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ЕКОЛОГО-ВАЛЕОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ 
ЗДОРОВʼЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

 

Актуальність. У сучасному освітньому просторі відбуваються зміни, 
що пов’язані з модернізацією змісту освіти і розвитком нових освітніх 
компетенцій і компетентностей особистості.  

Існуюча на сьогодні педагогічна система може дати достатній обʼєм 
знань, але не здатна зберегти здоровʼя дітей та оточуючого їх середовища.  

Ступінь досліджуваності проблеми. Взаємозв’язок між 
здоровʼям і станом навколишнього середовища став своєрідним 
каталізатором актуалізації проблеми еколого-валеологічної освіти 
(Г. Апанасенко, Ю. Бойчук, В. Волков, М. Гончаренко, В. Горащук, 
С. Горбунова, О. Єжова, В. Єфімова, В. Казначеєв, І. Конельська, 
Л. Кузнєцова, О. Кушніна, О. Микитюк, С. Страшко та ін.). 

Теоретичні основи компетентнісного підходу в освіті розглядаються в 
працях І. Агапова, Р. Бадер, І. Беха, О. Биковської, Н. Бібік, Л. Ващенко, 
А. Вербицького, С. Добросмислової, І. Зимньої, Е. Зеєр, Д. Мертенса, 
О. Овчарук, Б. Оскарсона, О. Пометун, Н. Радіонової, О. Савченко, 
В. Сєрикова, А. Хуторського, А. Шелтен, С. Шишова та ін. 

Мета дослідження. Розглянути особливості еколого-
валеологічного підходу до формування здоровʼязбережувальної 
компетентності у студентів факультету фізичного виховання. 

 Сутність дослідження. Як зазначає Ю. Бойчук, з точки зору 
соціально-педагогічної сфери, кризовий стан суспільства, моральна та 
фізична його деградація обумовлює необхідність розвитку культури 
здоров’я на основі еколого-валеологічного напряму виховання та освіти. 
Здоров’язбережувальну компетентність можна вважати як динамічний 
стереотип мислення, поведінки та діяльності, який сприяє збереженню і 
зміцненню здоров’я людини та визначає дбайливе ставлення до здоров’я 
оточуючих [1].  

Сьогодні поняття здоровʼязбережувальної компетентності активно 

впроваджується в педагогічну практику всіх навчальних закладів.  
Ековалеологія є новою інтегративною галуззю знань, комплексною 

навчальною дисципліною, що вивчає закономірності, способи та механізми 
формування, відновлення й зміцнення здоров’я людини з використанням 
природних оздоровчих методів і технологій [2]. 

Еколого-валеологічна освіта набуває нового значення, коли 
пов’язується перш за все з активно маніфестуючим сьогодні 
компетентнісним підходом до освіти. 

Здоровʼязбережувальна компетентність майбутнього вчителя 

фізичного виховання, основ здоровʼя та реабілітації формується через 
здоровʼязбережувальні компетенції та здоровʼязбережувальні освітні 
технології. Створення здоровʼязбережувального середовища – це створення 
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оздоровчо-освітнього простору, де суб’єкти освітнього процесу мають 
можливість зберігати, зміцнювати та відновлювати власне здоровʼя. 

Прикладом біоенергетичної здоровʼязбережувальної технології є 
природно-релаксаційна стежина «ЛікЕП» (лікувальна енергетика природи) 
Центру розвитку дітей та молоді, яка створена з метою використання 
енергетичних властивостей природних об’єктів у оздоровленні та адаптації 
дітей та молоді до сучасного соціуму [3].  

Студенти факультету фізичного виховання проходять майстер-класи 
«Біоенергетичні та лікувальні властивості живої природи», які дають 
можливість познайомитися та засвоїти біоенергетичні 
здоровʼязбережувальні освітні технології, нетрадиційні методи релаксації та 
реабілітації. 

Висновки. Процес формування здоровʼязбережувальної 
компетентності особистості студента вимагає еколого-валеологічного 
інтегрованого підходу, який передбачає залучення різних методів, що 
сприяють зміцненню здоров’я, підвищують якість життя в цілому. Втім 
розглянуті аспекти даної проблеми не вичерпують усіх питань і не 
претендують на всебічне її розкриття.  
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ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЯКОСТЕЙ ЗАСОБАМИ 
ФУТБОЛУ 

 

 Актуальність: Кожен прагне бути здоровою, успішною людиною, 
почуватися в безпеці й досягти вершин у своєму житті. Але на шляху до 
цього існують негативні тенденції в стані здоров’я, що обумовлені, 
насамперед, чинниками соціально-економічного та спадкового характеру, 
обтяженням навколишнього середовища, нездоровим та малорухливим 
способом життя, низьким рівнем загальної фізичної підготовленості. 

 


