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має отримати більш виразне національно-патріотичне спрямування та змістовне наповнення, 
забезпечити підготовку національно свідомих фахівців – громадян України.
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ВИХОВАННЯ У ДІТЕЙ ДБАЙЛИВОГО СТАВЛЕННЯ ДО ВЛАСНОГО 
ЗДОРОВ’Я НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ

У статті досліджується проблема виховання у дітей дбайливого ставлення до власного 
здоров’я на уроках трудового навчання. 

На сьогодні однією із важливих передумов соціально-економічного розвитку 
суспільства є здоров’я громадян. Виховання в дітей дбайливого ставлення до власного 
здоров’я як до найвищої людської цінності – одне з основних завдань держави. Воно є 
актуальним на рівні навчально-виховних закладів освіти, оскільки негативний екологічний 
стан навколишнього середовища, недостатня ефективність системи охорони здоров’я, 
зниження життєвого рівня переважної більшості родин провокують погіршення здоров’я 
дітей від самого народження. 
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Проблема виховання в дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, зокрема й на 
уроках трудового виховання, є недостатньо розробленою в педагогічній теорії і практиці. У 
навчально-виховній роботі педагоги обмежуються ознайомленням дітей із фізичною сферою 
здоров’я, не розкриваючи шляхи формування психічного і соціального здоров’я. Наявна 
науково-методична література з означеної проблеми не забезпечує на необхідному рівні 
здійснення роботи з виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я. Основною 
причиною малоефективної організації означеного процесу є недостатнє використання 
вихователями методів, ефективних для виховання в дітей дбайливого ставлення до власного 
здоров’я та низький рівень співпраці навчальних закладів з родинами вихованців із цієї 
проблеми.

Виховання у дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я, зокрема на уроках 
трудового навчання, є можливим. У шкільному віці в дітей розвивається здатність до 
супідрядності мотивів, усвідомленого сприйняття ціннісних орієнтацій. Це виражається у 
ставленні до себе, до інших людей, у розумінні соціальних і моральних цінностей.

Ключові слова: виховання, дбайливе ставлення, навчання, здоров’я, уроки, майстерні 
трудового навчання, облаштування майстерні для трудового навчання, безпека праці в 
майстернях для трудового навчання; безпечна поведінка учнів до, під час та після уроку 
трудового навчання.

В статье исследуется проблема воспитания в детей заботливого отношения к 
собственному здоровью на уроках трудового обучения. 

На сегодня одной из важных предпосылок социально-экономического развития 
общества есть здоровье граждан. Воспитание в детей заботливого отношения к собственному 
здоровью как к наивысшей человеческой ценности – одно из основных задач государства. Оно 
есть актуальным на уровне учебно-воспитательных учебных заведений, поскольку негативное 
экологическое состояние окружающей среды, недостаточная эффективность системы 
здравохранения, снижение жизненного уровня подавляющего большинства семей провоцируют 
ухудшение здоровья детей от рождения. 

Проблема воспитания у детей заботливого отношения к собственному здоровью, 
в частности и на уроках трудового обучения, есть недостаточно разработанной в 
педагогической теории и практике. В учебно-воспитательной работе педагоги ограничиваются 
ознакомлением детей с физической сферой здоровья, не раскрывая пути формирования 
психического и социального здоровья. Имеющаяся научно-методическая литература по 
обозначенной проблеме не обеспечивает на необходимому уровне осуществления работы по 
воспитанию в детей заботливого отношения к собственному здоровью. Основной причиной 
малоэффективной организации обозначенного процесса есть недостаточное использование 
воспитателями методов, эффективных для воспитания в детей заботливого отношения 
к собственному здоровью и низкий уровень сотрудничества учебных заведений с семьями 
воспитанников по данной проблеме.

Воспитание в детей заботливого отношения к собственному здоровью, в частности 
на уроках трудового обучения, есть возможным. В школьном возрасте в детей развивается 
способность к соподчинению мотивов, осознанного восприятия ценностных ориентаций. 
Это выражается в отношении к себе, к другим людям, в понимании социальных и моральных 
ценностей.

Ключевые слова: воспитание, заботливое отношение, обучение, здоровье, уроки, 
мастерские трудового обучения, обустройство мастерских для трудового обучения, 
безопасность работы в мастерских для трудового обучения; безопасное поведение учеников к, 
во время и после урока трудового обучения.

In article the problem of education at children of a careful attitude to own health at lessons of 
labour training is investigated. 
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For today one of important preconditions of social and economic development of a society 
is health of citizens. Education at children of a careful attitude to own health as to the highest 
human value - one of the primary goals of the state. It is actual at level of teaching and educational 
educational institutions as a negative ecological condition surrounding the environments, insuffi cient 
system effectiveness of public health services, decrease in a standard of life of the overwhelming 
majority of families provoke deterioration of health of children from the birth. 

The problem of education at children of a careful attitude to own health in particular and 
at lessons of labour education, is insuffi ciently developed in the pedagogical theory and practice. In 
teaching and educational work teachers are limited to acquaintance of children with physical sphere 
of health, without opening a way of formation of mental and social health. The available scientifi cally-
methodical literature on the designated problem does not provide on necessary level of realisation of 
work on education at children of a careful attitude to own health. Insuffi cient use by tutors of methods, 
effective for education at children of a careful attitude to own health and low level of cooperation 
of educational institutions with families of pupils on the given problem is a principal cause of the 
ineffective organisation of the designated process.

Education at children of a careful attitude to own health in particular at lessons of labour 
training is the possible. At school age at children ability to соподчинению the motives, the realised 
perception of valuable orientations develops. It is expressed in the relation to, to other people, in 
understanding social and moral values.

Key words: education, a careful attitude, training, health, lessons, masterful labour training, 
arrangement of workshops for labour training, safety of work in workshops for labour training; safe 
behaviour of pupils to, during time and after a lesson of labour training.

Постановка проблеми. Відомо, що здоров’я людини формується в дитячому віці 
на основі генетичних факторів, екологічних умов та здорового способу життя. Тому сім’я 
та загальноосвітні установи покликані ще в ранньому дитинстві закласти основи здорового 
способу життя та навчити в дітей дбайливо ставитися до власного здоров’я, використовуючи 
різні форми роботи. 

Саме на ранній стадії розвитку дітям потрібно допомогти якомога раніше зрозуміти 
неминущу цінність здоров’я, усвідомити мету їх життя, спонукати їх самостійно й активно 
формувати, зберігати та дбайливо ставитися до свого здоров’я. 

Формування здорового способу життя в дитячих колективах дуже складний, 
багатосторонній процес, який потребує цілеспрямованої діяльності педагогів, батьків, громадських 
установ та органів влади. Проблема розробки та впровадження культури зміцнення здоров’я, 
особливо в дітей та молоді, належить до першочергових проблем сучасної державної політики.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Багатогранні сторони заявленого питання 
розглядалися філософами, соціологами, психологами і педагогами. Зокрема дослідження 
Б. Ананьєва, І. Беха, А. Здравомислова, О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Н. Чавчавадзе та ін. 
присвячені визначенню та осмисленню сутності категорії «цінність», розкриттю істотного 
впливу ціннісних новоутворень на розвиток і життєдіяльність особистості. 

У працях Т. Бойченко, І. Брехмана, О. Дубогай, О. Іванашко, В. Оржеховської, 
С. Свириденко та ін. велику увагу приділено розгляду проблеми виховання та формування 
здорового способу життя підростаючого покоління. 

Мета написання статті – детально проаналізувати педагогічні аспекти виховання в 
дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я під час уроків трудового навчання.

Виклад основного матеріалу. У прагненні України до європейської і світової інтеграції 
виникає необхідність модернізації освіти з використанням кращих вітчизняних і світових 
стандартів. Особливе значення в сьогоднішніх реаліях активного розвитку навчання здобуває 
стан здоров’я підростаючого покоління. 

Відповідно до статті 3 Конституції України життя і здоров’я людини є найвищою 
соціальною цінністю. Всесвітня організація основ здоров’я дала своє визначення: «Здоров’я – 
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це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб 
або фізичних вад [1]». 

Проблема формування дбайливого ставлення до власного здоров’я у дітей – це одна з 
найважливіших проблем сучасної школи. 

Останнім часом у нашій країні законодавча база охорони праці постійно 
вдосконалюється, що визначає права та обов’язки як викладача, так і школярів. 

Пріоритетним залишається збереження життя і здоров’я учасників трудової діяльності, 
зокрема й на уроках трудового навчання. 

Нова навчальна програма з трудового навчання спрямована на досягнення головної 
мети в середній школі, а саме: формування технологічно освіченої особистості, підготовленої 
до самостійного життя й активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного 
високотехнологічного, інформаційного суспільства.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно 
шляхом застосування практичних методів і форм організації занять [5].

Саме тому вчителю трудового навчання необхідно, забезпечуючи налагоджену роботу 
з трудового навчання у навчальному процесі, забезпечувати здорові та безпечні умови роботи, 
попередження травматизму, нормативну експлуатацію будівель, обладнання і технічних засобів 
навчання, створювати оптимальний режим роботи і навчання.

На сьогодні в системі національного виховання зростає потреба пошуку нових підходів 
до збереження здоров’я дітей, створення системи роботи з формування та виховання у 
школярів здорового способу життя, бо саме цим двом важливим складовим у сучасній системі 
національного виховання школярів серед інших напрямів роботи надається важливе значення. 

Невід’ємною складовою виховної роботи із школярами є формування в них ціннісного 
ставлення до себе в цілому. Цей напрям передбачає розв’язання низки завдань, серед яких: 
формування корисних звичок, уміння підтримувати стан свого здоров’я та турбуватися про 
безпеку власної життєдіяльності, вести здоровий спосіб життя, активно відпочивати тощо [4]. 

Для розв’язання складних завдань з вироблення дбайливого ставлення у дітей до 
власного здоров’я необхідно організовувати систему виховної роботи. Великі можливості для 
цього має навчальний процес, зокрема уроки з основ здоров’я, фізичної культури, біології 
тощо. Вагоме місце в процесі формування у школярів ціннісного ставлення до свого здоров’я 
займають уроки трудового навчання. 

Педагогічні ідеї щодо формування та виховання здорового способу життя, а також 
дбайливого ставлення дітей до власного здоров’я у свій час висловлювали зарубіжні педагоги 
Я.Коменський, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, Й.Песталоцці та ін. Проблеми оздоровлення учнів, 
прищеплення їм гігієнічних навичок, профілактики розумової стомлюваності, дотримання 
режиму праці й відпочинку вивчали й практично реалізовували українські педагоги 
К.Ушинський, А.Макаренко, В.Сухомлинський та ін. 

Навчити дітей дбати про власне здоров’я – це, мабуть, одне з найважливіших завдань 
педагогів усіх часів. Однак попередній розвиток освіти показав, що основа людини оцінювалася 
не належним чином. Перемагав створений стереотип: перш за все соціальне, суспільне, а вже 
потім – особистість. Для зміни стереотипів та для того, щоб повернути освіту в інтересах учня, 
для розвитку та збереження інтелектуальних та духовних ресурсів учительства, потрібні глибокі 
та якісні зміни [4, с. 61-62].

Суттєвих змін потребує теоретичне і практичне застосування нового підходу до 
організації уроків трудового навчання [1, с. 29-31].

Трудове виховання підростаючого покоління – одна з основних складових у формуванні 
особистості нової людини. Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці 
вона деградує. Праця сприяє їхньому розумовому розвиткові. Участь учнів у різноманітних 
трудових процесах позитивно впливає на їх поведінку, дисциплінує. Важливий аспект 
психологічної підготовки підростаючого покоління до праці – формування в нього почуття 
самовідповідальності, розуміння необхідності самому піклуватися про себе.



ПЕДАГОГІКА

27

Вагоме місце у вихованні дітей дбайливого ставлення до власного здоров’я у навчально-
виховних закладах, зокрема на уроках трудового навчання, займає інтелектуальний розвиток 
дитини, що характеризується високою загальною і спеціальною освіченістю, широким 
колом і системністю знань про виробництво й природу, культурою розумової праці, умінням 
користуватися своїми знаннями, застосовувати їх у своїй практичній діяльності [5]. 

Виховання є складною педагогічною діяльністю вчителя, у результаті якої здійснюється 
вплив на особистість учня відповідно до загальних умов школи. Перед педагогами постає 
низка завдань, а саме: навчити та постійно продовжувати формувати в учнів навички здорового 
і безпечного способу життя, здатності дітей передбачати ризики небезпеки та зменшувати їх 
вплив, що допоможе їм із розумінням ставитися до власного здоров’я; формувати в учнів знання 
про здоров’я і безпеку, здоровий і безпечний спосіб життя; розвивати в учнів життєво необхідні 
уміння та навички, уміння використовувати їх у навчальній та повсякденній діяльності; 
створювати мотивації учнів щодо дбайливого ставлення до власного здоров’я, удосконалення 
фізичної, соціальної, психічної і духовної складових здоров’я; навчити усвідомлювати 
учнів цінності життя і здоров’я, значущості здорового і безпечного способу життя; надавати 
знання для збагачення власного досвіду учнів щодо збереження здоров’я; підготовка учнів до 
забезпечення власної безпеки та безпеки інших людей у надзвичайних ситуаціях. Виховання має 
свою мету, завдання, методи, прийоми, принципи та засоби впливу на вихованців [3, с. 71-80]..

Під час перебування дітей у загальноосвітніх навчальних закладах, зокрема на уроках 
трудового навчання, де учні, зазвичай, часто виконують роботу, яка пов’язана з підвищеною 
небезпекою, для зниження впливу шкідливих чинників на життя та здоров’я учнів у кабінетах 
трудового навчання (майстернях, навчальних класах) передбачено проведення інструктажів з 
безпеки життєдіяльності та охорони праці — вступного, первинних, позапланових та цільових. 
Тому перед початком навчальних занять раз на рік, а також при зарахуванні або оформленні 
учнів до навчального закладу обов’язково проводиться вступний інструктаж з безпеки 
життєдіяльності

Для учнів початкових класів інструкції розробляють з урахуванням вікових особливостей 
дітей і специфіки їх навчально-пізнавальної та активної трудової діяльності.

Важливо правильно облаштувати майстерні або класні кімнати і постійно навчати учнів 
дбайливо ставитися до власного здоров’я та дотримуватися правил безпечної поведінки до, під 
час та після уроків трудового навчання.

Для більш поглибленого засвоєння та вивчення дітьми правил дбайливого виховання 
до власного здоров’я під час навчально-педагогічного процесу на уроках трудового навчання 
вчитель має навчити елементарних вимог, які школярі мають чітко засвоїти, дотримуватися та 
виконувати.

Кожен учень має знати та виконувати правила поведінки перед, під час та після уроку 
трудового навчання, а саме: 

 – приходити на урок за 5-10 хв. до його початку; заходити і виходити з кабінету лише з 
дозволу вчителя; 

 – учням забороняється займати робоче місце без дозволу вчителя;
 – чергові учні мають допомагати вчителю підготувати класну кімнату, матеріали до уроку;
 – перед початком роботи звільнити робоче місце від зайвих предметів і матеріалів;
 – на робочому столі в учнів мають бути всі необхідні інструменти і матеріали за темою 

заняття;
 – індивідуальні інструменти і матеріали учні мають зберігати у спеціальній робочій папці;
 – учні повинні сумлінно дотримуватися правил поведінки для учнів школи, правил 

особистої гігієни і санітарних норм на робочому місці;
 – починати виконувати завдання тільки з дозволу вчителя;
 – підготувати потрібні матеріали та інструменти; перевірити їх справність; вивчити 

технологічну карту;
 – працювати лише на своєму робочому місці;
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 – одягати спеціальний робочий одяг (халат або фартух з нарукавниками), який має бути 
чистим. Халат слід застібнути на усі ґудзики;

 – заховати волосся під головний убір (берет чи косинку);
 – брати інструменти загального користування лише з дозволу вчителя;
 – дотримуватися на робочому місці порядку та чистоти, своєчасно його прибирати;
 – працювати уважно, спокійно, не поспішаючи;
 – припинити роботу і слухати повідомлення вчителя, якщо він звертається до класу, 

уважно вислуховувати повідомлення вчителя та отримати завдання на урок;
 – бережно і дбайливо ставитися до матеріалів, інструментів індивідуального та 

колективного призначення, устаткування, верстатів, верстаків;
 – переходити на інше робоче місце лише з дозволу вчителя;
 – учням не дозволяється приносити до класу небезпечні предмети (ріжучі, колючі, 

вибухові, вогненебезпечні);
 – застосовувати інструмент тільки за його призначенням.

На робочому столі в учнів мають бути всі необхідні інструменти і матеріали за темою 
заняття. З метою виховання в учнів дбайливого ставлення до власного здоров’я вчитель кожного 
разу має перевіряти у вихованців їхні знання щодо використання під час уроку трудового 
навчання потрібних інструментів і матеріалів. 

Уже з п’ятого класу учні починають виконувати різні роботи на верстатах. Тому існує 
ряд вимог, які учні мають знати та виконувати для збереження власного здоров’я. До верстатів 
допускаються учні, які пройшли інструктажі на робочому місці про безпечні методи роботи. 
Ці знання мають періодично перевірятися і закріплюватися в межах навчальної програми. Для 
безпечних умов праці учні мають дотримуватися таких вимог:

 – перевірите надійність кріплення захисних засобів у небезпечних місцях на верстаті: 
захисного кожуха і кінців шпинделя, справність захисного екрана;

 – переконатися, чи немає тріщин і відколів на абразивному крузі;
 – перевірити справність захисного заземлення, занулення верстата;
 – відступити трохи вбік від небезпечної зони проти круга, перевірте верстат на холостому 

ходу;
 – перед початком роботи одягати захисні окуляри або опускати захисний екран.

Після закінчення уроку трудового навчання учні мають: вимкнути електроприлади, 
упорядкувати робочі місця, прибрати деталі, відходи, сміття та невикористані матеріали, 
вимкнути освітлення на робочих місцях.

Висновки. Отже, ефективність виховання в дітей дбайливого ставлення до власного 
здоров’я на уроках трудового навчання – це прагнення навчити дітей відчувати і розуміти 
необхідність збереження власного здоров’я. Це усвідомлення ними здоров’я як особистісної 
цінності, активна спрямованість на пізнання основ здоров’я, самостійне дотримання здорового 
способу життя.
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ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ 
ПРАКТИКИ З ІНОЗЕМНОЇ МОВИ СТУДЕНТІВ 
ВІДДІЛЕННЯ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ

Проаналізовано проблему і певні особливості організації та проведення педагогічної 
практики студентів відділення післядипломної освіти, яка займає значне місце у формуванні 
професійних якостей майбутнього педагога та є важливою ланкою між оволодінням новітніми 
методичними технологіями навчання іноземної мови і майбутньою викладацькою роботою. 
Розглянуто завдання, зміст і функції педагогічної практики. Наголошено на важливості 
психологічного чинника студентської практики. Вказано, що основне завдання практики 
з іноземних мов, яка відповідає сучасним вимогам, полягає в тому, щоб чітко спланувати та 
регламентувати усю діяльність. Згадано, що під час педагогічної практики студент повинен 
оволодіти основами конструктивно-планувальних, комунікативно-навчаючих, організаційних 
та дослідницьких умінь і реалізувати їх в умовах самостійної роботи через складання 
планів-конспектів уроків; визначити цілі та завдання кожного уроку з урахуванням етапу 
навчання; обрати ефективні прийоми досягнення сформульованих цілей з урахуванням вікових 
особливостей учнів та етапу навчання; визначити типи вправ та послідовність їх виконання 
згідно з етапами оволодіння мовленнєвими навичками та вміннями, а також з урахуванням 
труднощів засвоєння навчального матеріалу і рівня підготовленості учнів; використати 
реальні та проектувати навчальні мовленнєві ситуації, а також відповідних їм мовленнєвий 
матеріал для сприймання і засвоєння мовних одиниць; проектувати і створювати необхідні 
наочні посібники і технічні засоби для проведення уроків; складати плани позакласної роботи з 
іноземної мови; складати плани та сценарії позакласного заходу з іноземної мови. Наголошено, 
що педагогічна практика слугує перевіркою професійних якостей майбутнього вчителя і є 
найважливішим етапом формування педагогічних здібностей, їхнього прояву у самостійній 
педагогічній діяльності.

Ключові слова: педагогічна практика, завдання, зміст, функції, конспекти.

Проанализировано проблему и некоторые особенности организации и проведения 
педагогической практики студентов отделения последипломного образования, которая 
занимает значительное место в формировании профессиональных качеств будущего 


