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СУТНІСТЬ СВІТОГЛЯДНО-МОТИВАЦІЙНОГО  

КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ  

КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ 

 

У статті розглянуто сутність і структура здоров’язбережувальної компетентності; визначено поняття 

«здоров’язбережувальна компетентність» на основі зіставлення понять «компетентність», «здоров’я», «здо-

ров’язбереження».  Визначено основні показники здорового образу життя, що забезпечують організацію фахової 

підготовки майбутнього соціального педагога до здоров’язбережувальної компетентності. Світоглядно-

мотиваційний компонент відображає особистісно-ціннісний аспект здоров’язбереження особистості та ви-

значає здоров’я як результат самопізнання, оскільки від стану здоров’я залежить зміст відповідей на запи-

тання про роль особистості у світі та суспільстві, світовідчуття, світоуявлення, світорозуміння, світо-

сприйняття, тобто світогляду особистості. 
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Постановка проблеми.  Стрімкий розвиток сус-

пільства, який продовжує набирати обертів й на поча-

тку ХХІ століття, супроводжується розвитком бага-

тьох кризових процесів, що значно погіршують жит-

тєве середовище. Відзначається збільшення соціально 

небезпечних захворювань, а також загальної кількості 

населення, яке мело не кожного дня зіштовхується з 

вирішенням складних життєвих ситуацій. Означені 

обставини потребують своєчасного вирішення за до-

помогою професійно компетентних фахівців, зокрема 

і соціальних педагогів. Виходячи із завдань дослі-

дження, нами було розглянуто поняття «компетент-

ність» в рамках науково-педагогічних та методичних 

працях таких провідних українських та російських 

вчених: О. І. Пометуна, О. В. Овчарука, А. В. Хутор-

ського, А. К. Маркової, О. Я. Савченка, В. І. Байденка, 

В. І. Лугового, Н. М. Бібік, Г. К. Селевко, І. О. Зим-

ньої, Н. В. Кузьміної. Та, незважаючи на зростаючу 

кількість визначень цього поняття з кожним роком і 

різних підходів до його тлумачення, найбільшого по-

ширення у вітчизняній науковій літературі набуло ви-

значення компетентності за тлумачним словником су-

часної української мови, в якому компетентність – «це 

сукупність знань і вмінь, необхідних для ефективної 

професійної діяльності: уміння аналізувати, передба-

чати наслідки професійної діяльності, використовува-

ти інформацію» [1]. 

В свою чергу, поняття компетенція визначається 

як коло питань, явищ, в яких людина компетентна, 

має відповідний рівень пізнання й досвід [1]. Напри-

клад: освітня компетенція студентів, соціально-

педагогічна компетенція соціального педагога, меди-

чна компетенція лікаря тощо. Тож компетентний – це 

той, хто знає, обізнаний; авторитетний у певній галузі 

– фахівець, що володіє компетентністю. 

Компетентність – це здатність установити й реа-

лізувати зв’язок між «знанням – вмінням» і ситуацією 

[12]. 

І. Хасан зазначає, що компетенції – це завдання 

(поставлені перед людиною), а компетентності – ре-

зультати [14]. 

Саме соціально-педагогічна діяльність – одна з 

тих небагатьох діяльностей, що потребує висококом-

петентних фахівців, які будуть володіти не тільки 

специфічними предметними вміннями та навичками, 

навіть не абстрактними розумовими діями або логіч-

ними операціями, а конкретними, життєвими, необ-

хідними людині будь-якої професії та віку. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Перш 

ніж визначити структуру здоров’язбережувальної 

компетентності, нами було розглянуто поняття «здо-

ров’я», на основі якого виведено власне поняття «здо-

ров’язбережувальна компетентність».  

Визначаючи зміст поняття «здоров’я», проблеми 

його формування і збереження, було проаналізовано 

результати наукових робіт, в яких це поняття стало 

предметом досліджень (Г. Апанасенко, С. Барашков, 

Т. Бойченко, І. Брехман, О. Вакуленко, 

Д. Венедиктов, С. Горчак, Д. Ізуткін, В. Казначеєв, 

Ю. Кобяков, В. Колбанов, Ю. Лісіцин, Л. Сущенко, 

Г. Царегородцев, М. Чуркіна та ін.). У багатьох нау-

кових працях здоров’я розглядається як універсальна 

людська цінність (М. Амосов, Ш. Амонашвілі, І. Бех, 

І. Брехман, М. Віленський, А. Маслоу та ін.).  Тож 

неможливо визначити поняття «здоров’я», не беручи 

до уваги особливості середовища та діяльності люди-

ни, її соціальне значення. На думку Є. Кудрявцевої, 

«здоров’я індивіда може бути визначене як стан орга-

нізму людини, який забезпечує повноцінне й ефекти-

вне виконання нею соціальних функцій» [6]. 
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Продовжуючи цю думку, Г. Зайцев та А. Зайцев 

визначають здоров’я як важливу складову професій-

ної готовності особистості до діяльності [2]. 

Водночас представляє інтерес визначення здо-

ров’я, яке сформулювала В. Климова: «міра життєви-

явлення людини, гармонійна єдність фізичних, психі-

чних, трудових функцій, що зумовлює повноцінну 

участь людини в різних галузях суспільної діяльності. 

Тому власником міцного здоров’я вважають не прос-

то того, хто не хворіє, але хто фізично міцний, духов-

но сильний, зберігає високу працездатність» [4]. Згід-

но з підходом В. Климової, «філософськи здоров’я 

визначається як така форма вільного прояву життя, 

що охоплює велике коло різноманітної предметно-

чуттєвої діяльності» [4]. 

Сучасні дослідники визначають такі види компе-

тентностей в сфері соціальної педагогіки: загальнопе-

дагогічну; професійно-правову; соціальну; психологі-

чну; комунікативну;  конфліктологічну та інші. Всі 

вони пов’язані з вимогами до знань та особливостями 

професійної діяльності. За результатами діяльності 

робочої групи з питань запровадження компетентніс-

ного підходу, створеної в рамках проекту ПРООН 

«Освітня політика та освіта «рівний – рівному», за-

пропоновано такий перелік ключових компетентнос-

тей: уміння вчитись (навчальна), громадянська, зага-

льнокультурна, компетентність з інформаційних та 

комунікаційних технологій, соціальна, підприємниць-

ка, здоров’язбережувальна [11]. 

Мета дослідження: визначити сутність здо-

ров’язбережувальної компетентності, її світоглядно-

мотиваційного компонента, описати та проаналізува-

ти критерії, що забезпечують діагностування та фор-

мування здоров’язбережувальної компетентності в 

процесі фахової підготовки майбутніх соціальних пе-

дагогів. 

Виклад основного матеріалу досліджень. 
Окреслюючи реалізацію здоров’язбереження в соціа-

льно-педагогічній діяльності спеціаліста будь-якого 

фаху, вказують на необхідність володіння ним арсе-

налом способів збереження, відновлення та розвитку 

власного здоров’я (навички медичного, біологічного 

змісту та питань безпеки життя), переконаність у до-

цільності їх застосування [13, с. 447].  

Таким чином, здоров’язбережувальна компетен-

тність соціального педагога має розглядатись як інте-

гральна характеристика особистості, що дає змогу ус-

пішно відповідати на індивідуальні та соціальні пот-

реби, діяти в конкретних умовах, виконувати постав-

лені завдання щодо свого здоров’я та здоров’я інших 

людей. Вона забезпечує організацію здорового спосо-

бу власного життя у фізичній, соціальній, психічній, 

духовній сферах та організацію своєї праці. Основним 

критерієм цієї компетентності є стан оптимальної від-

повідності, гармонії між фізичним, психічним і соціа-

льним у житті й діяльності людини. Формування цієї 

компетентності охоплює низку життєвих навичок 

(компетентностей), що сприяють здоровому способові 

життя:  

 фізична сфера – навички раціонального харчу-

вання; навички рухової активності, санітарно-гігієнічні; 

навички режиму праці та відпочинку; 

 духовна та психічна сфери – самоусвідомлення 

та самооцінка; аналіз проблем і прийняття рішень ви-

значення життєвих цілей та програм; навички самоконт-

ролю; мотивація успіху та тренування волі; 

 соціальна сфера – навички ефективного спілку-

вання; навички розв’язування конфліктів, співчуття; на-

вички поведінки в умовах тиску, погроз, дискримінації; 

навички спільної діяльності та співробітництва [5]. 

Тож, виходячи із вищезазначеного, здоровий 

спосіб життя, що визначає сутність здо-

ров’язбережувальної компетентності, можна охарак-

теризувати як діяльність, спрямовану на зміцнення 

фізичного, психічного та соціального здоров’я. 

На підставі цього здоров’язбережувальну компе-

тентність майбутніх соціальних педагогів ми розумі-

ємо як усвідомлення значущості здоров’я як однієї з 

найголовніших цінностей, володіння та застосування 

здоров’язбережувальних вмінь та навичок із системи 

здоров’язбереження і соціально-педагогічної сфери 

діяльності, як розробку та постійне вдосконалення 

власної оздоровчої системи в процесі фахової підго-

товки. 

Визначаючи структуру здоров’язбережувальної 

компетентності майбутніх соціальних педагогів, ми 

звернулися до визначення та порівняння поняття 

«структура» та структури здорового образу життя.  

Структура – це відносно сталий спосіб (закон) 

зв’язку елементів того чи іншого складного цілого. 

Структура відбиває упорядкованість внутрішніх і зо-

внішніх зв’язків об’єкту, що забезпечують його ста-

лість, стабільність, якісну визначеність [3]. Так, на-

приклад, такі вчені, як Ю. Можарський, І. Чорнобай 

наголошують на тому, що здоровий спосіб життя від-

биває узагальнену типову структуру форм життєдія-

льності людини, якій характерна єдність і доцільність 

процесів самоорганізації та самодисципліни, саморе-

гуляції і саморозвитку, що спрямовані на зміцнення 

адаптивних можливостей організму, повноцінну са-

мореалізацію своїх сутнісних сил, таланту та здібнос-

тей у загальнокультурному і соціальному розвитку, 

життєдіяльності в цілому [8]. 

Таким чином, здоровий спосіб життя відображає 

систему життєдіяльності майбутніх фахівців соціаль-

но-педагогічної сфери, яка характеризується єдністю 

та доцільністю своїх структурних компонентів, а саме 

процесів самоорганізації та самодисципліни, що 

сприяють підвищенню адаптивних можливостей ор-

ганізму, роблять можливою повноцінну саморегуля-

цію своїх внутрішніх ресурсів і здібностей у загаль-

нокультурному, професійному (компетентнісному) 

розвитку та життєдіяльності в цілому. За умов здоро-

вого образу життя відповідальність за здоров’я у май-

бутніх соціальних педагогів формується як частина 
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компетентнісного розвитку та проявляється в єдності 

позитивних настанов, проектування змісту, засобів та 

технологій здоров’язбереження, здатності побудувати 

себе як особистість відповідно до власних уявлень 

про повноцінне в фізичному, психічному (духовному) 

та соціальному ставленні до життя.  

К. Оглоблін зауважує, що здоровий образ життя 

пов’язаний з особистісно-мотиваційним втіленням інди-

відами своїх соціальних, психічних, фізичних можливо-

стей і здібностей. Він виокремлює три основні мотиви 

здорового способу життя: 1) здоров’я як особистісний 

засіб досягнення кар’єри, успіху в житті, досягнення ма-

теріального благополуччя (соціальне благополуччя); 2) 

здоров’я як необхідну умову для особистісного росту, 

особистого щастя, відчуття духовної досконалості (ду-

ховне і душевне благополуччя), самодостатності та ін.; 

3) здоров’я як важливу умову фізичної досконалості (фі-

зичне благополуччя), створення повноцінних сексуаль-

них відносин, сім’ї тощо [9]. 

Зрозуміло, що ці знання повинні усвідомлювати-

ся особистістю і впливати на цілу систему ціннісних 

орієнтацій, тобто формувати світогляд особистості 

майбутнього соціального педагога, щоб стати осно-

вою повсякденної діяльності й поведінки. 

Усвідомлення знань про здоров’я, як зазначає 

Н. Малярчук, відбувається в процесі їх «відчування» 

й емоційного «переживання», закріплюється під час 

виконання спеціальних здоров’язбережувальних 

вправ та здоров’яформувальної практичної діяльності, 

що забезпечує особисту значущість цих знань, їх ус-

відомлення, і формує суб’єктне ціннісне ставлення 

особистості до здоров’я. У процесі переживання від-

бувається інтеріоризація отриманих знань і перетво-

рення їх у переконання, здійснюється перехід від 

знання до усвідомлення. Емоційно-чуттєве ставлення 

створює те тло, на підґрунті якого формуються потре-

би й мотиви, що є передумовою психологічної готов-

ності до здоров’яформувального типу діяльності, роз-

вивається здатність особистості до аналізу власної 

поведінки в соціоприродному середовищі до 

об’єктивної самооцінки, відбувається екстеріоризація 

знання та його практична реалізація [7]. 

З огляду на вищезазначене, нами був виділений 

один із компонентів здоров’язбережувальної компе-

тентності майбутніх соціальних педагогів, а саме сві-

тоглядно-мотиваційний. 

На нашу думку, світоглядно-мотиваційний ком-

понент відображає особистісно-ціннісний аспект здо-

ров’язбереження особистості та визначає здоров’я як 

одну з найголовніших цінностей, як результат самопі-

знання, оскільки від стану здоров’я залежить зміст ві-

дповідей на запитання про роль особистості у світі та 

суспільстві, світовідчуття, світоуявлення, світорозу-

міння, світосприйняття, тобто світогляду особистості. 

В свою, чергу здоров’язбереження визначає домінан-

тну позитивно-мотиваційну настанову здорового спо-

собу життя, ставлення до власного тіла, знання зако-

нів функціонування організму та ступінь їх вольової 

регуляції, ставлення до хвороби як ступеня здатності 

до пошуку, наявності особистісних настанов під час 

одужування. 

Розглядаючи дослідження О. Плаксіної з проблеми 

формування ціннісного ставлення до здорового образу 

життя у студентів педагогічних спеціальностей універ-

ситету, можна визначити, що поняття здорового образу 

життя є набагато ширшим і не лише розглядає відсут-

ність шкідливих звичок, а й включає в себе режим праці 

та відпочинку, систему харчування, різноманітні види 

активності (спорт, йога, танці). Також невід’ємними 

складовими є усвідомленість буття, життєві цілі та цін-

ності, система ставлення до себе [10]. 

За результатами дослідження вченої, можна роз-

глядати здоровий образ життя як одну з найголовні-

ших цінностей особистості за такими показниками: 

– по-перше, здоровий спосіб життя є орієнтиром, 

ідеалом, до якого повинна прагнути людина, що ба-

жає зберегти і зміцнити своє здоров’я; 

– по-друге, здоровий спосіб життя служить засо-

бом формування, зміцнення і збереження здоров’я; 

– по-третє, здоровий спосіб життя – це мета, 

здійснення якої дозволяє людині відмовитися від шкі-

дливих звичок, підвищити соціальну активність і со-

ціальний статус, реалізувати потреби в самоактуаліза-

ції, досягти високої працездатності й раціональної ор-

ганізації всієї життєдіяльності; 

– по-четверте, здоровий спосіб життя має сенс, 

завдяки чому наповнюється сенсом і життя людини, 

яка максимально наближається до реалізації своїх 

принципів і життєвих устремлінь [10]. 

На основі вищезазначеного, ми дійшли висновку, 

що структура світоглядно-мотиваційного компонента 

буде включати ціннісний критерій. Виходячи з дослі-

дження його показників, буде відбуватися формуван-

ня ставлення особистості майбутнього фахівця соціа-

льно-педагогічної сфери діяльності до власного здо-

ров’я як до однієї з найвищих загальнолюдських цін-

ностей, спрямування на здобуття відповідних знань, 

умінь та навичок, та, відповідно, дотримання нею 

здорового способу життя.  

Необхідно відзначити, що для формування здо-

ров’язбережувальної компетентності майбутніх соціаль-

них педагогів необхідне створення позитивної настано-

ви на здоров’язбереження як світоглядної орієнтації, 

шляхом створення в них мотиваційного ставлення до 

цього, підтримка світоглядного розуміння сутності здо-

рового способу життя на основі потреби збереження фі-

зичного, психічного та соціального здоров’я.  

В свою чергу, процес формування мотиву відбу-

вається на основі взаємного узгодження особистістю 

своїх потреб з можливостями та з особливостями від-

повідної сфери діяльності, в результаті чого і форму-

ється позитивна настанова на здоров’язбереження як 

світоглядно-ціннісну орієнтацію.  

Таким чином, світоглядно-мотиваційна орієнта-

ція може формуватися за умов усвідомлення майбут-

нім соціальним педагогом важливості бути фізично, 
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психічно та соціально здоровою особистістю. Отже, 

до складу світоглядно-мотиваційного компонента був 

включений мотиваційний критерій. 

Невід’ємною частиною формування потреб осо-

бистості є не тільки внутрішні чинники, такі як переко-

нання, прагнення, принципи, ідеали, інтереси, бажання, 

але й зовнішні чинники. До зовнішніх чинників можна 

віднести умови соціального середовища, в якому особи-

стість адаптується в процесі соціалізації, тобто соціаль-

но-педагогічний простір для майбутнього соціального 

педагога. На основі вищезазначеного був сформульова-

ний третій критерій світоглядно-мотиваційного компо-

нента – особистісний, який включає в себе закономірно-

сті розвитку особистості та її самооцінку, настанови на 

здоров’язбереження, усвідомлення себе здоровою, гар-

монійно розвиненою особистістю, усвідомлення важли-

вості та необхідності здоров’язбереження для повноцін-

ної самореалізації у всіх сферах життя (професійна, тво-

рча, особистісна). 

Висновки та перспективи подальших розро-

бок. Одним із провідних у модернізації системи освіти 

України проголошується компетентністний підхід як 

одне з важливих концептуальних положень оновлення 

змісту освіти. Дослідження проблеми здоров’я та здоро-

вого способу життя в галузі освіти та підготовки майбу-

тніх фахівців соціально-педагогічної сфери діяльності 

наголошують на необхідності виховання свідомого ста-

влення до власного здоров’я у студентів, створення здо-

ров’язбережувального освітнього та виховного середо-

вища і широкому застосуванні здоров’язбережувальних 

технологій (умінь та навичок). Здоров’язбережувальна 

компетентність майбутніх соціальних педагогів – це ус-

відомлення значущості здоров’я як однієї з найголовні-

ших цінностей, володіння та застосування здо-

ров’язбережувальних вмінь та навичок із системи здо-

ров’язбереження і соціально-педагогічної сфери діяль-

ності, розробка та постійне вдосконалення власної оздо-

ровчої системи в процесі фахової підготовки. Світогляд-

но-мотиваційний компонент відображає особистісно-

ціннісний аспект здоров’язбереження особистості та ви-

значає здоров’я як результат самопізнання, оскільки від 

стану здоров’я залежить зміст відповідей на запитання 

про роль особистості у світі та суспільстві, світовідчут-

тя, світоуявлення, світорозуміння, світосприйняття, тоб-

то світогляду особистості. Продовження дослідження 

буде відбуватися за напрямками компетентнісного під-

ходу в формуванні здоров’язбережувальних умінь та на-

вичок у  процесі фахової підготовки майбутніх соціаль-

них педагогів. 
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СУЩНОСТЬ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКО-МОТИВАЦИОННОГО КОМПОНЕНТА В СТРУКТУРЕ  

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

На основе анализа научных работ в направлении современных проблем в подготовке будущих социальных 

педагогов в компетентностном измерения социальной сферы рассмотрены сущность и структура здоровьесбере-

гающей компетентности; определено понятие «здоровьесберегающая компетентность» на основе сопоставления 

понятий «компетентность», «здоровье», «здоровьесбережение». Здоровье определяем как одну из наиболее глав-

ных ценностей человека и характеризуем как свойство личности, направленное на сохранение физического, соци-

ального, психического и духовного здоровья – своего и окружающих. Здоровьесберегающая компетентность со-

циального педагога рассматривается как интегральная характеристика личности, которая позволяет успешно от-

вечать на индивидуальные и социальные нужды, действовать в конкретных условиях, выполнять поставленные 

задачи в отношении здоровья своего и других людей. Она обеспечивает организацию здорового образа жизни в 

физической, социальной, психической, духовной сферах и организацию своего труда. Основным критерием этой 
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компетентности является состояние оптимального соответствия, гармонии между физическим, психическим и со-

циальным аспектами жизнедеятельности человека. Формирование этой компетентности охватывает ряд жизнен-

ных навыков (компетенций), способствующих здоровому образу жизни: физические, психические и социальные. 

Здоровый образ жизни отражает систему жизнедеятельности будущих специалистов социально-педагогической 

сферы, которая характеризуется единством и целесообразностью своих структурных компонентов. Процессы са-

моорганизации и самодисциплины способствуют повышению адаптивных возможностей организма, делают воз-

можной полноценную саморегуляцию своих внутренних ресурсов и способностей в общекультурном, профессио-

нальном (компетентностном) развитии и жизнедеятельности в целом. В условиях здорового образа жизни ответ-

ственность за здоровье у будущих социальных педагогов формируется как часть компетентностного развития и 

проявляется в единстве положительных установок, проектировании содержания, средств и технологий здоровьес-

бережения. Мировоззренчески-мотивационный компонент отражает личностно-ценностный аспект здоровьесбе-

режения личности и определяет здоровье как результат самопознания, поскольку от состояния здоровья зависит 

содержание ответов на вопросы о роли личности в мире и обществе, мироощущении, миропредставлении, миро-

понимании, мироощущении, то есть мировоззрении личности. 

Ключевые слова: компетентность, здоровье, здоровьесбережение, здоровьесберегающая компетентность, 

структура здоровьесберегающей компетентности, компонент, критерий. 

 

Tetiana Kostiuchenko,  

postgraduate student, 

Department of Social Pedagogy, Psychology and Pedagogical Innovations, 

  South Ukrainian National Pedagogical University named after K. D. Ushynsky, 

39, Oleksandra Nevskoho Str., Odesa, Ukraine  

 

ESSENCE OF IDEOLOGICALLY-MOTIVATIONAL COMPONENT IN  STRUCTURE  

OF FUTURE SOCIAL PEDAGOGUES’ HEALTH-SAVING COMPETENCE   

The essence and structure of health-saving competence is considered on the basis of reviewing a number of scientific 

sources in the direction of the contemporary issues of future social pedagogues’ training. The concept of ―health-saving 

competence‖ is described by comparing notions of ―competence‖, ―health‖, and ―health protection‖. Health is considered 

as one of the most important human values and is characterized as a personal property, aimed at preserving physical, so-

cial, mental and spiritual health. Health-saving competence of social pedagogues is considered as an integral characteristic 

of a personality, which helps to implement individual and social requirements and demands, to act under specific circum-

stances, to carry out certain tasks concerning one’s own and others’ health. It helps to organize a healthy lifestyle in physi-

cal, social, mental and spiritual and work spheres. The main criterion of this competence is the state of optimal correspon-

dence and harmony between physical, mental and social aspects of human life. The formation of this competence covers a 

range of physical, mental and social skills (competencies), which promote a healthy lifestyle. Healthy lifestyle is a life sys-

tem, which is characterized by unity and expediency of its structural components. The processes of self-organization and 

self-discipline increase adaptive organism abilities, promote regulating its inner resources and abilities in vital, sociocultur-

al and professional development. Responsibility for one’s health in future social pedagogues is forming as a part of compe-

tence development and manifests itself in the complex of positive attitudes, developing means and techniques of health 

protection. Ideologically-motivational component reflects the personally-valuable aspect of health protection and defines 

health as a result of self-cognition, because state of health defines all aspects of human life and worldview. 

Keywords: competence, health, health protection, health-saving competence, structure of health-saving competence, 

component, criterion. 

 

Подано до редакції 17.08.2015 

_______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


