

подготовки в соответствии с идеями Новой украинской школы и современных 

требований рынка труда; обоснованные педагогические условия, 

обеспечивающие конечный результат – сформированность культуры 

безопасности жизнедеятельности будущих учителей начальной школы. Модель 

способствует рациональной организации образовательного процесса 

формирования культуры безопасности жизнедеятельности в системе 

профессиональной подготовки будущих учителей начальной школы в высшем 

учебном заведении и дальнейшем профессиональном развитии на основе 

совершенствования приобретенной профессиональной компетентности. 

По результатам проведения констатирующего и формирующего 

эксперимента проверена эффективность модели формирования культуры 

безопасности жизнедеятельности будущих учителей начальной школы в процессе 

профессиональной подготовки. Установлено, что количество студентов 

экспериментальной группы с высоким уровнем увеличилась на 9,8 %, а с 

достаточным – на 11,0 %, количество студентов со средним уровнем осталась 

почти без изменений (увеличение показателя всего на 3,3 %). В то же время 

количество студентов с низким уровнем сократилось почти в 3 раза, то есть 

показатель уменьшился на 24,1 %. Для статистической обработки результатов 

исследования использован t-критерий Стьюдента; установлено, что эмпирические 

значения статистических критериев находятся в зоне значимости. По результатам 

экспериментального исследования подтверждено, что модель формирования 

культуры безопасности жизнедеятельности будущих учителей начальной школы 

является эффективной и способствует повышению качества профессиональной 

подготовки в высшем учебном заведении. 
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Ihnatenko S. A. Pedagogical technologies of the development lifesafety 

culture of future primary school teachers. – Qualified scientific work on the rights of 

the manuscript. 

Thesis for the Candidate Degree in Pedagogy by speciality 13.00.04 – theory and 

methodology of professional education. – State higher educational institution 

«Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University», 

Pereiaslav, 2020. 

The dissertation is devoted to  topic of studying pedagogical technologies of 

development lifesafety culture of future primary school teachers in the process of 

professional training. 

The dissertation clarifies the essence of the concept of «lifesafety culture of future 

primary school teachers» and proposes pedagogical conditions for the development of a 

lifesafety culture of future primary school teachers, including the creation a healthy 

socio-cultural educational environment; providing information and innovation 

educational environment in in higher educational institutions, selection of innovative 

technologies and technical means of support; introduction of the scientific and 

methodical system of professional training of future primary school teachers; ensuring 

the motivational and value an attitude of students to the identification and manifestation 

of a culture of life safety as a component of professional competence. 

A model of development a lifesafety culture of future primary school teachers has 

been developed, which identifies methodological approaches that form the basis of the 

process of development a lifesafety culture of future primary school teachers: systemic, 

competence, acmeological, axiological, humanistic, valeological, personality-oriented. 

The process of experimental research using the methods of mathematical statistics 

proved the effectiveness of the developed model and confirmed that the model of 

development a lifesafety culture of future primary school teachers is effective and 

improves the quality of professional training in higher educational institutions. 

Key words: professional competence, pedagogical technologies, primary school 

teacher, life safety culture, the development of the life safety culture. 
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