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Соціальний педагог у професійному відношенні є представ-
ником однієї з основних груп ризику. Особлива відповідальність 
і пов’язане з нею нервово-емоційне напруження, необмежена трива-
лість робочого часу, висока щільність міжособистісних контактів, по-
стійне проникнення в проблеми інших людей, надання їм допомоги 
та підтримки, особливий контингент вихованців, значна кількість 
стресових ситуацій – усі ці та інші чинники негативно впливають на 
здоров’я соціального педагога. Вони є причиною погіршення його фі-
зичного та психологічного самопочуття, появи емоційного виснажен-
ня, професійних деформацій, виникнення професійних захворювань.

Різні аспекти здоров’язберігання та здоров’язберігальної ком-
петентності розкриваються у працях багатьох вчених та практиків, 
які працюють у системі вищої освіти. Так, у працях В. Крюкова, 
О. Сахно, Л. Сущенко розглядаються філософські та соціальні ас-
пекти здоров’язберігання як основної умови збереження здоров’я 
людини [6]; психолого-педагогічний аспект розкрито у працях 
О. Бондаренка, О. Ващенко, О. Дубогай, М. Гончаренка, В. Горащука, 
М. Гриньової, О. Жабокрицької, С. Кириленка, С. Кондратюка, 
В. Оржеховської, С. Свириденка [1].

Професійно зумовлений стан здоров’я працівників соціальної 
сфери викликє особливу тривогу, адже від здоров’я соціальних 
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педагогів здебільшого залежить стан здоров’я підростаючого по-
коління та майбутнє країни. У професійній діяльності соціальних 
педагогів часто спостерігаються стресові ситуації через специфіку 
їхньої професійної діяльності: високий рівень відповідальності за 
підлітків, що належать до групи ризику, активну міжособистісну 
взаємодію, підвищену емоційну напруженість тощо. Наслідками 
довготривалого професійного стресу соціальних педагогів є розви-
ток негативної самооцінки й негативного ставлення до роботи, що 
призводить до нервового перенапруження. 

Необхідність з’ясування причин виникнення «професійно-
го стресу», професійної дезадаптації, синдрому «емоційного 
виго ран ня» та сут нісні аспекти психологічної стійкості соці-
альних педагогів та умови її збереження досліджені багатьма на-
уковцями (О. Баранов, Н. Булатевич, О. Вороніна, В. Водоп’янова, 
Л. Карамушка, К. Ма слач, Н. Са мо укіна, Я. Юрків, Л. Аболіна, 
Н. Бакла нової, Е. Жу равльової та ін.).

Висока емоційна напруженість зумовлена постійною наявніс-
тю значної кількості факторів ризику, стрес-факторів, які впли-
вають на самопочуття соціального педагога, його працездатність, 
здоров’язберігання і якість роботи. У соціально-педагогічній діяль-
ності поряд із загальними факторами ризику для здоров’я праців-
ників соціальної сфери (наприклад, нервово-емоційне напруження, 
інформаційні перевантаження, гіпокінезія) є і специфічні: перева-
жання у процесі трудової діяльності статичного навантаження, зна-
чний обсяг зорової роботи, порушення режиму праці та відпочинку 
тощо. Професія соціального педагога нині фемінізована, тому фак-
тором ризику є ще й завантаженість роботою вдома, дефіцит часу 
для сім’ї та дітей [3]. 

Існує взаємозв’язок між здоров’ям студентів і навчальним проце-
сом, який може сприяти як збереженню здоров’я, так і виникненню 
різноманітних відхилень у ньому. У студентів, особливо в перший 
рік навчання, спостерігаються найбільш виражені функціональні 
зрушення в організмі, які супроводжуються нервово-психічною 
напругою через нові умови навчання, проживання, темп життя, ор-
ганізацію праці та відпочинку. 

У зв’язку з цим актуальним для фахівців вищих навчальних 
закладів (ВНЗ) є питання формування у майбутніх соціальних 
педагогів здоров’язберігальної компетентності, яке необхідно спря-
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мовувати на вироблення у них мотивації до власного оздоровлення; 
використання таких методів впливу, які б сприяли свідомому ви-
бору здоров’язберігальної поведінки у їхній майбутній професійній 
діяльності. 

Метою статті є визначення ролі ВНЗ у формуванні здоров’я-
зберігальної компетентності майбутніх соціальних педагогів та 
факторів, що негативно впливають на стан здоров’язберігальної 
компетентності майбутніх соціальних педагогів.

У ВНЗ закладається фундамент знань зі спеціальності, а отже, 
у процесі навчання необхідно не лише засвоїти програмовий ма-
теріал, але й набути навички творчої самостійної роботи. Тому 
з першого семестру студент повинен засвоїти методи самостійної 
роботи, свідомо й наполегливо розвивати свої творчі здібності, 
бо лише так можна сформувати власні погляди, переконання, 
культуру. Самостійність як риса особистості з’являється у людей 
не одразу. Вона набувається і вкорінюється поступово, в процесі 
систематичної роботи над собою. Студент повинен вміти слухати, 
розуміти, конспектувати лекції, знаходити рекомендовану літера-
туру, розбиратися в ній, складати конспект, готуватися до семінару, 
лабораторно-практичних занять, іспитів та ін. Для цього потрібна 
наполегливість, система, звичка до самостійної роботи [5, 98].

У професійній діяльності соціальних педагогів часто спостері-
гаються стресові ситуації через високий рівень відповідальності за 
розвиток підростаючого покоління, активну міжособистісну вза-
ємодію, підвищену емоційну напруженість тощо. Тому одним із на-
слідків довготривалого професійного стресу соціальних педагогів є 
синдром «професійного вигорання», що призводить до нервового 
перенапруження. 

Так само і в перший рік навчання у студентів ВНЗ спостеріга-
ються найбільш виражені функціональні зрушення в організмі, які 
супроводжуються нервово-психічною напругою через нові умови 
навчання, проживання, темп життя, організацію праці та відпочин-
ку. Все це, діючи в сукупності, ускладнює формування у студента не 
тільки професійної компетентності, але і здоров’язберігальної. 

Фактори виникнення стресу, дезадаптації, синдрому емоційно-
го згорання, боротьби зі стресом, шляхи усунення синдрому емо-
ційного згорання, досліджені багатьма науковцями (М. Беребін, 
В. Бобрицька, Г. Зайцев, Г. Зайчикова, Л. Карамушка, М. Лейтер, 
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С. Максименко, С. Маслач, Л. Мітіна, Г. Никифоров Е. Рутман, 
Л. Смик, Н. Самоукіна, Т. Форманюк, В. Шепель, Ю. Щербатих), 
які стверджують, що стан здоров’язберігальної компетентності со-
ціального педагога залежить від трьох основних чинників [4, 364]:

1) особистісного. Характерним для особистісного чинника 
вчені вважають невміння знаходити вихід зі стресових ситуацій. 
Найбільш уразливими в професійній діяльності є ті працівники, які 
поводяться в стресових ситуаціях агресивно, нестримано, схильні 
до суперництва. Така поведінка, як правило, призводить до стану 
пригніченості, розчарування, депресії. Також до категорії людей, 
які легко піддаються професійному стресу, науковці відносять іде-
алістів, нестійких, інтравертних, схильних до фанатизму, здатних 
до співчуття людей, а також тих, хто вирізняється низьким рівнем 
емпатії та схильністю до авторитаризму;

2) рольового. Важливого значення вчені надають і рольовим 
стрес-факторам, що особливо помітно проявляються в тих си-
туаціях, у яких загальні дії працівників погано узгоджені, немає 
інтеграції зусиль, наявна конкуренція в ситуаціях, коли результат 
залежить від злагодженості й координації дій усіх працівників ко-
лективу. Вплив організаційних стрес-факторів спостерігаємо в си-
туаціях, пов’язаних із виконанням працівниками складних за своїм 
характером доручень, недостатньою організованістю процесу праці, 
необ’єктивною оцінкою трудової діяльності, а характер керівництва 
може не відповідати змісту роботи;

3) організаційного. Організаційний чинник, який негативно 
впливає на професійну діяльність соціального педагога, також 
пов’язаний із неможливістю кар’єрного росту, відсутністю творчої 
автономії, надмірним контролем з боку керівництва, непрофесій-
ністю управління та ін. 

Проблема формування здоров’язберігальної компетентності в май-
бутніх соціальних педагогів потребує дослідження дієвого набору 
індикаторів сформованості зазначеної компетентності, детального 
вивчення змісту формування здоров’язберігальної компетентності.

Стан здоров’я студента визначається не тільки його адаптацій-
ними резервами, а й відповідальним ставленням студентів до влас-
ного здоров’я. Здорова, морально та духовно розвинута людина по-
чуває себе щасливою, отримує задоволення від навчання, а згодом і 
від професійної діяльності. 
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Безумовно, на рівень здоров’язберігальної компетентності май-
бутніх соціальних педагогів впливають несприятливі соціальні та 
екологічні умови. Взаємозв’язок і взаємодія психічних та фізичних 
сил організму визначають цілісність особистості студента, а їх гар-
монія підвищує резерви здоров’я, створює умови для творчого са-
мовираження особистості у різних сферах життєдіяльності [2, 63].

Необхідно пам’ятати про роль навчально-виховного процесу 
у формуванні здоров’язберігальної компетентності під час професій-
ної підготовки майбутніх фахівців. Подолання проблем формування 
здоров’язберігальної компетентності у майбутніх соціальних педагогів 
стало можливим при реалізації напрямів оздоровчо-виховної роботи 
зі студентами: 1) фізичний розвиток, зміцнення здоров’я, подолання 
проблем залежності студентів від шкідливого способу життя, профі-
лактика шкідливих звичок; 2) психологічний самозахист особистості; 
3) правильне та здорове харчування; 4) стійкість у стресових ситу-
аціях; 5) особиста гігієна; 6) поведінка в екстремальних ситуаціях; 
7) культура здоров’я людини тощо.

Отже, вважаємо, що про здоров’язберігання студентів під час 
професійної діяльності у вищих навчальних закладах можна го-
ворити за умови застосування комплексу виховних впливів у на-
вчально-виховному процесі, включивши до програми обстеження 
абітурієнтів пункти на вияв у них природних передумов, що зумов-
люють схильність до більш вираженого емоційного компонента, 
стабільності, контролю емоційного ресурсу тощо.

Теоретичний досвід науковців України у напрямі проблем по-
гіршення здоров’я та сучасний погляд на формування здорового 
способу життя дозволяє говорити про необхідність виявлення 
соціально-педагогічних умов підвищення ефективності роботи 
щодо формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх 
фахівців. 

Здоров’язберігальна професійна діяльність можлива, на наш 
погляд, за умови сформованості у соціального педагога відповідної 
стратегії: продуманості співвідношення сил і засобів у просторі та 
часі, легке маневрування ними; визначення ключових етапів у досяг-
ненні основних цілей; усвідомлення специфіки кожного етапу, його 
переваг і недоліків.

Перспективи подальших досліджень полягають у обґрунтуванні 
необхідності впровадження здоров’язберігальних технологій як за-
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собу формування здоров’язберігальної компетентності майбутніх 
соціальних педагогів вищих навчальних закладів.
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