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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ, СПОРТУ ТА РЕАБІЛІТАЦІЇ
У статті розглядається проблема формування здоров’язбережувальної
компетентності майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації та пошуки
її вирішення. Актуальність дослідження, виявлені недоліки, суперечності, соціальнопедагогічне значення та недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості
питань формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної
культури, спорту та реабілітації під час практики дали змогу виявити проблему і зумовили
вибір теми дослідження. Надається визначення науковцями поняття «здоров’язбережувальна компетентність». Під здоров’язбережувальною компетентністю розуміємо високий
рівень майстерності виконання особистістю здоров’язбережувальної діяльності, що
характеризується глибокими знаннями щодо збереження та зміцнення здоров’я, можливість
вільного володіння здоров’язбережувальною діяльністю та відповідними компетенціями.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, майбутні фахівці фізичної
культури, спорту та реабілітації, здоров’язбережувальна діяльність, здоровий спосіб
життя, компетенції.
Постановка проблеми. Теоретичні та практичні питання здоров’язбереження задекларовано на
законодавчому рівні. Зокрема, до складу нормативно-правової бази, що визначає процесуальні виміри
професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації належать Закони
України «Про вищу освіту» (2014 р.), Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012–2021 рр.
(2012 р.), Концепція Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український вимір» на 2012-2020
роки (2011 р.), які декларують правові та світоглядні основи організації професійної підготовки нової
генерації фахівців ЗВО, які зможуть забезпечити на основі засобів фізичного виховання високий рівень
сформованості здоров’язбережувальної компетентності як собі, так і своїм вихованцям.
На сучасному етапі розвитку суспільства проблема здоров’я людини є об’єктом дослідження в
багатьох галузях науки. Зокрема, фундаментальну основу у вирішенні проблем здоров’я людини
становлять дослідження, що здійснювалися за такими основними напрямами: філософським –
формування світогляду про феномен людини як діалектичну єдність матеріального і духовного,
біологічного і соціального, особистого і суспільного (В. Волков, В. Казначеєв та ін.); медико-біологічним –
погляд на природу здоров’я як цілісне явище (М. Амосов, М. Безруких, Ю. Бойчук, О. Міхеєнко та ін.);
розгляд закономірностей фізичного розвитку як важливого чинника здоров’я (Н. Бєлікова,
Н. Завидівська, Л. Сущенко та ін.); валеологічним – інтегративна галузь знань про індивідуальне
здоров’я людини та здоровий спосіб життя (Г. Апанасенко, І. Брехман, В. Горащук, В. Петленко та ін.);
психологічним – вивчення психоемоційних аспектів здоров’я людини (А. Маслоу, Е. Чарлтон та ін.);
педагогічному – дослідження різних аспектів сприятливого для здоров’я освітнього середовища
(Н. Башавець, С. Гаркуша, П. Джуринський, Б. Долинський, Г. Мешко, Ю. Палічук, О. Плахотнік та ін.).
Утім, результати аналізу теоретичного та практичного досвіду підготовки професійних кадрів свідчать,
що в педагогічній науці залишаються недостатньо дослідженими теоретико-методологічні аспекти
професійної підготовки фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації щодо формування їх
здоров’язбережувальної компетентності, яка є важливою складовою їх фахової компетентності.
Дослідження сучасного стану розробленості зазначеного напряму дало змогу виявити наявні
суперечності: 1) на концептуальному рівні сучасної освіти: між об’єктивною потребою людини у
гарному здоров’ї як найвищій загальнолюдській цінності і недостатній націленості навчальних та
робочих програм на формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної
культури, спорту та реабілітації; між потенційними можливостями вищої педагогічної школи у
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забезпеченні якісної професійної підготовки фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації і
недостатньою їх реалізацією через відсутність теоретико-методичного забезпечення навчального
процесу; 2) на соціально-педагогічному рівні: між потребами у вихованні здорового покоління і
недостатнім рівнем усвідомлення молоддю власної відповідальності за стан свого здоров’я; між
соціальним замовленням суспільства на збереження здоров’я громадян і недостатнім залученням до
цього процесу належним чином підготовлених фахівців; 3) на науково-методичному рівні: між
потребами суспільства у фахівцях, здатних кваліфіковано здійснювати здоров’язбережувальну
діяльність, і недостатньою розробленістю концептуальних теоретико-методичних засад їх підготовки
згідно з сучасними вимогами до кваліфікації професійних кадрів.
Актуальність дослідження, виявлені недоліки, суперечності, соціально-педагогічне значення та
недостатній рівень теоретичної та практичної розробленості питань щодо формування
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації
дали змогу виявити проблему і зумовили вибір теми дослідження.
Метою роботи є аналіз проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх
фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації та пошуки її вирішення під час навчально-виховного
процесу. Основними методами дослідження є методи, які регулюють світоглядну орієнтацію студентів;
методи організації здоров’язбережувальної діяльності; методи стимулювання здоров’язбережувальної
діяльності; контролю за ефективністю виховних дій; самовиховання.
Результати дослідження. Для нашого дослідження важливими є визначення науковцями поняття
«здоров’язбережувальна компетентність». Д. Воронін здоров’язбережувальну компетентність розглядає
як інтегральну рису особистості, що виявляється у здатності організувати й регулювати власну
здоров’язбережувальну діяльність; оцінювати свою поведінку; зберігати та реалізовувати власні
здоров’язбережувальні позиції, виходячи з особисто усвідомлених і засвоєних моральних норм та
принципів [5]. На думку Н. Тамарської, вона виявляється у проведенні профілактичних заходів та
застосуванні здоров’язбережувальних технологій людьми, які обізнані в законах процесу
здоров’язбереження [10], та пов’язана з готовністю вести здоровий спосіб життя у фізичній, соціальній,
психічній та духовній сферах. В. Ірхін зауважує, що здоров’язбережувальна компетентність передбачає
наявність валеологічних знань людини, які втілюються у її особистісно обумовленій соціальнопрофесійній життєдіяльністі [6]. Н. Бєлікова під здоров’язбережувальною компетентністю визначає
«інтегративну якість особистості майбутнього фахівця, яка має складну системну організацію і виступає
як сукупність, взаємодія і взаємопроникнення мотиваційного, когнітивного і діяльнісного компонентів»,
до її показників належить «уявлення про здоров’я, про чинники, що впливають на здоров’я та про
здоровий спосіб життя; значущість здоров’я як загальнолюдської цінності; вміння відстежувати і
фіксувати позитивні та негативні зміни у стані власного здоров’я і здоров’я оточуючих; уміння складати
ефективну і дієву програму збереження власного здоров’я на основі моделі уявлення про себе як про
здорову людину; уміння складати ефективну і дієву програму збереження та відновлення здоров’я»
володіння різними здоров’язбережувальними технологіями та ін. [4, с. 164].
Сутність означеної компетентності «полягає в оволодінні спеціальними валеологічними знаннями,
розвинутості життєвих умінь і навичок щодо ведення здорового способу життя, а також у сформованості
свідомого ставлення дітей до власного здоров’я та його збереження» зазначають О. Аксьонова та
Т. Бабко [1, с. 156].
Науковці Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина та ін. [7] поняття «здоров’язбережувальна компетентність» трактують як властивості особистості, спрямовані на збереження власного фізичного, соціального,
психічного й духовного здоров’я, а також здоров’я людей, які їх оточують; міжособистісна,
міжкультурна та соціальна компетентності, що озброюють особистість знаннями, як бути здоровою для
повноцінної активної участі в житті та соціумі і ґрунтується на особистісно-орієнтованому підході,
формуючи культуру пошуку, культуру праці, захопленість, дослідницький стиль, упевненість,
самостійність, ініціативність, творчість.
В. Ірхін акцентує увагу, що здоров’язбережувальна компетентність передбачає наявність
валеологічних знань, умінь та навичок, а також способи їх реалізації в діяльності, спрямованої на
виховання здорової особистості [6].
Т. Овчинікова проблему компетентності розглядає крізь призму усвідомленого ставлення
особистості до власного здоров’я: ставлення до власного тіла як оболонки внутрішніх органів та систем
(субсфера компетентності Я-фізичне), до свого внутрішнього духовного життя (субсфера компетентності
Я-психічне), до здоров’я інших людей, ровесників (субсфера компетентності Я-соціальне), до
навколишньої дійсності, до себе (Я-духовне) [9]. Означений підхід пояснюється складною структурою
поняття «здоров’я», до якого входять такі складові, як: фізична, психічна, духовна та соціальна. Таким
чином сформованість означеної компетентності є важливою передумовою особистісного становлення та
усвідомлення себе фізично, психічно, духовно та соціально здоровим.
На думку зазначених учених, складовою здоров’язбережувальної компетентності є «компетенції
здоров’язбереження». Г. Мешко визначає компетенції здоров’язбереження педагога як певні внутрішні,
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потенційні, психологічні новоутворення, які виявляються через знання, уявлення, програми дій, уміння,
системи цінностей і ставлення щодо збереження і зміцнення свого професійного здоров’я, здоров’я
учнів, гармонізації внутрішнього світу та виявляються у компетентності фахівця [8]. Доходимо висновку,
що більшість науковців дотримуються думки, що поняття «здоров’язбережувальна компетентність»
характеризує, насамперед, рівень знань, умінь та навичок щодо здоров’язбереження, аналіз результатів
цієї діяльності, ведення та оцінку власного здорового способу життя.
Ми вважаємо, що здоров’язбережувальна компетентність студента характеризується такими
здоров’язбережувальними компетенціями, що передбачають особисте ставлення до предмету діяльності:
теоретичною, яка виявляється у теоретико-методичних, організаційних та нормативно-законодавчих
знаннях щодо здоров’язбереження; практичною, що виявляється в уміннях і навичках діагностування та
контролю стану свого здоров’я, організації, регуляції й управління процесом власного
здоров’язбереження. А здоров’язбережувальними компетенціями є сукупність відповідних знань, умінь і
навичок людини, які є необхідними для здійснення ефективної здоров’язбережувальної діяльності.
З огляду на зазначене, під здоров’язбережувальною компетентністю розуміємо високий рівень
майстерності виконання особистістю здоров’язбережувальної діяльності, що характеризується глибокими знаннями щодо збереження здоров’я, можливість вільного володіння здоров’язбережувальною
діяльністю та відповідними компетенціями щодо фізичного, ментального та соціального рівнів здоров’я.
Вона супроводжується переконаністю у важливості організації власних здоров’язбережувальних дій,
позитивним ставленням до них, умінням використовувати здоров’язбережувальні технології під час
навчальної діяльності, самостійних занять фізичними вправами та активного відпочинку [2; 3].
Дослідження здійснювалося впродовж 2018–2019 років. Основна експериментальна робота
проводилася в Державному закладі «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені
К. Д. Ушинського». Всього дослідженням було охоплено 74 студента.
Методи дослідження: теоретичні: науковий аналіз основних понять дослідження; теоретичний
аналіз і синтез філософської, психолого-педагогічної, навчально-методичної, наукової літератури,
нормативно-правових документів у галузі освіти та охорони здоров’я, інтернет-ресурсів, системний і
функціональний аналіз; емпіричні: педагогічне спостереження, опитування, бесіда, анкетування,
тестування, аналіз стану досліджуваної проблеми; методи математичної статистики: кількісний та
якісний аналіз результатів педагогічного експерименту, визначення за  – критерієм Колмогорова–
Смирнова і критерієм однорідності  2 для виявлення достовірності відмінностей експериментальних
показників до і після експерименту.
На заняттях студенти ЕГ 2 курсу під час практичних занять з дисципліни «Теорія і методика
спортивно-масової роботи» виконували проблемні ситуативні завдання, творчі завдання, дискусії,
імітаційне моделювання з питань здоров’язбережувальної діяльності, застосовували різноманітні ділові
та рольові ігри, тренінги, проекти, презентації («Рекламне агентство здоров’я», «Чарівні дзеркала»,
«Машина часу», «Прес-конференція», «Суд», «Студентська рада за захист здоров’я», мозковий штурм
«Як зберегти здоров’я в сучасних умовах довкілля», «Чи є здоров’я важливою життєвою цінністю?» та
ін.), педагогічні плакати (малювали за запропонованою проблемною темою, наприклад, «Булінг:
викладач і студент», «Студент та адміністрація навчального закладу», «Студент і його група», «Студент і
батьки», «Студент і суспільство»), потім їх захищали, окреслювали вихід із проблеми та обговорювали
його, згодом студенти обмінювалися плакатами та готували твір за незнайомим плакатом, складали
кросворди з проблеми здоров’язбереження, наприкінці заняття писали есе з окресленого на занятті
питання, готували реферати з проблеми здоров’язбереження, що допомагало їм усвідомити здобуту
інформацію та висловити власні роздуми з теми під впливом отриманої інформації. Це сприяло
формуванню здоров’язбережувальної компетентності, особистому усвідомленню в необхідності
здоров’язбережувальної діяльності, прагненню до пізнання й розширення знань, орієнтації студентів
на здатність творчо працювати в нових економічних умовах лише конкурентоспроможному
професіоналові.
На прикінцевому етапі дослідної роботи діагностовано рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури ЕГ та КГ. Порівняння результатів
зазначеного діагностування на початку та наприкінці експерименту подано в таблиці 1.
Як свідчать дані таблиці 1, після експерименту за всіма критеріями на низькому рівні перебували
22 % респондентів (КГ), що на 4 % менше, ніж на початку експерименту, та 7 % студентів (ЕГ), що на
24 % менше від початку експерименту. На середньому рівні зафіксовано в контрольній групі 33 %
респондентів, що на 3 % менше, ніж за вихідної діагностики, та в експериментальній групі 21 %
студентів, що на 16 % менше за початок експерименту. На достатньому рівні діагностовано в КГ 28 %
респондентів (на 1 % більше від початку) та в ЕГ – 40 % студентів (покращення на 20 %). На високому
рівні виявлено в КГ 17 % студентів (було 11 %) та в ЕГ 32 % досліджуваних (було 12 %). Одержані
результати засвідчили суттєві позитивні зрушення в показниках респондентів ЕГ і несуттєві в КГ. Аналіз
результатів дослідження за допомогою методів математичної статистики (згідно з розрахунками за
 – критерієм Колмогорова–Смирнова) і критерієм однорідності  2 ) довів статистичну значущість
результатів, одержаних в ЕГ, на відміну від результатів, отриманих у КГ.
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Таблиця 1
Рівні сформованості здоров’язбережувальної компетентності
майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та реабілітації КГ та ЕГ (у %)
Рівні
сформованості
Високий
Достатній
Середній
Низький

Відсоток студентів
Наприкінці експерименту
На початку експерименту
ЕГ
КГ
ЕГ
КГ
32
17
12
11
40
28
20
27
21
33
37
36
7
22
31
26

Висновки. Таким чином, під час вивчення навчальних дисциплін, які мають безпосереднє
спрямування на формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців фізичної
культури, спорту та реабілітації, необхідно крім традиційних застосовувати інноваційні методи і
прийоми, засоби та підходи. Перспективи подальших розвідок вбачаємо в вивченні перспективних
шляхів вдосконалення сучасної системи підготовки майбутніх фахівців фізичної культури, спорту та
реабілітації у закладах вищої освіти.
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THE PROBLEM OF HEALTHCARE-SAVING COMPETENCE FORMATION
FOR FUTURE SPECIALISTS IN PHYSICAL CULTURE, SPORTS AND REHABILITATION

The article describes the problem of formation of healthcare-saving competence of future
specialists of physical culture, sports and rehabilitation and searches for its solution. The urgency
of the research, the revealed shortcomings, contradictions, socio-pedagogical significance and
insufficient level of theoretical and practical development of issues of formation of health-saving
competence of future specialists of physical culture, sports and rehabilitation during the practice
allows to identify the problem and determine the choice of the topic of research.
The definition of "health-saving competence" is defined by scientists. Most scholars believe
the concept of "health-preserving competence" is primarily characterized by the level of
knowledge, skills and abilities in health preservation, analysis of the results of this activity, the
conduct and assessment of their own healthy lifestyle.
Under the healthcare-saving competence, we understand the high level of excellence in the
personality of health-saving activity, characterized by deep knowledge about the preservation and
strengthening of health, the possibility of free possession of healthcare-saving activities and
relevant competences. It is accompanied by a belief in the importance of organizing their own
health-saving actions, a positive attitude to them, the ability to use health-saving technologies
during training activities, independent exercises and active recreation.
Key words: health-saving competence, future specialists of physical culture, sports and
rehabilitation, health-saving technologies, health-saving activity, healthy lifestyle, competencies,
physical exercises, state of own health.
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