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ников способностей к самопознанию, самооб-разованию, самосовершенствованию; созда-вать условия для «развертывания» внутрен-него, личностного потенциала каждого воспи-танника. Переосмысление роли педагога, ко-торый становится в большей степени «координатором» или «наставником», чем непосредственным источником информации; позиция педагога по отношению к детям; 
− расширение участия работников дошколь-ного образования Украины в целом, так и отдельных её регионов в международных интеграционных образовательных проектах и программах.  
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The article presents the results of research of state and ways of development of preschool education under the 
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methodological approaches and pedagogical conditions, which together can ensure the progressive development of 
future preschool education in Ukraine. 
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У статті представлені результати дослідження стану і шляхів розвитку дошкільної освіти в умовах 

посилення в суспільстві інтеграційних процесів. Автор звертає увагу на теоретико-методологічні підходи 
та педагогічні умови, які у сукупності можуть забезпечити поступовий розвиток системи дошкільної 
освіти в Україні в майбутньому.  
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕ-

НТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ 
Стаття присвячена проблемі формування здоровʼязбережувальної компетентності майбутніх педа-

гогів. Проаналізовано дослідження науковців щодо поняття «валеологічна підготовка» та 
«здоров’язберігаюча діяльність». Висвітлено деякі аспекти професійної підготовки майбутніх педагогів до 
організації здоров’язберігаючої діяльності. 

Ключові  слова :  валеологічна підготовка, здоров'язберігальні технології, здоров’язберігаюча діяль-
ність, «здоров’язбережувальна компетенція. 

Постановка проблеми. Розвиток сучасної системи освіти визначається інноваційними перетвореннями, в основі яких лежить вико-ристання компетентнісного підходу. Компе-тентністний підхід до підготовки фахівців у ВНЗ полягає в набутті та розвитку у студентів 
набору ключових, загальногалузевих та пред-метних компетенцій, які визначають його ус-пішну адаптацію в суспільстві. Аналіз психолого-педагогічних напрацю-вань вітчизняних дослідників засвідчив, що в теорії та практиці вищої освіти накопичено 
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значний науковий і прикладний потенціал, який може стати основою для вдосконалення підходів до професійної підготовки майбутніх учителів: визначено домінантні імперативи нової стратегії професійної підготовки фахів-ців із позицій нової філософії освіти (В. Анд-рущенко, С. Гончаренко, І. Зязюн, В. Кремень та інші); розроблено теоретико-методичні основи підготовки вчителів у педагогічних навчальних закладах (А. Бойко, О. Біда, О. Ду-басенюк, О. Пєхота та інші); досліджено про-блеми професійно-педагогічної готовності студентів вищих педагогічних навчальних закладів до використання нових технологій (О. Березюк, М. Богданова, Н. Нетребко та ін-ші); розроблено питання формування педаго-гічної майстерності майбутніх учителів (І. Зя-зюн, О. Ковальова, А. Луцюк та ін.). Сучасна наука, визначаючи базові цінності й орієнтації особистості, розглядає їх як про-граму особистісного розвитку, що може бути обґрунтована, уточнена, конкретизована в процесі навчання, виховання і самоосвіти (І. Бех, О. Бондаревська, С. Гончаренко, О. Сав-ченко та ін.). Разом з тим, у вітчизняній педагогіці недо-статньо є наукових праць, у яких обґрунтову-ються теоретичні та методичні основи фор-мування готовності майбутнього вчителя до організації життєдіяльності, навчання і вихо-вання на основі здоровʼязберігальних техно-логій, реалізації комплексу заходів, пов'яза-них із охороною здоров'я свого та інших у процесі навчальної діяльності. 
Мета статті полягає у теоретичному об-ґрунтуванні необхідності розвитку здоров’яз-бережувальної компетентності майбутнього педагога в процесі навчання. 
Виклад основного матеріалу статті. Про-блема визначення базових компетентностей педагогів в умовах нової освітньої парадигми є важливою умовою відродження національ-ної освіти. Сьогодні на часі – компетентнісна парадигма як новий концептуальний орієн-тир. Реалізація даного підходу припускає фор-мування й розвиток ключових компетентнос-тей в процесі виховання і навчання за станда-ртом. У підходах до визначення здоров’язбере-жувальної компетентності сьогодні вирізня-ють три основні напрями:  
− філософський, який визначає здоров’язбере-жувальну компетентність як інтегральний 

показник культури та соціальної політики суспільства (В. Гусєв, М. Руткевич, Л. Філіп-пов) [4]; 
− медико-біологічний, який розглядає його як гігієнічну поведінку, що базується на науко-во обґрунтованих санітарно-гігієнічних нор-мах (О. Балакірєва, О. Вакуленко, О. Яремен-ко та ін.) [7]; 
− психолого-педагогічний, який стверджує роль мотиваційно- цілеспрямованого став-лення, свідомості, поведінки, ціннісно-орієнтованої діяльності особистості (Н. Гар-маш, Н. Городнова, С.Коршок та ін.) [3]. Сучасні медичні напрями формування здо-ров’язбережувальної компетентності різних вікових груп населення відображено у дослі-дженнях Є. Вільчковського, Н. Денисенко, А. Макєєвої та ін., в яких вчені намагались комплексно підійти до вирішення проблеми, врахувати всі аспекти життя і сфери діяльнос-ті людини, а не лише формувати негативне ставлення до шкідливих звичок.  Гігієнічне навчання і виховання дітей як метод формування здорового способу життя розкрито у доробках М. Зубалія, О. Мельника, О. Міхільова та ін. У їх роботах широко висвіт-люються зміст, форми і методи гігієнічного виховання як фундаменту здоров’я і людської гідності. Доводиться його зв’язок з естетич-ним, екологічним, моральним і трудовим ви-хованням, оскільки розглядається взаємодія організму дитини з оточуючим середовищем. Основним його завданням є формування у дітей і підлітків ряду гігієнічних навичок, прищеплення знань з гігієни, спрямованих на охорону здоров’я. Сучасна педагогічна наука покладає неаби-які надії у вирішенні проблеми формування здоров’язбережувальної компетентності: Є. Булич, І. Муравов, А. Погребняк, В. Оржехов-ська, Д. Колесов, Т. Бойченко, В. Горощук, Н. Вадзюк, С. Юрочкіна та ін. З метою розв’язання проблем формування здоров’язбережувальної компетентності гру-пою вчених (Т. Бойченко, Н. Вадзюк, В. Горо-щук) розроблена Концепція безперервної ва-леологічної освіти в Україні. Вона є складо-вою загальної Державної програми націона-льної освіти і враховує досвід передових кра-їн світу з означеної проблеми [5]. Формування здоров’язбережувальної ком-петенції відбувається в процесі виховання як стійкої системи виховання здорової людини, здатної самостійно підтримувати й зберігати 
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своє здоров’я на основі набутого валеологіч-ного досвіду та валеологічної практики [6, с. 109–118].  Здоров’язбережувальна компетентність, як ключова формується на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням специфіки предметів та пізна-вальних можливостей педагогів. Проблематика здоров’язбережувальної компетентності – предмет різнобічних дослі-джень. В основі даної компетентності є різні типи здоров’я людини, які базуються на різ-них за своїм рівнем і спрямуванням методоло-гічних засадах. Це – філософські, психосома-тичні, антропологічні, соціокультурні, дуаліс-тичні та інші моделі здоров’я. Загальноприйнятим у міжнародному співто-варистві є визначення здоров’я, викладене у Преамбулі Статуту ВООЗ: «Здоров’язбе-режувальна компетентність – це стан повного фізичного, психічного і соціального благопо-луччя, а не лише відсутність хвороб або фізич-них вад» [2].  Аналіз цих визначень свідчить про неодно-значність цього поняття, про різні підходи до його досліджень. Тому доцільно проаналізу-вати сутність категорій «здоров’я» та «компетентність» як складових здоров’язбе-режувальної компетентності». Здоров’я ви-значається як філософська, соціальна, еконо-мічна, біологічна, медична педагогічна та пси-хологічна категорії, як індивідуальна й суспі-льна цінність, явище системного характеру, динамічне, що постійно взаємодіє з навколи-шнімсередовищем. Компетентність у визна-ченій галузі за словами В. Раєвськогота А. Ху-

торського – це поєднання відповідних знань і здібностей, що дозволяють обґрунтовано су-дити про цю сферу й ефективно діяти в ній.  «Здоров’язбережувальна компетент-ність» – це комплексна проблема, складне по-няття глобального значення. Аналізуючи по-няття «здоров’язберігаюча компетентність зазначимо, що на думку О. Ващенко «Здоров'язбережувальна компетентність» – це комплекс знань, умінь, ставлень та ціннос-тей, які спрямовані на збереження й укріп-лення здоров'я – свого та оточуючих, на уро-ках та в позаурочний діяльності [1, с. 4]. Під поняттям «здоров’язберігаючої компе-тентності» ми розумітимемо характеристики властивостей учня, спрямовані на збереження фізичного, соціального, психічного та духов-ного здоров’я – свого та оточення. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 
Статья посвящена проблеме формирования здоровьесберегающей компетентности будущих педаго-

гов. Проанализированы исследования ученых относительно понятия «валеологическая подготовка» и 
«здоровьесберегающая деятельность». Освещены некоторые аспекты профессиональной подготовки бу-
дущих педагогов к организации здоровьесберегающей деятельности.  
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