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Комунальний заклад вищої освіти «Дніпровська академія неперервної освіти»  

Дніпропетровської обласної ради» 

вул. Володимира Антоновича, 70, м. Дніпро, 49006, Україна. Е-mail: blago-2013@ukr.net 

Обґрунтовано теоретичні основи визначення поняття про здоров’язбережувальну компетентність вчителя 

хімії як одну з ключових компетентностей, яка визначає якість життя та професійної діяльності. На основі ана-

лізу наукових і методичних праць вітчизняних та зарубіжних дослідників подано авторське визначення цього 

поняття та розкрито зміст основних структурних елементів здоров’язбережувальної компетентності вчителя 

хімії, а саме когнітивного, діяльнісного, особистісного та ціннісно-мотиваційного компонентів. Зазначено, що 

когнітивний та діяльнісний компоненти визначають специфіку здоров’язбережувальної компетентності саме 

вчителя хімії та її відмінність від такої компетентності вчителів інших навчальних дисциплін. Результати цього 

дослідження можуть враховуватися при розробці освітніх та професійних програм та, відповідно, навчальних 

планів для курсів підвищення кваліфікації вчителів хімії в закладах післядипломної освіти.  

Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, вчитель хімії, когнітивний компонент, діяльнісний 
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Обосновано теоретическую базу определения понятия о здоровьесберегающей компетентности учителя хи-

мии как одной их ключевых компетентностей, которая определяет качество жизни и профессиональной дея-

тельности. На основе анализа научных и методических трудов отечественных и зарубежных исследователей 

представлено авторское определение этого понятия и раскрыто содержание основных структурных элементов 

здоровьесберегающей компетентности учителя химии, а именно когнитивного, деятельностного, личностного и 

ценностно-мотивационного компонентов. Отмечено, что когнитивный и деятельностный компоненты опреде-

ляют специфику здоровьесберегающей компетентности именно учителя химии и ее отличие от такой компе-

тентности учителей других учебных дисциплин. Результаты этого исследования могут быть учтены при разра-

ботке образовательных и профессиональных программ, а также, соответственно, учебных планов для курсов 

повышения квалификации учителей химии в заведениях последипломного образования. 

Ключевые слова: здоровьесберегающая компетентность, учитель химии, когнитивный компонент, дея-

тельностный компонент, личностный компонент, ценностно-мотивационный компонент. 

 

АКТУАЛЬНІСТЬ РОБОТИ. Проблема здо-

ров’язбереження на сьогодні є однією з найактуаль-

ніших зважаючи на зростання кількості та масштаб-

ності факторів, які призводять до погіршення здо-

ров’я населення. Система освіти покликана стати 

фундаментом, який закладає усвідомлене та відпові-

дальне ставлення до здоров’я, до способів його збе-

реження та зміцнення. Беззаперечно, важливим є 

здоров’я підростаючого покоління, але водночас 

потребує великої уваги і здоров’я вчителів, оскільки 

саме вони мають безпосередній та найвагоміший 

вплив на формування здоров’я учнів за рахунок 

створення комфортного психологічного клімату в 

освітньому середовищі.  

На думку С. Черевко, Україна зможе досягти ба-

жаного рівня європейських стандартів життя лише 

за умови, що громадяни матимуть компетенції щодо 

збереження здоров’я та матимуть бажання та змогу 

ними послуговуватися. Досягненню цих цілей, без-

умовно, покликана сприяти освіта, адаптована до 

всіх етапів життєвого циклу людини і спроможна 

дати останній знання для захисту та самозахисту її 

здоров’я [1]. 

На сьогоднішньому етапі розвитку освіти здо-

ров’я є педагогічною категорією, а здоров’язбере-

ження є об’єктом педагогічного впливу. Цінність та 

важливість здоров’я визначається і на законодавчо-

му рівні у Конституції України (1996 р.), Законах 

України «Про освіту» (2017 р.), «Про вищу освіту» 

(2014 р.), Концепції Нової української школи  

(2016 р.), Національній стратегії розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 р. (2013 р.). У зазначених 

документах наголошується на важливості фізичного 

та психічного здоров’я всіх учасників освітнього 

процесу. 

Зважаючи на тенденцію «старіння» педагогічних 

кадрів (на 2017-2018 рр. 27,9% українських вчителів 

мають вік 41-50 років, 22,8% ‒ вік від 51-60 років, 

12,4 % ‒ вік понад 61 рік) [2] особлива роль нале-

жить післядипломній педагогічний освіті, оскільки 

вона має змогу гнучко реагувати на зміни, що відбу-

ваються в суспільстві та сприяти професійному зро-

станню вчителів, у тому числі й у питаннях здо-

ров’язбереження. Запровадження компетентнісного 

підходу в освіті передбачає необхідність досліджен-

ня теоретичних основ розвитку компетентностей 

вчителів у системі післядипломної освіти.  

Аналіз наукової та методичної літератури дає 

змогу стверджувати, що питання здоров’язбе-

реження розглядаються у працях багатьох дослідни-

ків. Зокрема, розроблено: теоретичні та методичні 

основи формування здоров’язбережувальної компе-
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тентності (ЗЗК) майбутніх вчителів (Л. Безугла, 

В. Бобрицька, Т. Бондаренко, Д. Воронін, В. Єфі-

мова, Л. Соколенко); теоретичні та методичні осно-

ви розвитку здоров’язбережувальної компетентності 

вчителів (О. Антонова, І. Василашко, Т. Желєзнова, 

Н. Калька, С. Макаренко, Н. Поліщук, М. Шеян); 

теоретико-методичні підходи до професійної підго-

товки вчителів хімії (О. Блажко, Н. Буринської, 

Л. Величко, Н. Шиян, О. Ярошенко). У дослідженні 

М. Чуркіної розкрито технологію формування здо-

ров’язбережувальної компетентності студентів – 

майбутніх вчителів хімії у навчальному процесі пе-

дагогічного університету [3]. 

С Федоренко та Л. Бутко зазначають, що без 

ключових компетентностей практично неможливе 

повноцінне функціонування людини в суспільстві  

як соціального суб’єкта, успішне оволодіння профе-

сією і спеціальністю, навчання протягом життя як 

навчального суб’єкта, успішна реалізація професій-

ного потенціалу в професійній діяльності як профе-

сійного суб’єкта [4], а здоров’язбережувальна ком-

петентність як раз і є однією з ключових, саме тому 

має важливе значення для кожної людини. 

Метою роботи є розкриття змісту та структури 

здоров’язбережувальної компетентності вчителів 

хімії. 

МАТЕРІАЛ І РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕНЬ. У 

наших попередніх дослідженнях ми визначали, що 

причинами погіршення здоров’я є недостатня вмо-

тивованість до здорового способу життя, відсутність 

необхідних знань про здоров’я, способи його збере-

ження та зміцнення, пріоритет інших цінностей 

(гроші, кар’єра та ін.) перед здоров’ям, малорухли-

вий спосіб життя, дидактогенні причини (великі 

навчальні навантаження, недостатній позитивний 

мікроклімат у закладі освіти) та погіршення еколо-

гічної ситуації в навколишньому середовищі [5]. 

Компетентнісний підхід в освіті покликаний інтег-

рувати позитивний досвід класичної педагогічної 

науки з інноваціями, які прийшли в освіту з розвит-

ком процесів глобалізації та інформатизації.  

Компетентнісний підхід у здоров’язбереженні 

передбачає партнерську діяльність педагогів та тих, 

хто навчається задля вирішення спільної мети – збе-

реження та зміцнення здоров’я. Планування освіт-

нього процесу повинно здійснюватися на основі 

усвідомлених та чітко прописаних результатах і ці-

лях вивчення тієї чи іншої дисципліни. За умови 

ефективного використання компетентнісний підхід 

в освіті дозволяє сфокусуватися крім простої пере-

дачі знань і розвитку навичок ще й на формуванні 

ставлення до використання отриманих знань і нави-

чок та на оцінці цього процесу [6]. 

Аналіз праць дослідників з проблематики здо-

ров’язбереження в освіті показав, що вирізняють 

декілька варіантів дефініції поняття про ЗЗК: здо-

ров’язбережувальна компетентність, здоров’язбе-

рігаюча компетентність, здоров’язберігальна компе-

тентність та компетентність здоров’язбереження. 

Ми проаналізували 25 робіт вітчизняних дослідни-

ків та встановили, що поняття «здоров’язберігаюча 

компетентність» зустрічається у 40 % робіт, «здо-

ров’язбережувальна компетентність» ‒ у 52 %, 

«здоров’язберігальна компетентність» ‒ у 4 % робіт, 

«компетентність здоров’язбереження» ‒ у 4 % робіт. 

При чому, що в роботах різних років одних і тих же 

авторів зустрічається поняття як «здо-

ров’язберігаюча компетентність», так «здо-

ров’язбережувальна компетентність» (Антонова О. 

Є. й Поліщук Н. М. 2011 [7] і 2018 [8] роки та  

Іваній І. В. 2013 [9] і 2016 [10] роки). 

Аналіз змісту поняття про ЗЗК вітчизняних авто-

рів (17 визначень) показав, що ЗЗК: у 7 визначеннях 

– це інтегральна (інтегративна) якість (риса, харак-

теристика, здатність), у 3 визначеннях – це комплекс 

знань, умінь, ставлень та цінностей, у 3 визначеннях 

– це характеристики, властивості, особливості, у 1 

визначені – це суб’єктивна категорія, у 1 визначені – 

це рівень майстерності, у 1 визначені – це здатність 

зміцнювати, у 1 визначенні – це компетентність, що 

проявляється у проведенні заходів і застосуванні 

технологій. У зазначених визначеннях знаходимо 

певні спільні елементи. Більшість дослідників ви-

значають ЗЗК як рису чи якість особистості, яка ро-

зкривається у сукупності цінностей, знань, умінь, 

навичок збереження власного здоров’я та здоров’я 

оточуючих у різних видах діяльності. 

У Законі України «Про освіту» визначено, що 

«компетентність – це динамічна комбінація знань, 

умінь, навичок, способів мислення, поглядів, ціннос-

тей, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно соціалізуватися, провадити професій-

ну та/або подальшу навчальну діяльність» [11]. 

На основі проведеного аналізу ми конкретизуємо 

власне визначення поняття про ЗЗК вчителя хімії. 

Отже, на нашу думку, ЗЗК вчителя хімії – це дина-

мічна риса особистості вчителя, яка заснована на 

інтеграції знань, умінь, навичок, цінностей і досвіду, 

що проявляється у здатності здійснювати особистіс-

ну та професійну здоров’язбережувальну діяльність 

на уроках, в позаурочній та позакласній роботі з 

хімії. 

Під розвитком ЗЗК вчителів хімії в закладах піс-

лядипломної освіти ми розуміємо процес закономі-

рного якісного змінювання цілісного багатомірного 

особистісного утворення, в основу якого покладено 

високу розвиненість мотивів здоров’язбере-

жувальної діяльності, ціннісних орієнтацій на здо-

ров’я, професійних, педагогічних, психологічних, 

природничих знань, умінь і навичок, практичного 

здоров’язбережувального досвіду, що забезпечує 

виконання педагогом здоров’язбережувальних фун-

кцій у стандартних та нестандартних умовах педаго-

гічної діяльності за рахунок запровадження у систе-

му підвищення кваліфікації спеціальних педагогіч-

них умов, які відповідають вимогам сьогодення та 

потребам у здоров’язбережувальній професійній та 

особистісній діяльності. 

ЗЗК вчителя хімії є складним багатокомпонент-

ним явищем, тому ми визначаємо необхідність об-

ґрунтування її структури. Під структурою розумі-

ється взаєморозміщення та взаємозв’язок складових 

частин цілого.  

У табл. 1 представлено порівняльну характерис-

тику структурних компонентів ЗЗК, представлених у 

дослідженнях різних авторів. 
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Таблиця 1 – Порівняльна характеристика  

структурних компонентів здоров’язбережувальної 

компетентності особистості за результатами  

досліджень вітчизняних та зарубіжних науковців 

№ Автор, джерело 

Структура здоров’язбережувальної 

компетентності та суміжних з нею за 
змістом понять 

1 
О. Антонова та 

Н. Поліщук [7] 

Аксіологічний, змістовий, операційно-

діяльнісний, контрольно-оцінний, 
результативний 

2 
В. Бобрицька 
[12] 

Мотиваційний, когнітивний, поведін-

ково-діяльнісний, професійно-

технологічний 

3 Т. Бондаренко 

[13] 

Когнітивний, емоційно-ціннісний, 

практично-діяльнісний 

4 Т. Веретенко,  

М. Лехолетова [14]  

Мотиваційний, змістовий, практичний, 

рефлексивний 

5 
Д. Воронін [15] 

Аксіологічний, інформаційний, фізич-

ний, творчий 

6 

Н. Кравчук [16] 

Когнітивно-інтелектуальний, мотива-

ційно-ціннісний, практично-
діяльнісний 

7 Т. Панасенко 

[17] 

Когнітивний, особистісний, діяльніс-

ний 

8 О. Соколенко 
[18]  

Мотиваційний, когнітивний, афектив-
ний, конативний 

9 
А. Сухіх [19]  

Ціннісно-мотиваційний, діяльнісний, 

когнітивний компоненти 

10 

Е. Шатрова [20] 

Ціннісно-мотиваційний, когнітивний, 

операційно-технологічний, компонент 

особистих і професійних якостей педа-
гога 

11 
М. Шеян [21] 

Мотиваційний, когнітивний,  

діяльнісний 

12 
О. Югова [22] 

Змістовий, діяльнісний,  
особистісний 

 

Як показує аналіз, значна частина компонентів у 

структурі компетентності мають різні назви, але 

схоже змістове наповнення, за яким ми об’єднали 

компоненти ЗЗК у 4 групи (табл. 2). Біля кожного з 

компонентів зазначено кількість разів, які він зу-

стрічається у дослідженнях науковців.  

Таким чином, на основі проведеного аналізу до-

сліджень ми визначаємо наступні компоненти здо-

ров’язбережувальної компетентності вчителів хімії: 

ціннісно-мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та 

особистісний (рис. 1).  

Когнітивний компонент ЗЗК вчителя хімії перед-

бачає володіння вчителем системою знань, необхід-

них для здійснення здоров’язбережувальної освіт-

ньої діяльності, як особистісної, так і професійної. 

 

Таблиця 2 – Компоненти ЗЗК за змістовим  

наповненням та суттю 
Групи  

компонентів 
Компоненти 

Ціннісно-

мотиваційний 

мотиваційний – 4, ціннісно-мотиваційний –2, 
мотиваційно-ціннісний – 1, емоційно-

ціннісний – 1, аксіологічний – 2, афективний – 

1 

Когнітивний когнітивний –7, змістовий – 3, інформацій- 

ний – 1, когнітивно-інтелектуальний – 1 

Діяльнісний 

діяльнісний – 2, поведінково-діяльнісний – 1, 

конативний – 1, контрольно-оцінний – 1, опе-
раційно-діяльнісний – 1, операційно-

технологічний – 1, практичний – 1, практично-

результативний – 1, рефлексивний – 1, профе-
сійно-технологічний – 1 

Особистісний 
особистісний 2, компонент особистих і профе-

сійних якостей педагога – 1, творчий, фізич-
ний – 1 

 

 
Рисунок 1 – Структура здоров’язбережувальної 

компетентності вчителя хімії 

 

Когнітивний компонент охоплює комплекс про-

фесійних, методичних, валеологічних знань, які не-

обхідні вчителю для формування здо-

ров’язбережувальної компетентності учнів. До та-

ких знань відносяться: 

- знання змісту і сутності здоров’язбереження та 

здоров’язбережувальної компетентності, складових 

здоров’я відповідно до холістичного підходу та 

складових здорового способу життя;  

- знання про технології здоров’язбереження уч-

нів та створення здоров’язбережувального освітньо-

го середовища на уроках та в позаурочній роботі з 

хімії; 

- знання про зв’язок хімії зі здоров’ям, про вплив 

хімічних речовин на здоров’я, як негативний, так і 

позитивний; 

- знання правил техніки безпеки для здоров’я та 

збереження життя тих, хто навчається; 

- знання про особливості використання різних 

технологій навчання, в тому числі інформаційно-

комунікативних, в процесі здоров’язбережувальної 

діяльності. 

Діяльнісний компонент ЗЗК вчителя хімії перед-

бачає розвинуті практичні уміння вести здоровий 

спосіб життя, відсутність шкідливих звичок, уміння 

раціонально організовувати час, володіння здо-

ров’язбережувальними освітніми технологіями та 

модель взаємодії вчителя хімії з дітьми. Даний ком-

понент оцінює ступінь замученості вчителя в ціліс-

ну систему здоров’язбережувального освітнього 

процесу. Він визначає практичний аспект реалізації 

потенціалу ЗЗК вчителя хімії, оскільки показує рі-

вень практичної особистої та професійної здо-

ров’язбережувальної діяльності. Разом з когнітив-

ним діяльнісний компонентом визначає специфіку 

ЗЗК вчителя хімії, його відмінність від ЗЗК вчителів 

інших навчальних дисциплін.  

Особистісний компонент ЗЗК вчителя хімії 

пов’язаний з виявом індивідуальних рис та якостей, 

які визначають індивідуальну та професійну здо-

ров’язбережувальну діяльність. В основу особистіс-

ного компонента покладено особисту установку 

вчителя на набуття і реалізацію знань, умінь та дос-

віду здорового способу життя. До особистісних яко-

стей, які дозволяють активно вести здо-

ров’язбережувальну діяльність, ми відносимо: орга-

нізаторські і комунікативні здібності, емпатія та 

домінуючі стратегії поведінки в конфліктних ситуа-
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ціях. Організаторські та комунікативні здібності є 

складовою частиною педагогічних здібностей. Ор-

ганізаторські – це здібності організовувати роботу 

учнів і свою власну зовнішню і внутрішню діяль-

ність, комунікативні – проявляються у продуктив-

ності спілкування з усіма суб’єктами освітнього 

процесу, педагогічній доцільності ставлень, педаго-

гічному такті [23]. У контексті здоров’язбереження 

організаторські здібності вчителя визначають мож-

ливість ефективно організувати процес використан-

ня здоров’язбережувальних технологій на уроках та 

в позаурочній і позакласній роботі з хімії, а також 

ефективність здійснювати особистісну здо-

ров’язбережувальну діяльність. Комунікативні здіб-

ності у контексті здоров’язбереження визначають 

ставлення вчителя до учнів та ефективність комуні-

кації між вчителем та учнями. Емпатія має велике 

значення в педагогічній діяльності, оскільки профе-

сія вчителя, яка діє у системі «людина-людина», 

висуває серйозні вимоги до емоційної сторони його 

особистості.  

Ціннісно-мотиваційний компонент ЗЗК вчителя 

хімії включає перш за все бажання і готовність здій-

снювати здоров’язбережувальну діяльність, які ви-

ражаються визнанням здоров’я як однієї з головних 

людських цінностей та мотивацією до ведення здо-

рового способу життя та здійснення професійної 

здоров’язбережувальної діяльності. Цій компонент 

охоплює ціннісні орієнтації, мотиви, потреби вчите-

ля, які визначають його успішну професійну діяль-

ність. Характеризує рівень бажання реалізовувати 

ЗЗК у власному житті, використовувати її основні 

елементи в професіональній діяльності, ступінь за-

доволення діяльністю, спрямованою на збереження 

та укріплення здоров’я тих, хто навчається. Являє 

собою сукупність соціальних, психологічних та пе-

дагогічних цінностей здоров’я. Його суттю є цінніс-

на установка на рівні можливості для кожної особи-

стості реалізувати себе у здоров’язбережувальній 

діяльності та здоровому способі життя. Ціннісно-

мотиваційний компонент ЗЗК вчителя хімії характе-

ризується високим рівнем позитивної мотивації до 

здорового способу життя (у структурі цінностей 

здоров’я займає 1-2 місце).  

ВИСНОВКИ. На основі аналізу наукових праць 

нами було сформульоване визначення поняття про 

здоров’язбережувальну компетентність вчителя хі-

мії, яка є динамічною рисою особистості вчителя, 

яка заснована на інтеграції знань, умінь, навичок, 

цінностей і досвіду, що проявляється у здатності 

здійснювати особистісну та професійну здо-

ров’язбережувальну діяльність на уроках, в позау-

рочній та позакласній роботі з хімії. У структурі 

здоров’язбережувальної компетентності вчителя 

хімії ми виокремлюємо когнітивний, діяльнісний, 

особистісний та ціннісно-мотиваційний компоненти. 

Когнітивний та діяльнісний компоненти визначають 

змістову специфіку здоров’язбережувальної компе-

тентності саме вчителя хімії. Перспективи подаль-

ших досліджень вбачаємо у вивченні методів та те-

хнологій, використання яких буде сприяти розвитку 

здоров’язбережувальної компетентності вчителів 

хімії в системі післядипломної освіти. 
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Purpose. The article deals with determining the concept and structure of chemistry teacher health-saving compe-

tence. Methodology. The theoretical study was made using general scientific methods: analysis and synthesis, compari-

son and descriptions. Results. The essence of the concepts «chemistry teacher health-saving competence» and «devel-

opment of chemistry teacher health-saving competence» is opened. The structural components of health-saving compe-

tence presented by national and foreign scientists were analyzed. The content of the cognitive, activity, personal and 

value-motivational components of chemistry teacher health-saving competence is revealed. It is determined that the 

cognitive component includes knowledge about health, health-saving educational technologies, knowledge about the 

relationship between Chemistry and health, knowledge of the safe handling rules of chemicals both in everyday life and 

in the educational process; the activity component implies the ability to carry out health-saving individual and profes-

sional activities; personal component involves organizational and communication skills, empathy, behavior in conflict 

situations; value-motivational component includes value of health, motivation for personal and professional health sav-

ing activity. Originality. The scientific novelty occurs in the fact that in the article chemistry teacher health-saving 

competence by revealing the content of its cognitive, activity, personality, and value-motivational components are con-

sidered. Practical value. The results of this study can be taken into account by leading pedagogical specialists in the 

field of postgraduate education in the development of educational and professional programs and, accordingly, curricula 

for the in-service teacher training courses. Conclusions. Chemistry teacher health-saving competence is one of key 

competencies and should be developed during the in-service teacher training courses. References 23, tables 2, figures 1. 

Key words: health-saving competence, chemistry teacher, cognitive component, activity component, personal com-

ponent, value-motivational component. 
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