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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ У 
ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
У статті теоретично обґрунтовано педагогічні умови, які сприяють ефективному формуванню 

здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання. Розкрито 
підходи до визначення педагогічних умов формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів. 
Визначено поняття «педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності». Охарактеризовано обрані 
педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з 
фізичного виховання. 

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальна компетентність, майбутній лікар, освітній процес з фізичного 
виховання, педагогічні умови, студенти, фізичне виховання. 

 
Е.Г. Ткачук Педагогические условия формирования здоровьесберельной компетентности будущих 

врачей в образовательного процесса с физического воспитания. В статье теоретически обоснованы 
педагогические условия, способствующие эффективному формированию здоровьесберегательной компетентности 
будущих врачей в образовательном процессе по физическому воспитанию. Раскрыто подходы к определению 
педагогических условий формирования здоровьязберегательной компетентности будущих врачей. Определено понятие 
«педагогические условия формирования здоровьязберегательной компетентности». Охарактеризованы выбраные 
педагогические условия формирования здоровьязберегательной компетентности будущих врачей в образовательном 
процессе по физическому воспитанию. 
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Tkachuk E. Pedagogical conditions of formation of healthcare-saving competence of future doctors in the 

educational process of physical education. In the article, the pedagogical conditions that contribute to the effective formation of 
the health-saving competence of future physicians in the educational process of physical education are theoretically substantiated. 
Approaches to the definition of pedagogical conditions for the formation of healthcare-saving competence of future doctors are 
revealed. The concept of "pedagogical conditions of formation of healthcare-saving competence" is defined. The selected 
pedagogical conditions of formation of healthcare-saving competence of future doctors in the educational process of physical 
education are described. 

Key words: health, health-saving competence, future physician, educational process of physical education, pedagogical 
conditions, students, physical education. 

 
Постановка проблеми. Проблема формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у 

освітньому процесі з фізичного виховання набула актуальності як один із напрямків всебічного гармонійного розвитку 
організму особистості. 

Одним із ключових напрямів державної освітньої політики є модернізація структури, змісту й організації освіти на 
засадах компетентнісного підходу та формування здоров’язбережного освітнього середовища у закладах вищої освіти. Про 
це наголошено у Національній стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність 
– здоровий спосіб життя – здорова нація Концепції розвитку системи громадського здоров’я (2016), У Законі України «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я» (2018) ключовою метою яких є збереження та зміцнення здоров’я населення, 
збільшення тривалості та покращення якості життя, попередження захворювань, продовження активного, працездатного віку 
та заохочення до здорового способу; покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог 
майбутньої професійної діяльності, запровадження практики призначення лікарями рухової активності як дієвого засобу 
зниження ризику неінфекційних захворювань. 

Зазначене вище вказує на актуальність, теоретичну та практичну значущість піднятої проблеми, а ефективність 
формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі, як будь-якого педагогічного 
процесу залежить саме від умов його перебігу. 

Зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями. Наукове дослідження виконано згідно з планом 
науково-дослідної роботи Національного медичного університету імені О.О. Богомольця на 2016-2018 рр. за темою «Наукове 
обґрунтування розвитку професійно важливих фізичних якостей студентів медичних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації», номер 
державної реєстрації №0116U000129. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сучасні наукові дослідження свідчать (В. Брич, А. Вихрущ, 2016), що 
здоровими можна вважати не більше 15% студентів, 70% мають низький і нижче середнього рівні здоров’я [с, 474]. Зокрема: 
більше половини з них – 52,6% мають морфофункціональні відхилення у стані здоров’я різного характеру. Реальний стан 
здоров’я студентів-медиків (О. Ткачук, Д. Шкирьянов, 2017) свідчить про низький рівень усвідомлення ними необхідності 
ведення здорового способу життя і цінності збереження фізичного та психічного здоров’я, низькій мотивації майбутніх лікарів 
до збереження здоров’я, ведення активного здорового способу життя [с. 108-112]. 

Питання формування різних аспектів здоров’язбережувальної компетентності розглядається у працях І. Іваній 
(2016); Н. Коцур, Л. Товкун (2017), А. Турчинов (2017) та ін., що свідчить про зростаючий інтерес до проблеми 
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх фахівців. Але досліджень щодо визначення педагогічних умов 
формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання 
висвітлено не достатньо, що актуалізує це дослідження. 

Формулювання мети роботи (постановка завдань). Мета полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних 
умов щодо формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного 
виховання. Відповідно до поставленої мети, необхідно розв’язати такі завдання: виокремити педагогічні умови та визначити 
особливості ефективного формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з 
фізичного виховання. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Сучасні наукові дослідження (Ю. Бойко, 2015, с. 15-16), (Н. Боброва, 
2015, с.8-11) свідчать про низький рівень усвідомлення майбутніми фахівцями здоров’я як цінності, необхідності ведення 
здорового способу життя і низьку мотивацію до зміцнення, збереження, майбутніх лікарів до збереження здоров’я, ведення 
активного здорового способу життя. Це спонукало нас до запровадження аксіологічного підходу щодо формування 
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання. Аксіологічний підхід 
відображає структуру та ієрархію ціннісного світу, способи його пізнання. Спрямований на «трансляцію та засвоєння 
студентами пріоритетних цінностей, пов’язаних із збереженням життя та зміцненням здоров’я» (С. Король, 2017, с. 185); 
«заснований на високій суб’єктивній значущості здоров’я як цінності і його усвідомленні як передумови реалізації своїх 
життєвих завдань» (Р. Березовська, 2011, с. 224). 

Компетентнісний підхід спрямований на формування компетентності особи, наголошує С. Сисоєва (2014), яка є її 
особистісним капіталом і результатом навчання; зосереджується не на процесі, а на результаті освіти, остаточно 
розвивається і формується у процесі практичної діяльності; формує у студентів здатність до самоосвіти, саморозвитку та 
самовдосконалення (О. Ткачук, 2018).  

Для ефективного формування здоров’язбережувальної компетентності необхідно створення педагогічних умов, які 
науковці розглядають як невід’ємну складову організації будь-якого аспекту освітнього процесу. 
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Аналіз наукових досліджень (Я. Кульбашна, 2014; А. Турчинов, 2017; Р. Березовська, 2011) дав змогу визначити 
поняття «педагогічні умови формування здоров’язбережувальної компетентності» майбутніх лікарів у освітньому процесі з 
фізичного виховання, розуміємо як процес використання форм, прийомів, методів, засобів та змісту фізкультурно-
оздоровчих, здоровʼязбережувальних технологій навчання, які впливають на якість освітнього процесу та забезпечують його 
високу результативність, сприяють засвоєнню майбутніми лікарями знань, умінь і навичок здоров’язбережувальної 
діяльності. 

У результаті аналізу наукової літератури визначено такі педагогічні умови формування здоров’язбережувальної 
компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання:  

 формування позитивної мотивації майбутніх лікарів до набуття здоров’язбережувальної компетентності на 
основі ціннісного ставлення до власного здоров’я - буде ефективним за умови формування у студентів ціннісного ставлення 
до власного здоров’я, підвищення його рівня за рахунок інтеграції міждисциплінарних знань про значущість і цінність 
здоров’я і його збереження. Формування мотивів здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів здійснювалося 
під час практичних занять з фізичного виховання та у поза навчальний час. Зокрема, у процесі практичних занять 
проводились: міні-лекція «Здоров’я – здоровий спосіб життя – здоровий лікар – здоровий пацієнт»; тренінг «Методики 
самооцінки рівня здоров’я», які демонстрували цінність здоров’я у практичній діяльності майбутніх лікарів; проводилась 
діагностика рівня соматичного здоров’я та фізичної працездатності. У поза навчальний час проводились секції з «Пілатесу» 
та «Фітнесу», приймали участь у масових спортивних заходах: «Здоровий киянин», пробіг «Під каштанами» та інших, що 
сприяло розвитку потреби у збереженні і зміцненні власного здоров’я, формуванню ціннісних орієнтацій та стійких мотивів до 
сформованості здоров’язбережувальної компетентності;  

 створення здоров’язбережувального освітнього середовища у закладах вищої медичної освіти – передбачає 
набуття майбутніми лікарями навичок збереження та зміцнення здоров’я; формування у студентів знань про здоров’я, 
здоровий спосіб життя та використання здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності; розвиток мотивації до 
здорового способу життя, активної рухової діяльності; виховання потреби у здоров’ї, як цінності життя. Дана умова полягає в 
комплексній оцінці умов навчання з урахуванням індивідуальних можливостей, вікових і фізіологічних особливостей 
студентів. Завданнями даної умови будуть: створення комфортних умов для відновлення і профілактики здоров’я та 
організації повноцінної та раціональної рухової активності; навчання методикам самодіагностики, самооцінки та 
самоконтролю рівня власного здоров’я;  

 залучення студентів до використання оздоровчих методик, спрямованих на формування 
здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів - передбачає оволодіння майбутніми лікарями діагностичних 
умінь, використання засобів фізичного виховання для корекції фізичного та морфофункціонального стану здоров’я і його 
зміцнення; оцінювання і контроль рівня фізичного здоров’я та результатів фізичної підготовленості; аналізу і використання 
оздоровчих методик на відповідність їх засобів фізіологічним механізмам (особливості вікової фізіології, біомеханіка рухів), 
зокрема методики: В. Войтенка – на визначення рівня індивідуального здоров’я та біологічного віку; Кеннета Купера (тест 
Купера) – дає можливість оцінити і поліпшити стан власного здоров’я, розвиває серцево-судинну систему за допомогою 
ходьби, бігу, плавання, велосипедної їзди або веслування; Г. Апанасенка – заснована на залежності між загальною 
витривалістю, об’ємом фізіологічних резервів і проявом економізації функції кардіореспіраторної системи;  

 готовність викладачів до формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх лікарів – 
передбачає уміння викладачів результативно використовувати навички здоров’язбереження; володіння знаннями з 
оздоровчих методик та здоров’язбережувальних технологій, високим рівнем комунікації; передбачає допомогу студентам 
реалізувати здобуті знання у практичну діяльність. Завданнями цієї умови є проведення семінару-тренінгу з викладачами 
фізичного виховання на тему: «Нові ролі і функції викладача закладу вищої медичної освіти у освітньому процесі з фізичного 
виховання» щодо формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного 
виховання. 

Висновки. Отже, у результаті дослідження нами теоретично обґрунтовані педагогічні умови, реалізація яких 
забезпечить ефективність формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів у освітньому процесі з 
фізичного виховання. 

 Перспектива подальших досліджень потребують питання використання сучасних фізкультурно-оздоровчих 
технологій у професійній підготовці майбутніх лікарів у освітньому процесі з фізичного виховання. 
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