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Здоров’язбережувальна компетентність належать до 

необхідних професійних якостей сучасного соціального 

педагога, що працює в умовах модернізації суспільства, 

різноманітних екологічних проблем, поширення явищ 

нездорових проявів повсякденного способу життя тощо. Вона 

здатна допомогти у вирішенні проблем українського 

суспільства у галузі збереження і зміцненні здоров’я широких 

верств населення, а особливо підростаючого покоління. 

Кваліфікаційна характеристика соціального педагога, 

затверджена наказом МОН України передбачає необхідність 

формування такому фахівцеві умінь на базі набатих знань з 

основ валеології, змісту, форм та методів організації здорового 

способу життя дітей та учнів різного віку [1]. 

Вчені переважно розглядають здоров’язбережувальну 

компетентність педагога як інтегральну якість особистості, що 

базується на інтеграції знань і досвіду та виявляється в 

здатності і готовності до діяльності щодо збереження здоров’я 

в освітньому середовищі. [3] 

Ми також дотримуємось думки, що здоров’язбережувальна 

компетентність соціального педагога – це інтегральна якість 

фахівця, яка відображає поєднанні знань, умінь, практичних 

навичок, а також моральних якостей і соціально-етичних 

цінностей для забезпечення успішного збереження та 

зміцнення фізичного, соціального, психічного і духовного 

здоров'я дітей і молоді в умовах соціального середовища. 

Основними компонентами здоров’язбережувальної 

компетентності соціального педагога, у першу чергу, є: 
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аксіологічний (цінністний), гностичний (пізнавальний), 

організаційно-технологічний (практичний). 

Аналіз навчального плану та навчальних програм підготовки 

бакалавра за напрямом підготовки 6.010106 «Соціальна 

педагогіка» дав можливість виділити ті навчальні дисципліни, 

що орієнтовані на формування здоров’язбережувальної 

компетентності. До них зокрема належать: вікова фізіологія і 

валеологія, основи медичних знань, безпека життєдіяльності, 

вікова та педагогічна психологія, педагогіка, основи 

соціалізації особистості, педагогіка сімейного виховання, 

соціальна педагогіка, теорія та історія соціального виховання, 

соціальна робота у сфері дозвілля, етнопедагогіка, технології 

соціально-педагогічиої діяльності, самовиховання і 

саморегуляція особистості, екокультура особистості, 

технологія соціального виховання, робота в літньому 

оздоровчому таборі, позашкільна педагогіка, профілактика 

девіантної поведінки, соціально-педагогічна робота з групами 

ризику, з ВІЛ-інфікованнми та їх сім'ями [2]. 

Хоча навчальні дисципліни здоров’язбережувального 

спрямування представлені в достатній кількості, аналіз 

пропонованого в програмах змісту дисциплін дав можливість 

констатувати домінування гностичного та частково 

аксіологічного компонентів компетентності і недостатність 

організаційно-технологічного.  
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