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СУТНІСТЬ І КЛАСИФІКАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ 

ПЕДАГОГІВ І ПРАЦІВНИКІВ 

Уточнено сутність ключових понять за темою дослідження. Встановлено місце 
здоров’язберігальної компетентності у професійній діяльності майбутніх соціальних педагогів і 
працівників. Підвищення рівня здоров’язберігальної компетентності студентів розглянуто як 
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одне із пріоритетних завдань професійної підготовки у вищих навчальних закладах (ВНЗ). На 
основі теоретичних положень проаналізованих досліджень визначено організаційно-педагогічні, 
психолого-педагогічні і методичні умови формування здоров’язберігальної компетентності 
майбутніх соціальних педагогів і працівників під час їх професійної підготовки. Обґрунтовано, що 
врахування зазначених груп педагогічних умов у професійній підготовці майбутніх соціальних 
педагогів і працівників підвищить рівень їх здоров’язберігальної компетентності, а саме: прийняття 
студентами ролі здоров’язберігальної компетентності у досягненні професійної мети; встановлення 
взаємозв’язків між вивченням навчальних предметів здоров’язберігального спрямування з фаховою 
діяльністю; усвідомлення необхідності дотримання основних правил здоров’язберігання; здійснення 
самооцінки, самоаналізу щодо рівня власної здоров’язберігальної компетентності. 

Ключові слова: здоров’язберігальна компетентність, соціальний педагог, соціальний 
працівник, педагогічні умови. 
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СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ И РАБОТНИКОВ 

Уточнена сущность ключевых понятий по теме исследования. Указано место 
здоровьесберегающей компетентности в профессиональной деятельности будущих социальных 
педагогов и работников. Повышение уровня здоровьязберегающей компетентности студентов 
рассматривается как одна из приоритетных задач в профессиональной подготовке в высших 
учебных заведениях. На основе теоретических положений проанализированных исследований 
определены организационно-педагогические, психолого-педагогические и методические условия 
формирования здоровьесберегающей компетентности будущих социальных педагогов и 
работников во время профессиональной подготовки. Обосновано, что учет указанных групп 
педагогических условий в профессиональной подготовке будущих социальных педагогов и 
работников повысит уровень их здоровьезберегающей компетентности, а именно: принятие 
студентами роли здоровьезберегающей компетентности в достижении профессиональных целей; 
установление взаимосвязей между изучением учебных предметов здоровьезберегающего 
направления с исходной профессиональной деятельностью; осознание необходимости соблюдения 
основных правил здоровьезбережения; осуществления самооценки, самоанализа по уровню своей 
здоровьезберегающей компетентности. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, социальный педагог, социальный 
работник, педагогические условия. 
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ЕSSENCE AND CLASSIFICATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS OF 
THE FORMATION OF HEALTH-PRESERVING COMPETENCE OF FUTURE 

SOCIAL PEDAGOGUES AND WORKERS 

The complexity of the process of the formation of health-preserving competence in the future of 
social pedagogues and workers caused by the specifics of their professional activities through: high level 
of responsibility for the development of teenagers belonging to a risk group, active interaction, high 
emotional tension, etc. The presence of the above effects requires the study and solution of the problem 
on both the scientific and the practical levels. In the article it is clarified the essence of key concepts; 
unknown place health-preserving competence in professional activity of future social pedagogue and 
worker; health-preserving competence of students is considered as one of the priorities during training 
in higher educational institutions. The purpose of our study is to determine the select and justify 
pedagogical conditions of health-preserving competence of social pedagogue and worker during study. 
On the basis of theoretical positions it has been analyzed the studies of highlighted pedagogical 
conditions of health-preserving competence of future social pedagogue and worker during training such 
as organizational and pedagogical, psychological and pedagogical and methodological conditions. It 
has been concluded that the professional training of future social pedagogues and workers will raise 
their level of health-preserving competence: taking the role of student health-preserving competence in 
achieving professional goals; the establishment of linkages between the study subjects of health-preserving 
direction with the original professional activities; awareness of the need to respect the basic rules of health-
preserving; implementation of self-esteem, self-awareness on the level of their health-preserving competence. 

Keywords: health-preserving competence, social pedagogue, social worker, pedagogical conditions. 

 
Формування у педагогів здоров’язберігальної компетентності є однією з найважливіших умов 

здоров’язберігальної спрямованості освітнього процесу. Забезпечення здоров’язберігального 
середовища у ВНЗ вимагає вирішення комплексу завдань щодо організаційно-змістового наповнення 
через внесення змін у зміст освіти, форми і методи його здійснення. Нагальною стає реформування 
вищої освіти зі спрямованістю на здоров’язберігання студентів і педагогів. 

Нова якість освіти має забезпечувати створення певних умов організації навчально-виховного 
процесу, який не зашкодить здоров’ю всіх його учасників і буде спрямований на збереження, 
зміцнення і формування здоров’я. Виконання цього завдання вимагає від педагогів застосування певних 
підходів в навчально-виховному процесі для створення у ВНЗ здоров’язберігального середовища. 

Здоров’язберігальний соціальний простір – це сукупність економічних, соціально-
політичних, психологічних, педагогічних, медичних, культурно-духовних умов самореалізації 
особистості щодо збереження, зміцнення індивідуального та суспільного здоров’я, формування 
здорового способу життя [6, с. 52].  

Аналіз наукової літературу з проблем професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і 
працівників показав, що недостатньо уваги приділено формуванню здоров’язберігальної 
компетентності фахівців соціальної сфери. Тому актуальність дослідження зумовлена необхідністю 
визначення та обґрунтування педагогічних умов формування вказаної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів і працівників під час їх фахової підготовки у ВНЗ.  

Дослідженням окремих аспектів збереження здоров’я займалися В. Бобрицька, Ю. Науменко, 
Л. Сущенко (методологічні засади організації здоров’язберігального довкілля, формування здорового 
способу життя), Н. Башавець, Л. Безугла (формування культури здоров’язберігання, організація 
самостійної роботи з формування культури здоров’я), О. Ландо, Е. Шатрова (модель формування 
здоров’зберігальної компетентності майбутніх фахівців). 

Питання педагогічних умов та їх ролі у системі вищої освіти досліджували С. Висоцький, 
Н. Духаніна, О. Повідайчик, Є. Хриков (педагогічні умови в навчально-виховному процесі ВНЗ); 
С. Шехавцова (педагогічні умови формування суб’єктності, професійного становлення майбутніх 
вчителів у фаховій підготовці та позааудиторній навчально-виховній діяльності); П. Джуринський, 
Т. Осадченко, В. Цись, (педагогічні умови розвитку здоров’язберігальної компетентності фахівців і 
застосування у вищій освіті здоров’язберігальних технологій). 

Метою статті є визначення педагогічних умов формування здоров’язберігальної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників під час їх професійної підготовки. 
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Підвищення рівня здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і 
працівників розглядається одним із пріоритетних завдань в процесі професійної підготовки у ВНЗ, 
оскільки в ефективному його виконанні зацікавлені як педагоги, так студенти. 

Здоров’язберігальна компетентність – це риса особистості, що: проявляється у можливості 
зберігати і реалізовувати знання, вміння і навички, спрямовані на здоров’язберігальну діяльність; 
визначається емоційною стійкістю, високою працездатністю, відсутністю тривожності; дає змогу 
поліпшити стійкість до стресових чинників, виробити навички формального й неформального 
спілкування, що сприятиме професійному становленню фахівця соціальної сфери [8, с. 186]. До 
чинників, що негативно впливають на формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх 
соціальних фахівців, відносяться: невідповідальне ставлення студентів до власного здоров’я; нервово-
психічна напруга через нові умови навчання, проживання, темп життя, організація праці та 
відпочинку; несприятливі соціальні та екологічні умови; невміння знаходити вихід зі стресових 
ситуацій; відсутність узгодженості у колективі, наявна конкуренція в ситуаціях, коли результат 
залежить від злагодженості й координації дій усього колективу [13, с. 190].  

Особливістю процесу формування здоров’язберігальної компетентності у майбутніх 
соціальних педагогів і працівників під час їх професійної підготовки є визначення педагогічних умов. 
Теоретичний аналіз педагогічних умов, які би забезпечили ефективну роботу з формування 
здоров’язберігальної компетентності, показав різні підходи і думки у визначенні поняття «педагогічні 
умови». Науковці розглядають педагогічні умови як: сукупність об’єктивних можливостей змісту 
навчання, які забезпечують успішне вирішення поставленого педагогічного завдання [2]; обставини, 
за яких навчальні дисципліни, методика їх викладання, навчання і виховання подані в найкращих 
взаємозв’язках, що дає можливість плідно викладати, з одного боку, а з іншого – успішно навчатися 
[3]; «спеціально сконструйовані обставини, що передбачали усвідомлення необхідності зміцнення і 
збереження здоров’я, оволодіння студентами знаннями, вміннями й навичками здоров’язберігальної 
професійної діяльності і забезпечували результативність навчально-виховного процесу у 
підготовленості майбутніх учителів здійснювати здоров’язберігальну професійну діяльність» [4]; 
«сукупність форм, методів і засобів освітнього середовища, що сприяє ефективності підготовки 
майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи» [9, с. 230]; 
«обставини, які обумовлюють певний напрямок розвитку педагогічного процесу; сукупність об’єктивних 
можливостей змісту, форм, методів, прийомів, засобів педагогічної діяльності» [11, с. 12]. 

На основі проведеного аналізу думок науковців у трактуванні поняття «педагогічні умови» 
нами встановлено, що педагогічні умови – це сукупність спеціально створених педагогами 
можливостей (зміст, форми, методи, прийоми, засоби педагогічної діяльності), реалізація яких 
забезпечує результативність формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних 
педагогів і працівників під час професійної підготовки у ВНЗ. Розглядаючи здоров’язберігальну 
компетентність як одну з важливих професійних якостей майбутніх соціальних педагогів і 
працівників, припускаємо, що її формування передбачає наявність у процесі професійної підготовки 
спеціально організованих педагогічних умов, тож важливим є аналіз вказаних педагогічних умов, що 
сприяють вирішенню проблем збереження і зміцнення здоров’я. 

Розкриваючи суть, види та функції педагогічних умов, Н. Духаніна пропонує таку їх 
класифікацію: організаційні (оптимальна заповнюваність груп і професійна готовність вчителя; 
організація творчої співпраці викладача і студентів у навчально-виховному процесі на основі 
суб’єктно-суб’єктних відносин; організація навчального процесу з використанням активних форм і 
методів навчання відповідно до специфіки дисциплін предметної підготовки); методичні (методи і 
форми навчання); методико-інструментальні (інноваційні методи, модульна система навчання); 
змістовні (актуальність і доцільний вибір змісту навчання, розробка робочих програм, методичне і 
дидактичне забезпечення навчальних дисциплін предметної підготовки); змістовно-цільові (побудова 
навчального процесу на основі системного аналізу професійної діяльності, актуалізація суб’єктивного 
професійного досвіду студентів і його залучення до змісту підготовки, відповідність вимогам і 
основним положенням особистісно зорієнтованого навчання); матеріально-технічні (застосування 
нових інформаційних технологій, дотримання при цьому санітарно-гігієнічних вимог); мотиваційні 
(професійне самопізнання студентів, систематична діагностика рівня розвитку їх професійних 
здібностей, презентація своїх досягнень); особистісні (суб’єктно-суб’єктні відносини між викладачем 
і студентом з урахуванням індивідуально-вікових особливостей студентів) [5, с. 104]. Реалізація 
педагогічних умов, у контексті формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх 
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соціальних педагогів і працівників, передбачає: вдосконалення навчально-виховного процесу у ВНЗ; належний 
рівень професіоналізму педагогів; розробку методик і технологій з формування здоров’язберігальної 
компетентності, їх використання в професійній підготовці студентів; готовність студентів до навчальної 
діяльності, наявність в них інформаційної культури та прагнення до саморозвитку.  

О. Повідайчик, розглядаючи формування інформаційної культури, пропонує педагогічні умови, 
які будуть позитивно впливати на підвищення ефективності навчально-виховного процесу у 
професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів і працівників: створення інформаційного 
середовища, забезпечення професійної спрямованості дисциплін, розробка і використання модульних 
програм курсів, забезпечення взаємозв’язку між фаховими і загальними дисциплінами [10]. 

С. Шехавцова виокремлює такі педагогічні умови формування суб’єктності майбутніх фахівців 
у ВНЗ: спрямованість професійно-педагогічної діяльності студентів на основі інформаційно-
комунікативних технологій; спеціальна інтерактивна підготовка до професійної діяльності на 
основі суб’єкт-суб’єктної педагогічної взаємодії; стимулювання особистості майбутнього 
фахівця до саморозвитку; набуття практичного суб’єктного досвіду студентами під час 
проходження виробничої практики [14, с. 419]. 

Аналізуючи психолого-педагогічну літературу і досвід науковців, близькими для нашої теми є 
визначені В. Бобрицькою наступні педагогічні умови формування здорового способу життя 
майбутніх фахівців: цілісність і безперервність процесу формування системи знань, умінь і навичок 
організації здорової життєдіяльності студентів; використання у змісті навчально-виховного процесу 
ВНЗ теоретичного і практичного підґрунтя дотримання здорового способу життя; мотиваційне 
забезпечення діяльності студентів, що ґрунтується на пізнавальній активності, креативності, 
практичній значущості навчального процесу для кожного суб’єкта діяльності і вільному виборі його 
позиції; залучення студентів до діяльності, яка моделює їх майбутню професійну діяльність; 
реалізація у процесі професійної підготовки принципів пріоритетності гуманістичних цінностей, 
демократизму, індивідуалізації, самопізнання та саморозвитку [1, с. 318]. 

Обов’язковою умовою професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і працівників є 
сформованість в них системи знань, умінь і навичок щодо збереження, зміцнення і підтримки 
власного здоров’я. Недостатній рівень здоров’я фахівців соціальної сфери унеможливлює їх 
професійний розвиток, повну реалізацію потенціалу та кар’єрного зростання. У цьому контексті 
сформованість здоров’язберігальної компетентності студентів є складовою їх професіоналізму в 
майбутньому. Отже, формування вказаної компетентності майбутніх соціальних педагогів і 
працівників у ВНЗ неможливе без організації здоров’язберігального середовища, наявності 
позитивної установки на ведення здорового способу життя, залучення всіх учасників навчально-
виховного процесу до оздоровчої діяльності. 

Т. Осадченко вказує на педагогічну умову, що «характеризується вмінням використовувати 
здоров’язберігальні технології у професійній підготовці» [9, с. 230]. Вважаємо, що для ефективної 
роботи з формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і 
працівників пріоритетними мають бути технології, за допомогою яких студенти матимуть змогу 
опанувати власний здоров’язберігальний потенціал, навчитися його застосовувати.  

Здоров’язберігальні технології – це засіб організації та послідовних дій реалізації освітніх 
програм, що застосовуються в навчально-виховному процесі ВНЗ і включають сукупність психолого-
педагогічних методів і прийомів роботи, підходів до реалізації проблем, пов’язаних з оздоровленням, 
та спрямовані на створення умов для збереження і зміцнення здоров’я, а також усвідомлення 
педагогом цінності власного здоров’я та здоров’я студентів. 

Педагогічними умовами застосування здоров’язберігальних технологій у навчальному процесі 
ВНЗ, вважає В. Цись, є: психолого-педагогічні (практична спрямованість навчання, здійснення його 
проблемного характеру, індивідуально-диференційований підхід, спрямованість на розвиток 
здоров’язберігальної компетентності) й організаційно-методичні (міждисциплінарний і суб’єктно-
діяльнісний підходи на заняттях, проведення моніторингу та рефлексії під час навчання та корекція 
роботи відповідно до їх результатів) умови. Вони спрямовані на розвиток здоров’язберігальної 
компетентності педагога як необхідної складової для виконання соціального замовлення на розвиток 
здорової особистості [12, с. 15]. Використовувати здоров’язберігальні технології у фаховій підготовці 
майбутніх соціальних педагогів і працівників треба комплексно, з урахуванням структури 
навчального процесу й умов навчання студентів. Проводити заходи здоров’язберігального 
спрямування потрібно протягом навчального року, максимально залучаючи всіх учасників. Головна 
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ознака здоров’язберігальних технологій – це прості, доступні методики і комплексний підхід до 
формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців. 

Ефективне управління формуванням здоров’язберігальної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів і працівників вимагає визначення і створення у ВНЗ відповідних педагогічних 
умов. До них О. Ландо відносить: активізацію здоров’язберігальної діяльності викладачів і і 
студентів; використання технологій, які сприятимуть формуванню здоров’язберігальної 
компетентності студентів; організацію конструктивної взаємодії суб’єктів освітнього процесу, 
спрямованого на формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх фахівців; проведення 
педагогічної діагностики сформованості здоров’язберігальної компетентності студентів; 
використання педагогічної та управлінської рефлексії в освітньому процесі ВНЗ [7, с. 69]. Рефлексія 
сформованості здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників – це 
здійснення студентами самоаналізу, самооцінки, осмислення власної здоров’язберігальної діяльності та її 
результатів; адекватна оцінка своїх можливостей, здібностей і результатів впровадження здорового 
способу життя на прикладі власного досвіду; визначення оптимальних форм, методів і прийомів роботи, 
уточнення шляхів організації здоров’язберігальної діяльності у майбутній професії. 

Погоджуючись з основними теоретичними положеннями досліджень [1; 5; 7; 9; 10; 12; 14], 
вважаємо обґрунтованою наступну класифікацію педагогічних умов для підвищення ефективності 
формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників під 
час професійної підготовки: організаційно-педагогічні, психолого-педагогічні та методичні. 

До організаційно-педагогічних умов належать оновлення змісту професійної підготовки 
майбутніх фахівців теоретичними і практичними питаннями, спрямованими на формування 
здоров’язберігальної компетентності; надання студентам можливості розвитку і застосування 
значимих здоров’язберігальних умінь та якостей під час навчання; підвищення професійної компетентності 
педагогічного колективу з питань здоров’язберігальної діяльності, формування культури здоров’я; 
дотримання валеологічного та діяльнісного підходів в організації навчально-виховного процесу у ВНЗ. 

Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і 
працівників, з позиції валеологічного підходу, актуалізується через сформованість у студентів знань, 
методів і засобів здоров’язберігання та вміння пропагувати ці знання. Реалізація діяльнісного підходу 
у цій справі передбачає активну позицію майбутніх фахівців у ставленні до власного здоров’я та 
способу життя, їх орієнтованості на розвиток творчого потенціалу з урахуванням індивідуальних й 
вікових особливостей за допомогою включення в діяльність. 

Психолого-педагогічними умовами формування здоров’язберігальної компетентності є: 
формування психологічної готовності до обраної професії; переконлива усвідомленість майбутніми 
соціальними педагогами і працівниками вагомості здоров’язберігальної компетентності; реалізація 
суб’єкт-суб’єктних відносин між викладачем і студентами; активізація самоосвіти майбутніх соціальних 
фахівців щодо здоров’язберігання в навчально-виховному процесі; створення сприятливого, емоційно-
комфортного освітнього середовища для формування здоров’язберігальної компетентності; дотримання 
особистісно-орієнтованого підходу в організації навчально-виховного процесу у ВНЗ.  

Емоційно-комфортне навчально-виховне середовище – це сукупність умов, за яких 
відбувається ефективна навчально-пізнавальна діяльність суб’єктів педагогічного процесу [3], 
передусім: позитивна взаємодія викладачів і студентів; участь всього колективу групи в обговоренні 
вирішення психолого-педагогічних проблем; пріоритетність дискусійних обговорень питань на 
практичних заняттях, коли студенти мають змогу вільно висловлювати свої думки.  

Формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників, 
з позиції особистісно-орієнтованого підходу, актуалізується через відносини між викладачем і студентами, 
побудовані на принципах співпраці і свободи вибору. Пріоритетом навчально-виховного процесу стає 
розвиток особистості студентів та їх індивідуальності, створення безпечних і комфортних умов для 
самореалізації, самоствердження, а також відповідальності за власне здоров’я. 

До методичних умов формування здоров’язберігальної компетентності відносимо 
впровадження здоров’язберігальних технологій у навчально-виховний процес ВНЗ, використання 
досвіду діяльності педагогів і наукових шкіл, які вивчають здоров’язберігальну діяльність; 
проведення моніторингу та рефлексії під час навчання і корекція роботи згідно з її результатами; 
дотримання компетентнісного підходу, спрямованого на формування здоров’язберігальної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів і працівників під час професійної підготовки 
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(розробка відповідних навчальних курсів та їх програмно-методичного супроводу, розширення 
компонентів здоров’язберігальної компетентності в структурі навчальних програм тощо).  

Перспективами подальших розвідок буде реалізація та експериментальна перевірка визначених 
педагогічних умов формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів і 
працівників під час їх фахової підготовки у ВНЗ. 
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