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жить від нашої поведінки в минулому. Тому медичні сестри ДНЗ з цією метою 
здійснюють контроль за санітарно-гігієнічним станом, дотриманням режимних 
моментів, рухової активності «Нині психологи по-різному тлумачать поняття 
духовність, ми під духовністю розуміємо «все, що стосується Бога,церкви, ві-
ри…Людина духовна розуміє. Що говорить їй Дух Святий. У нашій інтерпре-
тації духовність це спілкування людини з Творцем, який змінює індивіда через 
каяття, пробудження совісті, молитву, дослідження Святого Письма, терпіння 
[1;c.77-78]. Також, медичні сестри усвідомлюють, що здоровий спосіб життя - 
це набагато ширше, ніж відсутність шкідливих звичок…у нього також входить 
система відносин до себе, до іншого людині, до життя в цілому, а також свідо-
мість буття, життєві цілі і цінності і т.д. 

Духовне здоров’я намагаються формувати в ДНЗ завдяки технології «Ство-
рення ситуації успіху», адже успіх, якщо його переживає дитина неодноразово, 
відкриває період виявлення прихованих можливостей особистості, перетво-
рення та реалізації духовних сил, повернення людини до самої себе, освоєння 
людиною свого тіла, душі, духу, розуму, розвитку «внутрішнього спостерігача» 
(уміння чути, бачити, почувати себе) Працюючи з вихованцями, працівники 
пам’ятають про зміст, адже міфологічні, фантастичні герої (домовики,русалки) 
можуть і негативно впливати на психіку дитини, породжуючи тривожність і 
фобії (особливо, якщо в індивіда парасимпатична вегетативної нервової систе-
ми). «Замість цього, виховання має ґрунтуватися на позитивних ідеалах, духов-
них цінностях і смислах, які в подальшому позначатимуться на характері, а от-
же і на долі дитини. Ісус Христос говорив до своїх учнів: «Будьте досконалими, 
як Батько Ваш небесний» [4 Мф, 5,48]. В основі є мотиви самовдосконалення, 
служіння, мудрості, праведності» [2,с.10-12]. 

Висновок. Отже, для створення здоров’я необхідно як розширення уявлень 
про здоров’я і хвороби, так і уміле використання всього спектра факторів, що 
впливають на різні складові здоров’я (фізичну, психічну, соціальну і духовну), 
оволодіння оздоровчими, загальнозміцнювальними, природодоцільними мето-
дами і технологіями, формування установки на здоровий спосіб життя. 
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СТРУКТУРА ГУМАНІСТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ 
ФАХІВЦЯ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Гуманітаризація фізкультурної освіти актуалізує проблему вдосконалення 
фізичної культури майбутніх фахівців на основі розробки особистісно-
орієнтованих технологій, забезпечує умови особистісного розвитку студента, 
його самореалізації у фізичній культурі і спорті, сприяє підвищенню фізичного 
і розумового потенціалів, формування світогляду, духовних зразків поведінки. 
Гуманітаризація професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання та спорту передбачає: закладку у майбутніх фахівців з фізичного вихо-
вання та спорту основ гуманістичного світогляду та духовних цінностей цивілі-
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зованого світу; впровадження у процес підготовки майбутніх фахівців з фізич-
ного виховання та спорту до професійної діяльності гуманітарних технологій, 
які сприяють підвищенню комфортності та ефективності умов розвитку особи-
стості студента; заміну репродуктивної по характеру пізнавальної діяльності 
студентів на діяльність дослідницьку; підвищення професійної компетентності 
майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту, їх мобільності до сприй-
няття інноваційних процесів, оволодіння сучасними оздоровчими технологіями, 
їх впровадження в практичну діяльність [1-4]. 

Будь-який педагогічний процес для досягнення найбільшого ефекту пови-
нен йти по заздалегідь спланованою схемою. Педагогу, перш ніж формувати 
гуманістичну спрямованість особистості, треба визначити її структуру. Доціль-
ним представляється виділити наступні структурні компоненти гуманістичної 
спрямованості особистості: гуманістичний світогляд, ціннісні орієнтації та дос-
від гуманістичних відносин. 

Гуманістичний світогляд як громадська система поглядів, переконань, ідеа-
лів, заснована на принципах гуманізму, яка віддзеркалює сукупність знань лю-
дини про взаємозв’язок духовного і фізичного в гармонійному розвитку особи-
стості, ролі фізичної культури і спорту у формуванні морально-етичних якос-
тей, естетики спорту, гуманності, в якій людина виражає своє шанобливе став-
лення до людей і до навколишньої її дійсності. Тобто гуманістичний світогляд - 
це громадська система поглядів, переконань, ідеалів, в якій людина виражає 
своє ставлення до навколишньої її соціальної сфери. 

Ціннісні орієнтації - цінності, основу яких складають загальнолюдські цін-
ності, детерміновані якостями особистості (емпатією, толерантністю, людяніс-
тю, моральністю та ін.); інтелектуальні цінності фізичної культури (інтелектуа-
льний потенціал фізичної культури особистості); інтенційні цінності фізичної 
культури (мотиви, інтереси, потреби, бажання займатися фізкультурно-
спортивною діяльністю, вести здоровий спосіб життя); здоров’я як цінність 
[4,с.165]. 

Професія вчителя фізичної культури, тренера передбачає високоморальну 
особистість з чітко сформованими ціннісними орієнтаціями. Маючи на увазі 
спортивне тренування чи змагання, ми ведемо мову про навчально-виховний 
процес. Тренер, проводячи зі своїми вихованцями дуже багато часу, не тільки 
навчає їх якимось необхідним руховим умінням і навичкам, але і здатний сфор-
мувати в учнів особистісні якості, ціннісні орієнтації, гуманістичний світогляд. 
Формування здатності приймати рішення відповідно до гуманістичних посту-
латів - одна з найважливіших завдань кафедри фізичного виховання, бо його 
випускники самі в процесі роботи будуть виховувати активну особистість 
[1,с.54]. 

Гуманістичний світогляд і ціннісні орієнтації детермінують необхідність 
третього компонента гуманістичної спрямованості особистості фахівця з фізич-
ної культури і спорту - досвіду гуманістичних відносин. Досвід характеризує 
результат діяльності особистості. Відносини ж представляють всю сферу інди-
відуальних, свідомих і не тільки зв’язків особистості з навколишньою дійсніс-
тю. Отже, досвід гуманістичних відносин - реалізований на практиці системою 
ідей, поглядів, високоморальних установок, мотивів особистості, яка формуєть-
ся в процесі практичної діяльності і відображає рівень оволодіння і втілення в 
життя гуманістичних знань, гуманного поводження, що спирається на норми і 
правила міжособистісного спілкування та взаємодії в соціумі. Педагог-тренер - 
це та людина, яка в першу чергу повинен володіти цим структурним компонен-
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том гуманістичної спрямованості особистості, так як вся його професійна дія-
льність трансформується в досвіді гуманістичних відносин [2, с.30]. 

Таким чином, можна зробити висновок, що формування гуманістичного 
світогляду, ціннісних орієнтацій і досвіду гуманістичних відносин фахівця з фі-
зичної культури і спорту є невід’ємною частиною навчально-виховного проце-
су та тренувальної діяльності. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ МОЛОДИХ 
ВИКЛАДАЧІВ - ШЛЯХ ДО РОЗБУДОВИ ВІТЧИЗНЯНОЇ ВИЩОЇ 

МЕДИЧНОЇ ШКОЛИ 
 

Однією з найсуттєвіших проблем підготовки спеціалістів з вищою освітою є 
компетентність викладачів, які забезпечують навчальний процес. Дослідження 
останніх десятиліть ХХ ст. у галузі педагогіки вищої школи у тій чи іншій галу-
зі спеціальної діяльності показали, що до навчального процесу залучалась ве-
лика кількість фахівців (близько 74%) без педагогічного досвіду [2,с.36]. Біль-
шість з них не мала педагогічної освіти, тому й не володіла методикою навчан-
ня дисциплін і, як наслідок, здійснювала свою викладацьку діяльність на ситуа-
тивно-творчому рівні. Лише поодинокі викладачі володіли концептуально-
творчим стилем діяльності й були здатні якісно реалізовувати дидактичні мате-
ріали навчального процесу, впливаючи при цьому і на виховну складову. 

Ситуація у вищих медичних навчальних закладах (ВМНЗ) країни і на сьо-
годні є доволі схожою. Практично ніхто з викладачів, включаючи й молодих, 
котрі приходять на терени педагогічної діяльності здебільшого після закінчення 
аспірантури, не має педагогічної освіти. Останнє пояснюється тим, що під час 
навчання молодого фахівця в аспірантурі основна увага приділяється його до-
слідницькій діяльності, а не педагогічній. З іншого боку, курси, факультети та 
інститути підвищення кваліфікації викладачів спрямовані на розвиток умінь і 
навичок або в галузі дисциплін, що викладаються, або у сфері інформаційних 
технологій. До того ж, не дивлячись на існування великої кількості спеціальної 
літератури з педагогіки, яка доступна і в бібліотечних фондах, і на електронних 
ресурсах, викладачі не завжди вміють нею користуватися, а інколи й не мають 
такого бажання або часу. Нові ж пріоритети вітчизняної освіти спрямовані на 


