
Звіт про завершення  
дослідно-експериментальної роботи  

у комунальному закладі  
«Луцький НВК «Загальноосвітня 

школа І–ІІ ступенів № 7 – 
природничий ліцей»  
Луцької міської ради  

з теми «Моделювання 
здоров’язбережувального  освітнього 

середовища як основи розвитку 
соціально активної особистості» 



Об'єкт дослідження: освітній процес у закладі загальної 
середньої освіти. 
Предмет дослідження: організаційні, психолого-
педагогічні умови розбудови здоров’язбережувального 
освітнього середовища як основи розвитку соціально 
активної особистості. 
Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні 
та експериментальній перевірці організаційних та 
психолого-педагогічних умов розбудови 
здоров’язбережувального освітнього середовища закладу 
освіти  як основи розвитку соціально активної особистості. 



Завдання 
експерименту: 

 
• Вивчити стан розробленості досліджуваної 

проблеми в педагогічній теорії і практиці, 
уточнити зміст понять «здоров’язбережувальне 
освітнє середовище»  і «соціально активна 
особистість». 

• Дослідити та науково обґрунтувати необхідні 
організаційні, психологічні, педагогічні умови 
для розвитку соціально активної особистості. 

• Розробити модель здоров’язбережувального 
освітнього середовища.  

• Розробити модель соціально активної 
особистості.  

• Створити умови для розвитку особистості 
вчителя та учня через впровадження 
інноваційних педагогічних технологій навчання 
та виховання, моніторингу професійної 
компетентності вчителів і результативності 
діяльності учнів. 

• Запровадити інформаційно-комунікативні 
технології в освітній процес. 

• Інтегрувати інноваційні здоров’язбережувальні 
технології в освітній процес.  

• Проводити комплексний моніторинг якості 
освітніх  послуг закладу освіти, особистісного 
розвитку учнів. 

 
 



Здоров’язбережувальне освітнє середовище – це 
сукупність  певних  умов (гігієнічних,  медичних,  
психологічних,  педагогічних); застосування активних 
форм і методів навчання, спрямованих на збереження 
й зміцнення здоров’я учасників освітнього процесу; 
наявність позитивної психологічної атмосфери під час 
навчальних занять; обізнаність педагогів і учнів зі 
способами збереження здоров’я і дотримання ними 
здоров’язбережувальної поведінки; вироблення в 
педагогів ціннісного ставлення до власного здоров’я і 
здоров’я школярів. 

Здоров’язбережувальне 

середовище закладу 

освіти 

Освітня діяльність на 

основі 

здоров’язбережувальних 

технологій 

Медичний супровід 

освітнього процесу 

Збільшення рухової 

активності. Фізична 

культура і спорт 

Забезпечення безпеки 

життєдіяльності 

учасників освітнього 

процесу 

Моніторинг здоров’я і 

фізичного розвитку учнів. 

Аналіз і оцінка  

здоров’язбережувальних 

освітніх технологій 

  

Психолого-педагогічний 

супровід освітнього 

процесу 

Партнерська взаємодія з 

батьківською громадою, зі 

службами та закладами міста, 

що займаються питаннями 

збереження та зміцнення 

здоров'я 

Валеологізація 

освітнього процесу 

Забезпечення дотримання 

санітарно-гігієнічних норм 

у закладі освіти 

Науково-методичний 

супровід освітнього 

процесу 

  

ЛІЦЕЙ - це заклад освіти, де забезпечується єдність інтелектуального, фізичного, духовного 

та морального розвитку особистості; в якому діяльність людини постійно супроводжує 

ситуація успіху, що послідовно готує її до успіху впродовж усього життя; це заклад культури 

здоров’я, педагогічної підтримки і захисту дитини 

Модель здоров’язбережувального освітнього середовища ліцею 



використовує методи навчання, які стимулюють школярів до 

діяльності творчого характеру 

з метою особистісного розвитку учня оцінює його навчальні 

досягнення, порівнюючи школяра із самим собою (а не з іншими 

учнями), з тими змінами, які відбулися в самій дитині 

будує взаємодію із учнями на основі суб’єкт-суб’єктного 

(фасилітуючого) характеру взаємин, діалогового стилю 

спілкування, толерантного ставлення, співпраці з дітьми 
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відбирає той зміст навчання, який максимально враховує 

індивідуально-психологічні особливості учнів (через різні варіанти 

навчальних програм, підручників, дидактичних матеріалів, які 

дають можливість на єдиному базовому змісті знань варіювати 

процес навчання, забезпечують умови вільного й самостійного 

вибору навчальної діяльності, набуття учнем особистісно значущих 

знань) 

з метою профілактики розумового стомлення і перевантаження в 

організації навчання враховує динаміку працездатності учнів 

протягом уроку, навчального дня, тижня, року 

з метою створення умов для відновлення і збагачення сил 

дітей ефективно використовує елементи здоров’язбережувальних 

технологій 

Модель педагога, який формує здоров’язбережувальне 

середовище закладу освіти 

Принципи: принцип формування ціннісного ставлення до здоров’я, 

принцип комплексності, природовідповідності,  принцип орієнтації 

на внутрішні механізми саморозвитку, принцип неперервного 

здоров’язбереження 

Мета: збереження здоров’я учнів, орієнтування  на здоровий спосіб 

життя усіх учасників освітнього процесу 



 

Напрям діяльності 

вчителя 

 

Зміст діяльності вчителя 

Освітній − виховання в учнів потреби у здоров’ї, що є важливою життєвою 

цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу 

життя; розвиток умінь самостійно приймати рішення щодо 

власних вчинків;  

− формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, 

безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, 

взаємозв’язок організму людини з природним і соціальним 

оточенням; знань про збереження свого здоров’я;  

− формування та розвиток навичок базових 

загальнорозвивальних рухових дій;  

− розвиток в учнів особистісного здоров’язбережувального 

досвіду з урахуванням стану здоров’я;  

− формування здоров’язбережувальних компетенцій школярів;  

− застосування методів, прийомів організації спільної 

здоровʼязбережувальної діяльності вчителів, учнів, батьків, 

громадськості тощо. 

Виховний − розвиток в учнів активної мотивації дбайливо ставитися до 

власного здоров’я, прагнення займатися фізичною культурою,  

удосконалювати фізичну, соціальну, психічну і духовну складові 

здоров’я;  

− розвиток мотивації до використання у повсякденному житті 

досвіду здоров’язбережувальної діяльності;  

− застосування методів, прийомів організації спільної 

здоровʼязбережувальної діяльності вчителів, учнів, батьків, 

громадськості у позаурочний час;  

− профілактика факторів «ризику» і організація комплексу 

оздоровчих заходів;  

− створення емоційного комфорту у процесі освітньої взаємодії;  

− розробка та проведення психологічних тренінгів, 

індивідуальних консультацій з метою розвитку навичок з 

відновлення сприятливого емоційного стану;  

− консультації та інформаційно-консультативна робота з батьками 

тощо. 



Гігієнічний − виконання вимог, що регламентованих санітарними нормами 

та правилами безпеки життєдіяльності учнів початкових класів;  

− контроль за температурним режимом, штучним освітленням 

тощо;  

− забезпечення санітарно-гігієнічної відповідності шкільних 

меблів;  

− контроль за чистотою класних кімнат;  

− контроль за раціональним харчуванням учнів, за 

асортиментом шкільного буфету, вітамінізацією харчового 

раціону школярів;  

− організація співпраці учнів, батьків, медичних та педагогічних 

працівників з метою дотримання санітарно-гігієнічних вимог 

тощо. 

  

Інклюзивний − використання різноманітних навчальних підходів з урахуванням 

різних стилів навчання, темпераменту й особистості окремих 

дітей;  

− використання широкого спектра занять, практичних вправ і 

матеріалів, що відповідають рівню розвитку дитини;  

− адаптація навчальних матеріалів для використання в умовах 

інклюзивного навчання;  

− розробка та організація заходів на основі ідей інклюзії;  

− налагодження співробітництва та підтримки серед учнів класу та 

батьківського колективу тощо. 

Просторовий − робота щодо озеленення приміщень і класів;  

− удосконалення зонованості класу та розміщення обладнання і 

меблів;  

− наповнюваність шкільного середовища об’єктами навчальної 

взаємодії та відпочинку;  

− організація безпечного пересування у класній кімнаті та школі;  

− створення зон відпочинку тощо. 

Діагностичний − психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я школярів, їх 

фізичного, психічного, духовно-морального розвитку;  

− організація співпраці зі службою психологічної допомоги 

вчителям, учням, батькам щодо подолання стресів і тривожності;  

− організація співпраці з медичними працівниками, соціальними 

педагогами, практичними психологами з метою діагностування 

порушень фізичного та психічного здоров’я школярів;  

− інформаційно-консультативна робота з батьками щодо 

діагностування порушень здоров’я дітей тощо. 



Принципи формування 
здоров’язбережувального середовища 

закладу освіти:  

1. Принцип не завдання шкоди. 

2. Принцип пріоритету дієвої турботи про здоров’я учнів і 
педагогів (тобто що усе відбувається в освітній установі – від 
розробки планів до перевірки їх виконання, включаючи 
проведення уроків, організацію позаурочної діяльності учнів, 
підготовку педагогічних кадрів, роботу з батьками та ін. 
оцінюється з позиції впливу на психофізіологічний стан і здоров’я 
учнів і учителів. Проводиться моніторинг здоров’я учнів фізичного, 
психологічного, духовно-морального). 

3. Принцип триєдиного уявлення про здоров’я (єдність фізичного, 
психічного і духовно-морального здоров’я). 

4. Принцип безперервності і наступності (здоров’язбережувальна 
робота проводиться в школі щодня і на кожному уроці з 
обов’язковим обліком того, що вже було зроблене раніше у 
рамках організаційних заходів і безпосередньо в навчально-
виховній роботі).  

5. Принцип суб’єкт-суб’єктної взаємодії з учнями (питання 
здоров’я включені в зміст навчальних програм, забезпечений 
здоров’язбережувальний характер (результат) проведення 
процесу навчання). Педагоги забезпечують 
здоров’язбережувальні умови освітнього процесу і сам школяр 
допомагає їм в вирішенні цієї загальної задачі.  

6. Принцип відповідності свідомості і організації навчання віковим 
особливостям учнів. Відповідність об’єму навчального 
навантаження і рівня складності матеріалу, що вивчається, 
індивідуальним можливостям учнів. У школі впроваджується  
комплексний міждисциплінарний підхід як основа ефективної 
роботи з охороні здоров’я людини. Між педагогами, психологом, 
медичними працівниками узгоджена взаємодія. Пріоритет 
позитивних дій (підкріплень) над негативними (заборонами). 
Пріоритет активних методів навчання. 

 



 

  

 Модель соціально активної особистості учня ліцею 

 

Умови реалізації моделі 

Створення 

здоров’язбер

ежувального 

середовища 

Орієнтування 

навчального 

процесу на 

розвиток 

самостійності і 

відповідальності 

учня за 

результати своєї 

діяльності 

Інтегрування 

інноваційних  

здоров’язбер

ежувальних 

технологій в 

освітній 

процес 

Співпраця з 

науковцями, вищими 

навчальними 

закладами, 

медичними 

закладами, 

громадськими 

об’єднаннями, 

батьками 

  

Соціально 
активна 

особистість 

 

 володіє навичками 
вибору позиції, 
високий рівень 

самоактуалізацїї, 
самодостатності , 

здатність протистояти 
асоціальним явищам 

володіє умінням 
визначати вплив 

суспільного життя на 
своє власне, 

самостійність у виборі 
рішень, 

відповідальність за 
прийняті рішення 

прийняття і повага 
правових засад 

держави і суспільства, 
визнання права на 

вільний і 
відповідальний вибір 

кожної  людини 

наявність власного 
ставлення до суспільно-

політичних подій, 
здатність чітко 

висловлювати та 
аргументувати свою 

точку зору ,  

досконале володіння 
мовою,  знання історії 

України, навички 
ораторського 

мистецтва,високий рівень 
патріотизму,уміння 

виконувати соціальні і 
моральні обов'язки у 

відповідності з рівнем 
громадянської вихованості 

вільно висловлює свої 
думки і почуття в усній і 

письмовій формі, 
дотримується   етичних  

норм спілкування; 

поважає праа інших людей 
. Толерантність, 

самоповага, готовність до 
прийняття й аналізу явищ 

суспільного життя 



 

Критерії оцінки соціальних якостей учнів  

Критерії оцінки соціальних 
якостей учнів початкових класів: 

• товариство — наявність друзів, добровільна участь у 
колективних заняттях, спортивних іграх, прагнення поділитися 
своїми радощами з друзями, безкорислива допомога другу, 
бажання не підвести свій клас; 
• повага до старших — ввічливість, слухняність, надання 
посильної допомоги 
вчителям, батькам, дорослим; 
• доброта — доброзичливість, турботливе ставлення до 
молодших, готовність поділитися іграшками, книгами та ін. з 
товаришами, любов до тварин; 
• чесність — щирість, правдивість, звичка не брати без дозволу 
чужі речі, визнання своїх помилок, виконання обіцянок; 
• працелюбність — сумлінне навчання, виконання обов'язків з 
ведення домашнього господарства; активна участь у 
колективному обслуговуванні, в суспільно корисній праці, інтерес 
до занять з праці; 
• бережливість — охайний зовнішній вигляд, порядок в 
особистих речах, дбайливе ставлення до шкільного майна; 
• дисциплінованість — старанність, дотримання правил 
поведінки в школі, на вулиці, вдома, у суспільних місцях, 
виконання вимог колективу класу; 
• допитливість — інтерес до всього нового, невідомого, 
звернення із запитаннями до оточуючих, любов до читання; 
• прагнення бути сильним, спритним — дотримання режиму дня 
та правил особистої гігієни, щоденне виконання ранкової 
зарядки, інтерес до занять фізкультурою, активна участь у 
спортивних змаганнях. 
  



 

Критерії оцінки соціальних якостей учнів 5—6 класів: 

•  патріотизм — знання рідного краю, інтерес до минулого та 
сьогодення своєї Батьківщини, активна участь у суспільно корисній 
праці, любов та дбайливе ставлення до природи; 
• товариство — прагнення бути у колективі, разом з друзями, надання 
безкорисної допомоги друзям, поважне ставлення до думки 
уповноважених колективу, товариські стосунки між хлопчиками та 
дівчатками, намагання не підвести свій клас; 
• повага до старших — ввічливість, слухняність, ініціативність у наданні 
необхідної допомоги старшим; 
• доброта — турботливе ставлення до молодших, звичка ділитися з 
друзями, любов до тварин; 
• чесність — щирість, правдивість, звичка не брати без дозволу чужі 
речі, визнання своїх помилок; виконання обіцянок; 
• працелюбність — сумлінне навчання, постійна зайнятість корисною 
працею, звичка до самообслуговування в школі та вдома, сумлінне 
виконання своїх обов'язків з домашнього господарства, активна участь 
у суспільно корисній праці; 
• прагнення оволодіти різними трудовими навичками; 
• бережливість — догляд за утриманням речей; бережливе ставлення 
до суспільного майна, нетерпимість до фактів псування майна; 
• дисциплінованість — сумлінне відвідування навчальних занять, 
повсякденне дотримання правил для учнів, швидке й точне виконання 
розпоряджень старших, виконання вимог колективу; 
• самостійність — наявність навичок самостійної діяльності та 
поведінки, намагання обходитися без сторонньої допомоги;  наявність 
власної думки стосовно різних питань; прояв ініціативи в заняттях та 
іграх; 
• допитливість — інтерес до всього нового, невідомого, любов до 
читання, заняття в гуртках; 
любов до прекрасного — охайний зовнішній вигляд, інтерес до уроків з 
літератури, участь у художній самодіяльності, здатність помічати красу в 
навколишньому середовищі, намагання все робити красиво; 
• прагнення бути сильним, спритним - дотримання правил особистої 
гігієни, щоденне виконання ранкової зарядки, інтерес до занять 
фізкультурою, активна участь у спортивних іграх. 



 

Критерії оцінки соціальних якостей учнів 7 — 9 класів: 

• патріотизм — знання історії Батьківщини, сучасних важливих подій у державі, 
почуття гордості за свою Батьківщину, добровільна участь у суспільно корисній 
праці; любов та бережливе ставлення до природи, до суспільного майна; 
• колективізм — участь в усіх справах свого класу, звичка надавати безкорисливу 
допомогу, виконання рішень колективу, вимогливість до друзів, поєднання 
суспільних та особистих інтересів, дружні стосунки між хлопчиками та 
дівчатками; 
• гуманність — позитивне ставлення до оточуючих, повага до старших, надання 
допомоги тим, хто її потребує, доброта, любов та турботливе ставлення до всього 
живого; 
• чесність — щирість, правдивість, виконання обіцянок, звичка не брати без 
дозволу чужі речі, нетерпимість до обману, крадіжок; 
• сумлінне ставлення до праці — сумлінне навчання, постійна зайнятість 
корисними справами, прагнення досягти високої якості результатів праці; 
вдумливе ставлення до вибору майбутньої професії;  
• дисциплінованість — повсякденне дотримання правил для учнів, швидке й 
точне виконання доручень дорослих, виконання вимог колективу, боротьба за 
дисципліну в класі; 
• активність — бажання відповідати на уроках, доповнювати відповіді інших, 
добровільна участь у суспільному житті класу, ініціативність, нетерпляче 
ставлення до недоліків минулого;  
• сміливість — здатність подолати почуття страху, готовність прийти на допомогу 
з ризиком для себе, відкрита критика недоліків товаришів, готовність відстоювати 
свою особисту думку, рішучість, непримиренне ставлення до несправедливості; 
• сила волі — здатність примусити себе робити те, що не хочеться, але необхідно 
зробити, звичка доводити розпочату справу до кінця, уміння долати труднощі, 
успіхи у самовихованні; 
самокритичність — звичка прислухатись до думки друзів, здатність 
усвідомлювати свої помилки, критичне ставлення до результатів своєї праці, 
намагання позбавитися недоліків у поведінці; 
• стриманість — відсутність прагнення відокремитися серед оточуючих; 
відсутність звички хвалитися, простота у стосунках; 
• допитливість — систематичне читання літератури, періодичної преси; звичка 
користуватися словниками, довідниками та ін., заняття у факультативах; 
• естетичний розвиток — охайний зовнішній вигляд, інтерес до уроків літератури, 
малювання, співів, відвідування театрів, виставок, концертів, знання та розуміння 
видатних творів літератури та мистецтва, участь у художній самодіяльності, 
намагання все робити красиво; 
• прагнення бути сильним, спритним — правильна постава, звичка щоденно 
робити фізичну зарядку, участь у спортивних змаганнях, іграх, походах, 
систематичні заняття будь-яким видом спорту. 



 

Критерії оцінки соціальних якостей учнів 10-11 класів: 

• патріотизм — знання історії Батьківщини, сучасних важливих подій у державі, 
інтерес до її майбутнього, добровільна участь у суспільно корисній праці; 
дбайливе ставлення до природи, активна підготовка до захисту Батьківщини; 
• інтернаціоналізм — інтерес до культури та мистецтва інших народів, дружба з 
людьми інших національностей, добровільна участь у заходах 
інтернаціонального характеру, посильна участь у наданні братньої допомоги 
працівникам інших держав; 
• колективізм — участь в усіх справах свого колективу, звичка надавати 
товаришам допомогу, виконання рішень колективу, вимогливість до товаришів, 
поєднання суспільних та особистих інтересів, боротьба за честь свого колективу; 
• гуманність — доброта, турботливе ставлення до молодших, повага до старших, 
добровільна допомога тим, хто її потребує;  
• чесність — правдивість, дотримання єдності слова та справи; відвертість; звичка 
не брати без дозволу чужі речі, визнання своїх помилок;  
• сумлінне ставлення до праці — сумлінне навчання, своєчасне виконання 
необхідної праці, високі результати роботи, систематична допомога вдома по 
господарству, глибокий інтерес до певної сфери трудової діяльності;  
• дисциплінованість — повсякденне дотримання правил для учнів, швидке й 
точне виконання розпоряджень старших, боротьба за високу дисципліну в 
колективі, знання і дотримання основних законів своєї держави; 
• відповідальність — сумлінне виконання своїх обов'язків, своєчасне і точне 
виконання взятих обов'язків, звичка доводити розпочату справу до кінця, 
готовність відповідати за свої вчинки та вчинки товаришів; 
• принциповість — стійкість поглядів та переконань, звичка відкрито 
висловлювати та відстоювати свою думку, самокритичність, здатність об'єктивно 
оцінювати вчинки своїх товаришів; 
• цілеспрямованість — наявність конкретних життєвих цілей, відданість своєму 
життєвому ідеалу; 
• активність — участь у суспільному житті класу та школи, ініціативність, 
організаторські уміння, оптимізм; боротьба з недоліками  
• допитливість — начитаність, широкий кругозір, систематичне розширення своїх 
знань у різних галузях науки та техніки;  
• естетичний розвиток — охайний зовнішній вигляд, культура мови, поведінки, 
вміння співати, танцювати, систематичне відвідування театрів, виставок, 
концертів, знання і розуміння видатних творів літератури та мистецтва, 
намагання у творчості дотримуватися принципів краси;  
• прагнення фізичного вдосконалення — правильна постава, звичка кожного дня 
робити зарядку, регулярні заняття у спортивній секції.  



 

Структура здоров’язбережувальної комптетентності педагога 



Спортивні змагання  
«Здорова родина - здорова дитина» 



Шкільний  тиждень активізму «Спільно. Сильно»  
(екологічний проєкт  

«Чисте довкілля - світле майбутнє») 



Екскрсія на військовий аеродром Луцька 
 учнів 11-их класів 



Спортивні змагання «Веселі старти»  
 серед учнів  4-их класів 



«Веселі перерви» 
 для учнів початкової школи 



Командні змагання «Здоровим бути модно»  
серед учнів 8-их класів  

з елементами тимбілдингу 



Першiсть мiста з волейболу  
серед команд батькiв та вчителiв 



Заклад освіти –  
«територія щастя» 



Уроки  для старшокласників із спеціалістами  
відділу лісового господарства Волинського ОУЛМГ 



Всеукраїнський онлайн-урок 
 "Онлайн-синергія  

для найкращого інтернету" 



День безпечного Інтернету 



«Інженерний тиждень» 



«Інженерний  
тиждень» 



«Інженерний тиждень» 



Участь в  проєкті «Healthy Schools:  
заради здорових і радісних школярів» 



Заходи у рамках  Всеукраїнської акції  
«16 днів проти насильства» 



Екологічна експедиція  
до природного парку "Цуманська 

пуща" 



«Вітамінний день» 



Основні публікації, де висвітлені 
результати експерименту: 

 
• «Впровадження елементів здоров’язбережувальних освітніх 

технологій у початковій школі». Методичні рекомендації./ 
Упорядник: Ващук Л.Б.- Луцьк,2021-   с.149 

• «Формування здоров’язбережувальних компетентностей 
засобами предметів  українська мова та література». Збірник 
статтей./ Упорядники: Гуцаленко Л. П., Хомич Л. В. - Луцьк,2021-   
с.76 

• «Практика впровадження здоров’язбережувальних освітніх 
технологій засобами предметів природничого циклу». Збірник 
статей./ Упорядник: Козлович С. В. - Луцьк,2021-   с.80 

• «Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках 
фізичної культури, предмета  «Захист України» та в позаурочний 
час».  Збірник статтей./ Упорядники: Карюк Н. В., Федорчук В. С, 
Солтис М. В. - Луцьк,2021-   с.176 

• «Використання здоров’язбережувальних технологій при 
викладанні іноземних мов у школі». Збірник статей./ Упорядники: 
Кондратчук М. М., Якимчук Н. О. - Луцьк,2021-   с.90 

• «Впровадження здоров’язбережувальних технологій засобами 
мистецтва та трудового навчання». Збірник статей./ Упорядники: 
Ковальчук Л. О., Троцюк С. А. - Луцьк,2021-   с.44 

• «Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів 
засобами предметів фізико-математичного циклу». Збірник 
статей./ Упорядник: Савлук Л. П. - Луцьк,2021- с.99 

• «Здоров’язбережувальні технології в системі роботи класного 
керівника:  методичні рекомендації». Збірник статей./ 
Упорядники: Хома Л. Л., Хайнацька Т. В. - Луцьк,2021-   с.102 

• «Здоров’язбережувальні  аспекти сучасного уроку засобами 
предметів суспільствознавчих дисциплін: методичні рекомендації 


