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проектування постають життєві події. Оскільки життєвий проект це індивіG
дуальний документ, то за формою він може бути відкритим і закритим. У
структуру життєвого проектування входить мотиваційний компонент (споG
нуки і стимули, потреби і мотиви, наміри і бажання, задуми і сподівання,
місія і бачення) та інструментальний компонент (програми і сценарії, плани
і задуми, цілі, стратегії,  смисли життя). Розгортання процесу життєвого
проектування проходить ряд етапів, що дозволяє перетворити існуючий стан
в очікуваному та бажаному аспекті.

2. ПсихологоGпедагогічний механізм проектування свого життя особистG
істю включає в себе: формування образу «Я», формування індивідуальноG
особистісної картини світу, усвідомлення людиною свого життєвого признаG
чення, формулювання свого життєвого кредо, визначення стратегічних житG
тєвих цілей, осмислення особистістю своєї життєвої перспективи.

3. Існують певні внутрішні умови життєвого проектування – власне зуG
силля, які докладає людина у творенні свого життя, та зовнішні умови –
індивідуальні філогенетичні програми, певні життєві цикли від народження
до старості, неминуча послідовність у зміні вікових стадій. Успішність цього
процесу зумовлюється здібностями, якими володіє людина в галузі життєттG
ворення.

Ймовірнісна модель побудови свого життя особистістю включає в себе субG
’єктноGвіднесені та об’єктноGвіднесені компоненти  а також компонент суG
перGревізії, як елемент поглибленої саморефлексії свого проекту особистістю.
Ця модель не є остаточною і передбачає відкритість щодо змін для індивідуG
ального застосування.
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В статье рассматриваются психолого&педагогические осно&

вы художественно&эстетического развития дошкольников; рас&
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activity».
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Національна доктрина розвитку освіти передбачає в одному із своїх
розділів:

G розумовий розвиток дітей, розвиток пам’яті, уваги, мислення, уяви,
допитливості, захоплень;

G започаткування основ трудового виховання;
G залучення дітей до культури, мистецтва;
G психологічну підготовку дітей до навчання у школі, забезпечення пізнаG

вальної активності, розвиток творчих і художніх здібностей в ігровій та інших
видах дитячої діяльності [8, с. 4G9].

У Законі України «Про дошкільну освіту» зосереджена увага на формуG
ванні особистості дитини, розвитку її творчих здібностей, набуття нею соцG
іального досвіду.

У педагогіці поняття «діяльність» визначається як «спосіб буття людини у
світі, здатність її вносити в дійсність зміни». Основні компоненти діяльності:
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суб’єкт з його потребами: мета, відповідно до якої перетворюється предмет в
об’єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації мети; результат діяльG
ності. Загальним засобом діяльності є сукупність знарядь праці, створених
людьми, G техніка і технологія. Універсальним предметом діяльності є прироG
да й суспільство, а її загальним наслідком – олюднена природа [1, с. 98].

Проблеми художнього виховання та організації різних видів художньоGесG
тетичної діяльності досліджувалися багатьма вченими в різних напрямах. ЗокG
рема, вивчалися: розвиток художньої творчості дітей (Н.Ветлугіна); художній
образ у різних видах дитячої творчої діяльності (Н.Ветлугіна, І.ДжержинсьG
ка, В.Єзикеєва, Т.Казакова, Н.Карпинська, Н.Сакуліна, Л.Фурмина та ін.).

У педагогіці художнє виховання розуміється, як складова естетичного виG
ховання; формування засобами мистецтва естетичного сприймання, розвиG
ток художньоGтворчих здібностей людини в різноманітних галузях мистецтG
ва, потреба вносити в життя прекрасне [1, с. 354].

Метою художнього виховання педагогіка висуває процес розвитку інтересу
до мистецтва, формування в людини вміння сприймати, розуміти та оцінюваG
ти твори мистецтва, естетичної свідомості (смаків, поглядів, потреб) тощо.

Художнє виховання здійснюється в дошкільних закладах двома шляхаG
ми: а) шляхом виховання здатності естетично сприймати явища дійсності як
безпосередньо в довкіллі, в житті, так і через твори мистецтва; б) шляхом
діяльності, пов’язаної з мистецтвом: співи, танці, читання віршів, розповіG
дання казок, ігриGдраматизації, малювання, ліплення [11].

Обидва ці шляхи, як зазначала Н.Ветлугіна, тісно пов’язані між собою.
Розвиток здатності до художнього сприймання викликав необхідність знайG
омити дітей з різними видами мистецтва; розвиток здатності до творчої діяльG
ності, яка не можлива без уміння сприймати твори мистецтва, повинно виG
ховуватися з раннього віку.

Так, Н.Ветлугіна, розробила теоретичні позиції дитячої творчості, які розG
глядала як у зв’язку із «зрілим мистецтвом», так і в сенсі педагогічно зумовG
леного явища. Сам термін «дитяча творчість» учена використовувала переG
важно для дітей старшого дошкільного віку. Водночас вона зауважувала, що
в дітей 2G5 років виникають передумови до продуктивної творчості, тобто
спостерігається «виникнення елементів художньоGобразного втілення в маG
люнку, гріGдраматизації, розповіді, пісні» [13, с. 34].

Проблема дитячої художньої творчості впродовж довгого часу була дисG
кусійною. Одні вчені відстоювали думку про те, що джерела творчості схоG
вані у внутрішніх резервах організму, вони є вродженими, передаються у
спадковість і виявляються спонтанно. Відтак, процес розвитку творчих здібноG
стей, на думку окремих зарубіжних учених, є некерованим і педагогам не
слід втручатися в цей процес. Такого погляду дотримувались А.БакушинсьG
кий, К.Венцель та ін.

Низка вчених (Н.Ветлугіна, Л.Виготський, Н.Сакуліна, Є.Фльорина та
ін.), навпаки, відстоювали думку щодо необхідності розвитку дитячої творG
чості під керівництвом педагога дошкільного навчального закладу.

Поняття «творчість» широко використовується у повсякденному житті та
в науковій літературі. Проте наявні відсутнє одностайне його визначення. ПоG
няття «творчість» тлумачиться таким чином:

творчість – це діяльність людини, що породжує щось нове, ніколи раніше не
існуюче [9, с. 185]; творчість є вищою формою активності та самодіяльності
людини [10, с. 215]; творчість – високосвідома діяльність людини, спрямоG
вана на створення нових продуктів матеріальної і духовної культури, які маG
ють суспільноGісторичну цінність [12, с. 352]; творчість це суто людська
діяльність; це не лише створення суспільно значущого продукту, творчістю
можна назвати всі ті «відкриття», які людина робить особисто для себе; творG
чими є майже всі психічні процеси, за винятком, може автоматизованих дій
[5, с. 3G10]; творчість – це потреба в самоактуалізації, повній і вільній реалG
ізації своїх здібностей та життєвих можливостей [6].

Аналізуючи наведені визначення, доходимо висновку, що творчість – це
людська діяльність, у процесі якої особистість, задовольняючи потреби в реG
алізації своїх здібностей, створює нові знання, об’єкти, схеми поведінки,
робить власні «відкриття». Слід зауважити, що «нове» стосується тільки конкG
ретно взятої людини, захопленої творчим процесом, оскільки не все нове для
певної людини є таким для людської культури, накопиченої у результаті сусG
пільноGісторичного розвитку людства. Отже, йдеться про відносний харакG
тер нового, оскільки воно може мати елементи вже відомого в незвичному
поєднанні чи способі використання.

У психологоGпедагогічній літературі зазначається, що творчість як складG
на інтегративна діяльність має свою структуру й включає в себе:

G процеси творчої діяльності (постановка задачі; формулювання задуму;
реалізація задуму); продукт творчої діяльності.

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку безпосередньо пов’яG
заний із таким психічним процесом, як уява.

Уява &  це процес побудови образу продукту діяльності ще до його виникG
нення, а також створення програми поведінки в тих випадках, коли проG
блемна ситуація характеризується невизначеністю. Це процес створення
людиною образів, об’єктів на основі попереднього досвіду. У психічному житті
дитини уява відіграє важливу роль, оскільки в цьому віці вона є особливо
рухливою. За правильного розумового виховання уява не відволікає свідомість
від дійсності, а допомагає процесу її пізнання. Тому педагог повинен створюG
вати дітям основу для яскравих вражень, виховувати здатність і прагнення
до творчих задумів та їх реалізації.

У психології розрізняють пасивну та активну уяву. Пасивною називаG
ють уяву, що виникає «сама по собі», без встановлення спеціальної мети [7].
Активна уява спрямована на розв’язання певних завдань. Залежно від хаG
рактеру цих завдань вона поділяється на репродуктивну (або відтворю&
вальну) і продуктивну (або творчу).

Репродуктивна уява характеризується тим, що створює образи, які
відповідають опису. Коли відтворюються образи об’єктів, для яких важливе
значення мають просторові характеристики, йдеться про просторову уяву.

Продуктивна уява, на відміну від відтворювальної, передбачає самостійне
створення нових образів, що реалізуються в оригінальних та вартісних продукG
тах діяльності. Продуктивна уява є невід’ємним елементом творчої діяльності.

Дослідження О. М. Дьяченко свідчать, що уява дитини розвивається поG
ступово, паралельно з накопиченням нею певного досвіду. Всі образи уяви,
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суб’єкт з його потребами: мета, відповідно до якої перетворюється предмет в
об’єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації мети; результат діяльG
ності. Загальним засобом діяльності є сукупність знарядь праці, створених
людьми, G техніка і технологія. Універсальним предметом діяльності є прироG
да й суспільство, а її загальним наслідком – олюднена природа [1, с. 98].

Проблеми художнього виховання та організації різних видів художньоGесG
тетичної діяльності досліджувалися багатьма вченими в різних напрямах. ЗокG
рема, вивчалися: розвиток художньої творчості дітей (Н.Ветлугіна); художній
образ у різних видах дитячої творчої діяльності (Н.Ветлугіна, І.ДжержинсьG
ка, В.Єзикеєва, Т.Казакова, Н.Карпинська, Н.Сакуліна, Л.Фурмина та ін.).

У педагогіці художнє виховання розуміється, як складова естетичного виG
ховання; формування засобами мистецтва естетичного сприймання, розвиG
ток художньоGтворчих здібностей людини в різноманітних галузях мистецтG
ва, потреба вносити в життя прекрасне [1, с. 354].

Метою художнього виховання педагогіка висуває процес розвитку інтересу
до мистецтва, формування в людини вміння сприймати, розуміти та оцінюваG
ти твори мистецтва, естетичної свідомості (смаків, поглядів, потреб) тощо.

Художнє виховання здійснюється в дошкільних закладах двома шляхаG
ми: а) шляхом виховання здатності естетично сприймати явища дійсності як
безпосередньо в довкіллі, в житті, так і через твори мистецтва; б) шляхом
діяльності, пов’язаної з мистецтвом: співи, танці, читання віршів, розповіG
дання казок, ігриGдраматизації, малювання, ліплення [11].

Обидва ці шляхи, як зазначала Н.Ветлугіна, тісно пов’язані між собою.
Розвиток здатності до художнього сприймання викликав необхідність знайG
омити дітей з різними видами мистецтва; розвиток здатності до творчої діяльG
ності, яка не можлива без уміння сприймати твори мистецтва, повинно виG
ховуватися з раннього віку.

Так, Н.Ветлугіна, розробила теоретичні позиції дитячої творчості, які розG
глядала як у зв’язку із «зрілим мистецтвом», так і в сенсі педагогічно зумовG
леного явища. Сам термін «дитяча творчість» учена використовувала переG
важно для дітей старшого дошкільного віку. Водночас вона зауважувала, що
в дітей 2G5 років виникають передумови до продуктивної творчості, тобто
спостерігається «виникнення елементів художньоGобразного втілення в маG
люнку, гріGдраматизації, розповіді, пісні» [13, с. 34].

Проблема дитячої художньої творчості впродовж довгого часу була дисG
кусійною. Одні вчені відстоювали думку про те, що джерела творчості схоG
вані у внутрішніх резервах організму, вони є вродженими, передаються у
спадковість і виявляються спонтанно. Відтак, процес розвитку творчих здібноG
стей, на думку окремих зарубіжних учених, є некерованим і педагогам не
слід втручатися в цей процес. Такого погляду дотримувались А.БакушинсьG
кий, К.Венцель та ін.

Низка вчених (Н.Ветлугіна, Л.Виготський, Н.Сакуліна, Є.Фльорина та
ін.), навпаки, відстоювали думку щодо необхідності розвитку дитячої творG
чості під керівництвом педагога дошкільного навчального закладу.

Поняття «творчість» широко використовується у повсякденному житті та
в науковій літературі. Проте наявні відсутнє одностайне його визначення. ПоG
няття «творчість» тлумачиться таким чином:

творчість – це діяльність людини, що породжує щось нове, ніколи раніше не
існуюче [9, с. 185]; творчість є вищою формою активності та самодіяльності
людини [10, с. 215]; творчість – високосвідома діяльність людини, спрямоG
вана на створення нових продуктів матеріальної і духовної культури, які маG
ють суспільноGісторичну цінність [12, с. 352]; творчість це суто людська
діяльність; це не лише створення суспільно значущого продукту, творчістю
можна назвати всі ті «відкриття», які людина робить особисто для себе; творG
чими є майже всі психічні процеси, за винятком, може автоматизованих дій
[5, с. 3G10]; творчість – це потреба в самоактуалізації, повній і вільній реалG
ізації своїх здібностей та життєвих можливостей [6].

Аналізуючи наведені визначення, доходимо висновку, що творчість – це
людська діяльність, у процесі якої особистість, задовольняючи потреби в реG
алізації своїх здібностей, створює нові знання, об’єкти, схеми поведінки,
робить власні «відкриття». Слід зауважити, що «нове» стосується тільки конкG
ретно взятої людини, захопленої творчим процесом, оскільки не все нове для
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У психологоGпедагогічній літературі зазначається, що творчість як складG
на інтегративна діяльність має свою структуру й включає в себе:

G процеси творчої діяльності (постановка задачі; формулювання задуму;
реалізація задуму); продукт творчої діяльності.

Розвиток творчих здібностей дітей дошкільного віку безпосередньо пов’яG
заний із таким психічним процесом, як уява.

Уява &  це процес побудови образу продукту діяльності ще до його виникG
нення, а також створення програми поведінки в тих випадках, коли проG
блемна ситуація характеризується невизначеністю. Це процес створення
людиною образів, об’єктів на основі попереднього досвіду. У психічному житті
дитини уява відіграє важливу роль, оскільки в цьому віці вона є особливо
рухливою. За правильного розумового виховання уява не відволікає свідомість
від дійсності, а допомагає процесу її пізнання. Тому педагог повинен створюG
вати дітям основу для яскравих вражень, виховувати здатність і прагнення
до творчих задумів та їх реалізації.

У психології розрізняють пасивну та активну уяву. Пасивною називаG
ють уяву, що виникає «сама по собі», без встановлення спеціальної мети [7].
Активна уява спрямована на розв’язання певних завдань. Залежно від хаG
рактеру цих завдань вона поділяється на репродуктивну (або відтворю&
вальну) і продуктивну (або творчу).

Репродуктивна уява характеризується тим, що створює образи, які
відповідають опису. Коли відтворюються образи об’єктів, для яких важливе
значення мають просторові характеристики, йдеться про просторову уяву.

Продуктивна уява, на відміну від відтворювальної, передбачає самостійне
створення нових образів, що реалізуються в оригінальних та вартісних продукG
тах діяльності. Продуктивна уява є невід’ємним елементом творчої діяльності.

Дослідження О. М. Дьяченко свідчать, що уява дитини розвивається поG
ступово, паралельно з накопиченням нею певного досвіду. Всі образи уяви,
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якими б чудернацькими вони не були, засновані на тих уявленнях і враженG
нях, які ми отримуємо в реальному житті. Отже, потенціал уяви залежить
від обсягу та різноманітності досвіду. Саме тому уява дитини здебільшого є
біднішою за уяву дорослого. У неї життєвий досвід обмеженіший, а отже, є
менше матеріалу для фантазії. В житті малюка уява виконує іншу функцію,
ніж у житті дорослого. За її допомогою діти пізнають навколишній світ і саG
мих себе. Уяву дитини потрібно розвивати з дитинства, і найбільш чутливий,
«сенситивний» період для такого розвитку – це дошкільний вік. «Уява, G зазG
начає О. М. Дьяченко, G це ніби той чутливий музичний інструмент, опануG
вання якого відкриває можливості самовираження, вимагає від дитини знаG
ходження і виконання власних задумів та бажань» [3, с. 3G4].

Таким чином, така людська діяльність, як творчість, неповноцінно реалG
ізується на етапі дошкільного дитинства. Водночас однією з базисних харакG
теристик випускника дошкільного закладу виступає креативність.

«Креативність» (від лат. creation – творення) у дошкільній педагогіці  розG
глядається як характеристика творчого потенціалу особистості. За словниG
ком термінів «Дошкільна освіта» «креативність – це рівень творчої обдароваG
ності, здатності до творчості, що складає досить стійку характеристику осоG
бистості» [2]. Отже, поняття «творчість» та «креативність» характеризують
особистість. Розвиток креативності – один з найдоступніших шляхів для того,
щоб малюк, пізнаючи довкілля, зміг самоствердитися, самовиразити себе
як особистість. Креативність виявляється в різних видах дитячої діяльності,
особливо художньоGестетичній.

Таким чином, художньоGестетичну діяльність дошкільників розуміємо як
активну позицію суб’єкта, що спрямована на взаємодію з довкіллям через
природу, мистецтво, за допомогою образотворчої діяльності, художньої праці
тощо з метою задоволення потреб самовираження свого внутрішнього світу.
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до здоров’язбережувальної професійної діяльності в загально&
освітній школі.

Встановлено, що формування підготовленості майбутнього
вчителя до здоров’язбережувальної роботи передбачає інтегра&
цію змісту основ фізкультурно&оздоровчої роботи у зміст дис&
циплін професійно&педагогічного циклу і педагогічної практики та
спрямовано на формування у студентів системи наукових знань
з  здоров’язбережувальної діяльності.
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ВИВЧЕННЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІН ПРОФЕСІЙНОЇ ТА
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ

КУЛЬТУРИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ УЧНІВ
УДК: 378.013+372+613.7+613.711

ББК: 74.58+75.151+51.1
Джуринський П.Б.

У статті досліджено зміст дисциплін циклу професійної та
практичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури
до здоров’язбережувальної професійної діяльності в загально&
освітній школі.

Встановлено, що формування підготовленості майбутнього
вчителя до здоров’язбережувальної роботи передбачає інтегра&
цію змісту основ фізкультурно&оздоровчої роботи у зміст дис&
циплін професійно&педагогічного циклу і педагогічної практики та
спрямовано на формування у студентів системи наукових знань
з  здоров’язбережувальної діяльності.

Ключові слова: професійна підготовка, практична підготов&
ка, здоров’язбережувальна діяльність, програма, навчальний
план, фізкультурно&оздоровча робота.

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ДИСЦИПЛИН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
И ПРАКТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ БУДУЩИХ

УЧИТЕЛЕЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ К
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ УЧЕНИКОВ

Джуринский П.Б.
В статье исследовано содержание дисциплин цикла профес&

сиональной и практической подготовленности будущих учите&
лей физической культуры к здоровьесохраняющей профессиональ&
ной деятельности в общеобразовательной школе.

Выявлено, что формирование подготовленности будущего
учителя к здоровьесохраняющей работе предполагает интегра&
цию содержания основ физкультурно&оздоровительной работы
в содержание дисциплин профессионально&педагогического цик&
ла и педагогической практики и направлено на формирование у
студентов системы научных знаний по здоровьесбережению.

Ключевые слова: профессиональная подготовка, практичес&
кая подготовка, здоровьесберегающая деятельность, програм&
ма, учебный план, физкультурно&оздоровительная работа.




