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УДК 37.013:613
Наталія П’ясецька, Валентина Білан

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 
ДО ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

В статті розглядаються питання формування валеологічної 
готовності майбутнього вчителя до проведення освітньої роботи в 
шкладах освіти. Становлення інтелектуальної цілісності особистості -  
процес багатоаспектний, вирішальна роль у  ньому належить освіті і 
навчанню, що переконливо доведено дослідженням. Розвиток особистості 
майбутнього вчителя пов ’язаний з якісно відмінною від традиційної 
педагогічною технологією. Вона передбачає реалізацію особистісно- 
діяльнісного підходу як провідної стратегії валеологізації педагогічної 
освіти. Діяльність є тим механізмом, який дозволяє перетворити 
сукупність зовнішніх впливів у  власне розвиваючі новоутворення 
особистості вчителя.

Ключові слова: валеологія, освіта, навчання, виховання, валеологічна 
освіта, діяльність, проблемні ситуації, валеологічна культура.

В статье рассматриваются вопросьі формирования 
валеологического готовности будущего учителя к проведений»
образовательной работьі в учебньїх заведениях. Становление
интеллектуальной целостности личности -  процесе многоаспектньїй, 
решающая роль в нем принадлежит образованию и обучению, что докачано 
исследованием. Развитие личности будущего учителя связан с качественно 
отличной от традиционной педагогической технологии. Она 
предусматривает реализацию личностно-деятельностного подхода как 
ведущей стратегии валеологизации педагогического образования. 
Деятельность являетея тем механизмом, которьій позволяет превратить 
совокупность внешних воздействий в собственное развивающие 
новообразования личности учителя.

Ключевьіе слова: валеология, образование, обучение, воспитание, 
валеологическая образование, деятельность, проблемние ситуации, 
валеологическая культура.
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охоплюють змістові характеристики її формування на етапі допрофесійної 
освіти і на етапі професійного удосконалення в умовах міського і сільського 
педагогічного соціумів; визначення взаємодії і взаємопроникнення фізичної 
і тілесної культури в їх різноманітних формах проявів, екологічної 
культури, естетичної культури на рівнях індивіда і суспільства.
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