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Анотації:
Обґрунтовано теоретичну складову 
сутності здоров’язберігаючої ком-
петентності вчителя фізичної куль-
тури. Визначено актуальність та 
безсумнівну практичну значущість 
зазначеної проблеми. Представле-
но базові поняття, які визначають 
сутність здоров’язберігаючої компе-
тентності вчителя фізичної культури. 
Здоров’язберігаюча компетентність 
учителя розглядається як складова 
фізичної культури особистості та 
професійної компетентності. Ви-
значено, що здоров’язберігаюча 
компетентність є виявом вчитель-
ської культури здоров’я, основою 
соціально-педагогічної зрілості, що 
набуваються в процесі професій-
ної підготовки та діяльності. Об-
ґрунтовано, що здоров’язберігаюча 
компетентність вчителя фізичної 
культури є складним інтегрованим 
утворенням у структурі особистості 
фахівця. Здоров’язберігаюча ком-
петентність поєднує професійний 
і особистісний аспекти, а також зу-
мовлює сформованість позиції вчи-
теля фізичної культури.

Иваний И.В. Характеристика сущности здо-
ровьесберегающей компетентности учи-
теля физической культуры. Обоснована 
теоретическая составляющая сущности здо-
ровьесберегающей компетентности учителя 
физической культуры. Определена актуаль-
ность и несомненная практическая значи-
мость указанной проблемы. Представлены 
базовые понятия, которые определяют сущ-
ность здоровьесберегающей компетентности 
учителя физической культуры. Сохраняя здо-
ровье компетентность учителя рассматрива-
ется как составная физической культуры лич-
ности и профессиональной компетентности. 
Определено, что здоровьесберегающая ком-
петентность является проявлением учитель-
ской культуры здоровья, основой социально-
педагогической зрелости, приобретаемые в 
процессе профессиональной подготовки и 
деятельности. Обосновано, что здоровьесбе-
регающая компетентность учителя физиче-
ской культуры является сложным интегриро-
ванным образованием в структуре личности 
специалиста. Здоровьесберегающая компе-
тентность объединяет профессиональный и 
личностный аспекты, а именно обусловливает 
сформированность позиции учителя физиче-
ской культуры.

Ivaniy I.W. The essential 
characteristic of health preserving 
competence of physical education 
teacher. It is grounded theoretical 
component of the essence of 
health-physical education teacher 
competence. Determine the relevance 
and unquestionable practical 
importance of this problem. Presents 
the basic concepts that define the 
essence of the competence of health-
physical education teacher. Preserving 
the health of a competent teacher 
is seen as a component of physical 
culture of personality and professional 
competence. Determined that the 
health-competence is a manifestation 
of the teaching culture of health, the 
basis of social and educational maturity 
acquired during training and operations. 
Substantiated that the competence 
of health physical education teacher 
is a complex integrated education in 
personality structure specialist. School 
health expertise integrates professional 
and personal aspects, namely, causes 
the formation of the physical education 
teacher positions.
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Вступ. 1

Модернізація фізкультурної освіти в сучасній школі 
здійснюється в напрямку її переорієнтації з пріоритетів 
фізкультурно-спортивних – на фізкультурно-
оздоровчі цілі й зміст, загальну рекреаційну 
функцію, гуманістичну, культуроформуючу сутність 
фізкультурно-освітньої реальності, яка забезпечує 
умови формування культури здорового способу життя. 
Це детермінує новий зміст професійної діяльності 
вчителя фізичної культури на основі сформованої у 
нього здоров’язбережувальної компетентності. Отже, 
актуальність дослідження проблеми формування 
здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної 
культури визначається сучасними тенденціями розви-
тку фізкультурної освіти та необхідністю підготовки 
висококваліфікованих кадрів, спроможних ефективно 
реалізувати завдання формування, збереження і зміц-
нення здоров’я учнів.  

У вітчизняній і зарубіжній науці розроблено теоре-
тичне підґрунтя для розв’язання зазначеної проблеми. 
Так, теоретичні й методичні засади компетентнісного 
підходу в системі вищої та загальної середньої осві-
ти висвітлено в працях Н.Бібік, І.Зимньої, І.Єрмакова, 
В.Лозової, Х.Мюнклера, А.Хуторського та інших. 
Різні аспекти професійного становлення вчителя фі-
зичної культури представлено в значній кількості дис-
ертаційних робіт. Проте при всій різноманітності під-
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ходів до підготовки вчителів, проблема формування 
здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної 
культури не знайшла належного відображення в до-
слідженнях. Лише в окремих публікаціях ця проблема 
розглядається в загальному аспекті [2], [3]. В роботі 
[15] представлено ієрархію компетентностей вчителя 
фізичної культури, що створює основу для подаль-
шого розвитку методики формування професійної 
компетентності майбутнього фахівця, в роботі [16] 
окреслено загальні підходи щодо вирішення пробле-
ми формування здоров’язберігаючої компетентності 
вчителя фізичної культури. 

Аналіз наукової літератури дозволяє констатувати, 
що проблема формування здоров’язберігаючої ком-
петентності майбутнього вчителя фізичної культури 
практично не розглядалася, а тому вимагає відповідних 
наукових пошуків. Зокрема, відсутнє загальновизнане 
розуміння здоров’язбережувальної компетентності 
вчителя фізичної культури як соціально-педагогічного 
феномену, який має великий потенціал для покращен-
ня рівня здоров’я підростаючого покоління.

Дослідження виконано згідно комплексного 
плану НДР «Методологічні, змістові та методичні 
інновації у професійно-педагогічній підготовці вчи-
телів фізичної культури у контексті запроваджен-
ня кредитно-модульної системи» (0109U004948) 
кафедри теорії та методики фізичної культури 
Сумського державного педагогічного університету 
ім. А.С. Макаренка та практичних завдань по 
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формуванню здоров’язберігаючої компетентності 
майбутніх вчителів.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає у теоретичному обґрунту-

ванні сутності здоров’язберігаючої компетентності 
вчителя фізичної культури. Актуальність та безсум-
нівна практична значущість зазначеної проблеми по-
служили передумовами для проведення нашого до-
слідження.

Результати дослідження. 
На основі теоретичного аналізу праць зарубіжних 

учених Б.Оскарсона, В.Хутмаєра та ін., російських 
дослідників В.Краєвського, А.Хуторського, вітчиз-
няних науковців О.Овчарук, О.Пометун та ін. визна-
чено, що у сучасних умовах компетентнісний підхід 
розглядається більшістю вітчизняних і зарубіжних 
вчених як один із пріоритетних у професійній освіті. 
З’ясовано, що поняття «компетентність» є предметом 
наукової дискусії і розглядається як комплекс став-
лень, цінностей, знань і навичок [17,23]; як інтегра-
тивна характеристика, що містить у собі готовність 
до цілепокладання, дії, оцінки, рефлексії [11,14]. Ви-
значено, що компетентність особистості проявляється 
в самостійній діяльності, є ширшим за поняття «зна-
ння, уміння, навички», охоплює не тільки когнітивну 
й операційно-технологічну сфери, а й мотиваційну, 
етичну, соціальну та поведінкову [18], [23].

Науковці І.Зимня, О.Овчарук, О.Пометун вказують, 
що найбільш широкими за змістом є «надпредмет-
ні» («ключові») компетентності, які є синтетичними, 
тобто такими, які поєднують певний комплекс знань, 
умінь та ставлень, що набуваються протягом засвоєння 
всього змісту освіти [7]; характеризуються поліфукці-
ональністю, надпредметністю, міждисциплінарністю, 
спрямованістю на формування критичного мислення, 
рефлексії, визначення власної позиції [14]. Ключові 
компетентності, здебільшого, містять у собі загально-
предметні компетентності, які визначається для кож-
ного предмета і розвиваються протягом усього його 
вивчення, та спеціальнопредметні компетентності, що 
формуються протягом певного терміну навчання, тобто 
є стадіями, рівнями набуття загальнопредметних ком-
петентностей [14, www/eidos.ru/news/compet/]. 

Узагальнення підходів відомих науковців 
О.Євсюкова, В.Краєвського, Н.Кузьміної, А.Маркової, 
В.Лозової, Т.Сущенко та ін. до визначення змісту 
й умов формування професійної компетентності 
вчителя дозволяє інтерпретувати здоров’язберігаючої 
компетентність майбутнього вчителя фізичної 
культури як певне особистісне новоутворення, 
формування якого відбувається в процесі реалізації 
сукупності навчальних і виховних систем у процесі 
професійної підготовки, а також як складник його 
професіоналізму та професійної компетентності. 
Професійна компетентність учителя фізичної культури 
пов’язана з розв’язанням широкого кола соціальних, 
культурологічних, психологічних, фізіологічних та 
інших проблем і в широкому аспекті – це сукупність 
теоретичних знань, практичних умінь, досвіду, 

особистісних якостей учителя, діалектичний перебіг 
яких забезпечує ефективність та результативність 
педагогічної діяльності [22]. 

Поєднання інструментарію компетентнісного й 
культурологічного підходу (Л.Вовк, М.Каган та ін.) 
до професійної освіти дозволило визначити зв’язок 
здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної 
культури з іншими особистісними утворюваннями. 
Встановлено, що вона є однією із ключових 
компетентностей, яка більш широко забезпечує 
здатність людини здійснювати культуродоцільні, 
поліфункціональні, поліпредметні види діяльності 
[1], ефективно розв’язувати завдання професійного й 
соціокультурного спектру [10].

В основу визначення сутності здоров’язберігаючої 
компетентності вчителя фізичної культури покладено 
теоретичні направлення вчених про феномен фізичної 
культури особистості, культури здоров’я та професій-
ної компетентності вчителя. 

За Ю. Євсеєвим «фізична культура – це частина 
(підсистема) загальної культури людства, яка являє 
собою творчу діяльність по засвоєнню минулих і 
створенню нових цінностей переважно у сфері розви-
тку, оздоровлення і виховання» [6]. Б. Шиян визначає 
фізичну культуру як «сукупність досягнень суспіль-
ства у раціональному використанні спеціальних за-
собів, методів і умов цілеспрямованого фізичного та 
духовного удосконалення людини» [22]. Розглядаючи 
фізичну культуру у більш вузькому значенні Б. Шиян 
визначає «фізичну культуру особистості» як «сукуп-
ність властивостей людини, які набуваються у про-
цесі фізичного виховання і вираження в її активній 
діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення 
своєї фізичної природи та ведення здорового способу 
життя» [22]. На думку В. Горащука [5] та ін., культура 
здоров’я особистості – це важливий складовий компо-
нент її загальної культури, обумовлений матеріальним 
і духовним середовищем життєдіяльності суспільства, 
що виражається в системі цінностей, знань, потреб, 
умінь і навичок щодо формування, збереження і зміц-
нення здоров’я. 

Отже, потрібно виходити із того, що однією із 
цілей сучасної фізкультурної освіти (навчання і ви-
ховання) є сприяння розвитку здоров’ястворюючої, 
здоров’ятворчої основи загальної культури особис-
тості через формування:

фізичної культури особистості (культури рухів: роз-• 
виток фізичних здібностей, морфофункціональних 
можливостей організму через формування рухових 
навичок; формування фізкультурних знань, відпо-
відних професійно-педагогічних умінь, інтересів, 
потреб, мотивацій, світогляду і т.п.); 
гуманітарної культури особистості (пізнавальної, • 
комунікаційної, інформаційної і т.д.);
культури здоров’я й безпеки життєдіяльності (в • 
процесі реалізації оздоровчої, рекреаційної, реабі-
літаційної, побутової й професійної діяльності).

Такий підхід до розвитку фізкультурної освіти 
майбутнього вчителя є доцільним у реалізації куль-
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туроутворюючої та оздоровчої функцій фізичної 
культури (В. Горащук [5], А. Матвєєв [13],  Б. Шиян 
[22] та ін.). Слід відзначити, що ідея поєднання фор-
мування професійної чи інших видів компетентності 
з розвитком професійної чи педагогічної культури 
притаманна багатьом дослідникам, зокрема І. Зязю-
ну, В. Сластьоніну та ін. Вони одностайні у своїх ви-
сновках: професійна культура характеризує вчителя з 
професійно-особистісного боку і є сукупністю інте-
гративних характеристик – гуманістичної спрямова-
ності особистості, соціальної відповідальності, твор-
чого педагогічного мислення тощо [8,19].

Оскільки провідним видом соціокультурної діяль-
ності й основним полем реалізації здоров’язберігаючої 
компетентності для вчителя фізичної культури є 
професійно-педагогічна діяльність, розглядаємо 
здоров’язберігаючої компетентність як важливу скла-
дову його професійно-педагогічної культури, яка 
розглядається вченими, як узагальнений показник 
професійної компетентності й спосіб професійного 
самовдосконалення [21].

Загальновизнаним є положення про те, що одним 
із критерієм сформованості професійно-педагогічної 
культури (фізичної культури, культури здоров’я осо-
бистості) є особистісна зрілість людини (одним із 
яскравих прикладів створення портрету мотивації 
формування і удосконалення професійної культури є 
теорія потреб А. Маслоу [12]). У педагогічній літера-
турі особистісна зрілість розглядається як складова 
більш широкого поняття – соціальної або соціально-
педагогічної зрілості [1,21]. З точки зору педагогічної 
акмеології (Б. Оскарсон, В.Сластьонін) соціально-
педагогічна зрілість особистості – наймасштабніша 
категорія, яка характеризує  певний ступінь розвитку 
особистості, що сприяє творчому освоєнню різних 
видів культур, пов’язаних зі значними професійними, 
особистісними й соціальними досягненнями [17,21].

Отже, враховуючи предмет нашого досліджен-
ня, розглядаємо соціально-педагогічну зрілість як 
певну мету й важливий показник сформованості 
здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної 
культури, а саму ж соціально-педагогічну зрілість роз-

глядаємо як більш широке утворення. Таке розуміння 
дає нам змогу розглядати процес навчання, виховання 
й соціалізації майбутніх учителів фізичної культури 
у соціокультурному середовищі ВНЗ [9] як провідні 
способи формування його здоров’язберігаючої компе-
тентності.

Узагальнення зазначених положень дозволяє 
стверджувати, що здоров’язберігаючої компетентність 
вчителя фізичної культури є складним інтегрованим 
утворенням у структурі особистості фахівця, може 
розглядатися як складова його фізичної культури й 
професійної компетентності, є виявом його культури 
здоров’я, основою соціально-педагогічної зрілості. Це 
дає змогу прослідкувати зв’язок здоров’язберігаючої 
компетентності вчителя фізичної культури з іншими 
базовими поняттями (схема 1).

Аналіз наукових досліджень з проблем професійної 
компетентності дозволяє стверджувати, що структура 
здоров’язберігаючої компетентності вчителя фізичної 
культури ґрунтується на єдності свідомості й діяль-
ності, особливостей системи професійної діяльності 
та її основних складових. Тому здоров’язберігаючої 
компетентність слід розглядати в процесуально-
динамічному аспекті, як таку, що виявляється через 
діяльність, має діалектичний характер та охоплює всі 
сфери особистості. 

Специфіка професійної діяльності вчителя фізич-
ної культури вимагає особливого підходу до організації 
професійної підготовки майбутніх фахівців у умовах 
ВНЗ. Її результатом повинна бути єдність внутрішньої, 
мотивованої, особистої готовності до фізкультурно-
оздоровчої діяльності та практичної, теоретично-
методичної до неї підготовленості. При цьому про-
відною ідеєю, концептуальною основою і аналізу, і 
вирішення проблем формування здоров’язберігаючої 
компетентності майбутнього вчителя фізичної культу-
ри виступає одночасний рух від особистості до про-
фесії та від професії до особистості. 

Узагальнюючи вищенаведені теоретичні підходи, 
ми вважаємо, що здоров’язберігаючої компетентність 
вчителя фізичної культури є складним інтегрованим 
утворенням у цілісній структурі особистості фахівця, 

Схема 1. Зв’язок здоров’язберігаючої компетентності з базовими поняттями

Культура  здоров ’я
Фізична   
культура    

Здоров’язбережувальна компетентність   

Соціально -професійна  зрілість    

Професійна  компетентність 
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складовою його фізичної культури, культури здоров’я 
та професійної компетентності; результатом оволодін-
ня педагогічною професією; загальною категорією, що 
уособлює розвиток соціально-професійної зрілості як 
якості, яка пов’язана з професійними, особистісними 
та соціальними досягненнями й визначає життєву по-
зицію і суспільно корисну діяльність особистості та 
готовність до ефективного розв’язання нею завдань 
формування, збереження і зміцнення здоров’я і орга-
нізації здорового способу життя у процесі професій-
ної діяльності на основі сформованих знань, умінь, 
навичок, ціннісних орієнтацій, професійно важливих 
якостей і здібностей. 

Висновки 
Проведений аналіз теоретичних розробок з про-1. 
блеми визначення сутності здоров’язберігаючої 
компетентності вчителя фізичної культури 
дозволяє зробити наступні висновки:

У сучасних умовах компетентнісний підхід 2. 
розглядається більшістю вітчизняних і зарубіжних 
учених як один з пріоритетних у професійній 
освіті. Реалізація цього підходу передбачає, що 
здоров’язберігаюча компетентність має бути 
визначена як один з найважливіших навчаль-
них результатів професійної підготовки учителів 
фізичної культури.

Здоров’язберігаючу компетентність вчителя 3. 
фізичної культури необхідно розглядати як клю-
чову, надпредметну компетентність, як здатність 
здійснювати складні поліфункціональні, 
поліпредметні, культуро-доцільні види діяльності, 
ефективно розв’язувати широкий спектр проблем 
формування, збереження і зміцнення здоров’я та 
організації здорового способу життя, пов’язаних 
як з професійною так і суспільною діяльністю.

Здоров’язберігаюча компетентність є складним 4. 
новоутворенням, яке поєднує професійний і 
особистісний аспекти, змістовно і функціонально 
пов’язані з іншими особистісними базовими 
утвореннями, якостями і характеристиками, 
насамперед – професіоналізмом, культурою 
здоров’я і фізичною культурою, професійною 
компетентністю; зумовлює сформованість 
особистісної і соціально-професійної зрілості та 
позиції вчителя фізичної культури.

Перспективи подальшого дослідження вбачаємо 
у визначенні структури і змісту здоров’язберігаючої 
компетентності вчителя фізичної культури, обґрунту-
ванні організаційно-педагогічних умов її формування 
в процесі професійної підготовки.
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