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By implementing a competence approach to learning, scientists have developed a 
multidimensional system of exercises for the formation of the key competencies of the individual, 
but the development of coherent speech does not cover all relevant genres for students. 

Therefore, despite serious advancement in the development of a system of exercises 
for each aspect of the content of learning, there are still white spots in the field of formation 
of learning-research and speech competence of students-non-native speakers.  

Key words: system of exercises, practical grammar, lexical-grammar exercises, 
linguistic, speech, communication exercises, pre-text, actual text and post-text exercises, key 
competencies. 
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ЗДОРОВʼаЗБЕРЕЖУВАЛЬНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ  
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛа ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

аК СКЛАДНИК ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 
 
У статті обґрунтовуятьсѐ теоретичні аспекти сутності 

здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутнього вчителѐ початкової школи. 
Здійсняютьсѐ аналіз літератури, що розкриваю зміст клячових понѐть, зокрема понѐть 
«готовність до створеннѐ здоров’ѐзбережувального середовища», 
«здоровʼѐзбережувальна компетенціѐ» та «здоровʼѐзбережувальна компетентність». 
У дослідженні понѐттѐ «здоровʼѐзбережувальна компетенціѐ» характеризуютьсѐ ѐк 
потенційна можливість майбутнього вчителѐ, а «здоровʼѐзбережувальна 
компетентність» – програмний результат підготовки фахівцѐ до створеннѐ 
здоровʼѐзбережувального середовища й реалізована на практиці компетенціѐ.  

Ключові слова: готовність до створеннѐ здоров’ѐзбережувального 
середовища, компетенціѐ, компетентність, здоровʼѐзбережувальна компетенціѐ, 
здоровʼѐзбережувальна компетентність. 

 
Постановка проблеми. В осуанню десѐуиліууѐ в Україні інуенсивно 

ведеуьсѐ пошук шлѐхів підвищеннѐ ѐкосуі освіуи, забезпеченнѐ ринку праці 
компеуенуними фахівцѐми. Приюднаннѐ до Болонської декларації, ѐка 
визначаю довгосурокову меуу програми дій багауьох країн Європи − 
сувореннѐ загальноювропейського просуору вищої освіуи длѐ підвищеннѐ 
мобільносуі громадѐн на ринку праці, посиленнѐ їх конкуренуо-
спроможносуі, спонукаю до реформуваннѐ віучизнѐної освіуи на основі 
компеуенунісного підходу. 

Особлива увага міжнародної освіуньої громадськосуі до пиуаннѐ 
запровадженнѐ компеуенунісного підходу до підгоуовки фахівців уа 
підвищеннѐ на цій основі її ѐкосуі була акууалізована в кінці ХХ су. Зокрема, у 
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доповіді Ж. Делора «Освіуа: прихований скарб», предсуавленій Міжна-
родноя комісіюя з освіуи в ЮНЕСКО, відзначаюуьсѐ, що робоуодавцѐм поуріб-
на не кваліфікаціѐ, ѐка, з їхньої уочки зору, занадуо часуо асоціяюуьсѐ з умін-
нѐм здійснявауи уі чи інші операції, а компеуенунісуь, у ѐкій поюднуюуьсѐ ква-
ліфікаціѐ в ґрунуовному сенсі цього слова, поюднана з соціальноя пове-
дінкоя, здаунісуя працявауи у групі, авуономнісуя й відповідальнісуя *3, 8]. 

Аналіз актуальних досліджень. Проблема гоуовносуі майбуунього 
вчиуелѐ до професійної діѐльносуі ю одніюя з найбільш досліджуваних у 
психолого-педагогічній науці. Загальні основи суановленнѐ ціюї 
проблемауики предсуавлено у працѐх Л. Дѐченко, В. Зінченка, В. Гордана, 
І. Зѐзяна, М. Кандибовича, В. Крууецького, Н. Кузьміної, А. Маркової, 
В. Молѐко, В. Сласуьоніна, С. Рубіншуейна уа ін. Аналіз сууносуі уа сурукуури 
гоуовносуі майбууніх учиуелів почаукової школи до професійної діѐльносуі 
й різних аспекуів її реалізації досліджено науковцѐми: О. Будник, 
М. Дедловськоя, О. Дікановоя, Б. Долинським, Л. Коваль, С. Лиувиненко, 
С. Маруиненко, О. Маувіюнко, Л. Сливка, Н. Урум, О. Філіппʼювоя уа ін. 

Метоя статті ю визначеннѐ доцільносуі викорисуаннѐ понѐуь 
«гоуовнісуь до сувореннѐ здоров’ѐзбережувального середовища», 
«здоровʼѐзбережувальна компеуенціѐ» уа «здоровʼѐзбережувальна 
компеуенунісуь» у ѐкосуі резульуауу досліджуваного процесу. 

Методи дослідженнѐ. Реалізаціѐ окресленої меуи передбачала 
викорисуаннѐ уаких уеореуичних меуодів, ѐк аналіз, синуез, порівнѐннѐ уа 
узагальненнѐ. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз психологічної ліуерауури даю 
можливісуь суверджувауи, що з позиції психології гоуовнісуь до діѐльносуі 
розуміюуьсѐ ѐк функціѐ психіки; ѐк процес і резульуау сформованосуі суавлень, 
насуанов особисуосуі; її психологічний суан, ѐкий сприѐю досѐгнення високих 
показників у діѐльносуі. У педагогічній науці дослідники більш схильні 
розглѐдауи гоуовнісуь до діѐльносуі, зокрема педагогічної, ѐк особисуісне 
новоуувореннѐ, ѐке маю інуеграуивну сурукууру, адже ю «сукупнісуя 
професійно-педагогічних знань, умінь, навичок уа особисуісних ѐкосуей, що 
забезпечуяуь резульуауивнісуь робоуи шкільного вчиуелѐ». Тому 
вмоуивованоя вважаюмо думку О. Маувіюнко, ѐка суверджую, що загалом у 
розумінні гоуовносуі до діѐльносуі просуежуяуьсѐ два підходи: 
функціональний, де її розглѐдаяуь ѐк суан психологічної функції, що 
зумовляю ѐкісне виконаннѐ певної акуивносуі, уа особисуісний, де гоуовнісуь 
висуупаю цілісним особисуісним уувореннѐм, що інуегрую сукупнісуь 
суб’юкуивних чинників окремої діѐльносуі й досліджуюуьсѐ переважно в 
конуексуі професійної підгоуовки до неї [10, 167]. 

Серед значної кількосуі дефініцій понѐуь гоуовносуі майбуунього 
вчиуелѐ почаукової школи до здійсненнѐ діѐльносуі, що спрѐмована на 
здоров’ѐзбереженнѐ, аналізу поуребуяуь визначеннѐ особисуісного 
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уувореннѐ майбуунього педагога, що розкриваяуь аспекуи підгоуовки до 
сувореннѐ здоровʼѐзбережувального середовища. Науковці вдало, на нашу 
думку, обґрунуовуяуь понѐууѐ: гоуовнісуь сууденуів до здійсненнѐ 
здоровʼѐзбережувального навчаннѐ молодших школѐрів, до забезпеченнѐ 
здорового способу жиууѐ молодших школѐрів, до формуваннѐ кульуури 
здоров’ѐ, до формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь, до 
здійсненнѐ здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі. 

Так, на думку О. Осолодкової, гоуовнісуь сууденуів до здійсненнѐ 
здоровʼѐзбережувального навчаннѐ молодших школѐрів − цілісне уувореннѐ 
особисуосуі, ѐке уривалий час формуюуьсѐ в резульуауі цілеспрѐмованого 
професійного навчаннѐ уа уворчого саморозвиуку, і вклячаю наѐвнісуь 
певного рівнѐ розуміннѐ сууносуі здоровʼѐзбережувального навчаннѐ, 
сформованосуі відповідних умінь, ѐкі передбачаяуь збереженнѐ і зміцненнѐ 
здоров’ѐ молодших школѐрів у процесі навчаннѐ уа психологічні ѐкосуі 
особисуосуі, що дозволѐяуь здійснявауи цей процес *11, 39−40+. 

Дослідницѐ О. Діканова вважаю, що гоуовнісуь майбуунього вчиуелѐ 
до формуваннѐ кульуури здоров’ѐ молодшого школѐра – 
полікомпоненуний суан особисуосуі, що забезпечую її самореалізація в 
розв’ѐзанні здоровʼѐзбережувальних завдань почаукової освіуи з 
урахуваннѐм конкреуних умов і власного особисуісного досвіду *4, 7]. 

Гоуовнісуь майбууніх учиуелів почаукових класів до забезпеченнѐ 
здорового способу жиууѐ молодших школѐрів, на думку Н. Урум, це цілісне, 
суійке, полікомпоненуне уувореннѐ, ѐке забезпечуюуьсѐ позиуивноя 
моуиваціюя, оволодіннѐм сисуемоя фундаменуальних, уеореуико-
пракуичних уа меуодичних знань, фахових, медичних, психолого-педагогічних 
умінь і навичок, здаунісуя до педагогічної рефлексії [14, 173]. 

Відомий український учений Б. Долинський визначаю гоуовнісуь 
майбууніх учиуелів почаукової школи до формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь у молодших школѐрів ѐк 
психофізіологічний суан майбуунього вчиуелѐ, ѐкий володію уеореуичними 
знаннѐми, пракуичними вміннѐми й навичками, сисуемоя моуиваційних 
насуанов щодо організації уа ефекуивного здійсненнѐ 
здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі в почауковій школі, спрѐмованої на 
формуваннѐ здоров’ѐзбережувальних навичок і вмінь у молодших 
школѐрів у навчально-виховній діѐльносуі *5, 182]. 

У дослідженні Л. Сливки ми знаходимо визначеннѐ, де гоуовнісуь 
майбууніх учиуелів почаукових класів до здійсненнѐ 
здоров’ѐзбережувальної діѐльносуі – інуегроване уувореннѐ особисуосуі, 
ѐке харакуеризую моуиви вибору професії, професійно значущі ѐкосуі 
особисуосуі, інуерес до проблеми збереженнѐ і зміцненнѐ здоров’ѐ 
зросуаячої особисуосуі, оріюнуація на цінносуі здоров’ѐзбереженнѐ, 
сисуему уеореуично оріюнуованих і прикладних знань щодо сууносуі уа 
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сурукуури цього феномена, уміннѐ й навички, необхідні длѐ проекууваннѐ і 
впровадженнѐ навчально-виховних заходів щодо збереженнѐ, зміцненнѐ і 
формуваннѐ здоров’ѐ учнів [12, 81+ уа ін. 

Здійснений аналіз підходів до визначеннѐ сууносуі досліджуваних 
понѐуь даю можливісуь зробиуи узагальненнѐ, що науковці розглѐдаяуь 
харакуерисуику майбуунього фахівцѐ ѐк складне цілісне уувореннѐ, що ю 
резульуауом професійної підгоуовки, цілі ѐкої визначаяуьсѐ відповідно до 
посуавлених професійних завдань уа здоровʼѐзбережувальних цілей 
майбуунього педагога.  

З меуоя порівнѐльного аналізу предсуавимо резульуауи досліджень, 
у ѐких в основі програми підгоуовки майбуунього педагога визначено 
компеуенунісний підхід, що зумовив визначеннѐ резульуауів освіуньої 
діѐльносуі у виглѐді «компеуенцій» уа «компеуенуносуі». 

У 2011 р. було зауверджено Національну рамку кваліфікацій України 
(НРК), у ѐкій зазначаюуьсѐ, що: компеуенунісуь/компеуенуносуі – здаунісуь 
особи до виконаннѐ певного виду діѐльносуі, що виражаюуьсѐ через знаннѐ, 
розуміннѐ, уміннѐ, цінносуі, інші особисуі ѐкосуі; резульуауи навчаннѐ – 
компеуенуносуі (знаннѐ, розуміннѐ, уміннѐ, цінносуі, інші особисуі ѐкосуі), ѐкі 
набуваю уа/або здауна продемонсурувауи особа післѐ завершеннѐ навчаннѐ. 
Проуе, сучасна сисуема вищої освіуи поуребую верифікації сумісносуі уа 
формуваннѐ зісуавленнѐ віучизнѐних кваліфікацій вищої освіуи з вимогами 
«Європейської рамки кваліфікацій длѐ навчаннѐ впродовж усього жиууѐ» 
(EQF-LLL) уа «Всеосѐжної рамки кваліфікацій длѐ Європейського просуору 
вищої освіуи» (QF-EHEA); розробленнѐ суандаруів вищої школи на основі 
описів кваліфікаційних рівнів НРК; упровадженнѐ освіуніх програм, 
сформованих на основі резульуауів навчаннѐ (компеуенунісного підходу). 
Нереалізованісуь цих шлѐхів удосконаленнѐ сисуеми вищої освіуи ускладняю 
розв’ѐзаннѐ завдань Болонського процесу − підвищеннѐ мобільносуі 
випускників на ринку праці, посиленнѐ їх конкуренуоспроможносуі, 
вихованнѐ сууденуів ѐк акуивних громадѐн демокрауичного суспільсува. 

Більшісуь науковців, досліджуячи проблему компеуенунісного 
підходу в підгоуовці майбууніх педагогів уа визначеннѐ резульуауу ціюї 
діѐльносуі, зазначаяуь, що в академічному ювропейському уа свіуовому 
просуорі не досѐгнууо консенсусу відносно уермінів «компеуенціѐ», 
«компеуенунісуь» в освіуі. У різних наукових підходах, кульуурно-освіуніх 
урадиціѐх існуяуь різні його інуерпреуації. Це ісуоуно ускладняю пракуичну 
реалізація компеуенунісного підходу, ѐкий дозволѐю задауи загальну 
рамку розробки компеуенунісної моделі випускника і уим самим 
уніфікувауи, упорѐдкувауи, скоординувауи зусиллѐ всіх вищих навчальних 
закладів у підгоуовці майбууніх фахівців. 

Аналіз зарубіжних уа віучизнѐних наукових досліджень, що розкри-
ваяуь суунісуь понѐуь «компеуенціѐ», «компеуенунісуь», даю можливісуь зро-
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биуи висновок, що ці понѐууѐ вживаяуьсѐ ѐк синонімічні (Е. Зеюр, Е. Симаняк, 
В. Сюриков уа ін.) або науковці розрізнѐяуь їх згідно з визначеними підходами 
(О. Гулай, А. Вербицький, І. Зимнѐѐ, М. Ільѐзова, В. Лунѐчек, А. Субеууо, 
А. Хууорський, Ю. Шапран уа ін.). Тоді ѐк, пракуично, усі авуори важливими їх 
складовими визначаяуь наѐвнісуь знань, умінь, досвіду, особисуісних 
ѐкосуей, що забезпечуяуь успіх у професійній діѐльносуі.  

Нам близькоя ю позиціѐ авуорів, ѐкі розрізнѐяуь ці понѐууѐ й 
обґрунуовуяуь думку, що понѐууѐ «компеуенунісуь» у порівнѐнні з 
«компеуенціюя» ю ширшим. Тому консурукуивними длѐ нашого дослідженнѐ 
ю узагальненнѐ Ю. Шапрана, ѐкий у ѐкосуі відмінних рис зазначених дефініцій 
визначив уакі їх співвідношеннѐ, ѐк: об’юкуивне і суб’юкуивне – компеуенуний 
фахівець ю суб’юкуом, ѐкий володію певними компеуенціѐми, що 
відображаяуь сферу його діѐльносуі, права й обов’ѐзки уощо; інсууціональне 
й функціональне – компеуенціѐ ѐк інсууціональне понѐууѐ визначаю суауус 
певної особисуосуі, а компеуенунісуь ю понѐууѐм функціональним, що 
передбачаю певну діѐльнісуь; змісуове й видове – компеуенції формуяуьсѐ в 
резульуауі засвоюннѐ змісуу різних циклів навчальних дисциплін, а 
компеуенунісуь висуупаю різними видами діѐльносуі щодо засвоюннѐ цього 
змісуу; сисуемне й одиничне – компеуенунісуь ю складним сисуемним 
уувореннѐм, що складаюуьсѐ з набору елеменуів – компеуенцій, ѐкі ю 
сурукуурними компоненуами сисуеми; поуенційне й реалізоване – 
компеуенції висуупаяуь поуенційними можливосуѐми (поуенціалом) у 
майбууній діѐльносуі особисуосуі, а компеуенунісуь – реалізованоя на 
пракуиці компеуенціюя [15, 13]. 

Упровадженнѐ компеуенунісного підходу у професійну підгоуовку 
майбуунього вчиуелѐ почаукової школи зумовило проведеннѐ низку 
досліджень, у ѐких резульуауом професійного суановленнѐ визначено 
сформовану компеуенунісуь: професійну (Н. Колпакова), самоосвіуня 
(А. Рауушинська); професійно-комунікауивну (Ю. Вуорнікова), медико-
валеологічну (Г. Воскобойнікова), інформауичну (Л. Пюуухова) й 
ергономічну (Є. Зімницѐ) компеуенуносуі уа ін. Авуори спільні в думці, що 
вони виѐвлѐяуьсѐ в сукупносуі знань, умінь, навичок, ѐкосуей і 
власуивосуей, цінносуей особисуосуі, ѐкими вона володію і здауна 
реалізувауи в певній професійній сиууації.  

Ми згодні з науковцѐми, ѐкі, досліджуячи професійну 
компеуенунісуь майбууніх учиуелів, визначаяуь її ѐк полікомпоненуну 
харакуерисуику підгоуовленого до професійної діѐльносуі фахівцѐ, у 
сурукууру ѐкої входѐуь різні компоненуи, що ю консурукуами різних видів 
компеуенуносуей і деуермінуяуь у своїй цілісносуі гоуовнісуь уа успішнісуь 
реалізації професійної діѐльносуі.  

Оуже, на основі аналізу досліджень професійної компеуенуносуі 
майбууніх учиуелів вважаюмо, що резульуауом підгоуовки майбуунього 
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вчиуелѐ почаукової школи, на основі компеуенунісного підходу, в умовах 
ВНЗ ю професійна компеуенунісуь майбуунього педагога, ѐка ѐк інуегральна 
харакуерисуика фахівцѐ ю сукупнісуя компеуенуносуей, що забезпечуяуь 
ефекуивнісуь його діѐльносуі (предмеуну, виховну, діагносуичну, 
меуодичну, здоров’ѐзбережувальну, екологічну, ергономічну уа ін.).  

Здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь майбуунього вчиуелѐ 
почаукової школи ѐк складник його професійної компеуенуносуі ю 
консурукуом, ѐкий, формуячись у процесі професійної підгоуовки, 
забезпечую в майбууньому компеуенуну організація педагогом процесу 
сувореннѐ освіунього середовища почаукової школи на основі 
здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі.  

З оглѐду на уе, що резульуауом підгоуовки майбуунього вчиуелѐ 
почаукової школи до сувореннѐ здоров’ѐзбережувального середовища 
визначено здоров’ѐзбережувальну компеуенунісуь, проаналізуюмо 
психолого-педагогічну ліуераууру з меуоя ґрунуовного предсуавленнѐ 
сууносуі цього понѐууѐ, його сурукуури уа криуеріїв оціняваннѐ. 

Аналогічно до проблеми відсууносуі консенсусу відносно уермінів 
«компеуенціѐ» й «компеуенунісуь» у науковій ліуерауурі ю невизначеним 
пиуаннѐ співвіднесеннѐ понѐуь «здоровʼѐзбережувальна» компеуенціѐ» уа 
«здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь». Авуори їх вживаяуь ѐк 
синоніми, понѐууѐ з близьким значеннѐм, понѐууѐ, ѐкі маяуь 
підпорѐдкованісуь (до складу компеуенуносуі входѐуь компеуенції) уощо. 

Суунісуь здоровʼѐзбережувальної компеуенуносуі майбуунього 
педагога предсуавлена в дефініціѐх: 

− інуегральна ѐкісуь особисуосуі, що виѐвлѐюуьсѐ в загальній здауносуі й 
гоуовносуі до здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі в освіуньому середовищі, 
заснована на інуеграції знань, умінь уа досвіду (О. Шаурова) *16, 111]; 

− комплекс сисуемних знань і уѐвлень про позиуивні уа негауивні 
зміни у суані власного здоров’ѐ і здоров’ѐ оуочуячих; уміннѐ складауи 
програму збереженнѐ свого здоров’ѐ уа діюву програму (або план) 
збереженнѐ здоров’ѐ учнів в умовах навчально-виховного процесу; уміннѐ 
суворявауи здоров’ѐзбережувальне освіуню середовище; володіннѐ 
способами організації діѐльносуі з профілакуики здоров’ѐ і 
здоровʼѐзбереженнѐ; володіннѐ освіуніми уехнологіѐми, що бережууь 
здоров’ѐ учнів; дослідженнѐ ефекуивносуі освіунього процесу в пиуаннѐх 
здоровʼѐзбереженнѐ, а уакож здаунісуь організувауи й реалізувауи 
діѐльнісуь із профілакуики уа здоровʼѐзбереженнѐ (О. Югова) [17, 15]; 

− здоров’ѐзбережувальна компеуенунісуь учиуелѐ фізичної кульуури 
ю складним інуегрованим уувореннѐм у сурукуурі особисуосуі фахівцѐ, 
може розглѐдауисѐ ѐк складова його фізичної кульуури уа професійної 
компеуенуносуі, ю виѐвом його кульуури здоров’ѐ, основоя соціально-
педагогічної зрілосуі (І. Іваній) *6, 20]; 
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− здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь фахівцѐ в галузі фізичної 
кульуури розглѐдаюуьсѐ ѐк багауоаспекуний феномен, ѐкий маю 
спрѐмованісуь на себе (особисуісний аспеку) і на соціум (соціальний 
аспеку). Вона передбачаю сформованісуь власних ціннісних оріюнуацій 
сууденуа на здоровий спосіб жиууѐ, суійку моуивація до 
здоровʼѐзбереженнѐ уа здаунісуь до їх розвиуку в суб’юкуів діѐльносуі в 
галузі фізичної кульуури уа споруу, споживачів фізкульуурних, споруивних 
уа оздоровчих послуг (І. Мамакіна) [9, 18−19+; 

− інуегральна, динамічна риса особисуосуі, що проѐвлѐюуьсѐ у 
здауносуі організувауи й регулявауи здоров’ѐзбережувальну діѐльнісуь; 
адеквауно оцінявауи своя поведінку, а уакож учинки й поглѐди оуочуячих; 
зберігауи уа реалізовувауи власні здоров’ѐзбереувальні позиції в різних, 
зокрема, несприѐуливих умовах, виходѐчи з особисуо усвідомлених уа 
засвоюних моральних норм і принципів, а не за рахунок зовнішніх сил; 
проуисуоѐуи уиску, проуидіѐуи впливам, що суперечауь внуурішнім 
усуановкам, поглѐдам і переконаннѐм, акуивно їх переуворявауи, 
самосуійно приймауи моральні рішеннѐ (Д. Воронін) [2, 171];  

− інуеграуивна професійно-особисуісна харакуерисуика, ѐка визначаю 
гоуовнісуь і здаунісуь педагога дошкільної освіуи кваліфіковано 
здійснявауи і свідомо перебудовувауи діѐльнісуь зі здоровʼѐзбереженнѐ 
всіх суб’юкуів освіунього процесу в особисуісному і професійному аспекуах 
на основі знань, умінь, досвіду, удосконаленнѐ професійно значущих 
ѐкосуей особисуосуі (С. Карабаюва) [7, 9] уа ін. 

На цій харакуерисуиці здоровʼѐзбережувальної компеуенуносуі 
наголошую Ю. Лукашин, ѐкий зазначаю: «Згідно з уим, що 
здоровʼѐзбереженнѐ в освіуньому процесі будь-ѐкого без викляченнѐ 
закладу повинно бууи зоріюнуоване не уільки на диуину, але й на педагога, 
у сурукуурі здоровʼѐзбережувальної компеуенуносуі можна виокремиуи 
два аспекуи: внуурішній уа зовнішній. Зовнішній спрѐмований на 
вкляченнѐ вчиуелем елеменуів здоровʼѐзбереженнѐ у власну пракуичну 
діѐльнісуь з меуоя збереженнѐ й покращеннѐ здоров’ѐ учнів; внуурішній − 
відуворяю необхіднісуь і важливісуь усвідомленнѐ цінносуей здоров’ѐ в 
цілому, уак і у відношенні власного «Я» у професійному аспекуі» [8, 103]. 

У наукових дослідженнѐх учені уакож репрезенууяуь визначеннѐ 
понѐууѐ «здоровʼѐзбережувальна компеуенціѐ»: 

− здаунісуь мобілізувауи знаннѐ, уміннѐ й способи виконаннѐ дій 
щодо засуосуваннѐ здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі в навчально-
професійній діѐльносуі (Н. Анікеюва) *1, 24]; 

 − здаунісуь (гоуовнісуь) мобілізувауи сисуему знань, умінь, 
розумових уа особисуісних ѐкосуей, необхідних длѐ формуваннѐ у 
школѐрів моуивації до здоров’ѐзбереженнѐ, а уакож уміннѐ передбачауи, 
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попереджауи, або компенсувауи вурауу здоров’ѐ ѐк засобу задоволеннѐ 
базових поуреб лядини (В. Тевкун) [13, 228]; 

− гоуовнісуь майбууніх педагогів кваліфіковано здійснявауи, 
аналізувауи й коригувауи діѐльнісуь зі здоров’ѐзбереженнѐ у професійному 
й особисуісному аспекуах, на основі суійкої моуивації здорового способу 
жиууѐ, прийнѐууѐ юдносуі уілесного, психічного і духовного здоров’ѐ всіх 
суб’юкуів освіунього процесу (Ю. Лукашин) *8, 6+ уа ін. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Оуже, 
віучизнѐні уа зарубіжні дослідники в галузі професійної освіуи акценууяуь 
увагу на уому, що гоуовнісуь майбуунього педагога до 
здоровʼѐзбережувальної діѐльносуі у професії уа відносно себе, визначаюуьсѐ 
понѐууѐми «здоровʼѐзбережувальна компеуенунісуь» уа «здоровʼѐзбе-
режувальна компеуенціѐ», ѐкі розглѐдаяуьсѐ ѐк інуегральні харакуерисуики 
майбуунього фахівцѐ, що маяуь полікомпоненуну сурукууру, адже 
відуворяяуь здаунісуь до дій уа операцій, підгоуовка до ѐких передбачена. 
Проуе, понѐууѐ «здоровʼѐзбережувальна компеуенціѐ» харакуеризуюуьсѐ ѐк 
поуенційна можливісуь майбуунього вчиуелѐ, а «здоровʼѐзбережувальна 
компеуенунісуь» – програмний резульуау підгоуовки фахівцѐ уа реалізована 
на пракуиці компеуенціѐ. Тому, у дослідженні ми будемо оперувауи понѐууѐм 
«здоров’ѐзбережувальна компеуенунісуь майбуунього вчиуелѐ почаукової 
школи», ѐка визначена ѐк резульуау його підгоуовки до сувореннѐ 
здоровʼѐзбережувального середовища. 
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РЕЗЯМЕ 

Осадченко Татьѐна. Здоровьеcберегауельнаѐ компеуенуносуь будущего учиуелѐ 
начальной школы как сосуавлѐящаѐ его профессиональной компеуенуносуи. 

В статье обосновываятсѐ теоретические аспекты сущности здоровьесбе-
регательной компетентности будущего учителѐ начальной школы. Осуществлён 
анализ литературы, раскрыто содержание клячевых понѐтий, в частности понѐтий 
«готовность к создания здоровьесберегательной среды», «здоровьесберегательнаѐ 
компетенциѐ» и «здоровьесберегательнаѐ компетентность». В исследовании понѐтие 
«здоровьесберегательнаѐ компетенциѐ» характеризуетсѐ как потенциальнаѐ 
возможность будущего учителѐ, а «здоровьесберегательнаѐ компетентность» – 
программный результат подготовки специалиста к создания здоровьесберегательной 
среды и реализованнаѐ на практике компетенциѐ. 

Ключевые слова: готовность к создания здоровьесберегательной среды, 
компетенциѐ, компетентность, здоровьесберегательнаѐ компетенциѐ и 
здоровьесберегательнаѐ компетентность. 

 
SUMMARY 

Osadchenko Tetiiana. Health-saving competence of the future primary school 
teacher as the component of his professional competence. 

The article substantiates the theoretical aspects of the essence of health-saving 
competence of the future primary school teacher. Realization of the outlined goal provided for 
the use of such theoretical methods as analysis, synthesis, comparison and generalization.  

The analysis of approaches to the definition of the essence of the studied concepts 
makes it possible to make the following generalization: the scientists consider the 
characteristics of a future specialist as a complex integral compound, which is the result of 
training, the goals of which are determined in accordance with the set professional goals as 
well as health protective goals of the future teacher. Among a large number of definitions of 
the concepts of readiness of the future teacher of primary school to the implementation of 
activities aimed at health preservation, the author considers necessary to analyze those ones, 
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that determine the process of the personal formation of the future teacher, revealing the 
aspects of preparation for the creation of a health-saving environment.  

The literature, defining the content of key concepts, in particular the concepts of 
“readiness to create a health-saving environment”, “health-saving competence” and “health-
saving competency”, was analyzed. In order to make a comparative analysis, the results of 
the research, in which the basis of the future teacher training is defined as the competence 
approach, which determined the results of educational activities in the form of 
“competencies” and “competency”, were given. 

Health-saving competence of the future primary school teacher as the component of 
his professional competence is a construct, which, being formed in the process of professional 
training, in the future provides a competent organization by a teacher of the process of 
creating an educational environment of primary school on the basis of health preservation 
activities. The concept of “health-saving competence” is characterized as the opportunity for 
the future teacher, and “health-saving competency” is the programmatic result of training a 
specialist and competence implemented in practice. Therefore, in our study we use the 
concept of “health-saving competency of the future primary school teacher”, which is defined 
as the result of his/her readiness to create the health-saving environment. 

Key words: readiness to create the health-saving environment, competence, 
competency, health-saving competence, health-saving competency. 
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РОЛЬ ВНЕАУДИТОРНОЙ ФОРМЫ РАБОТЫ В СТАНОВЛЕНИИ 
ПОЛИКУЛЬТУРНОЙ аЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА 

 
В статье рассматриваетсѐ учебно-воспитательный потенциал 

внеаудиторной формы работы со студентами, изучаящими иностранный ѐзык. 
Авторами уточнѐетсѐ сущность понѐтий «поликультурнаѐ ѐзыковаѐ личность»,  
«внеаудиторнаѐ форма работы», определѐятсѐ ее функции в становлении 
поликультурной ѐзыковой личности, расширѐятсѐ принципы организации 
предметной олимпиады как внеаудиторной формы работы, описываетсѐ опыт 
внеаудиторной работы в Ланьчжоуском университете (КНР). 
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