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Сутність та структура соціально-ціннісного компоненту 

валеологічної спрямованості  
у майбутніх фахівців фізичного виховання

Пранова Є.В.
Національний університет фізичного виховання та спорту України

Анотації:
Досліджено більш ніж 25 науково-
методичних джерел з валеоло-
гічного виховання в професійній 
освіті. Розглянуто та проаналізо-
вано основні підходи до структу-
ризації компонентів валеологічної 
спрямованості, розкрито сутність 
соціально-ціннісного компонен-
ту валеологічної спрямованості 
професійної освіти. Наведено 
структуру соціально-ціннісного 
компоненту та докладно описа-
но кожну його складову: цінності, 
професійно-ціннісні орієнтації та 
особистісні складові. Надано об-
ґрунтування наявності та визна-
чення кожного з вищенаведених 
структурних компонентів. Сфор-
мульовано специфічні професійні 
цінності, які реалізуються у вале-
ологічнй діяльності майбутніми 
фахівцями фізичного виховання. 
Структуровано особистісну скла-
дову соціально-ціннісного компо-
ненту валеологічної спрямованос-
ті майбутніх фахівців фізичного 
виховання. Презентовано схему 
особистісної складової, яка роз-
криває її елементи через систему 
значущих, цілеспрямованих дій і 
рис особистості пов'язаних у ло-
гічній послідовності.

Пранова Е.В. Сущность и структура 
социально-ценностного компонента ва-
леологической направленности у буду-
щих специалистов в сфере физического 
воспитания. Исследовано более 25 научно-
методических источников по валеологическо-
му воспитанию в профессиональном обра-
зовании. Рассмотрены и проанализированы 
основные подходы к структуризации компо-
нентов валеологической направленности, 
раскрыта сущность социально-ценностного 
компонента валеологической направленности 
профессионального образования. Приведена 
структура социально-ценностного компонента 
и подробно описана каждая ее составляющая: 
ценности, профессионально-ценностные ори-
ентации и личностные составляющие. Даны 
обоснования присутствия и определения 
каждого из вышеприведенных структурных 
компонентов. Сформулированы специфиче-
ские профессиональные ценности, которые 
реализуются в валеологической деятельности 
будущими специалистами физического вос-
питания. Структурирована личностная состав-
ляющая социально-ценностного компонента 
валеологической направленности будущих 
специалистов физического воспитания. Со-
ставлена схема личностной составляющей, ко-
торая раскрывает ее элементы через систему 
значимых, целенаправленных действий и черт 
личности связанных в логической последова-
тельности.

Pranova E.V. The nature and structure 
of the socio-valuable component 
of valeological direction of future 
specialists in the field of physical 
education. We investigated more 
than 25 scientific and methodological 
sources of valeological education in 
vocational education. Reviewed and 
analyzed the main approaches to 
structuring components of valeological 
orientation. The essence of socially-
valuable component of valeological 
orientation of vocational education. 
The structure of socially-valuable 
component and described in detail each 
of its components: values, professional 
and value orientation and personality 
components. Given study and determine 
the presence of each of the above 
structural components. Formulated 
specific professional values, which are 
implemented in valeological of future 
specialists of physical education. 
Structured personal component of the 
socio-valuable component valeological 
future direction of physical education 
specialists. The scheme of personal 
component. It reveals its elements 
through a system of meaningful and 
purposeful actions and personality 
traits that are associated in a logical 
sequence.
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Вступ. 1

Валеологізація освіти, загалом, та професійної осві-
ти майбутніх фахівців фізичного виховання, зокрема, 
є однією з актуальних проблем сьогодення. Науковий 
загал стурбований постійно спадаючим рівнем валео-
логічної обізнаності соціуму. На наш погляд, одним з 
найдієвіших способів змінити напрямок цього вектору, 
є активна взаємодія з найбільш схильним до негативних 
впливів прошарком суспільства – студентською молод-
дю –  шляхом підсилення валеологічної спрямованості 
професійної освіти. Аналізуючи названу проблему, ми 
дійшли висновку, що незважаючи на посилену увагу до 
цієї тематики наукового загалу, ще й досі не було розгля-
нуто та структуровано поняття валеологічної спрямова-
ності майбутніх фахівців фізичного виховання.  Серед 
науковців, що займаються дослідженням цієї проблеми, 
особливої уваги заслуговують праці І. Берднікова, О. 
Бондаренко, Н. Урум,  Л. Архангельського,  В. Ольшан-
ського, М. Тітма, В. Петленко, Н. Шуркової та інших. 
Зміст та принципи валеологічного виховання розкрито в 
працях Т. Денисовець, І. Зимньої, Л.Куклиної.  Проблемі 
формування навичок здорового способу життя присвя-
чені дослідження Н. Бугаєць, В.Губіна, І. Євстігнеєвої, 
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М. Лук’янченко, О. Попович. У попередніх публікаціях 
ми вже навели загальну структуру валеологічної спря-
мованості, але на наш погляд цього не достатньо. Кож-
ний з трьох компонентів валеологічної спрямованості 
(соціально-ціннісний, спеціально-діяльнісний, особис-
тісний) має бути розглянутий окремо. Саме досліджен-
ню сутності та структури соціально-ціннісного компо-
ненту валеологічної спрямованості професійної освіти 
присвячена ця стаття.

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
Мета дослідження – визначити сутність та струк-

турувати соціально-ціннісний компонент валеологіч-
ної спрямованості у майбутніх фахівців фізичного 
виховання.

Методи дослідження: спостереження, опитуван-
ня, аналіз, синтез.

Об’єкт дослідження –  валеологічна спрямованість 
майбутніх фахівців у сфері фізичного виховання.

Предмет дослідження – процес виховання вале-
ологічної спрямованості майбутніх фахівців у сфері 
фізичного виховання.

Результати дослідження.
Сутністю соціально-ціннісного компонента є 

акумуляція валеолого-педагогічного досвіду, цін-
ностей, валеологічних дій. Аналіз змісту валеоло-
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гічної спрямованості професійної освіти вчителів 
фізичного виховання тісно пов’язаний з виявленням 
цінностей майбутнього фахівця, які багато в чому 
визначають його світогляд, життєву і педагогічну 
позицію. Уявлення про соціально-ціннісний компо-
нент і його структуру надає  рисунок 1.

Можна стверджувати, що цінності людини є авто-
номною субстанцією, оскільки уявлення щодо них ба-
зується на поглядах про світ загалом. Але після того, 
як особистість повністю упевниться у своїх ціннос-
тях, вони здійснюють домінуючий вплив і вплив на її 
інтереси і потреби, на цілі діяльності та її подальший 
розвиток загалом.

У науковій літературі розрізняють цінності осо-
бистості і її настанови. Так, у своїх роботах Є. Поділь-
ська відзначає, що поняття «настанови» відображає 
лише частину системи ціннісних орієнтацій, які є най-
більш стійкими і актуалізуються особистістю тільки в 
деяких ситуаціях. При цьому з її точки зору цінності 
особистості загалом представляють більш глобальну 
систему особистісних відношень [1]. Однак, Р. Миро-
нова вважає, що настанова є психологічним механіз-
мом прояву ціннісних орієнтацій особистості. Автор 
відзначає, що ціннісні орієнтації визначають позицію 
людини, мотивують її до певного рішення проблемної 
ситуації при виникненні останньої в його діяльності 
[2]. Погоджуючись загалом з цим підходом, ми під-
сумуємо, що цінності є основою для саморегуляції 
діяльності індивідуума, вони допомагають людині 
усвідомлено вирішувати виникаючі проблемні си-
туації, приймати рішення, дозволяють пропагувати 
власні соціально-моральні норми. Проаналізувавши 
наукові дослідження вищезазначених авторів, роботу 
І.Бердникова, який досліджував проблему формуван-
ня валеологічної культури вчителя, та спираючись на 
власні наукові розвідки ми структурували дані про 
соціально-ціннісний компонент валеологічної  спря-
мованості [3, 18].

Відзначимо особливу важливість у житті людини 
професійно-ціннісних орієнтацій. При розгляді цьо-
го питання не можна не відзначити праць Л. Архан-
гельського,  В. Ольшанського та М. Тітма [4-6]. Слід 
зазначити, що будь-яку професію можна охарактери-
зувати загальними і специфічними цінностями. Під 
специфічними цінностями розуміються ті, що влас-
тиві кожній конкретній професії. М. Тітма в своїй 
роботі сформулював загальні професійні цінності: 
зміст професійної діяльності, можливості самореалі-
зації особистості, соціально-економічні умови праці, 
морально-психологічні умови праці. Оскільки, пере-
раховані професійні цінності відносяться до розряду 
загальних, то вони застосовні і при розгляді валео-
логічної діяльності. Сформулюємо специфічні про-
фесійні цінності валеологічної діяльності майбутніх 
фахівців фізичного виховання та спорту. Покладемо 
в основу нашої класифікації характерні потреби осо-
бистості і зіставимо їх з професійним портретом май-
бутнього викладача фізичного виховання:

- цінності, метою яких є утвердження в суспіль-

стві: суспільна значущість і престиж валеологічної 
діяльності;

- цінності, метою яких є самовираження у валеоло-
гічної діяльності: гуманістичний характер діяльності, 
відповідність валеологічної діяльності професійним 
інтересам тощо;

- цінності, метою яких є задоволення потреби у 
спілкуванні в процесі валеологічної діяльності у про-
фесійному оточенні.

Цінності валеологічної діяльності за предметним 
змістом можна розділити на два види: самодостатній 
і інструментальний. Самодостатніми можна назвати 
цінності, які мають на меті розвиток особистості май-
бутніх викладачів (творчий характер валеологічної ді-
яльності, її престиж і значимість тощо). Валеологічні 
інструментальні цінності є засобом досягнення мети: 
ці цінності припускають оволодіння теорією, норма-
ми, принципами валеологічної діяльності, яка лягає 
в основу професійної діяльності майбутніх фахів-
ців фізичного виховання та спорту. Відзначимо, що 
для сучасного покоління студентів не всі професійні 
цінності актуальні рівною мірою. Так, І. Бердников 
провів наукове дослідження професійних цінностей 
валеологічної діяльності студентів [3]. Його дослі-
дження дозволило виявити не тільки уявлення про 
цінності валеологічної діяльності, але й особистісний 
зміст цих цінностей. Так, для 15,8% респондентів ва-
леологічна діяльність не представляє ніякої особистої 
значущості, а 18,3% не змогли розкрити зміст цього 
поняття. Однак, 34,2% опитуваних виділили ціннос-
ті, пов'язані із задоволенням потреби у спілкуванні, 
як найбільш значущі. При цьому вкрай низький від-
соток респондентів (6,8%) відзначили валеологічних 
діяльність такою, в якій є можливість для прояву 
своєї індивідуальності, творчості [3]. Дані, отрима-
ні у перебігу дослідження І. Бердникова, пояснюють 
причину, через яку більша частина студентів відсто-
ронюється від творчої та пошукової валеологічної ді-
яльності.

Результати нашого дослідження і досліджень на-
уковців дають підстави говорити про те, що розуміння 
і усвідомлення людиною будь-яких (у т. ч. валеологіч-
них) цінностей не є достатнім для спонукання людини 
до діяльності. Цінність стає мотивом діяльності у тому 
випадку, якщо вона прийнята індивідуумом, є необхід-
ною для його існування. Коли цінність прийнята осо-
бистістю, вона з легкістю здатна сформулювати свої 
цілі, бачить сенс своєї діяльності і раціональні шляхи 
їх реалізації, адекватно контролює, коректує і оцінює 
результати своєї діяльності.

До того ж, на підставі даних, отриманих у результа-
ті свого експерименту, І. Бердников визначив завдання 
з формування валеологічної спрямованості особис-
тості. На наш погляд, основним з них є наступне: «сві-
доме й емоційне прийняття валеологічної культури як 
соціального обов'язку, спрямованого на формування 
здоров'я та здорового стилю життя людини» [3]. 

Особистісні складові соціально-ціннісного компо-
нента являють собою єдність морального, раціональ-
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Рис. 1. Структура соціально-ціннісного компоненту валеологічної спрямованості професійної освіти

Цінності   

- визнання цінності здорового способу  жит-
тя (ЗCЖ) соціумом; 
- професійне самоствердження в ВД; 
- креативний підхід у реалізації ЗCЖ; 
- самовдосконалення та реалізація  
особистості в валеологічній діяльності  

Соціально-ціннісний компонент  

Професійно -ціннісні орієнтації

- пропаганда принципів ЗCЖ в  
професійному середовищі; 

- розуміння взаємодоповнювання 
здоров’я  та розвитку особистості; 

- науково -дослідницька діяльність у  
реалізації ЗCЖ; 

- моральні цінності валеологічної  
діяльності  

Особистісні складові  

- пізнавальні; 
- емоційні; 
- вольові; 
- поведінкова  

Схема 1. Структура та показники особистісних складових соціально-ціннісного компоненту 
валеологічної спрямованості у майбутніх викладачів фізичного виховання
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ного, прагматичного, громадського та індивідуального 
в особистості. Подібне єднання робить можливим ви-
біркове відношення до навколишнього світу, адекватне 
сприйняття і оцінку світу і суспільства та себе в цьому 
суспільстві, допомагає орієнтуватися в матеріальній та 
духовній культурі соціуму. 

За аналогією з тим, як І. Бердников структуру-
вав аксіологічний компонент валеологічної культури 
вчителя, ми  також відокремили складові соціально-
ціннісного компоненту валеологічної спрямованості 
майбутніх викладачів фізичного виховання. На наш 
погляд, особистісні складові включають в себе пізна-
вальні, емоційні, вольові (схема 1). 

Пізнавальна складова знаходить своє відображення 
в усвідомленні особистістю цінностей валеологічної 
діяльності загалом, і зокрема значущості і ролі валео-
логічної діяльності у виховному процесі. Зазначений 
вище компонент об'єднує в собі весь досвід фахівця з 
фізвиховання (від соціального до педагогічного), який 
дозволяє йому адекватно сформулювати завдання, 
цілі валеологічної діяльності. Потрібно також врахо-
вувати і той факт, що уявлення про мету валеологічної 
діяльності визначається не тільки самою особистістю, 
але й іншими учасниками валеологічного процесу. Всі 
суб'єкти валеологічної діяльності впливають на фор-
мування її змісту, форм і методів.

Емоційна складова виявляється у тих особистіс-
них цінностях суб'єкта валеологічної діяльності, які 
він прищеплює вихованцям у перебігу валеологічного 
процесу. Цей компонент відображується як в усвідом-
ленні важливості валеологічних потреб, так і в пере-
дачі цього розуміння іншим учасникам валеологічної 
діяльності. Під час валеологічної діяльності неможли-
во обійтися без підключення емоційної сфери суб'єкта 
діяльності. При «включенні» емоцій стає можливим 
гнучка поведінка в різних складних ситуаціях валео-
логічного процесу.

Присутність вольової складової в структу-
рі соціально-ціннісного компонента пояснюється 

тим, що потреба у креативному самовдосконаленні 
суб'єкта валеологічної діяльності повинна бути задо-
волена. Вольова складова саме характеризує рівень 
сформованості вольової активності особистості, яка 
в нашому випадку виявляється у прагненні оволоді-
ти навичками валеологічної діяльності на високому 
рівні. Відзначимо, що при формуванні вольової скла-
дової робиться акцент на таких якостях особистості: 
наполегливість, твердість, цілеспрямованість, органі-
зованість і тощо.

Під поведінковою складовою в структурі 
соціально-ціннісного компонента мається на увазі 
постійна готовність здійснювати валеологічну діяль-
ність, націленість на реалізацію валеологічних за-
вдань. Основними проявами поведінкової складової є: 
підготовленість до валеологічної діяльності, систем-
ний пошук прийомів і методів, поглиблення і розши-
рення валеологічних знань, валеологічне самовдоско-
налення у вільний час та ін.

Всі складові соціально-ціннісного компонента 
взаємопов'язані і взаємодоповнюють один одного. Ми 
вважаємо доцільним скласти таку схему, яка розкри-
ває кожну складову, як систему значущих, цілеспря-
мованих дій і рис особистості пов'язаних в логічній 
послідовності.

Висновки. 
Внаслідок досліджень визначено загальну струк-

туру валеологічної спрямованості, виділивши такі 
структурні компоненти: спеціально-ціннісний, 
спеціально-діяльнісний, особистісний [18]. На нашу 
думку, лише відокремлення компонентів замало, тому 
ми продовжили наукові розвідки та розкрили сутність 
соціально-ціннісного компоненту та розробили його 
структуру. 

У перспективі подальшого дослідження передба-
чено аналогічний аналіз сутності та побудова струк-
турних моделей решти компонентів валеологічної 
спрямованості  професійної освіти.
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