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teachers of primary school are theoretically substantiated and determined: a) introduction of 
technologies of heuristic education as the basis of professional-creative teacher training; 
b) training of the skills of independent designing of the use of heuristic educational dialogue 
in theoretical preparation and practical activity of the future teachers of primary school; c) a 
system and detailed diagnostic complex to determine the quality of mastering the future 
teacher’s skills in heuristic learning dialogue at elementary school lessons. 

Key words: pedagogical conditions, heuristic educational dialogue, technology of 
heuristic education, professional training, complex of diagnostics, future teacher of primary 
school. 

 
УДК 371.134 

Галина Куртова  
Національний університет «Чернігівський  

колегіум» імені Т. Г. Шевченка 
ORCID ID - 0000-0002-6939-631Х 

Рибалко Петро  
Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0002-6460-4255 
Андрій Красілов  

Сумський державний педагогічний  
університет імені А. С. Макаренка 

ORCID ID 0000-0002-7725-5074 
DOI 10.24139/2312-5993/2018.04/100-111 

 
ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННа ЗДОРОВ’аЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ 

КОМПЕТЕНТНОСТІ ФАХІВЦІВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ  
У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННа 

 
У статті обґрунтовуятьсѐ педагогічні умови формуваннѐ 

здоров’ѐзбережувальної компетентності фахівців у процесі фізичного вихованнѐ. 
Реалізаціѐ окресленої мети передбачала використаннѐ теоретичних та емпіричних 
методів. Педагогічними умовами ю забезпеченнѐ позитивної мотивації до набуттѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності, доповненнѐ змісту навчальної дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» питаннѐми здоров’ѐзбережувальної тематики, використаннѐ 
інтерактивних форм і методів навчаннѐ, що забезпечуять формуваннѐ у студентів 
ціннісного ставленнѐ до здоров’ѐ й досвіду його збереженнѐ.  

Ключові слова: здоров’ѐзбережувальна компетентність, студент, вищий 
аграрний навчальний заклад, фізичне вихованнѐ, педагогічні умови.  

  
Постановка проблеми. Професійна діѐльність фахівців аграрного 

сектору передбачаю виконаннѐ комплексу різноманітних стандартних і 
творчих фізичних дій, що потребуять високого рівнѐ стану здоров’ѐ. Саме 
тому постійно підвищуятьсѐ вимоги до ѐкості фахової підготовки аграріїв, їх 
умінь, навичок і практичного досвіду. Проте в молодих лядей, ѐкі приходѐть 
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на навчаннѐ в аграрні навчальні заклади, часто не сформована мотиваціѐ до 
здорового способу життѐ. Серед причин безвідповідального ставленнѐ до 
свого здоров’ѐ окреме місце посідаять недотриманнѐ здорового способу 
життѐ, відсутність цілеспрѐмованого здоров’ѐзбережувального вихованнѐ, 
відсутність оріюнтації на здорове життѐ, несформованість мотивації до 
здорового способу життѐ. Також у змісті професійно-прикладної фізичної 
підготовки недостатньо представлені знаннѐ з проблем збереженнѐ здоров’ѐ 
і здорового способу життѐ фахівців аграрного сектору, відсутні методики й 
технології формуваннѐ цих знань у процесі фізичної підготовки. Одним із 
шлѐхів вирішеннѐ ціюї проблеми ю формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної 
компетентності майбутніх фахівців аграрного сектору. При цьому ефектив-
ність формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх агра-
ріїв, ѐк будь-ѐкого педагогічного процесу, залежить від умов його перебігу. 

Аналіз актуальних досліджень. Розроблення педагогічних умов 
організації та здійсненнѐ навчально-виховного процесу присвѐчені 
дослідженнѐ Ю. К. Бабанського, В. П. Безпалька, С. У. Гончаренка, 
І. Я. Лернера та ін. На думку Ю. Бабанського, педагогічні умови 
відображаять стан, у ѐкому компоненти навчального процесу 
представлені в найоптимальнішому взаюмовідношенні, що надаю 
можливість викладачеві ефективно викладати, керувати навчальним 
процесом, а учнѐм – успішно навчатисѐ *2, c. 147+. І. Лернер трактую 
педагогічні умови ѐк фактори, що забезпечуять успішне навчаннѐ *9, c. 98].  

У контексті нашого дослідженнѐ таким педагогічним процесом ю 
фізичне вихованнѐ. Л. Пилипе зазначаю, що фізичне вихованнѐ спрѐмоване 
на формуваннѐ і вдосконаленнѐ властивостей та ѐкостей особистості, що 
маять суттюве значеннѐ длѐ професійної діѐльності *17, c. 10+. Я. Зорій 
трактую професійно-прикладну фізичну підготовку ѐк складний процес 
цілеспрѐмованого педагогічного впливу на фізичні, психічні, 
психофізіологічні та морфофункціональні показники розвитку організму, у 
результаті ѐкого професійні знаннѐ та навички майбутніх фахівців 
перетворяятьсѐ в параметри їх готовності до виконаннѐ професійних 
обов’ѐзків *6, c. 23–24+. На думку Р. Раювського, під професійно-
прикладноя фізичноя підготовкоя необхідно розуміти підсистему 
фізичного вихованнѐ, що найкращим чином забезпечую формуваннѐ й 
удосконаленнѐ властивостей та ѐкостей особистості, ѐкі маять суттюве 
значеннѐ длѐ конкретної професійної діѐльності *18, c. 256].  

На думку Е. Малѐра, основними завданнѐми фізичного вихованнѐ в 
системі професійної освіти ю такі *10, c. 121]:  

– всебічний фізичний розвиток і досѐгненнѐ високого рівнѐ фізичної 
підготовки;  

– формуваннѐ спеціальних і психофізичних ѐкостей, ѐкі визначаять 
ефективність майбутньої професійної діѐльності;  
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– формуваннѐ й удосконаленнѐ рухових навичок, необхідних длѐ 
успішної професійної діѐльності; 

– підготовка до роботи у складних умовах праці, характерних длѐ 
майбутньої діѐльності за фахом;  

– вихованнѐ вольових ѐкостей;  
– прискореннѐ оволодіннѐ професіюя й підготовка до 

високопродуктивної професійної діѐльності;  
– створеннѐ умов длѐ активного відпочинку та профілактики фізичної 

перевтоми засобами фізичної культури і спорту.   
Професії аграрного профіля вимагаять, щоб фізичне вихованнѐ пос-

тійно супроводжувало професійну діѐльність. У своюму дослідженні ми роз-
глѐдаюмо фізичне вихованнѐ в його спрѐмованості на розвиток рухових ѐкос-
тей, що забезпечуять високу працездатність та формуваннѐ рухових навичок. 

У Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту 
зазначено, що завдѐки правильно організованим занѐттѐм із дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» майбутні фахівці аграрного сектору маять змогу 
розвивати й удосконалявати фізичні ѐкості, підвищувати захисні сили 
організму, забезпечуячи таким чином профілактику різних хвороб *13+. 
Опануваннѐ курсу «Фізичне вихованнѐ» забезпечую необхідний рівень 
фізичної й розумової працездатності, допомагаю використовувати знаннѐ, 
рухові навички, фізичні та психофізіологічні ѐкості длѐ досѐгненнѐ високого 
рівнѐ продуктивності праці майбутніх фахівців аграрного сектору *1, c. 11].  

Саме тому особливістя професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів аграрних університетів ю формуваннѐ їхньої 
здоров’ѐзбережувальної компетентності. 

Сутність здоровʼѐзбережувальної компетентності представлена в 
дефініціѐх:  

− інтегральна ѐкість особистості, що виѐвлѐятьсѐ в загальній 
здатності й готовності до здоровʼѐзбережувальної діѐльності, заснована на 
інтеграції знань, умінь та досвіді *20, c. 111];  

− комплекс системних знань і уѐвлень про позитивні та негативні 
зміни у стані власного здоров’ѐ і здоров’ѐ оточуячих; уміннѐ складати 
програму збереженнѐ свого здоров’ѐ; володіннѐ способами організації 
діѐльності з профілактики здоров’ѐ і здоровʼѐзбереженнѐ; здатність 
організувати й реалізувати діѐльність із профілактики та 
здоровʼѐзбереженнѐ *21, c. 15];  

− складне інтегроване утвореннѐ у структурі особистості фахівцѐ, що 
може розглѐдатисѐ ѐк складова його фізичної культури та професійної 
компетентності, ю виѐвом його культури здоров’ѐ, основоя соціально-
педагогічної зрілості *7, c. 20];  

− багатоаспектний феномен, ѐкий маю спрѐмованість на себе 
(особистісний аспект) і на соціум (соціальний аспект); передбачаю 
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сформованість власних ціннісних оріюнтацій студента на здоровий спосіб 
життѐ, стійку мотивація до здоровʼѐзбереженнѐ та здатність до їх 
розвитку [11, c. 18−19+;  

− інтегральна, динамічна риса особистості, що проѐвлѐятьсѐ у 
здатності організувати й регулявати здоров’ѐзбережувальну діѐльність; 
адекватно оцінявати своя поведінку, а також вчинки й поглѐди 
оточуячих; зберігати та реалізовувати власні здоров’ѐзбережувальні 
позиції в різних, зокрема, несприѐтливих умовах, виходѐчи з особисто 
усвідомлених та засвоюних моральних норм і принципів, а не за рахунок 
зовнішніх сил; протистоѐти тиску, протидіѐти впливам, що суперечать 
внутрішнім установкам, поглѐдам і переконаннѐм, активно їх 
перетворявати, самостійно приймати моральні рішеннѐ *4, c. 171];  

− інтегративна професійно-особистісна характеристика, ѐка визначаю 
готовність і здатність фахівцѐ кваліфіковано здійснявати і свідомо 
перебудовувати діѐльність зі здоровʼѐзбереженнѐ в особистісному і 
професійному аспектах на основі знань, умінь, досвіду, удосконаленнѐ 
професійно значущих ѐкостей особистості *8, c. 9]. 

Длѐ успішного формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців аграрного сектору у процесі фізичного вихованнѐ 
необхідним ю виконаннѐ низки педагогічних умов. 

Мета статті – визначити педагогічні умови формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
сектору у процесі фізичного вихованнѐ. 

Методи дослідження. Реалізаціѐ окресленої мети передбачала 
використаннѐ таких теоретичних методів, ѐк аналіз, синтез, порівнѐннѐ та 
узагальненнѐ, а також емпіричних – спостереженнѐ, педагогічний 
експеримент длѐ визначеннѐ педагогічних умов формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності.  

Виклад основного матеріалу. Сучасні тенденції розвитку професійної 
освіти пов’ѐзані з упровадженнѐм особистісного, діѐльнісного й 
компетентністного підходів.  

З позицій першого, основноя цінністя і системоутворявальним 
фактором ю особистість суб’юкта навчаннѐ, її права на вільний розвиток і 
повноцінну реалізація здібностей та інтересів в освітньому процесі.  

Діѐльнісний підхід постуляю, що пріоритетним ю оволодіннѐ певними 
видами і способами діѐльності, у першу чергу навчальної, завдѐки ѐкій 
засвояятьсѐ всі інші види діѐльності. Причому навчальна діѐльність 
розглѐдаютьсѐ ѐк засіб інтелектуального розвитку студента, що забезпечую 
успішність ѐк у навчанні, так і в інших видах діѐльності, допомагаю 
адаптуватисѐ до будь-ѐких життювих та професійних ситуацій. Діѐльнісний 
підхід відображаю юдність процесів викладаннѐ і навчаннѐ. Роль викладача 
полѐгаю в організації та управлінні цілеспрѐмованоя навчальноя діѐльністя 
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студентів, що означаю оріюнтація освітнього процесу на постановку й 
вирішеннѐ самим студентом конкретних навчальних проблем і завдань. Роль 
студента полѐгаю в самореалізації та особистісному зростанні *15, c. 222].  

Один із основоположників компетентнісного підходу Е. Зеюр зазначаю, 
що компетентнісний підхід – це пріоритетна оріюнтаціѐ на цілі – вектори 
освіти, такі ѐк: здатність навчатисѐ, самовизначеннѐ (самодетермінаціѐ), 
самоактуалізаціѐ, соціалізаціѐ й розвиток індивідуальності. Засобами 
досѐгненнѐ цих цілей ю принципово нові освітні конструкти: компетентності, 
компетенції і метапрофесійні ѐкості. Компетентність, на відміну від 
узагальнених, універсальних знань, маю діѐльнісний, практично-оріюнтований 
характер, тобто це система знань у діѐльності. Реалізаціѐ компетентнісного 
підходу у професійній освіті сприѐтиме досѐгнення її основної мети – 
підготовці кваліфікованого фахівцѐ відповідного рівнѐ і профіля, ѐкий ю 
конкурентоздатним на ринку праці, вільно володію своюя професіюя й 
оріюнтуютьсѐ в суміжних галузѐх діѐльності, здатний до ефективної роботи за 
фахом на рівні світових стандартів, готовий до професійного зростаннѐ, 
соціальної і професійної мобільності *5, c. 46].  

На нашу думку, формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності 
майбутніх фахівців аграрного сектору у процесі фізичного вихованнѐ 
передбачаю своючасне створеннѐ в майбутніх фахівців готовності до 
прискореннѐ професійного навчаннѐ, досѐгненнѐ високопродуктивної 
праці в обраній професії, запобіганнѐ професійним захворяваннѐм і 
травматизму, забезпеченнѐ професійного довголіттѐ, використаннѐ засобів 
фізичної культури і спорту длѐ активного відпочинку й відновленнѐ 
загальної та професійної працездатності в робочий і вільний час.  

Фізичне вихованнѐ студентів аграрних університетів ю одним із діювих 
засобів зміцненнѐ здоров’ѐ, профілактики хвороб, професійної реалізації в 
суспільстві. У результаті аналізу наукової літератури *4; 8; 11; 14; 19; 20+ та 
результатів педагогічного експерименту визначено педагогічні умови 
формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців 
аграрного сектору.  

Формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності буде ефективним 
за умови розвитку спонукальних мотивів такої діѐльності. Є. Ільїн мотивом 
називаю те, що, відображаячись у мозку лядини, спонукаю діѐльність, 
спрѐмовую її на задоволеннѐ певної потреби *12, c. 28+. Досліджуячи 
складники мотивації, А. Печеняк *16, c. 317–318+ спроектував механізм 
системи мотивації професійного розвитку, визначальними особливостѐми 
ѐкої ю потреби щодо здобуттѐ та розширеннѐ професійних знань. 

Розвитку позитивної мотивації студентів аграрних університетів під 
час формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності сприѐло: 
- ознайомленнѐ з цікавими фактами з історії та сьогоденнѐ 

здоров’ѐзбереженнѐ;  
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- ознайомленнѐ з сучасними проблемами збереженнѐ здоров’ѐ та 
шлѐхами їх подоланнѐ;  

- розробленнѐ вправ длѐ індивідуальної роботи з власного 
вдосконаленнѐ;  

- формуваннѐ комфортної психоемоційної атмосфери на занѐттѐх;  
- урахуваннѐ їхніх вікових особливостей;  
- урахуваннѐ рівнѐ інтелектуального розвитку й попередньої підготовки 

з питань здоров’ѐзбереженнѐ. 
При цьому зміст лекцій та навчально-тренувальних занѐть 

демонстрували значеннѐ здорового способу життѐ длѐ майбутнього фахівцѐ 
аграрного сектору, використовуваласѐ робота над проектами, написаннѐ 
доповідей і рефератів, підготовка презентацій, участь студентів у наукових 
проблемних групах «Культура здоров’ѐ», туристичні походи, участь у 
спортивних змаганнѐх різних рівнів. Це забезпечувало не лише формуваннѐ у 
студентів здоров’ѐзбережувальних знань, умінь і навичок діѐльності, але й 
розвиток потреби у збереженні власного здоров’ѐ та здоров’ѐ інших лядей, 
формуваннѐ ціннісних оріюнтацій та стійких мотивів до набуттѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності через вивченнѐ питань 
здоров’ѐзбереженнѐ під час аудиторної роботи, самостійного опрацяваннѐ 
інформації й застосуванні отриманих знань у практичній діѐльності.  

Отже, першоя педагогічноя умовоя формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності студентів аграрних університетів 
під час фізичної підготовки ю забезпеченнѐ їхньої позитивної мотивації до 
набуттѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності.  

Загальновідомо, що умови праці впливаять на стан здоров’ѐ лядей. 
Випускники аграрних ВНЗ повинні бути готовими до професійної діѐльності 
у специфічних умовах, серед ѐких енергійний характер рухових дій і 
особливі зовнішні умови діѐльності, що вимагаю від них високого рівнѐ 
сформованості таких ѐкостей, ѐк активність, здатність до адаптації в 
соціальній та професійній сферах, високий рівень фізіологічних та 
психологічних можливостей, високий рівень стану здоров’ѐ. Причинами 
погіршеннѐ здоров’ѐ ю надмірна зайнѐтість, перевантаженнѐ, що 
призводѐть до загального ослабленнѐ організму й частих хвороб, 
невідповідність умов праці санітарно-гігіюнічним вимогам, невідповідність 
між вимогами професії і фізичними можливостѐми фахівцѐ. Тому 
пріоритетним завданнѐм професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів аграрних ВНЗ ю формуваннѐ знань про здоров’ѐ та методи його 
збереженнѐ і зміцненнѐ, умінь їх використовувати длѐ збереженнѐ свого 
здоров’ѐ й виконаннѐ професійних завдань. 

Знаннѐ про здоров’ѐ необхідні длѐ формуваннѐ вмінь і навичок 
здоров’ѐзбереженнѐ, длѐ усвідомленнѐ важливості здоров’ѐ, здорового 
способу життѐ, формуять здатність і готовність особистості контролявати 
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стан фізичного здоров’ѐ, своючасно й адекватно реагувати на його 
погіршеннѐ. Аналіз навчально-методичного забезпеченнѐ професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів аграрних ВНЗ свідчить про те, що 
в його змісті не представлені інтегровані здоров’ѐзбережувальні знаннѐ. 

Вирішеннѐ ціюї проблеми, на наш поглѐд, може бути здійснене через 
внесеннѐ здоров’ѐзбережувального компоненту у зміст навчальних 
дисциплін професійної підготовки майбутніх фахівців. Це дозволѐю, не 
зміняячи сформованої системи професійної підготовки, вирішити 
завданнѐ формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх 
фахівців. Длѐ цього пропонуюмо доповнити зміст дисципліни «Фізичне 
вихованнѐ» навчальним матеріалом, що демонструю сучасні концепції, 
підходи, методи і принципи, спрѐмовані на вирішеннѐ проблеми 
збереженнѐ здоров’ѐ, індивідуальний здоров’ѐзбережувальний спосіб 
життѐ, удосконаленнѐ фізичних ѐкостей тощо.  

У результаті студент аграрного ВНЗ повинен уміти здійснявати 
самоконтроль функціонального стану організму та стану здоров’ѐ, 
підтримувати загально-фізичну і професійну працездатність, кваліфіковано 
виконувати вправи із загальної фізичної підготовки, вживати заходів із 
профілактики захворявань та запобіганнѐ травматизму тощо.  

Отже, другоя педагогічноя умовоя формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності студентів аграрних ВНЗ у процесі 
фізичної підготовки вважаюмо доповненнѐ змісту навчальної дисципліни 
«Фізичне вихованнѐ» питаннѐми здоров’ѐзбережувальної тематики.  

Важливими ю також зусиллѐ самих студентів в оволодінні 
необхідними знаннѐми та способами діѐльності. На активності студентів у 
процесі навчаннѐ наголошую Н. Волкова, ѐка вважаю взаюмодія між 
суб’юктами навчаннѐ запорукоя успішного вирішеннѐ навчальних завдань, 
під час розв’ѐзаннѐ ѐких відбуваятьсѐ зміни в кожного суб’юкта *3, c. 318]. 
Інтерактивні методи та форми навчаннѐ сприѐять активізації діѐльності 
студентів та підвищуять ефективність навчаннѐ за рахунок збільшеннѐ 
інформаційного потоку і швидкості його засвоюннѐ.  

Вважаюмо, що поюднаннѐ традиційних та інноваційних методів і 
форм навчаннѐ стимуляю сприйнѐттѐ студентами здоров’ѐзбережувальних 
знань, сприѐю оволодіння вміннѐми та способами здоров’ѐзбережувальної 
діѐльності. Під час формуваннѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності 
студентів аграрних ВНЗ у процесі фізичної підготовки використовувалисѐ 
такі форми організації навчаннѐ: проблемні лекції, лекції-конференції, 
лекційно-практичні занѐттѐ, лекції з помилками, навчально-тренувальні 
занѐттѐ творчого змісту, тренінги тощо.  

Дидактична мета проблемної лекції полѐгаю, насамперед, у засвоюнні 
майбутніми фахівцѐми аграрного сектору теоретичного матеріалу, що в 
подальшому сприѐю розвиткові здоров’ѐзбережувального мисленнѐ. 
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Проблемна лекціѐ будуютьсѐ так, щоб формувалосѐ особистісне ставленнѐ 
студентів до засвоюного матеріалу. Длѐ проблемного викладаннѐ 
відбираятьсѐ найважливіші положеннѐ, ѐкі складаять основний 
концептуальний зміст і ю важливими длѐ майбутньої професійної 
діѐльності фахівцѐ аграрного сектору. При цьому доцільно 
використовувати принцип наочності та візуалізація, що, у своя чергу, 
поюдную традиційні, інноваційні й активні методи навчаннѐ. Це даю 
можливість візуалізувати отриману інформація за рахунок виділеннѐ 
клячових елементів змісту професійно-прикладної фізичної підготовки і 
створяю підґрунтѐ длѐ розвитку розумових і практичних дій, сприѐтиме 
активізації здоров’ѐзбережувального мисленнѐ студентів. Чим більше 
проблемності в наочній інформації, тим вищий ступінь розумової 
активності студентів, що забезпечую систематизація наѐвних 
здоров’ѐзбережувальних знань длѐ вирішеннѐ проблемних ситуацій. Длѐ 
отриманнѐ візуалізаційного матеріалу доцільно використовувати мережу 
Іnternet, спеціалізовані виданнѐ, фото- та картографічний матеріал. 

Під час лекції-конференції навчальний матеріал проблемного змісту 
подаютьсѐ студентам у діалогічному спілкуванні. В основу такої лекції може 
бути покладено принцип взаюмодоповненнѐ інформації партнера 
(міркуваннѐ вголос) або принцип контрасту, де виѐвлѐютьсѐ пляралізм 
думок, ведетьсѐ дискусіѐ. У процесі такої лекції відбуваютьсѐ використаннѐ 
наѐвних у студентів знань, необхідних длѐ розуміннѐ навчальної проблеми 
та участі в суспільній роботі, створяютьсѐ проблемна ситуаціѐ або декілька 
таких ситуацій, висуваятьсѐ гіпотези щодо їхнього розв’ѐзаннѐ, 
розгортаютьсѐ система доведень або спростувань. Так утворяютьсѐ 
підґрунтѐ длѐ обміну думками, длѐ бесіди. На завершеннѐ лекції викладач 
проводить оцінку запитань ѐк відображеннѐ знань та інтересів слухачів. 

Своя ефективність показали і лекції з помилками, сутність ѐких полѐгаю 
у викладенні навчального матеріалу із запланованими неточностѐми. На 
лекції студентам пропонувалосѐ знайти ці помилки, проаналізувати і 
прокоментувати їх, обґрунтувати свої думки під час колективного 
обговореннѐ навчального матеріалу. Підготовка до лекції з помилками 
передбачала попередню ознайомленнѐ студентів із лекційним матеріалом. 

На лекційно-практичних занѐттѐх більше уваги приділѐютьсѐ 
накопичення у студентів досвіду в організації здоров’ѐзбережувального 
процесу, їх підготовці до організації професійної діѐльності, пов’ѐзаної з 
упровадженнѐм здоров’ѐзбережувальних технологій. 

Одночасно з вивченнѐм нового матеріалу на лекційно-практичних 
занѐттѐх відбуваютьсѐ формуваннѐ вмінь та навичок виконувати 
здоров’ѐзбережувальні дії певного типу з наступноя їх демонстраціюя і 
застосуваннѐм у різних практичних ситуаціѐх. 



Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології, 2018, № 4 (78) 

108 

Такі лекції сприѐять ефективному формування системи теоретичних 
здоров’ѐзбережувальних знань длѐ збереженнѐ свого здоров’ѐ та здоров’ѐ 
довколишніх. 

Навчально-тренувальні занѐттѐ базуятьсѐ на широкому використанні 
теоретичних знань, застосуванні різноманітних засобів фізичної культури, 
спортивної та професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Вони 
маять бути спрѐмовані на формуваннѐ готовності до професійної діѐльності 
та пов’ѐзані із забезпеченнѐм необхідної рухової активності, досѐгненнѐм і 
підтриманнѐм оптимального рівнѐ фізичної й функціональної підготовленості 
в період навчаннѐ; придбаннѐм особистого досвіду вдосконаленнѐ та 
корекції індивідуального фізичного розвитку, функціональних і рухових 
можливостей; освоюннѐм здоров’ѐзбережувальних та професійно необхідних 
навичок, психофізичних ѐкостей. 

Ці форми й методи навчаннѐ застосовуятьсѐ під час професійно-
прикладної фізичної підготовки студентів аграрних університетів і 
спрѐмовані на формуваннѐ в них переконаності у важливості здорового 
способу життѐ і стійкої мотивації до його здійсненнѐ, знань про здоров’ѐ та 
методи його формуваннѐ, збереженнѐ і зміцненнѐ, умінь здійснявати 
збереженнѐ здоров’ѐ.  

Отже, третьоя педагогічноя умовоя формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності студентів аграрних університетів 
під час фізичного вихованнѐ ю використаннѐ інтерактивних форм і методів 
навчаннѐ, що забезпечуять формуваннѐ у студентів ціннісного ставленнѐ 
до здоров’ѐ й досвіду його збереженнѐ.  

Висновки. Проведене дослідженнѐ особливостей формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
профіля під час фізичного вихованнѐ дозволило визначити педагогічні 
умови цього процесу. Визначеннѐ й обґрунтуваннѐ педагогічних умов 
здійснявалосѐ з урахуваннѐм особистісного, діѐльнісного та 
компетентнісного методологічних підходів. Формуваннѐ мотивів 
здоров’ѐзбережувальної діѐльності маю здійсняватисѐ під час аудиторної 
роботи. Длѐ цього зміст лекцій та навчально-тренувальних занѐть маю 
демонструвати значеннѐ здорового способу життѐ длѐ майбутнього 
фахівцѐ аграрного сектору, забезпечувати розвиток потреби у збереженні 
свого здоров’ѐ та здоров’ѐ довколишніх, формуваннѐ ціннісних оріюнтацій і 
стійких мотивів до набуттѐ здоров’ѐзбережувальної компетентності. Длѐ 
реалізації другої педагогічної умови у зміст дисципліни «Фізичне 
вихованнѐ» слід вклячати навчальний матеріал здоров’ѐзбережувальної 
тематики. Також під час професійно-прикладної фізичної підготовки 
майбутніх фахівців аграрного сектору маять використовуватисѐ 
інтерактивні форми й методи навчаннѐ. 
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Перспективними напрямами подальших досліджень вважаюмо 
вдосконаленнѐ навчально-методичного забезпеченнѐ формуваннѐ 
здоров’ѐзбережувальної компетентності майбутніх фахівців аграрного 
сектору під час професійно-прикладної фізичної підготовки. 
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РЕЗЯМЕ 
Куртова Галина, Рибалко Петр, Красилов Андрей. Педагогические условиѐ 

формированиѐ здоровьесберегаящей компетентности студентов аграрных 
университетов в процессе физической подготовки. 

В статье обосновываятсѐ педагогические условиѐ формированиѐ 
здоровьесберегаящей компетентности студентов аграрных университетов в 
процессе профессионально-прикладной физической подготовки. Реализациѐ 
обозначенной цели предусматривала использование теоретических и эмпирических 
методов. Педагогическими условиѐми ѐвлѐетсѐ обеспечение положительной 
мотивации к получения здоровьесберегаящей компетентности, дополнение 
содержаниѐ учебной дисциплины «Физическое воспитание» вопросами 
здоровьесберегаящей тематики, использование интерактивных форм и методов 
обучениѐ, обеспечиваящих формирование у студентов ценностного отношениѐ к 
здоровья и опыта его сохранениѐ. 

Ключевые слова: здоровьесберегаящаѐ компетентность, студент, высшее 
аграрное учебное заведение, профессионально-прикладнаѐ физическаѐ подготовка, 
педагогические условиѐ. 

 
SUMMARY 

Кurtova Halyna, Rybalko Petro, Krasilov Andrii. Pedagogical conditions for the 
formation of health-saving competence of students of agricultural universities in the process 
of physical training. 

The article substantiates the pedagogical conditions for the formation of the health-
saving competence of students of agrarian universities in the process of professional-applied 
physical training. Realization of the outlined purpose provided for the use of theoretical 
(analysis, synthesis, comparison and generalization) and empirical (observation, pedagogical 
experiment) methods. 

Formation of the health-saving competence of the future specialists in the agrarian 
sector in the process of physical education involves timely creation of their readiness for 
accelerating vocational training, achievement of highly productive labor in the chosen 
profession, prevention of occupational diseases and injuries, provision of professional 
longevity, use of physical culture and sports for active recreation and restoration of general 
and professional capacity at work and free time. 

The pedagogical conditions for the formation of the health competence of students of 
agricultural universities in the process of vocational and applied physical training is to ensure 
their positive motivation to acquire health competence, supplementing the content of the 
discipline “Physical education” with the issues of health-saving topics, the use of interactive 
forms and methods of training, which provide for the formation of students’ value attitude to 
health and experience of its preservation. Formation of the motives of health protective 
activities should be carried out during classroom work. For this purpose, the content of 
lectures and training sessions should demonstrate the importance of a healthy lifestyle for a 
future specialist in the agrarian sector, to ensure the development of the need to preserve 
their health and health of the surrounding, the formation of value orientations and 
sustainable motives for acquiring health-saving competence. 

The perspective directions of the further research are considered to be improvement 
of educational and methodological support for the formation of health-saving competence of 
the future specialists of the agrarian sector during professional-applied physical training. 

Key words: health-saving competence, student, agrarian university, professionally-
applied physical training, pedagogical conditions. 




