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У статті розглянуто теоретичні підходи до проблеми формування здоров’язбережувальної компетенції 
майбутніх педагогів професійного навчання в умовах модернізації системи вищої освіти. Проаналізовано 
сутність понять «компетенція», «компетентність», «професійна компетентність» та «здоров’язбережувальна 
компетенція» за допомогою різних наукових підходів. У статті доводиться, що здоров’язбережувальна 
компетентність майбутніх педагогів професійного навчання є якістю, яка формується на певному етапі 
діяльності, на основі індивідуально-психологічних якостей особистості та має ознаки інтегральності 
та системності. У зв’язку із цим, навчання у ВНЗ повинне орієнтувати майбутніх педагогів професійного 
навчання на придбання конкретних знань, умінь, навичок, необхідних для організації діяльності з питань 
здоров’язбереження та здорового способу життя.
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Постановка проблеми. В останні десятиліт-
тя проблему життя людини та її здоров’я 

в широкому розумінні світова спільнота відносить 
до кола глобальних, так як стан здоров’я насе-
лення є показником цивілізованості суспільства, 
головним критерієм ефективності діяльності всіх 
його сфер. Незаперечний той факт, що майбут-
нє кожної країни, її політичний, соціальний, еко-
номічний та культурний рівні залежать від того, 
наскільки вона піклується про здоров’я молоді, 
створює сприятливі умови для формування і ста-
новлення у молодого покоління стійкого прагнення 
до збереження і зміцнення свого здоров’я. Тому, 
проблема збереження і зміцнення здоров’я в кон-
тексті загальнолюдських цінностей набуває все 
більшого значення у зв’язку з трансформаційни-
ми процесами сучасного українського суспільства, 
прискореними темпами соціально-економічного 
розвитку, негативними наслідками практичної 
діяльності людини в довкіллі, тенденціями щодо 
зростання захворюваності студентської молоді, 
масовим поширенням шкідливих звичок у моло-
діжному середовищі, знеціненням індивідуального 
й суспільного здоров’я в ньому, погіршенням еко-
логічної ситуації в Україні.

Слід зазначити, що за останні роки в Укра-
їні зроблено значні кроки на шляху створення 
умов для формування здоров’я людини через 
освіту. Зокрема, Законами України та державни-
ми національними програмами (Закони України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону 
здоров’я», Національна програма «Освіта (Укра-
їна XXI століття)», Національна стратегія розви-
тку освіти в Україні на 2012-2021 роки, Концепція 
«Здоров’я нації через освіту» та загальнодержав-
на програма «Здоров’я – 2020: український вимір» 
ін.) визначено необхідність розв’язання найваж-
ливіших завдань сучасної освіти, спрямованих на 
усебічний розвиток людини, становлення її духо-
вного, психічного та фізичного здоров’я, форму-
вання відповідального ставлення до здоров’я як 
найвищої індивідуальної і суспільної цінності, по-
шук шляхів удосконалення процесу збереження, 
зміцнення й формування здоров’я молодого поко-

ління та їх ефективного використання в життєді-
яльності кожної особистості.

Важливим кроком для вирішення цієї про-
блеми є впровадження компетентнісного підходу 
у зміст вищої освіти та орієнтація навчальних 
програм на формування у майбутніх педагогів 
професійного навчання ключових компетентнос-
тей, зокрема, такої важливої ключової компе-
тентності як здоров’язбережувальна.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Аналіз вітчизняних і зарубіж-
них наукових джерел засвідчив, що проблема 
формування здоров’язбережувальної компе-
тентності є об’єктом дослідження багатьох на-
уковців. Зокрема, теоретико-методологічні заса-
ди здоров’язбережувальної педагогіки знайшли 
своє відображення в наукових працях І. Брех-
мана, Є. Вайнера, Л. Дихан, Г. Зайцева, В. Кол-
банова, Л. Татарникової, Л. Тихомірової та ін.; 
психолого-педагогічні аспекти питань здоров’я 
і здорового способу життя студентської молоді 
висвітлено в працях О. Антонової, Н. Бєлікової, 
О. Бойка, М. Булатової, Л. Демінської, В. Єфімо-
вої, О. Митчик, В. Поліщука та ін.; наукові основи 
формування здорового способу життя, культури 
здоров’я, валеологічного виховання та збережен-
ня здоров’я досліджували C. Авчиннікова, Т. Бой-
ченко, В. Горащук, С. Кириленко, Л. Сущенко, 
О. Тур, Л. Хижняк, А. Нагорна та ін.; проблеми 
формування здоров’язбережувальної компетент-
ності досліджували О. Антонова, Н. Бібік, Н. Пе-
трікова, І. Рибіна, О. Шатрова, О. Югова та ін.; 
питання формування здоров’язбережувальної 
компетентності студентів висвітлювали Н. Ані-
кеєва, Д. Воронін, Л. Грицюк, Н. Панчук та ін.

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Не дивлячись на те, що про-
блемі здоров’язбережувальної компетентності 
присвячена значна кількість наукових праць, їх-
ній аналіз свідчить, що саме ґрунтовного аналізу 
формування здоров’язбережувальної компетен-
ції майбутніх педагогів професійного навчання 
недостатньо в умовах модернізації системи ви-
щої освіти.
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підходи формування здоров’язбережувальної 
компетенції майбутніх педагогів професійно-
го навчання у теорії та практиці вищої школи 
в умовах модернізації системи вищої освіти. 

Виклад основного матеріалу. Процес модерні-
зації освіти в Україні, орієнтований на входжен-
ня в загальноєвропейський освітній простір, ви-
кликав зміни в системі вищої професійної освіти. 
Відбувається зміна освітньої парадигми, що пе-
редбачає не тільки набуття майбутніми фахів-
цями сукупності загальнонаукових і професійних 
знань, навичок і вмінь, але й становлення їх як 
суб’єктів професійної та особистої життєдіяль-
ності. За зазначених умов особливої актуальнос-
ті в усіх сферах діяльності людини, і особливо 
в освітній галузі, набуває проблема збереження 
і зміцнення здоров’я молодого покоління. 

Слід зазначити, що здоров’язбереження є 
однією з найактуальніших проблем сучаснос-
ті, адже добре здоров’я – одна з основних умов 
виконання людиною її біологічних і соціальних 
функцій, фундамент самореалізації особистості. 
Зокрема, М. Амосов вважав, що «здоров’я – це 
фундамент повноцінного існування та життєді-
яльності людини як необхідна умова гармонійно-
го розвитку особистості» [2]. 

Тому, сучасному випускнику ВНЗ, зокрема 
майбутньому педагогу професійного навчання 
необхідно бути компетентним у питаннях збере-
ження і зміцнення здоров’я, тобто у нього має 
бути сформована здоров’язбережувальна компе-
тентність, яка поряд з освіченістю, стане суттє-
вим підґрунтям їх здорового способу життя.

Сформованість компетентностей дорослої 
людини, фахівця відіграє особливу роль. Адже 
компетентність фахівця з вищою освітою – це 
виявлені ним на практиці прагнення і здатність 
(готовність) реалізувати свій потенціал (зна-
ння, вміння, досвід, особистісні якості тощо) 
для успішної творчої (продуктивної) діяльності 
в професійній і соціальній сфері, усвідомлюючи 
соціальну значущість і особистісну відповідаль-
ність за результати цієї діяльності, необхідність 
її постійного вдосконалення [7].

У психолого-педагогічній літературі поняття 
«компетентність» отримало широке поширення 
порівняно недавно. Так, в кінці 1960 – на по-
чатку 1970-х рр. у західній, а в кінці 1980-х рр. 
у вітчизняній науці зароджується спеціальний 
напрям – компетентністний підхід в освіті, який 
в умовах сьогодення визнано одним із шляхів 
оновлення змісту освіти. 

Під поняттям «компетентнісний підхід» ро-
зуміється спрямованість освітнього процесу на 
формування та розвиток ключових (базових, 
основних) і предметних компетентностей осо-
бистості. Результатом такого процесу буде фор-
мування загальної компетентності людини, що є 
сукупністю ключових компетентностей, інтегро-
ваною характеристикою особистості. Така харак-
теристика має сформуватися в процесі навчання 
і містить знання, вміння, ставлення, досвід діяль-
ності та поведінкові моделі особистості [13, с. 64]. 

Визначальними категоріями компетентнісного 
підходу в освіті є поняття «компетенції» та «ком-
петентності». Тому, для більш повного осмислення 
проблеми формування здоров’язбережувальної 

компетенції майбутніх педагогів професійно-
го навчання у теорії та практиці вищої школи 
в умовах модернізації системи вищої освіти про-
аналізуємо різні підходи до визначення сутності 
понять «компетенція», «компетентність», «профе-
сійна компетентність», «здоров’язбережувальна 
компетенція».

У сучасній науково-довідниковій літературі 
є чимало визначень поняття «компетентність», 
які характеризують цей феномен з різних сто-
рін і водночас свідчать про відсутність єдиного 
підходу в його визначенні. Зокрема, у Велико-
му тлумачному словнику сучасної української 
мови зазначається: компетентність походить від 
латинського слова «competens» (competentic), що 
в перекладі означає належний, здібний. Ком-
петентність – це певна сума знань у особи, які 
дозволяють їй судити про що-небудь, вислов-
лювати переконливу, авторитетну думку. Ком-
петентний – який має достатні знання в якій-
небудь галузі; який з чим-небудь обізнаний, 
тямущий або який має певні повноваження; по-
вноправний, повновладний [4, с. 445]. Це означає, 
що компетентність є характеристикою успішної 
діяльності в певній галузі.

У сучасному психолого-педагогічному слов-
нику (за заг. ред. О. Шапран) потіння «компе-
тентність» визначається, як «інтегративна якість 
високомотивованої особистості, що проявляється 
у готовності до реалізації особистісного потенці-
алу пі час продуктивної діяльності, заснованій 
на знаннях і досвіді, які набуті протягом життя. 
Вони дозволяють особистості визначати, тобто 
ідентифікувати і розв’язати, незалежно від кон-
тексту (ситуації) проблеми, характерні для пев-
ної сфери діяльності» [17]. 

У словнику «Професійна освіта» компетент-
ність – це сукупність знань й умінь, необхідних 
для ефективної професійної діяльності: вміння 
аналізувати, передбачати наслідки професійної 
діяльності, використовувати інформацію [14]. 

Відповідно до Закону України «Про вищу осві-
ту» [10] компетентність – динамічна комбінація 
знань, умінь і практичних навичок, способів мис-
лення, професійних, світоглядних і громадянських 
якостей, морально-етичних цінностей, що визначає 
здатність особи успішно здійснювати професійну 
та подальшу навчальну діяльність і є результатом 
навчання на певному рівні вищої освіти.

Терміни «компетенція» і «компетентність» на-
бувають все більш широкого значення в освітньо-
му просторі, аналіз наукових праць (І. Зимньої, 
В. Маслова, О. Мітіної, О. Пометун, С. Сисоєвої, 
Г. Селевко, А. Хуторського та ін.), з проблеми 
підготовки компетентного фахівця засвідчив, 
що сьогодні існують різні трактування цих по-
нять, розходяться, також, думки вчених щодо 
співвідношення даних категорій, їх класифікації 
та видів. Зокрема, І. Зимня [11] визначає ком-
петентність як інтелектуально і особистісно зу-
мовлену соціально-професійну характеристику 
людини, її особистісну якість. Вона наголошує, 
що компетенції як внутрішні, приховані, потен-
ційні психологічні новоутворення розкриваються 
в компетентностях фахівця. І. Галяміна вважає, 
що «компетенція – це здатність і готовність за-
стосовувати знання і уміння при розв’язанні про-
фесійних завдань в різноманітних областях – як 
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у конкретній області знань, так і в областях, 
слабо прив’язаних до конкретних об’єктів, тоб-
то це здатність і готовність проявляти гнучкість 
у мінливих умовах ринку праці» [6, с. 7]. М. Хо-
лодна [19] стверджує, що компетентність – це 
особливий тип організації предметно-специфіч-
них знань, що дозволяють приймати ефективні 
рішення у відповідній галузі діяльності. Дж. Ра-
вен визначає поняття «компетентність» як спе-
цифічну здатність, необхідну для ефективного 
виконання конкретної дії в конкретній предмет-
ній галузі, яка включає вузькоспеціальні зна-
ння, особливого роду предметні навички, способи 
мислення, а також розуміння відповідальності за 
свої дії. Бути компетентним – означає мати на-
бір специфічних компетентностей різного рівня, 
зазначає вчений [15].

Експерти країн Європейського Союзу визна-
чають поняття «компетентність» як здатність 
застосовувати знання й уміння, що забезпечує 
активне застосування навчальних досягнень 
у нових ситуаціях. Міжнародний департамент 
стандартів для навчання, досягнення та освіти 
визначає поняття компетентності як спромож-
ності кваліфіковано провадити діяльність, вико-
нувати завдання або роботу. Згідно з цим, понят-
тя компетентності містить набір знань, навичок 
і ставлень, що дають змогу особистості ефектив-
но діяти або виконувати функції, спрямовані на 
досягнення певних стандартів у професійній га-
лузі або діяльності [9].

Отже, аналіз наукової літератури дозволяє 
зробити наступні висновки, що компетенція – це 
якість особистості вирішувати різноманітні за-
вдання, що виникають у реальних життєвих си-
туаціях у різних сферах діяльності; компетент-
ність – це інтегральна властивість особистості, що 
набувається людиною в процесі навчання та прак-
тичної діяльності, що характеризує її прагнення 
і здатність (готовність) реалізувати власний по-
тенціал (знання, вміння, навички, здібності, до-
свід, особистісні якості та ін.) здійснювати якісно 
та продуктивно діяльність в обраній професійній 
сфері згідно вимог професійної діяльності.

Сліз зазначити, що майбутній педагог профе-
сійного навчання насамперед, має володіти про-
фесійною компетентністю, яка є узагальнюючим 
показником його теоретичної і практичної підго-
товки до професійної діяльності, пов’язаної з ви-
хованням і навчанням іншої людини.

Аналіз наукової літератури засвідчив, що 
різноманітність підходів до тлумачення поняття 
«професійна компетентність» можна пояснити 
багатогранністю та динамічністю цього явища. 
Зокрема, дослідник В. Адольф стверджує, що 
«професійна компетентність – це складне утво-
рення, що вміщує комплекс знань, умінь, влас-
тивостей і якостей особистості, що забезпечують 
варіативність, оптимальність та ефективність по-
будови навчально-виховного процесу» [1, с. 118]. 

Науковць Ю. Татур [18] визначає професійну 
компетентність як сукупність якостей особистос-
ті, що забезпечують ефективну професійну ді-
яльність. Ця характеристика охоплює професій-
но важливі знання, вміння і навички, здібності, 
мотивацію та досвід професійної діяльності, інте-
грація яких становить собою єдність теоретичної 
і практичної готовності до конкретної праці й до-

зволяє фахівцю проявити на практиці здатність 
реалізувати свій потенціал для успішної творчої 
професійної діяльності. У цьому випадку «ком-
петенцію» слід розуміти як коло питань, у яко-
му фахівець повинен бути компетентним, сферу 
діяльності, в якій він реалізує свою професійну 
компетентність.

Дослідник А. Хуторський [20], навпаки про-
фесійну компетенцію визначає як, сукупність 
взаємопов’язаних якостей особистості (знань, 
умінь, навичок, способів діяльності), що задають-
ся щодо певного кола предметів і процесів, необ-
хідних, щоб якісно продуктивно діяти стосовно 
них, а компетентністю називає ступінь присвоєн-
ня компетенції, тобто володіння людиною відпо-
відною компетенцією, включаючи його особистіс-
не ставлення до неї і предмету діяльності.

Зважаючи на це, слід зазначити, що професій-
на компетентність відноситься до професії і ха-
рактеризується ступенем підготовленості фахівця 
до професійної діяльності. Складові компетент-
ності у більшості випадків розглядаються крізь 
призму аналізу професійно значущих властивос-
тей і якостей фахівця, що забезпечують ефектив-
не виконання поставлених перед ними завдань.

Отже, поняття «професійна компетентність» 
є базовим, системоутворюючим та досить склад-
ним поняттям, – це готовність та здатність лю-
дини діяти в будь-якій професійній сфері. Вона 
передбачає володіння відповідною компетенцією, 
яка включає особистісне ставлення до предмета 
професійної діяльності.

Термін «компетентність» указує на відповід-
ність реального й необхідного в особистості фа-
хівця, на ступінь присвоєння особистістю змісту 
компетенцій, тобто це передусім якісний показ-
ник. При цьому компетентність може характе-
ризувати оволодіння особистістю не однією, а 
декількома компетенціями, зокрема професійна 
компетентність може визначатися як оволодіння 
фахівцем всіма професійними компетенціями.

Зазначимо, що зарубіжні та вітчизняні дослід-
ники [15; 20] виділяють різні види компетентнос-
тей, причому їх кількість може коливатися від 
3 до 40. Для різних видів діяльності дослідники 
виділяють різні види компетентностей. 

Професійна підготовка у ВНЗ посідає особливе 
місце й визначається не тільки обсягом освітніх 
знань, а й значущістю вирішення проблеми збере-
ження і зміцнення здоров’я, потреби формування 
здорового способу життя молодого покоління.

Аналіз наукової літератури засвідчив, 
що проблеми здоров’язбереження, здоров’я-
збережувальної компетентності та її структу-
ри досліджували у своїх працях (О. Антонова, 
Д. Воронін, Л. Грицюк, І. Зимня, А. Лякишева, 
Ю. Лукашин, М. Мітіна, І. Рибіна, О. Шатрова, 
О. Югова та ін.). Зокрема, І. Зимня розглядаючи 
професійну компетентність випускників вищих 
навчальних закладів, відносить компетентність 
здоров’язбереження до групи компетентнос-
тей людини як особистості, суб’єкта діяльнос-
ті та спілкування. При цьому компетентність 
здоров’язбереження, на її думку, включає: 
знання та дотримання норм здорового способу 
життя, знання небезпеки куріння, алкоголізму, 
наркоманії, СНІДу; знання і дотримання правил 
особистої гігієни, побуту; фізичну культура лю-
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дини, свободу і відповідальність вибору спосо-
бу життя [12]. Д. Воронін характеризує поняття 
«здоров’язбережувальна компетентність» як ін-
тегральну, динамічну рису особистості, що про-
являється в здатності організувати й регулюва-
ти здоров’язбережувальну діяльність; адекватно 
оцінювати свою поведінку, а також вчинки й по-
гляди навколишніх; зберігати та реалізовувати 
власні здоров’язбережувальні позиції в різних, 
зокрема, у несприятливих умовах, виходячи 
з особисто усвідомлених та засвоєних мораль-
них норм і принципів, а не за рахунок зовніш-
ніх сил; протистояти тиску, протидіяти впливам, 
що суперечать внутрішнім установкам, поглядам 
і переконанням, активно їх перетворювати, само-
стійно приймати моральні рішення» [5]. 

Науковці Л. Грицюк і А. Лякишева дотриму-
ються думки, що здоров’язбережувальна компе-
тентність – це інтегративна якість особистості, 
що забезпечує успішне збереження й укріплен-
ня фізичного, соціального, психічного і духовного 
здоров’я дітей та молоді в умовах соціального се-
редовища [8, с. 145]. 

Дослідниця О. Антонова, здоров’язберігаючу 
(здоров’язбережувальну) компетентність розу-
міє як інтегральну якість особистості, яка про-
являється у загальній здатності та готовності до 
здоров’язбережувальної діяльності, що ґрунту-
ється на інтеграції знань, умінь, навичок, ціннісних 
ставлень особистості, спрямованих на збережен-
ня фізичного, соціального, психічного та духовно-
го здоров’я – свого та оточення [3]. О. Шатрова, 
вважає, що здоров’язбережувальну компетент-
ність педагога потрібно розглядати як інтегральну 
якість особистості, засновану на інтеграції знань, 
умінь і досвіду, що проявляється в загальній 
здатності і готовності до здоров’язбережувальної 
діяльності в освітньому середовищі [21, с. 114]. 
Поняття «здоров’язбережувальна компетент-
ність» Є. Свиридюк, пов’язує із готовністю осо-
бистості вести здоровий спосіб життя у фізичній, 
соціальній, психічній та духовній сферах [16]. 
Мету здоров’язбережувальної компетентності 
вона вбачає у сформованості необхідних знань, 
умінь і навичок здорового способу життя, вмінь 
використовувати їх у повсякденному житті.

Здоров’язбережувальна компетентність має 
включати систему знань і уявлень про позитив-
ні і негативні зміни в стані власного здоров’я 
та здоров’я оточуючих; вміння скласти дієву про-
граму збереження свого здоров’я і здоров’я учнів 
в умовах навчально-виховного процесу; вміння 
створювати і розвивати здоров’язбережувальне 
освітнє середовище; володіння способами ор-
ганізації діяльності з профілактики здоров’я 
та здоров’язбереження; володіння освітніми тех-
нологіями, що сприяють збереженню здоров’я 
учнів; вміння досліджувати ефективність освіт-
нього процесу з питань здоров’язбереження, а 
також здатність організувати і реалізувати ді-
яльність з профілактики та здоров’язбереження. 

Формування здоров’язбережувальної компе-
тентності у студентської молоді пов’язане з при-
родними, політичними, соціальними, економічни-
ми, культурними і цілою низкою інших чинників. 
Потрібно зауважити, що важливим фактором 
для формування здоров’язбережувальної компе-
тентності є виховання відповідального ставлення 
людини до свого здоров’я та здоров’я оточуючих 
її людей. Зокрема, на думку Є. Свиридюк, ціле-
спрямоване формування здоров’язбережувальної 
компетентності студентів, забезпечує розвиток 
особистості, яка свідомо ставиться до власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих, дотримується 
здорового способу життя, що дає їй можливість 
якісно, повноцінно і продуктивно працювати і на-
вчатися [16, с. 237].

Здоров’язбережувальна компетенція перед-
бачає не тільки медико-валеологічну інформа-
тивність, але й застосування здобутих знань 
на практиці, володіння методиками зміцнення 
здоров’я й запобігання захворюванням.

Формування здоров’язбережувальної компе-
тентності є постійним формуванням стійкої по-
треби у студентів до ведення здорового способу 
життя, це тривалий процес, що потребує постій-
ного і цілеспрямованого педагогічного впливу на 
них з боку педагогів.

Таким чином, здоров’язбережувальна компе-
тентність є якістю, яка формується на певному 
етапі діяльності, у рамках певної соціально-про-
фесійної ситуації й на основі індивідуально-пси-
хологічних якостей особистості та має ознаки 
інтегральності та системності. У зв’язку із цим, 
навчання у вищих навчальних закладах повинне 
орієнтувати студентів на придбання конкретних 
знань про людину та її здоров’я, умінь, навичок, 
необхідних для організації діяльності з питань 
здоров’язбереження та здорового способу життя.

Висновки і пропозиції. Здоров’я є найбільшою 
цінністю людини. Проблема здоров’я розгляда-
ється державою як ключова, оскільки здоров’я 
нації в цілому залежить від здоров’я кожного її 
громадянина і є умовою розвитку не тільки окре-
мої людини, а й суспільства в цілому. 

На підставі аналізу наукової літератури вва-
жаємо, що формування здоров’язбережувальної 
компетенції майбутніх педагогів професійно-
го навчання – це інтегральна властивість осо-
бистості, що набувається в процесі навчання 
та практичної діяльності, що характеризує її 
прагнення і здатність (готовність) реалізува-
ти власний потенціал (знання про людину та її 
здоров’я, вміння, навички, здібності, досвід, осо-
бистісні якості та ін.) у здатності організувати 
діяльність з питань здоров’язбереження та здо-
рового способу життя.

Перспективою подальших досліджень може 
бути виявлення факторів і умов ефективної під-
готовки майбутніх педагогів професійного на-
вчання до здійснення здоров’язбережувальної 
діяльності з урахуванням зарубіжного досвіду.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ  
В ТЕОРИИ И ПРАКТИКЕ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические подходы к проблеме формирования здоровьесберегающей ком-
петентности будущих педагогов профессионального обучения в условиях модернизации системы выс-
шего образования. Проанализированы сущность понятий «компетенция», «компетентность», «профес-
сиональная компетентность» и «здоровьесберегающая компетентность» с помощью разных научных 
подходов. В статье доказывается, что здоровьесберегающая компетентность будущих педагогов про-
фессионального обучения является качеством, которое формируется на определенном этапе деятель-
ности, на основе индивидуально-психологических качеств личности и имеет признаки интегральности 
и системности. В связи с этим, обучение в ВНЗ должно ориентировать будущих педагогов профессио-
нального обучения на приобретение конкретных знаний, умений, навыков, необходимых для организа-
ции деятельности по вопросам здоровьесбережения и здорового образа жизни.
Ключевые слова: здоровье, здоровьесбережение, здоровый образ жизни, компетенция, компетент-
ность, здоровьязберегательная компетентность, будущий педагог профессионального обучения, про-
фессиональная подготовка, здоровьесберегающая деятельность.
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THEORETICAL ASPECTS OF FORMING HEALTH PRESERVING COMPETENCE 
OF FUTURE PEDAGOGUES FOR PROFESSIONAL TRAINING 
IN THEORY AND PRACTICE OF HIGHER EDUCATION

Summary
The article deals with theoretical approaches to the problem of forming health preserving competency of 
future pedagogues for professional training under the conditions of modernization of the system of higher 
education. With the help of different scientific approaches, the essense of such notions as «competence», 
«competency», «professional competency» and «health preserving competence» has been analyzed. It has 
been proved that health preserving competency of future pedagogues for professional training is the 
quality formed during a certain stage of activity based on individual psychological traits of personality and 
is integral and systemic. In this regard, higher education should orient future pedagogues for professional 
training toward acquiring concrete knowledge, abilities and skill needed to organize health preserving 
activity and foster a healthy lifestyle.
Keywords: health, health preservation, healthy lifestyle, competence, competency, health preserving 
competency, intending pedagogue for professional training, professional training, health-care activities.


