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ПРОБЛЕМА ВИВЧЕННЯ ПСИХОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ: СИСТЕМНИЙ ПІДХІД 

 
Стаття присвячена проблемам психолого-педагогічної підготовки майбутніх 

педагогів до професійної діяльності, а саме формуванню психологічного складника 

їх здоров’язбережувальної компетентності. Актуальність проблеми зумовлена 

зростаючою увагою до введення вже на першому курсі у навчальний процес 

людинознавчих дисциплін, які орієнтовані на формування здоров’язбережувальної 

компетентності студентів, складником якої є саме збереження, зміцнення та 

відновлення власного психічного здоров’я задля ефективного саморозвитку та 

власного професійного зростання як майбутнього педагога. У статті висвітлено 

результати теоретичного дослідження з метою узагальнення відповідних 

теоретичних джерел та виокремлення власного системного підходу до вивчення 

психологічного компоненту здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх 

педагогів. Подано короткий теоретичний огляд сучасних досліджень з питань 

формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів. 

Проаналізовано різні підходи до інтерпретації поняття «здоров’язбережувальна 

компетентність», охарактеризовано її складники. Виокремлено власний системний 

підхід до вивчення психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності у майбутніх вихователів та вчителів початкових класів на основі 

критеріїв - когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісного та рефлексивного. 

Визначені та охарактеризовані показники кожного з цих критеріїв, а також 

прописано рекомендований діагностичний інструментарій для їх вивчення. 

Здійснено характеристику рівнів сформованості психологічного компоненту 

здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів (високий, середній 

та низький), що ґрунтується на ступені прояву показників кожного з виокремлених 

критеріїв вивчення психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності студентів. Висвітлено перспективи щодо організації подальшого 

емпіричного дослідження психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності студентів-першокурсників педагогічних спеціальностей. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими і практичними завданнями. Стан здоров’я населення 

обумовлює щастя i довголіття як окремої людини, так і процвітання всієї 

нації. Здоров’я, як це визначено Всесвітньою організацією охорони здоров’я, є 

станом повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не лише 

відсутністю хвороби або недуги. Здоров’я може бути визначено як здатність 

адаптуватися та керувати фізичними, психічними та соціальними проблемами 

протягом усього життя. Однак за останні роки у стані здоров’я населення України 

спостерігається стійка тенденція до погіршення. І це стосується не тільки 

соматичних захворювань. Ситуація ускладнюється одночасним погіршенням 

психічного стану здоров’я населення країни: за останніми даними, близько двох 

мільйонів людей мають нервово-психічні розлади різної етіології, зростає кількість 

психопатичних особистостей. Це відбувається насамперед тому, що люди часто не 

компетентні у дієвих механізмах збереження, зміцнення i відновлення психічного 

здоров’я в умовах постійних фізичних та інтелектуальних перевантажень, стресів, 

соціальних негараздів.  

Одним із пріоритетів сучасної державної освітньої політики відповідно до 

нормативно-правових документів – Конституції України, Законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні 

на 2012–2021 роки, Загальнодержавної програми «Здоров’я 2020: український 

вимір» є створення оптимальних умов для формування, збереження та зміцнення 

психічного здоров’я підростаючого покоління. Якісна підготовка фахівця, 

спроможного виконати ці завдання є особливо актуальною зараз, у період зміни 

освітніх парадигм на організацію освітнього процесу в закладах вищої освіти 

https://en.wikipedia.org/wiki/Health
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України, в умовах входження її до Європейського освітнього простору (Науменко, 

Паламар, 2020). Незважаючи на це, сучасні дослідники вказують на існування низки 

суперечностей між: соціальним замовленням держави щодо виховання здорового 

покоління та негативною динамікою в стані здоров’я дітей та молоді; потенційними 

можливостями компетентісного підходу й недостатньо ефективним його 

використанням в освітній діяльності; активним упровадженням в усіх сферах 

життєдіяльності новітніх технологій та застарілою практикою фізичного та творчого 

виховання дітей та молоді в системі освіти (Хольченкова, 2017). Це в повній мірі 

стосується те тільки фізичного, соціального, а й психічного здоров’я молоді, що ще 

раз підтверджує необхідність подальшого вивчення і оптимізації шляхів вирішення 

означеної проблеми. 

Бути компетентними у збереженні, зміцненні і відновленні власного психічного 

здоров’я необхідно, насамперед, майбутнім педагогам, адже саме вони будуть 

взірцем для підростаючого покоління і саме стабільність їх психічного здоров’я грає 

надзвичайну роль у вихованні та розвитку дітей. Дана проблема наразі є 

актуальною, і вже зараз у вищих навчальних закладах, що готують майбутніх 

педагогів, робляться значні кроки у напрямку її вирішення. Так, підтвердженням 

цього, є зростаюча увага до введення вже на першому курсі у навчальний процес 

людинознавчих дисциплін, які орієнтовані на формування здоров’язбережувальної 

компетентності студентів, складовою частиною якої є саме збереження, зміцнення 

та відновлення власного психічного здоров’я задля ефективного саморозвитку та 

власного професійного зростання як майбутнього педагога.  

Аналіз основних досліджень і публікацій із зазначеної проблеми та 

окреслення невирішених питань.  У зв’язку зі своєю значимістю та актуальністю 

на сучасному етапі розвитку українського суспільства проблема формування 

здоров’язбережувальної компетентності молоді викликає значний інтерес 

дослідників. Різні погляди щодо інтерпретації поняття «здоров’язбережувальна 

компетентність» можна знайти у працях багатьох сучасних українських вчених 

(Андрющенко, 2012; Антонова, Поліщук, 2016; Башавець, 2013; Бєлікова, Сущенко, 
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2009; Бойченко, 2008; Ващенко, 2012; Веретенко, Лехолетова, 2017; Грицюк, 

Лякішева, 2010; Карпенко, 2008; Костюченко, 2016; Мешко, 2006; Овчарук, 2004; 

Отравенко, 2016; Шаповалова, 2012; Шеремета, 2012 та інші). Серед зарубіжних 

вчених у руслі вивчення проблем формування компетентності педагога у галузі 

здоров’язбереження також є грунтовні дослідження (Акімова, Абакумова, 2016; 

Анікеєва, 2008; Варданян, 2007; Гамаюнова, 2011; Глебова, 2005; Сопко, Пазиркіна, 

2014; Харченко, 2013; Mielck, 2008 та інші). Крім того, у роботах деяких із 

зазначених вище дослідників можна знайти погляди на виокремлення авторських 

критеріїв та показників вивчення стану сформованості здоров’язбережувальної 

компетентності у людей різних вікових груп та професій (Антонова, Поліщук, 2016;  

Веретенко, Лехолетова, 2017). 

У структурі здоров’язбережувальної компетентності дослідниками безумовно 

виділяється психологічний компонент, який визначається як наявність у людини 

комплексу сформованих навичок, що сприяють духовному та психічному здоров’ю 

(самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення 

життєвих цілей та програм, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі). 

Часто у цьому аспекті дослідники говорять про психологічну компетентність 

(Вахромов, 2001; Бакаленко, 2018; Єрмаков, 2002; Цільмак, 2009 та інші). У цілій 

низці робіт психологічна компетентність розглядається в якості складової 

професійної компетентності педагога (Андронова, 2000; Бондарчук, 2012; Кочерга, 

2013; Щербакова, 2006 та інші). 

Незважаючи на велику кількість наукових доробків з різних аспектів проблеми 

формування здоров’язбережувальної компетентності особистості, на наш погляд, 

бракує досліджень, у яких би чітко окреслювалась сутність саме психологічного 

компоненту здоров’язбережувальної компетентності людини та були визначені 

критерії його вивчення у майбутніх педагогів, що й обумовило вибір вектору наших 

наукових пошуків. 

Мета статті – на основі узагальнення відповідних теоретичних джерел 

виокремити власний системний підхід до вивчення психологічного компоненту 

здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів. 
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Завдання: 

- з’ясувати основні підходи до вивчення психологічного компоненту 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів у працях провідних 

українських та іноземних науковців; 

- систематизувати погляди науковців щодо інтерпретації поняття 

«психологічний компонент здоров’язбережувальної компетентності майбутніх 

педагогів»; 

- виділити і охарактеризувати критерії та показники вивчення психологічного 

компоненту у студентів першого курсу педагогічних спеціальностей. 

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих наукових 

результатів. У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття 

«здоров’язбережувальна компетентність» інтерпретується у рамках 

компетентнісного підходу до підготовки фахівців у галузі педагогічної освіти як: 

комплекс знань, умінь, ставлень та цінностей, які спрямовані на збереження й 

укріплення здоров’я – свого та оточуючих (Андрющенко, 2012; Ващенко 2012); 

інтегральна якість особистості, яка проявляється у загальній здатності та готовності 

до здоров’язбережувальної діяльності, що ґрунтується на інтеграції знань, умінь, 

навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на збереження фізичного, 

соціального, психічного та духовного здоров’я – власного та оточення (Антонова, 

Поліщук, 2016); інтегральна динамічна риса особистості, що проявляється в 

здатності організувати здоровий спосіб життя й регулювати діяльність, спрямовану 

на збереження здоров’я; адекватно оцінювати свою поведінку, а також учинки й 

погляди оточуючих; зберігати та реалізовувати власні здоров’язберігаючі позиції в 

різних, зокрема, несприятливих умовах (Шаповалова, 2012); інтегративна якість 

особистості майбутнього фахівця, яка має складну системну організацію і виступає 

як сукупність, взаємодія і взаємопроникнення мотиваційного, когнітивного і 

діяльнісного компонентів (Бєлікова, Сущенко, 2009); високий рівень майстерності 

виконання особистістю здоров’язбережувальної діяльності, що характеризується 

глибоким знаннями щодо збереження та зміцнення здоров’я, можливість вільного 
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володіння здоров’язбережувальною діяльністю та відповідними компетенціями 

(Башавець, 2013); інтегральна характеристика особистості, що дає змогу успішно 

відповідати на індивідуальні та соціальні потреби, діяти в конкретних умовах, 

виконувати поставлені завдання щодо здоров’я власного та інших людей 

(Костюченко, 2016) тощо. 

Таким чином, здоров’язбережувальна компетентність може розглядатися як 

здатність людини до збереження власного фізичного, соціального, психічного та 

духовного здоров’я і здоров’я свого оточення. Відповідно до цього визначення 

закономірно можна виділити три основні компоненти здоров’язбережувальної 

компетентності особистості, а саме: фізичний компонент - життєві навички, що 

сприяють фізичному здоров’ю (раціональне харчування, рухова активність, 

санітарно-гігієнічний режим праці та відпочинку); соціальний компонент - навички, 

що сприяють соціальному здоров’ю (ефективне спілкування, співчуття, розв’язання 

конфліктів, поведінка в умовах тиску, погроз, дискримінації, спільна діяльність та 

співробітництво); психологічний компонент - навички, що сприяють духовному та 

психічному здоров’ю (самоусвідомлення та самооцінка, аналіз проблем і прийняття 

рішень, визначення життєвих цілей та програм, самоконтроль, мотивація успіху та 

тренування волі). 

Часто у цьому контексті можна зустріти праці науковців, що описують таке 

поняття, як психологічна компетентність. При цьому можна зустріти схожість у 

визначенні цього поняття з соціальним та психологічним компонентом 

здоров’язбережувальної компетентності особистості. Психологічна компетентність 

розуміється як: успішність, конструктивність діяльності людини на основі 

ефективного застосування психологічних знань і вмінь для розв’язання завдань чи 

проблем, що стоять перед нею в системі «людина – людина» (Бондарчук, 2012); 

особливий мотиваційний стан – готовність проявляти цілеспрямовану активність на 

основі отриманих психологічних знань (Вахромов, 2001); здатність особистості 

ефективно застосовувати структуровану систему знань для побудови та 

налагодження процесу особистісної, соціальної й професійної взаємодії (Цільмак, 

2009); здатність індивіда взаємодіяти з людьми в системі міжособистісних відносин, 
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що включає в себе вміння орієнтуватися в соціальних ситуаціях, визначати 

особистісні особливості й емоційний стан інших людей, обирати адекватні способи 

спілкування (Єрмаков, 2002); здатність особистості до самопізнання, самоконтролю, 

до ефективного спілкування і взаємодії з іншими людьми, саморозвитку та 

самореалізації, яка дозволяє людині розуміти себе та інших, ефективно адаптуватися 

до життя у сучасному соціумі, мати гармонійні стосунки з оточенням, успішно 

реалізовувати свій особистісний потенціал, відчувати високий рівень 

психологічного благополуччя та бути задоволеною життям (Бакаленко, 2018).  

Психологічну компетентність незмінно розглядають як обов’язкову складову 

професійної компетентності педагога. У цьому аспекті її розуміють як: систему 

психічних властивостей, що визначають успішність виконання педагогічної 

діяльності (Андронова, 2000); психологічні знання і досвід, необхідні для 

ефективної педагогічної роботи (Кочерга, 2013); інтегральну акмеологічну 

характеристику вчителя, що дозволяє конструктивно вирішувати завдання 

професійної діяльності, спілкування і саморозвитку (Щербакова, 2006); сукупність 

навичок, які міжнародні експерти відносять до соціальної компетентності, а також 

окремі вміння, що включає в себе ініціативність та підприємливість (Бакаленко, 

2018). 

Проведений аналіз теоретичних досліджень дає змогу констатувати, що 

психологічний компонент закономірно виділяється у структурі 

здоров’язбережувальної компетентності людини, інтерпретується як сукупність 

важливих життєвих навичок, що сприяють збереженню та зміцненню психічного 

здоров’я і часто ототожнюється з психологічною компетентністю, яка у свою чергу 

об’єднує соціальні і психологічні вміння та навички людини. Однак, ми дещо по-

іншому розглядаємо психологічний компонент здоров’язбережувальної 

компетентності, адже, на наш погляд, це поняття варто розмежувати із соціальним 

компонентом і інтерпретувати його як інтегральну характеристику, що включає в 

себе: глибокі знання людини про сутність і показники поняття «психічне здоров’я»; 

міцну мотивацію та безумовне прийняття самої думки про те, що про психічне 
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здоров’я надзвичайно важливо дбати; практичні вміння та навички, що дозволяють 

щоденно дбати про своє психічне здоров’я; здатність до самоаналізу та критичного 

ставлення до рівня сформованості таких вмінь і навичок у себе. Крім того, якщо ми 

говоримо про людину, яка планує реалізувати себе у професії педагога, то тут 

важливо мати ще й розуміння того, як всі ці знання, вміння та навички передати 

підростаючому поколінню.  

На основі такого трактування нами були виокремлені власні критерії та 

показники сформованості психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності у майбутніх педагогів: 

- Когнітивний критерій. Його показниками є: глибокі та стабільні знання 

майбутніх педагогів з питань розуміння сутності поняття «психічне здоров’я» та 

його основних показників; обізнаність стосовно шляхів та способів зміцнення 

власного психічного здоров’я та стосовно діяльності, спрямованої на створення 

умов для збереження психічного здоров’я вихованців у майбутній професійній 

діяльності. Ступінь прояву цих показників може бути вивчений у студентів шляхом 

їх опитування (анкетування), а також шляхом проведення вільних асоціативних 

експериментів (підбір вільних асоціацій до поняття «психічне здоров’я»). 

- Мотиваційно-ціннісний критерій. До його показників відносимо: безумовне 

прийняття цінності психічного здоров’я для повноцінного життя; визначення місця 

психічного здоров’я у  системі власних життєвих цінностей; міцна мотивація та 

бажання зберігати та зміцнювати психічне здоров’я як у власній життєдіяльності, 

так і у професійній діяльності. Для вивчення цих показників можна підібрати такі 

діагностичні інструментарії як опитування, асоціативні експерименти та методики 

ранжування системи власних цінностей. 

- Діяльнісний критерій. Його показниками визначені: достатній рівень 

стабільності власного психічного здоров’я; практичні вміння та навички, що 

дозволяють щоденно дбати про своє психічне здоров’я та в цілому організація 

способу життя, спрямованого на зміцнення та збереження психічного здоров’я; 

практичні вміння та навички організації сприятливих умов для збереження та 

зміцнення психічного здоров’я у підростаючого покоління у майбутній педагогічній 
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діяльності. На нашу думку, ступінь прояву цих показників доцільно визначати за 

допомогою методу спостереження за студентами під час занять, опитування 

(анкетування), а також за допомогою вже готових стандартизованих опитувальників 

стабільності психічного здоров’я, що існують у доробках світової наукової 

літератури. 

-  Рефлексивний критерій. До його показників відносимо: здатність до 

самоаналізу та критичного ставлення до рівня сформованості знань, умінь і навичок 

збереження та зміцнення власного психічного здоров’я та здоров’я учасників 

педагогічного процесу у майбутній професійній діяльності; вміння виявляти та 

критично оцінювати особистісні якості, необхідні для здійснення діяльності зі 

збереження та зміцнення психічного здоров’я як власного, так і оточуючих 

(організованість, виваженість, відповідальність, емпатійність, активність тощо). 

Вивчати ці показники доречно за допомогою спеціально складених опитувальників 

та анкет, а також за допомогою використання вже готових тестів для діагностування 

особистісних якостей людини. 

Зазначимо, що ступінь прояву показників кожного з виокремлених нами 

критеріїв вивчення психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності студентів відображає рівень його загальної сформованості у 

кожного окремого студента: високий, середній або низький.  

На нашу думку, про високий рівень сформованості у студента 

психологічного компоненту здоров’язбережувальної компетентності можна 

говорити, якщо: студент має глибокі і правильні знання щодо сутності поняття 

«психічне здоров’я», може виокремити всі його основні показники; знає і може 

назвати кілька конкретних практичних способів його зміцнення (когнітивний 

критерій); розуміє цінність психічного здоров’я для повноцінного життя; при 

ранжуванні системи власних цінностей сприймає цінність психічного здоров’я як 

одну з найважливіших позицій (мотиваційно-ціннісний критерій); набирає високі 

бали за стандартизованими опитувальниками стабільності психічного здоров’я; 

демонструє практичні вміння та навички, що дозволяють щоденно дбати про 
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психічне здоров’я власне та оточуючих (діяльнісний критерій); показує високу 

здатність до самоаналізу та критичного ставлення до рівня сформованості знань, 

умінь і навичок збереження та зміцнення власного психічного здоров’я та здоров’я 

учасників педагогічного процесу у майбутній професійній діяльності; демонструє 

високо розвинені відповідні особистісні якості під час проходження особистісних 

тестів (рефлексивний критерій). 

  Про сформованість психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності на середньому рівні, на нашу думку, можна говорити, якщо: 

студент має фрагментарні знання щодо сутності поняття «психічне здоров’я», не 

може виокремити всі його основні показники, а називає лише декілька; знає не 

більше одного конкретного практичного способу його зміцнення (когнітивний 

критерій); вважає, що цінність психічного здоров’я не є основною для повноцінного 

життя, але є достатньо важливою; при ранжуванні системи власних цінностей 

відводить цінності психічного здоров’я одну з нижчих позицій (мотиваційно-

ціннісний критерій); набирає середні бали за стандартизованими опитувальниками 

стабільності психічного здоров’я; рідко демонструє практичні вміння та навички, 

що дозволяють дбати про психічне здоров’я власне та оточуючих (діяльнісний 

критерій); не може достатньо критично проаналізувати рівень сформованості знань, 

умінь і навичок збереження та зміцнення власного психічного здоров’я та здоров’я 

учасників педагогічного процесу у майбутній професійній діяльності; демонструє 

розвиток відповідних особистісних якостей під час проходження особистісних 

тестів на середньому рівні (рефлексивний критерій). 

Про низький рівень сформованості у студента психологічного компоненту 

здоров’язбережувальної компетентності можна говорити, якщо: студент не 

володіє знаннями щодо сутності поняття «психічне здоров’я», не може виокремити 

жодного його показника; не знає способів його зміцнення (когнітивний критерій); 

не вважає цінність психічного здоров’я важливою для повноцінного життя, що 

відображається у опитувальниках про ранжування системи власних цінностей 

(мотиваційно-ціннісний критерій); набирає низькі бали за стандартизованими 

опитувальниками стабільності психічного здоров’я; не демонструє практичні вміння 
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та навички, що дозволяють дбати про психічне здоров’я власне та оточуючих 

(діяльнісний критерій); не може провести самоаналіз знань, умінь і навичок 

збереження та зміцнення власного психічного здоров’я та здоров’я учасників 

педагогічного процесу у майбутній професійній діяльності; демонструє розвиток 

відповідних особистісних якостей під час проходження особистісних тестів на 

низькому рівні (рефлексивний критерій). 

Висновки та перспективи подальшого дослідження проблеми. На сьогодні 

надзвичайно актуальним завданням для викладачів закладів вищої освіти є 

формування у студентів психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності, вже починаючи з першого курсу, що і визначило вектор наших 

досліджень. У даній статті на основі узагальнення відповідних теоретичних джерел 

ми з’ясували та систематизували основні підходи до вивчення психологічного 

компоненту здоров’язбережувальної компетентності майбутніх педагогів у працях 

провідних українських та іноземних науковців. Це дало змогу виокремити власний 

системний підхід до вивчення психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності у майбутніх педагогів на основі визначених критеріїв – 

когнітивного, мотиваційно-ціннісного, діяльнісного та рефлексивного. Були 

визначені показники кожного з цих критеріїв, а також прописаний рекомендований 

діагностичний інструментарій для їх вивчення. Крім того, нами була визначена 

характеристика рівнів сформованості психологічного компоненту 

здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх педагогів (високий, середній та 

низький), що ґрунтується на ступені прояву показників кожного з виокремлених 

нами критеріїв вивчення психологічного компоненту здоров’язбережувальної 

компетентності студентів. 

Перспективою наших подальших досліджень є проведення попереднього 

діагностування студентів за описаними вище критеріями та показниками. Отримані 

дані дадуть змогу скласти уявлення про те, який рівень сформованості 

психологічного компоненту здоров’язбережувальної компетентності має той чи 

інший студент, а також зібрати узагальнені дані про те, студентів із яким рівнем 
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сформованості цієї компетентності більше у конкретній групі. В подальшому цю 

інформацію плануємо використовувати при вдосконаленні контенту навчальних 

програм людинознавчих дисциплін на першому курсі педагогічних спеціальностей. 
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Статья посвящена проблемам психолого-педагогической подготовки будущих 

педагогов к профессиональной деятельности. Подан короткий теоретический 

обзор современных исследований по вопросам формирования здоровьесберегающей 

компетентности будущих педагогов. Проанализированы разные подходы к 

интерпретации понятия «здоровьесберегающая компетентность», 

охарактеризованы ее составляющие. Выделен собственный системный подход к 
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изучению психологического компонента здоровьесберегающей компетентности у 

будущих педагогов на основе критериев – когнитивного, мотивационно-

ценностного, деятельного и рефлексивного. Определены и охарактеризованы 

показатели каждого из этих критериев, а также прописан рекомендованный 

диагностический инструментарий для их изучения. Осуществлена характеристика 

уровней сформированности психологического компонента здоровьесберегающей 

компетентности у будущих педагогов (высокий, средний и низкий), что 

основывается на степени проявления показателей каждого из выделенных 

критериев изучения психологического компонента здоровьесберегающей 

компетентности студентов. Отражены перспективы относительно организации 

дальнейшего эмпирического исследования психологического компонента 

здоровьесберегающей компетентности студентов-первокурсников педагогических 

специальностей.  

Ключевые слова: психическое здоровье, стабильность психического здоровья, 

здоровьесберегающая компетентность, будущие педагоги, саморазвитие, 

профессиональный рост. 
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The article is devoted to psychological and pedagogical training of future teachers to 

professional activity. The main purpose of the article is the selection of a systematic 

approach to the study of psychological component of health protection competence of 

future teachers on the basis of summarizing the relevant theoretical sources. Presents a 

brief theoretical overview of current research on the formation health protection 

competence of future teachers. Analyzes different approaches to the interpretation of the 

concept of «health protection competence» in the works of leading Ukrainian and foreign 

scientists, characterized its components. Filed our own interpretation of the concept of 

health protection competence as an integral characteristic, including: a deep knowledge 

of the person about the nature and indicators of the concept of «mental health»; strong 

motivation and unconditional acceptance of the idea that mental health is extremely 

important to take care; practical and skills allowing daily care of your mental health; the 

capacity for introspection and critical to the level of such skills at; the understanding of 

how these knowledge and skills passed on to younger generations. The article highlights 

the self a systematic approach to the study of psychological component of health 

protection competence of future teachers on the basis of criteria - cognitive, motivational 

and evaluative, activity and reflexive. Defined and characterized the performance of each 

of these criteria, and also lists the recommended diagnostic tools to study them. The 

characteristics of the level of development of psychological component of health 
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protection competence of future teachers (high, medium and low), based on the extent to 

which indicators for each of the selected criteria for the study of psychological component 

of health protection competence of students. Prospects for development of further 

empirical research of the psychological component of health protection competence of 

students of pedagogical specialties. In the future, this information is planned to be used in 

improving the content of curricula of anthropological disciplines in the first year of 

pedagogical specialties. 

Keywords: future teachers, health competence, mental health, mental health stability, 

professional growth, self-development. 
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