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Процес підготовки соціального педаго-
га як кваліфікованого фахівця є тривалим 
і складним. Надавати їм професійну по-
трібно таким чином, щоб вони були здатні 
змінити, усунути і коректувати негативні 
соціальні прояви у суспільстві. А це мож-
ливо лише у вищих навчальних закладах, 
які будують враховувати тенденції розви-
тку соціальної політики в країні та нада-
вати професійну підготовку на нових по-
зиціях.

Якість вищої освіти залежить не тільки 
від якості навчального процесу та 
виробничо-педагогічної діяльності, квалі-
фікації педагогічних кадрів і професійних 
освітніх програм, але і від якості 
матеріально-технічної бази та 
інформаційно-освітнього середовища, 
якості студентів, якості управління та мо-
ніторингу, якості ресурсного забезпечен-
ня освітньої діяльності [2, 45]. Структуру 
поняття «якість освіти» складають: якість 
навчально-методичної бази; якість педа-
гогічних кадрів та професорсько-
викладацького складу; якість об’єкта на-
вчання [5, 170].

Завдання педагогів при підготовці май-
бутніх соціальних педагогів, полягає не 
лише у наданні їм професійних знань, а й 
у формуванні вмінь використовувати здо-

буті знання на практиці. Просування до 
цієї мети передбачає проходження певних 
етапів, а саме: виховання здатності успішно 
виконувати професійні обов’язки, підго-
товленість до стабільної продуктивності 
праці, професійна майстерність, творче 
оволодіння дослідницько-інноваційним 
стилем професійної діяльності й потреба 
у власному здоров’язберіганні.

Здоров’язберігальна компетентність 
майбутніх соціальних педагогів  – це важ-
лива складова їх професійної компетент-
ності, яка: проявляється в можливості збе-
рігати та реалізовувати знання, уміння, 
навички, спрямовані на здоров’язберігальну 
діяльність; визначається емоційною стій-
кістю, високою працездатністю, відсутніс-
тю тривожності, здатністю витримувати 
великі навантаження, переносити психо-
логічні стреси та протистояти розвитку 
емоційних перенавантажень у роботі; дає 
змогу поліпшити стійкість до стресових 
чинників, виробити навички формального 
й неформального спілкування, що сприя-
тиме професійному становленню фахівця 
соціальної сфери [3, 64].

Питання забезпечення якості професій-
ної підготовки майбутніх фахівців дослі-
джували С. Бухкало, О. Карпенко, Р. Куба-
нов, В. Поліщук, Л. Товажнянський та ін. 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ 
СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ У ВНЗ

Лехолетова М.М.
викладач кафедри фізичної реабілітації та біокінезіології Київський університет 
імені Бориса Грінченка

Анотація. Уточнено сутність ключових понять. Проаналізовано різні підходи дослід-
ників до забезпечення навчального процесу та високої якості підготовки випускників. 
Акцентується увага на ефективних методах організації навчальної діяльності у процесі 
формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів.

Ключові слова: майбутні соціальні педагоги; якість вищої освіти; здоров’язберігальна 
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Натомість, аналізуючи наукову літературу 
з проблем професійної підготовки май-
бутніх соціальних педагогів, питанню за-
безпечення якості процесу формування у 
них здоров’язберігальної компетентності 
вивчено недостатньо.

Аналіз наукової літератури показав різ-
ні підходи дослідників до забезпечення 
навчального процесу та високої якості 
підготовки випускників, шляхом:

• переходу на предметно-модульне на-
вчання, в якому закладені кваліфікаційні 
вимоги до фахівця соціальної сфери (осо-
бистісних якостей, якостей діяльності, 
особливостей соціальної взаємодії фахів-
ця і клієнта, до комунікативної дії), а та-
кож спрямованості студента на професіо-
налізацію [1, 37];

• підсилення технологічного компоненту, 
що забезпечує процесуальну сторону реалі-
зації професійного модуля навчальної дис-
ципліни, який являє собою сукупність тех-
нологій і методик навчання, що використо-
вуються в навчальному процесі [2, 46];

• підсилення навчально-методичний 
комплексу, що охоплює авторські програ-
ми, навчальні, навчально-методичні і ме-
тодичні посібники, спрямовані на профе-
сійну підготовку соціальних педагогів і 
цілеспрямоване формування професійно 
зумовлених особистісних якостей соці-
ального педагога [4, 33];

• покращення контингенту студентів, 
якісного складу викладацьких кадрів, 
впровадження нових методів і технологій 
навчання, підсилення фундаментальної та 
практичної підготовки, глибокої інтегра-
ції навчального, наукового та інновацій-
ного процесів, що відповідають вимогам 
сучасного університету [6, 4].

Розглядаючи здоров’язберігальну ком-
петентність як одну із важливих профе-
сійних якостей майбутніх соціальних пе-
дагогів, припускаємо, що її формування 
безпосередньо залежить від змісту на-
вчальних програм та методичного забез-
печення навчального процесу. До факто-
рів, що сприятимуть цьому процесу, є на-
явність навчально-методичних розробок, 

впровадження здоров’язберігальних тех-
нологій, системи оцінювання знань, вмінь 
і навичок студентів.

Методичне забезпечення  – це забезпе-
чення навчального процесу ВНЗ комплек-
сом методів, методичних прийомів та 
процедур, що дають змогу студенту досяг-
ти поставлених цілей у навчанні, шляхом 
вибору та використання найбільш резуль-
тативних видів психологічної, педагогіч-
ної взаємодії з іншими студентами.

У випадку методичного забезпечення 
процесу формування здоров’язберігальної 
компетентності викладач підбирає ефек-
тивні методи організації навчальної ді-
яльності. До них належать: впровадження 
здоров’язберігальних технологій, вико-
ристання досвіду діяльності педагогів, на-
укових шкіл, які працюють над дослі-
дженнями стосовно здоров’язберігальної 
діяльності; проведення моніторингу та 
рефлексії під час навчання та корекція 
роботи відповідно до їх результатів; роз-
робка відповідних навчальних курсів, їх 
програмно-методичного супроводу, роз-
ширення компонентів здоров’я збері-
гальної компетентності в структурі на-
вчальних програм тощо.
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