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ВСТУПНЕ СЛОВО
Олешко Петро Степанович,
ректор Волинського ІППО, кандидат історичних наук, доцент

Освіта ХXI століття – це освіта для людини. Завданням
сучасної школи є виховання компетентної особистості, яка володіє
не лише знаннями, високими моральними якостями і є професіоналом, а
й уміє діяти адекватно у відповідних ситуаціях, застосовуючи знання й
беручи на себе відповідальність за свою діяльність.
Нова
українська
школа
визначає
десять
ключових
компетентностей.
Особливе
місце
займає
компетентність
здоров’язбереження. Це пояснюється, насамперед, тим, що стан
здоров’я є показником духовного, соціально-економічного й людинобіологічного добробуту населення, рівня цивілізованості країни.
Тому гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до потреб
людини, формування стійких мотивацій до здорового способу життя,
позитивної соціальної поведінки.
Відтак, одним із пріоритетних напрямів діяльності школи є
збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді. Саме школа,
як головна ланка національної системи освіти, повинна і може
забезпечити учнів необхідною базовою теоретичною підготовкою, в тому
числі, з фізичної культури, основ здоров’я, валеології, сформувати
позитивне ставлення щодо збереження та зміцнення здоров’я,
соціально-психологічні здоров’язбережні компетентності, стиль життя,
що сприятиме саморозвитку особистості з питань використання сучасних
способів оздоровлення, оволодіння необхідними руховими навичками,
умінням своєчасно приймати рішення щодо запобігання шкідливим
звичкам й небезпечній поведінці.
Заклади освіти, де діти, підлітки та молоді люди проводять більшу
частину свого часу, мають величезний виховний і здоров’язбережний
потенціал. Школа в тісній взаємодії з сім’єю і найближчим оточенням
школяра вирішує двоєдине завдання: збереження і зміцнення здоров’я
та виховання гармонійно розвиненої, освіченої, творчої, соціально
активної та відповідальної особистості.
При цьому позитивне сприйняття шкільного життя учнями
розглядається як ресурс для забезпечення здоров’я і благополуччя, тоді
як негативне її сприйняття може бути фактором ризику, що впливає на їх
фізичне і психічне здоров’я.
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У ситуації позитивного шкільного клімату, що має на увазі і
наявність доброзичливих, дбайливих вчителів, спостерігається не тільки
вища успішність, а й більш сприятлива поведінка учнів щодо свого
здоров’я.
Для актуалізації у підлітків та молоді цінності здоров’я, формування
у них мотивації і поведінкових установок, необхідних для його
збереження і зміцнення, в закладах освіти всіх рівнів повинна
систематично здійснюватися послідовна, цілеспрямована і комплексна
навчально-виховна робота.
Учні повинні бути охоплені програмами з мотивації до здорового
способу життя, профілактики вживання психоактивних речовин,
збереження репродуктивного здоров’я до досягнення віку, в якому
можливо прилучення до шкідливих звичок і початку статевого життя.
Такі програми повинні сприяти становленню ціннісних орієнтирів
дитини і підлітка, готувати до дорослого життя, формувати вміння і
навички самостійно ухвалювати поінформовані рішення, ефективно
спілкуватися, адекватно висловлювати свої почуття і емоції, критично
мислити, чинити опір негативному впливові й тиску з боку однолітків і
дорослих, обирати моделі поведінки, що сприяють збереженню здоров’я.
Саме школа має стати тим середовищем, що сприяє усвідомленню
кожною дитиною цінності життя й здоров’я, у якому створюються умови
здорової життєдіяльності, гармонійного розвитку особистості, вчасного
задоволення її актуальних потреб. У системі шкільної освіти мають
зосередитися різні форми профілактичної, діагностичної, корекційної,
реабілітаційної роботи для різних категорій учнів.
Система освіти в Україні – це реальна структура в державі, яка
здатна гарантувати безпеку здоров’я дітей. Сьогодні система освіти
повинна займатись здоров’ям здорових дітей. На першому місці в
діяльності будь-якого освітнього закладу має бути здоров’я дитини, а за
ним і високий рівень знань дитини.
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ПІДГОТОВКА ПЕДАГОГІВ ДО СТВОРЕННЯ
ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
У СИСТЕМІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
Вітюк Валентина Василівна,
проректор з наукової роботи Волинського ІППО,
кандидат педагогічних наук, доцент

Cистема освіти cьогодні зазнає значних змін, що пов’язані із
внесенням коректив у цілі, завдання та зміст освітнього процесу. Але
зміни у навчальних закладах в першу чергу залежать від розвитку
спеціалістів, які б могли втілювати в практичну діяльність сучасні освітні
технології, найкращі результати педагогічних досліджень. В цих умовах
національна система освіти стала перед необхідністю значного
підвищення професійної компетентності вчителів та професійного
розвитку і саморозвитку сучасного педагога.
Сучасний етап реформування основних напрямів педагогічної
освіти зумовлює необхідність зміни змісту й структури організаційнометодичного забезпечення, пошуку інноваційних підходів, активних форм
і методів навчання, спрямованих на формування творчої особистості
фахівця з високим рівнем розвитку компетентності в умовах
безперервної освіти.
Педагогічна думка здійснює пошук нових пріоритетів в освіті та
вихованні підростаючого покоління, у центрі яких – особистість дитини з
її потребами й інтересами, життєвими цінностями. Найголовнішою
цінністю, яку має плекати сучасна школа, є здоров’я дитини, його
формування й підтримка на різних етапах навчання (додаток 3).
Тому актуальним є питання розробки нових освітніх концепцій,
здійснення валеологізації навчання на підставах компетентнісного
підходу, пошуку здоров’яформувальних та здоров’язбережувальних
технологій навчання, спрямованих на гармонійний розвиток особистості.
Здоров’я людини – це одна із глобальних проблем, яку намагаються
вирішувати не лише лікарі, а й психологи, фізіологи, педагоги. Тому в
сучасних умовах надзвичайною потребою стало навчити кожну людину, в
першу чергу дитину, науки здоров’я, сформувати в неї вміння та навички
здорового способу життя.
У вирішенні цієї важливої проблеми великого значення набуває
здоров’язбережувальна діяльність сучасного навчального закладу. Адже
школа – це не лише установа, куди впродовж багатьох років дитина
8

приходить навчатися, але ще й унікальний світ дитинства, в якому вона
проживає значну частину свого життя. Тут закладається фундамент
особистості, інтенсивно формуються базові соціальні установки, основи
світогляду, звички, розвиваються пізнавальні здібності, емоційно-вольова
сфера, укладаються різноманітні стосунки з навколишнім світом,
закладаються базові цінності, у тому числі і здоров’я. Тому перед
сучасним навчальним закладом постає проблема у створенні таких
умов, які б з одного боку, через впровадження інноваційних технологій
навчання та виховання сприяли розвитку життєвих компетентностей,
природних нахилів, обдарувань кожної дитини, а з іншого боку –
дозволили б вийти їй зі стін школи здоровою людиною зі свідомим
ціннісним ставленням до власного здоров’я.
Освітнє середовище, що базується на принципах збереження і
розвитку здоров’я вихованців та стимулювання позитивних процесів
фізичного, інтелектуального, психічного, духовного розвитку дитини,
отримало назву здоров’язбережувальне, а показниками його якості в
системі освіти є динаміка стану здоров’я учнів, рівень навченості та
виховання.
Здоров’язбережувальне середовище – це середовище, у якому
створюються такі умови, за яких дитина може усвідомити цінність свого
здоров’я, оволодіти способами його збереження і навчитися способам
саморегуляції, що дозволять їй зберегти здоров’я.
Процес створення здоров’язбережувального середовища ми
визначаємо як комплекс змін традиційної системи, спрямованих на
підвищення ефективності діяльності щодо збереження і зміцнення
життєздатності учнів і педагогів у взаємозв’язку з корекцією їхньої
внутрішньої картини здоров’я.
Основні напрями формування здоров’язбережувального освітнього
середовища:
– забезпечення організаційно-гігієнічних умов здійснення освітнього
процесу;
– утвердження пріоритету грамотного піклування про здоров’я учнів;
–
підбір
та
навчання
педагогічних
працівників
здоров’язбережувальних технологій;
– реалізація принципів здоров’язбережувальної педагогіки на
практиці;
– навчання здоров’я та виховання культури здоров’я учнів;
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– моніторинг стану фізичного та психічного здоров’я школярів,
вплив здоров’язбережувальних факторів та результативності діяльності
школи щодо охорони здоров’я учнів;
– оптимізація діяльності медичної та психологічної служб школи;
– попередження «шкільних хвороб», «шкільних стресів»;
– залучення батьків учнів до участі у шкільній програмі «Здоров’я».
Принципи
формування
здоров’язбережувального
освітнього
середовища:
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 вчителів. 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 й 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 у вирішенні цього
завдання.
6. Принцип відповідності свідомості й 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 охорони здоров’я дитини. Між педагогами,
психологом, медичними працівниками узгоджена взаємодія. Пріоритет
позитивних дій (підкріплень) над негативними (заборонами). Пріоритет
активних методів навчання.
Дидактичні умови формування здоров’язбережувального освітнього
середовища:
10

1. Спрямованість
змісту навчання та навчально-методичного
забезпечення на формування здоров’язбережувальної компетентності
учня.
2. Зміцнення здоров’я учнів засобами дидактично адаптованої
матеріально-технічної бази школи.
3. Застосування
в
освітньому
процесі
сучасних
здоров’язбережувальних технологій, моделей, методик, методів та прийомів.
4. Проведення моніторингу впливу здоров’язбережувального
освітнього середовища на рівень володіння здоров’язбережувальною
компетентністю, стан фізичного, психічного, соціального, духовноморального здоров’я учнів.
Підготовка вчителя до створення здоров’язбережувального освітнього
середовища – це цілеспрямований процес, що є складовою професійної
підготовки педагога та здійснюється з метою формування готовності вчителя
до створення умов, що забезпечують збереження та зміцнення здоров’я
школяра та використання здоров’язбережувальних технологій.
Система підготовки вчителя до створення здоров’язбережувального
шкільного
середовища
утворена
трьома
взаємопов’язаними
компонентами: цільовим, процесуально-змістовим та діагностичним.
Цільовий компонент підготовки. Метою навчальних предметів, які
входять до плану курсової підготовки та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників є розвиток їх здоров’язбережувальної
компетентності. Цільовий компонент містить державні вимоги до
професійної підготовки вчителів у системі післядипломної педагогічної
освіти,
соціальне
замовлення
на
вчителя,
який
володіє
здоров’язбережувальними
технологіями
навчання,
здатний
організовувати здоров’язбережувальний навчальний процес, розвивати
здоров’язбережувальну компетентність учнів.
Процесуально-змістовий представлений блоком організаційнопедагогічних умов: дидактичних, що визначають зміст освіти і
реалізуються
через
модульні
програми
з
формування
здоров’язбережувальної компетентності педагогів; технологічних, що
включають комплекс дидактичних форм, методів, засобів і технологій
навчання, що дозволяють отримати відповідний результат освіти;
методичних, що представлені методичними рекомендаціями та
навчальними посібниками для педагогів та керівників ЗНЗ зі
здоров’язбереження.
Діагностичний
містить
критерії
сформованості
здоров’язбережувальної компетентності педагогів (вмотивованість
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до здоров’язбережувальної діяльності, готовність і здатність до
оволодіння теоретичними аспектами здоров’язбереження, активність
реалізації отриманих знань зі здоров’язбереження на практиці, здатність
проектування здоров’язбережувальних моделей поведінки, оцінка і
регулювання власного і стану інших людей), вимірювані трьома рівнями
(високий, середній, достатній), і відповідні їм показники, діагностичні
методики та методи математичної обробки результатів.
Отож, у сучасному навчальному закладі пріоритетом має стати
здоров’я школярів. Тому кожен вчитель повинен безперервно дбати про
формування в дітей та учнівської молоді валеологічного світогляду і
ціннісного ставлення до здоров’я людини як головної умови
самореалізації особистості. Рівень професійної підготовки педагога до
створення здоров’язбережувального середовища є пріоритетною
складовою
успішності
навчального
закладу,
результативності
застосування нових засобів навчання, які сприяють покращенню здоров’я
учнів і відповідають вимогам часу.
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КУЛЬТУРА ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ
ВАСИЛЯ СУХОМЛИНСЬКОГО
Луцюк Анатолій Михайлович,
завідувач кафедри педагогіки і психології Волинського ІППО,
кандидат педагогічних наук, доцент

Початок
ХХІ
сторіччя
ознаменовано
вдосконаленням
інформаційних технологій, зростанням кількості інформації яка свідчить
про значне погіршення стану здоров’я громадян України, а – головне
дітей шкільного віку. Тільки за шкільний період у дітей зростає: у 2,3 рази
порушення гостроти зору; у 1,4 – постави; у 3,8 частіше діагностується
сколіоз та майже у 3 рази більше захворювання серцево-судинної та
ендокринної систем. Як наслідок – кількість хронічно хворих учнів
збільшується за роки навчання у 2,5 рази.
Аналіз причин такої ситуації вказує на істотний вплив екологічного
фактора, вживання генномодифікованих продуктів, наднормовані
психоемоційні та фізичні навантаження. Тому виховання культури
ставлення до свого здоров’я є важливою умовою оздоровлення
українського суспільства. Безумовно, за років незалежності в Україні
було розроблено та впроваджено нормативно-правову базу, спрямовану
на збереження та формування здоров’я населення, яка гарантує
розвиток соціально-активної, фізично здорової особистості. Слід
зауважити, що цих заходів виявляється недостатньо для успішного
розв’язання проблеми збереження здоров’я підростаючого покоління.
Отже на часі формування нових підходів, напрацювання нових ідей,
зокрема впровадження творчої спадщини В. О. Сухомлинського.
Сьогодні дослідження, пов’язані з соціальним і культурним
осмисленням здоров’я дитини у школі, набувають все більшого значення
у забезпеченні всебічного розвитку школярів, їх інструментальної і
мотиваційно-ціннісної сфери. Правильний фізичний розвиток учнів,
зміцнення їхнього здоров’я є актуальною потребою сучасної української
педагогіки. У цьому аспекті теоретичні й практичні напрацювання
В. О. Сухомлинського потребують ґрунтовного аналізу і творчого
використання. Систему його роботи з проблеми здоров’я дитини
проаналізовано у працях українських і зарубіжних учених: М. Антонця,
І. Беха, А. Богуш, М. Богусловського, Л. Бондар, Н. Колініченко,
М. Мухіна, О. Савченко, О. Сухомлинської, В. Риндак, Чжоу Жуньчжі та
багатьох інших. Слід зазначити, що незважаючи на значну кількість
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досліджень педагогічної діяльності В. О. Сухомлинського, проблема
здоров’я дитини у його творчій спадщині потребує подальшого вивчення
і практичної реалізації.
Мета статті полягає у з’ясуванні значення науково-педагогічної
діяльності В. О. Сухомлинського у збереженні здоров’я дитини у
навчально-виховному процесі Павлиської середньої школи.
З урахуванням поставленої мети було визначено такі завдання:
проаналізувати окремі аспекти розробленої системи збереження
здоров’я учнів, вплив природи на розвиток особистості, роль вчителя у
формуванні свідомої культури здоров’я у школярів.
Творчість Василя Сухомлинського належить до тих здобутків світової
та української педагогічної науки та практики, яка є фактично
невичерпною криницею актуальних поглядів сьогодення. Він спонукає
нас задуматися над багатьма педагогічними проблемами сучасної школи.
Як талановита людина з величезним творчим потенціалом, зумів
принципово по-новому побачити світ дитини, її духовність у зв’язку з
життям, природою. Його педагогічний світ, професіоналізм, розуміння
виховання як процес формування людини-громадянина є зразком
універсальної виховної концепції.
Педагог-гуманіст надзвичайно великого значення надавав всебічному
вивченню особистості дитини. Він вважав, що вчитель зобов’язаний знати
все про духовний, інтелектуальний та фізичний розвиток дитини. Серед
усіх цих завдань важливе місце він надавав знанням про здоров’я учня.
Тому у своїх творах неодноразово повторював про те, що у праці вчителя
найважливішим є турбота про здоров’я вихованців. «Від життєрадісної
бадьорості дітей залежить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий
розвиток, міцність знань, віра в свої сили. Якщо виміряти всі мої турботи й
тривоги про дітей протягом перших чотирьох років навчання, то добра
половина їх – про здоров’я» [5, 103].
Спостерігаючи за своїми вихованцями протягом багатьох років
В. О. Сухомлинський переконливо доводив, що стан здоров’я дітей
значною мірою впливає на їх пам'ять, увагу, мислення, тобто навчання
школярів. Саме наукові дослідження фізичного і розумового розвитку
учнів, які відстають у навчанні, дало змогу зробити висновок, що у 85 %
таких учнів причиною відставання у навчанні є поганий стан здоров’я.
У своїй праці «Розмова з молодим директором школи» він писав:
«В багатьох дітей одною з важливих причин відставання, незнання,
поганої роботи на уроках і дома, другорічництва є поганий стан здоров’я,
яке-небудь захворювання, найчастіше непомітне і таке, що піддається
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лікуванню тільки в результаті спільних зусиль батьків, лікарів і
вчителя»
[4, 442]. Саме тому вивчення особистості дитини
В. О. Сухомлинський радив починати саме із з’ясування її здоров’я.
Системний аналіз стану здоров’я був предметом особливої уваги на
засіданнях педагогічної ради школи, методичних об’єднаннях,
психологічного семінару, нарадах при директору, індивідуальних бесідах
із вчителями. За дітьми, які виявили схильність до хвороб,
встановлювався постійний медичний і психолого-педагогічний нагляд.
Такі спостереження здійснювалися з метою запобігання хвороб та
створення належних умов для зміцнення захисних функцій молодого
організму.
Джерелом здоров’я В. О. Сухомлинський вважав природу: «З цього,
на мій погляд, повинні починатися освіта і виховання» [2, 559]. Думки
педагога з цієї проблеми відображені у багатьох творах і вони наповнені
глибоким філософським змістом, наприклад: «живий світ природи»,
«книга природи», «мислення серед природи», «природа – найтонша міра
краси», «перше джерело прекрасного є природа», «природа – джерело
виховання», «природа – це наш дім», «природа – частина нас самих»,
«люди – діти природи», «природа – джерело добра», «колиска думки –
природа», «краса природи», «природа – джерело здоров’я».
Заслуговує особливої уваги така форма виховання культури здоров’я
школярів як «урок мислення серед природи». Педагог вважав. що
духовне, психічне та фізичне здоров’я учнів у прямій залежності від
природи довкілля: «Природа мозку дитини потребує, щоб її розум
виховувався біля джерела думки – серед наочних образів, і насамперед
серед природи, щоб думка переключалася з наочного образу на
«обробку» інформації про цей образ. Якщо ж ізолювати дітей від
природи, якщо з перших днів навчання дитина сприймає тільки слово, то
клітини мозку швидко стомлюються і не справляються з роботою, яку
пропонує вчитель» [5, 34]. Питання, які виникають у дитини у процесі
вивчення природи, стосуються спочатку конкретного факту, явища,
переходячи до абстрактного узагальнення. Таким чином, діти набувають
навичок поступового оперування абстрактними поняттями.
Уроки на природі, наголошував В. О. Сухомлинський, потрібні для
повноцінного функціонування мозку та розвитку інтелектуальних сил
школярів. Адже у природі закладені в доступній для дитини формі прості
і разом з тим дуже складні речі, предмети, факти, явища, залежності,
закономірності, що і є першоджерелом уявлень, думок, понять,
узагальнень, суджень учня. Звертаючись до вчителів, він стверджував:
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«Природа – колиска думок і треба прагнути, щоб кожна дитина пройшла
школу дитячого мислення. Дорого, дуже дорого доводиться
розплачуватися за забуття цієї істини» [5, 539].
В. О. Сухомлинський вважав туристичні походи та екскурсії не тільки
цікавим відпочинком і загартуванням здоров’я дітей, але одним зі шляхів
формування морально-етичних поглядів і переконань, досягненням
певного рівня пізнавально-освітньої мети. Значну увагу вихователів і
вчителів звертав на вивчення природи рідного краю.
Завдяки праці, особливо на свіжому повітрі, незважаючи на пори
року, навчання чи час канікул, на думку Василя Олександровича,
загартовувався дитячий організм. Знайти для школярів роботу, яка
розвиває їх фізично і духовно, загартовує організм, виховує почуття
краси було предметом особливої турботи всього Павлиського
педагогічного колективу. І як підсумок: «Вихованці які займаються такою
працею, відзначаються прекрасним фізичним розвитком, красою,
гармонійною пропорційністю органів, поєднанням стрункості, краси
постави, пластичності рухів і фізичної сили» [1, 195].
Найважливішим елементом всебічного гармонійного розвитку
В. О. Сухомлинський вважав фізичну культуру. У своїх творах він
наголошував, що саме в підлітковому віці в організмі здійснюється
складні, бурхливі й повні протиріч процеси, які на все життя
визначаються функціонуванням найважливіших систем – нервової,
серцево-судинної, органів дихання, травлення. Від гармонії фізичного
розвитку, здоров’я та праці залежить всебічність духовного світу
особистості – моральне, інтелектуальне, емоційне, естетичне багатство
потреб, інтересів. Фізична культура, на думку В. О. Сухомлинського,
повинна забезпечити свідоме ставлення підлітка до свого організму,
виробити вміння берегти своє здоров’я, виконувати правильний режим
праці, відпочинку, вживання їжі, гімнастики і спорту, загартовувати фізичні
і нервові сили, попереджувати захворювання.
У своїй книзі «Сто порад учителеві» В. О. Сухомлинський дає поради
щодо самовиховання у фізичній культурі:
«1. Здоров’я – це повнота духовного життя, радість, ясний розум.
Твоє здоров’я – у твоїх руках.
2. Найважливіше джерело здоров’я – навколишня природа...
3. Зробити для себе правилом: щоденно, прокинувшись, відразу ж
зроби ранкову гімнастику.
4. Змушуй себе кожного ранку робити холодні обтирання.
5. Жодного дня без фізичної праці.
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6. Щодня проходь від трьох (у молодшому віці) до десяти кілометрів.
7. Нехай стануть твоїми заповідями простота, невибагливість,
стриманість» [6, 619–620].
Причиною поганого стану здоров’я дітей є неправильно
організований режим дня, праці та відпочинку. Ретельне вивчення
здоров’я школярів педагогічним колективом Павлиської школи це
підтвердило. Саме тому одним із завдань навчально-виховного процесу
школи В. О. Сухомлинський вважав прищеплення учням навичок
правильної побудови режиму дня. Молодшим школярам рекомендував
лягати спати о 8 годині вечора і вставати о 6 годині ранку. Сон при
відкритій кватирці, обов’язкова ранкова гімнастика, загартування,
раціональне харчування. Тривогу викликало те, що спостерігаючи за
дітьми він помітив, що четверта частина дітей молодшого віку не
снідають вранці, майже стільки з’їдають менше половини їжі, і лише 22 %
снідають так, як цього вимагають норми. Рекомендував домашні
завдання учням 1–4 класів виконувати вранці, перед уроками,
переконував, що за півтори години розумової праці вранці можна зробити
вдвічі більше, ніж за такий самий час після уроків. При цьому педагоггуманіст стверджував: «Турбота про людське здоров’я, тим більше про
здоров’я дитини, – це не просто комплекс санітарно-гігієнічних норм і
правил, не перелік вимог до режиму, харчування, праці, відпочинку. Це
насамперед турбота про гармонійну повноту всіх фізичних і духовних
сил, і вінцем цієї гармонії є радість творчості» [5, 109].
Формування культури здоров’я учнів здійснювалося і на уроках
предметів шкільного курсу. Доцільно підбирався зміст, форми і методи, це
збагачувало дітей знаннями про здоров’я людини, а саме: здоровий
спосіб життя, улаштування і функціонування органів та їх системи
життєдіяльності, вплив навколишнього середовища, профілактика
захворювань, заходи щодо оздоровлення організму, гігієнічні вміння та
навички тощо. Розвитку духовного і психічного здоров’я школярів, тобто
формуванню емоційно-чуттєвої сфери особистості, сприяли предмети
художньо-естетичного циклу. При цьому В. О. Сухомлинський застерігав
від захоплення прийомами «ефективного», «прискореного» навчання,
коли кожна хвилина уроку наповнена напруженою розумовою працею.
«Дитина – жива істота, її мозок – найтонший, найніжніший орган, до якого
треба ставитись дбайливо і обережно», – писав він [1, 127].
Взаємозалежність освіти і здоров’я для людини доведено життям.
Аналіз стану здоров’я дітей у сучасній українській школі потребує пошуку
інноваційних технологій навчання і виховання щодо збереження здоров’я
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молодого покоління. Саме творча спадщина Василя Сухомлинського
витримала перевірку часом, не втратила актуальності, показала
життєдіяльність поглядів великого педагога і є педагогічною скарбницею
ідей й знахідок у збереженні здоров’я дитини. Тому багатство його
педагогічних ідей та педагогічного досвіду ми використовуємо у системі
післядипломної освіти вчителів і керівників навчальних закладів.
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ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРЕВЕНТИВНОГО ВИХОВАННЯ –
ШЛЯХ ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
Поліщук Наталія Анатоліївна
науковий співробітник науково-дослідної лабораторії освітніх інновацій
та координації діяльності РМК (ММК) Волинського ІППО

Профілактичну
освіту
нерідко
називають
превентивною.
Латинська етимологія слова «превентивний» походить від «praevenire» (приходити раніше), що передбачає певний хронологічний
параметр – діяти в очікуванні проблеми. Термін «превентивний»
з’явився у сучасному педагогічному лексиконі нещодавно – з 1994 року,
з часу, коли було започатковано співробітництво ЮНЕСКО з Академією
педагогічних наук України. Ідеї превентивного підходу в освіті,
навчальних закладах різних рівнів акредитації, соціальних служб,
громадських організацій розвивають відповідно Т. Бойченко,
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Т. Воронцова, В. Оржеховська, Ж. Петрочко, О. Пилипенко, В. Пономаренко,
С. Страшко та інші.
У сучасній вітчизняній та зарубіжній науковій літературі
превентивне виховне освітнє середовище трактується як простір
спільного буття педагогів, школярів і батьківської громади, де створено
модель утвердження самоцінності дитини, максимальне забезпечення її
інтересів, ставлення до школярів як до стратегічних партнерів, де
реалізуються перспективні технології соціального захисту, педагогічної
підтримки, соціального, психологічного, медичного супроводу дітей з
різними життєвими проблемами.
Превентивне виховне середовище закладу освіти відповідає
пізнавальним можливостям та інтересам учнів різних вікових груп, має
чітко виражений результат, дозволяє виявляти творчість і самостійність,
надає можливість вибору видів і способів діяльності. Формуючи
превентивне виховне середовище ЗО, педагоги мають враховувати цілі
школи як педагогічної системи, цілі самих дітей та об’єднувати зусилля
всіх учасників освітнього процесу – педагогів, батьків, учнів, громади.
Превентивне виховання тісно пов’язане із вихованням культури
здоров’я й формуванням здоров’язбережувального середовища.
Створюючи здоров’язбережувальне середовище у школі, необхідно
обладнати зони фізичної активності, забезпечити оптимальний
руховий режим, проводити загартовувальні та загальнозміцнювальні
процедури (фізичні вправи, гімнастику до занять тощо);
забезпечити кваліфікований медичний нагляд; формувати навички
здорового способу життя, зокрема – власним прикладом. Пріоритети
в загальній системі роботи мають бути віддані навчально-виховній
діяльності. Основне її завдання – розвиток у дітей усвідомлення
цінності життя, пропаганда культу здорової людини – фізично,
психічно, духовно.
Важливим чинником щодо впровадження превентивної освіти є
реалізація превентивних програм та проектів з метою попередження та
подолання негативних явищ в учнівському середовищі. Пріоритетними
цільовими групами профілактичних програм насамперед є діти, підлітки
та молодь. Перед педагогами, батьками, медичними працівниками,
громадськістю стоїть завдання організувати профілактичну роботу з
учнями таким чином, щоб забезпечити поінформованість, обізнаність,
сформувати відповідальне ставлення, а також допомогти їм розвинути
необхідні життєві навички для збереження та зміцнення власного
здоров’я.
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Заклади освіти як соціальні інститути відіграють важливу роль в
отриманні дітьми знань та формуванні у них навичок, які дали б їм змогу
зберегти власне здоров’я. Школа, професійно-технічний або вищий
навчальний заклад є ідеальним середовищем для впровадження
профілактичних програм, зокрема й програм профілактики ВІЛ-інфекції.
Тут існують найкращі можливості для здійснення масового, ефективного і
превентивного впливу.
Масовість. Абсолютну більшість дітей та молоді віком до 18 років в
Україні охоплено системою загальної середньої освіти, саме у закладах
освіти діти проводять більшість свого часу. Це той період життя, коли
формуються самоідентичність людини, її особиста система цінностей,
поглядів і переконань, життєві навички.
Ефективність. Заклад освіти – це місце, де молодь та її наставники
проводять разом багато часу. Це дає можливість поєднувати освітній
процес із вихованням. Упровадження високоякісних профілактичних
програм полегшує це завдання. Вчителі можуть здійснювати
кваліфіковану і надійну інформацію, впроваджувати спеціальні заходи, а
також використовувати ресурс формального освітнього процесу.
Превентивність. Навчальні програми дають змогу ретельно
спланувати і здійснити виховний вплив, надати дітям необхідні знання та
навички ще до того, коли вони можуть стикнутися з реальними ризиками
і проблемами. Програми превентивної освіти мають діяти на
випередження і забезпечувати дітей інформацією відповідно до віку та
ступеня відповідальності.
У
закладах
освіти
Волинської
області
впроваджено
факультативний курс «Захисти себе від ВІЛ» (10–11 класи) за підтримки
Глобального Фонду та Європейського Союзу. Він спрямований на
підвищення рівня толерантності серед педагогів, рівня обізнаності
підлітків 15–17 років з питань ВІЛ/СНІДу, збільшення кількості навчальних
закладів, які мають підготовлених педагогів з питань інтеграції ВІЛінфікованих дітей до шкільного середовища.
Волинські школи – активні учасники проекту «Школа дружня до
дитини». На базі п’ятнадцяти базових закладів освіти апробуються
європейські стандарти якісної превентивної освіти запобігання стигмі та
дискримінації, інтеграції ВІЛ-інфікованих дітей до шкільного середовища,
розбудови партнерства з батьками, учнями, державними установами і
громадськими організаціями.
Педагогічна громадськість Волині активно підтримала проект «Fair
Play – Чесна Гра», мета якого розвиток життєвих навичок молоді та
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запобігання поширенню ВІЛ/СНІДу за допомогою рухливих ігор з
елементами футболу. Особлива увага програми спрямовується на
здобуття учнями знань про соціально небезпечні захворювання, зокрема
ВІЛ/СНІД, їхній вплив на репродуктивне здоров’я і формування навичок
розпізнавання та уникнення ризикованої поведінки. Виховна програма
«Fair Play – Чесна Гра» передбачає роботу з учнями шляхом поєднання
рухливих ігор з подальшим обговоренням питань, що стосуються
здоров’я, життєвих навичок, корисних та шкідливих звичок, соціально
небезпечних захворювань та їхнього впливу на життя людини.
Результатом застосування програми є сформоване відповідальне
ставлення учнівської молоді до власного здоров’я, а також вмотивована
зміна поведінки з ризикованої на більш безпечну.
На базі п’ятнадцяти шкіл Любешівського району діє інтерактивна
навчальна виставка з питань репродуктивного здоров’я, профілактики
ВІЛ/СНІДу та ІПСШ серед молоді «Маршрут безпеки». Головною метою
«Маршруту безпеки» є підвищення обізнаності щодо репродуктивного
здоров’я, профілактики ВІЛ та ІПСШ, а також пропагування толерантного
ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІД.
Сучасний світ ставить перед людиною нові виклики і завдання,
впоратися з якими – непросто. Вчитель повинен вказати дітям шляхи,
ставши на які вони навчаться бути відповідальними, розвинуть у собі
самостійність і впевненість. Проект «Вчимося жити разом» (за підтримки
Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) має на меті навчання дітей і підлітків
життєвих навичок, які сприяють соціальній злагодженості, полегшенню
адаптації до нових життєвих обставин, відновленню психологічної
рівноваги, розбудові здорових стосунків тощо. Прикладом таких життєвих
навичок є позитивна самооцінка, ефективне спілкування, співчуття,
попередження та розв’язування конфліктів, протистояння негативним
соціальним впливам, самоконтроль, керування стресами, мотивації
успіху, аналіз проблем і прийняття виважених рішень, критичне і творче
мислення, активна громадська позиція тощо.
Ефективність реалізації профілактичних програм забезпечується
впровадженням тренінгової методики проведення занять. На тренінгах
реалізується одна з основних потреб дітей – потреба у спілкуванні,
належності до групи, дружних стосунках та повазі. Такі заняття
допомагають вчити цікаво, творчо, а учням – вчитися із задоволенням.
При цьому використовується визнана на міжнародному рівні методика
освіти на основі розвитку соціально-психологічних компетентностей
(життєвих умінь), яка сприяє моральному удосконаленню учнів,
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усвідомленню істинних цінностей, підвищує стійкість до негативних
соціальних впливів, істотно знижує схильність до невиправдано
ризикованої поведінки, допомагає розвитку комунікативності, емпатії та
співробітництва, інших рис гармонійно розвинутої особистості.
Така цілеспрямована робота дає можливість розвивати в учнів
необхідні життєві вміння і спеціальні навички, які зменшують схильність
молоді
до
ризикованої
поведінки,
сприяє
створенню
здоров’язбережувального середовища.
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ АСПЕКТИ СУЧАСНОГО УРОКУ
Дахнюк Галина Іванівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
комунального закладу «Луцька ЗОШ І–ІІІ ступенів № 12
Луцької міської ради Волинської області»

Існує більше ста визначень поняття «здоров’я». Загальноприйнятим
вважається те, що було запропоноване в 1948 році Всесвітньою
організацією охорони здоров’я: здоров’я – це стан повного фізичного,
духовного і соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб і
фізичних вад (додаток 8).
Здоров’я як цінність зумовлює новий погляд педагогів на навчання.
Саме здоров’я учнів має стати обов’язковим критерієм якості шкільної
освіти.
За останні десятиліття рівень здоров’я дітей, як показують
дослідження вчених, неухильно знижується, що обумовлено впливом на
дитячий організм численних соціально-гігієнічних і біологічних факторів.
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Аналіз структури захворюваності школярів за класами хвороб, виявив
наступне. Перше місце серед них займають хвороби органів дихання –
76 %. Цей рівень переважно формується за рахунок гострих
респіраторних вірусних захворювань, грипу, ангіни, бронхіту. Подальші
місця в структурі захворюваності учнів займають нервово-психічні
дисфункції (37 %), порушення постави (30–40 %), надлишкову масу тіла
(20 %) (Ващенко О.), зниження зору (1 клас – 3 % дітей, 3–4 клас – до
10 % дітей, 7–8 клас – 16 %, старшокласники – 20 %) (Федорець М.)
тобто так звані шкільні форми патології, що виникають під впливом
факторів шкільного середовища. На думку науковців та практиків,
погіршення здоров’я учнів викликають:
– обмеженість рухової активності учнів (гіподинамія);
– низький рівень організації харчування учнів;
– відсутність продуктивної системи служб лікарського контролю за
станом здоров’я учнів;
– порушення фізіолого-гігієнічних вимог до організації навчальновиховного процесу;
– недосконалість навчальних програм і методик організації
здоров’язбереження в освітній установі;
– збільшення обсягу навчальних навантажень на учня, яка
призводить до перевтоми, стресів;
– недостатній рівень компетентності педагогів, батьків, керівників
освітніх установ у питаннях формування, зміцнення і збереження
здоров’я усіх суб’єктів системи освіти та ін.
Це ще раз доводить, що охорона здоров’я школярів вимагає від
працівників освітніх установ пошуку ефективних шляхів вирішення цієї
проблеми. Необхідно організувати таку навчальну діяльність, яка б
допомогла як учневі, так і вчителеві зберегти здоров’я.
Основною формою організації освітнього процесу в сучасній
загальноосвітній школі є урок. Він найбільше визначає як позитивні, так і
негативні впливи освітнього середовища на здоров’я дітей. Збереження
здоров’я дітей повинно відбуватися без шкоди для вирішення
навчальних, виховних і розвиваючих завдань уроку. Більш того,
валеологізація уроку повинна сприяти загальному підвищенню
ефективності навчання. Аналізуючи досвід учених і педагогів
(Д. Колесова, В. Базарного, Г. Скакунової, Н. Смирнова), ми з’ясували,
що саме нам для цього необхідно:
дотримання санітарно-гігієнічних умов проведення уроку
•
(провітрювання, чистота, освітлення);
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валеологічно доцільне включення позитивного настрою на урок;
• вибір адекватних віку форм і методів проведення уроку;
• вибір темпу і ритму уроку (темп уроку залежить від інтенсивності
розумової працездатності учнів класу, чергування напруження й
відпочинку);
• регламентація тривалості основних видів навчальної діяльності
(дотримання норм неперервного письма, читання, обсягу диктантів,
норми роботи з комп’ютером);
• зміна видів діяльності на уроці;
• формування позитивної мотивації до навчальної діяльності та
стимулювання пізнавального інтересу (початком активної розумової
діяльності повинен бути не примус, а бажання);
• залучення більшої кількості органів чуття учнів: слуху, зору, нюху,
дотику (багатоканальність доступу інформації забезпечує кращу
активність мозку);
• створення умов для творчості в навчальній діяльності (творчість є
одним із факторів збереження здоров’я, бо це є спосіб задоволення
базових здібностей учнів);
включення в процес пізнання емоційно-чуттєвої сфери
•
(інформація, змальована емоціями, краще запам’ятовується);
• диференціація й індивідуалізація процесу навчання в залежності
від особистих особливостей і стану здоров’я учнів (передусім, повинні
враховуватись особливості нервової системи);
• утворення на уроці ситуації, яка стимулює пошукову активність
(учень повинен чітко знати, що якщо він виконає завдання в повному
об’ємі й рекомендованим способом, то його відповідь буде успішною);
• діагностика початкових стадій стомлення учнів, зняття напруги від
статичної пози, профілактика порушень постави і зору (проведення
фізпаузи не лише в ігровій формі, але і з розвантаженням тих систем
органів дитини, які найбільш напружені на уроці);
• психологічна атмосфера уроку, стиль спілкування вчителя
(підтримка
позитивної
психологічної
атмосфери
уроку,
вибір
демократичного стилю педагогічної взаємодії).
На основі аналізу науково-педагогічної літератури творчою групою
педагогів експериментального навчального закладу було визначено
здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку (рис. 1) та
запропоновано критерії здоров’язбережувальної оцінки уроку, які
передбачають спостереження за напрямами: організаційно-навчальний,
оцінка санітарно-гігієнічних умов, хронометраж уроку, валеологічний,
•
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психологічний та методичний супровід, моніторинг групи ризику шкільної
втомлюваності.
Позитивний психологічний клімат на уроці; формування
мотивації на досягнення успіху в навчанні
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Використання ефективних методів навчання; кваліфіковане
застосування
елементів
пальчикової
гімнастики,
музикотерапії, рухотерапії, кольоротерапії, арт-терапії;
спрямування уроку на розвиток життєвих навичок,
компетентностей, цінностей тощо
Урахування періодів працездатності учнів, розподіл
інтенсивності
розумової
діяльності,
ранжування
навчального матеріалу уроку за ступенем складності,
новизни, актуальності
Гігієнічні умови в кабінеті

Особистісна зорієнтованість уроку; урахування вікових
та психологічних особливостей учнів
Наявність фізкультхвилинок та емоційних розрядок на уроці

Відображення в змісті уроку питань,
зі здоров’ям, здоровим способом життя.

позв’язаних

Рисунок 1. Здоров’язбережувальні аспекти сучасного уроку

Педагогічним колективом школи активно впроваджуються такі
здоров’язбережувальні освітні технології: пальчикова гімнастика,
горіхотерапія, пальчиковий театр, дихальна гімнастика, природотерапія,
рукортворчість, корекційні подушечки, вправи для формування постави,
гімнастика для очей, пальмінг. У початковій школі впроваджуються
елементи методики зорово-координаційних вправ з використанням
схеми-тренажера та розширення горизонтів В. Базарного, практикується
робота з наочними матеріалами, які максимально віддалені від очей
учнів, використання екологічного пано. Запроваджено екологічні
здоров’язбережувальні технології, методи екологічного виховання
особистості (вчителі початкових класів шляхом впровадження курсу
«Дорога в дивосвіт»), що сприяє створенню екологічно оптимальних
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умов життя і діяльності школярів, формуванню гармонійних взаємин з
природою. У школі це – облаштування пришкільної території,
рекреаційних куточків, прокладання маршруту екологічної стежки, участь
в природоохоронних заходах.
Мета здоров’язбережувальних технологій навчання – забезпечити
учням можливість зберегти здоров’я в період шкільного навчання,
формувати необхідні знання, уміння й навички здорового способу життя,
навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті.
Ефективність здоров’язбережної організації уроку значною мірою
залежить і від матеріального забезпечення. Придбано 70 сучасних
ортопедичних парт, що дало можливість обладнати 7 класних кімнат.
Обладнано спальну кімнату для молодших школярів.
Підсумовуючи
вищезазначене,
зауважимо,
що
реалізація
здоров’язбережувальних ідей сучасного уроку сприяє розвитку
особистості школяра, має істотний потенціал для його становлення. Цей
потенціал полягає в меті, оновленому та здоров’язбережувальному змісті
освіти, її формах та методах, які сприяють:
• формуванню творчої спрямованості особистості, що передбачає
усвідомлення нею значення насамперед творчих, гуманістичних потреб,
мотивів, цілей як провідних у її розвитку та майбутній життєдіяльності;
• формуванню позитивної мотивації на здоровий спосіб життя
учнів;
• розвитку в учнів необхідних життєвих вмінь і спеціальних навичок,
які зменшують схильність молоді до ризикованої поведінки.
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ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК ДОМІНАНТНИЙ АСПЕКТ
ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ
Попович Вікторія Йосипівна,
заступник директора з навчальної роботи навчально-виховного комплексу
«Ківерцівська ЗОШ І ст. – Ківерцівська районна гімназія»

Кожна дитина – неповторна особистість, яка відчуває зв’язок з
природою, досліджує, не може залишатися без руху і прагне
спілкуватися. Ці та інші життєво важливі потреби дітей стають для
педагогів орієнтиром на шляху формування ключових компетентностей,
серед яких важливу роль відіграють компетентності здоров’язбереження
(додаток 6).
Реалізовуючи завдання інноваційного проекту «Створення
освітнього
середовища
для
формування
здоров’язбережної
компетентності учнів початкової школи» ми переконані, що в учнів 1–4
класів можна сформувати здоров’язбережну компетентність та розвинути
мотивацію до ведення здорового способу життя, спрямувавши зусилля
педагогів, батьків, громади на створення здоров’язбережного освітнього
середовища, тобто комфортного предметно-просторового та соціального
оточення дитини. Адже, як відомо – середовище перетворює особистість:
багате середовище – збагачує, бідне – збіднює, вільне – звільняє, а
здорове – оздоровлює.
Значимим результатом дослідницької роботи учителів початкових
класів стала модель здоров’язбережного освітнього середовища. В такий
спосіб ми вивчили та спроектували перспективи реалізації нашого
інноваційного проекту.
Просторово-предметний компонент нашої моделі наповнений
пов’язаними між собою об’єктами, які становлять архітектуру
середовища і відповідають державним санітарним правилам і нормам
влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів, а також,
забезпечують різні види активності молодшого школяра (моторної,
сенсорної, маніпулятивно-пізнавальної, ігрової та мистецької активності).
Специфічними елементами просторово-предметного компонента
середовища у нашій початковій школі стали:
• ростові парти;
• конторки В. Ф. Базарного;
• стояча парта;
• «парта успіху»;
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офтальмологічний тренажер;
• автомістечко;
• запровадження елементів ергономіки (світловий та кольоровий
клімат, температурний режим).
Розпочато роботу над створенням розвивального середовища у
коридорах.
Психодидактичний (педагогічний) компонент включає змістову
сферу освітнього процесу. Сюди входять Державний стандарт, концепції
навчання та виховання, навчальні програми, навчальні плани, підручники
та навчальні посібники, наочність. Він покликаний забезпечити
можливості для оволодіння усіма суб’єктами освітнього процесу
інноваційними технологіями у сфері збереження та зміцнення здоров'я і
виступає фактором розвитку дитини.
Учителі початкових класів, об’єднані в творчу групу, працюють над
проблемою підвищення рівня спеціальної компетентності та їх
валеологічної освіченості. А організована Валеологічна школа для
вчителя допомагає в оволодінні здоров’язбережними технологіями
навчання та виховання молодших школярів. Крім того, з вересня цього
року розпочато роботу над реалізацією проекту ЮНІСЕФ «Вчимося жити
разом».
На практиці учителі послуговуються наступними елементами
здоров’язбережних технік:
 горіхотерапія;
 кольоротерапія;
 співотерапія;
 використання соляних мішечків та масажних килимків;
 дихальні вправи;
 вправи з м’ячиками та гімнастичними палицями;
 робота з офтальмологічними тренажерами.
Соціальний компонент здоров’язбережного освітнього середовища
початкової школи відображає особливості суб’єктів освітнього процесу,
стиль їх спілкування, очікування замовників освітніх послуг і становить
«карту поведінки» властиву для нашої школи. До прикладу, ефективною
формою співпраці з батьками та громадою став Валеологічний клуб для
батьків «Глорія».
Валеологічний компонент виступає важливим чинником в
освітньому середовищі. Адже формування в дитини ціннісного ставлення
до життя та здоров’я, виховання культури здоров’я – результат засвоєння
та практичного використання валеологічних знань і вмінь, які набуває
•
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учень впродовж усього навчання у початковій школі як на уроках, так і
через позакласну роботу. Важливим аспектом валеологічної освіти, на
нашу думку, має бути використання досвіду нашого народу зі збереження
та зміцнення здоров’я.
На нашу думку, якість взаємодії особистості, в даному випадку, учня
початкової школи і освітнього середовища забезпечується у тому
випадку, коли можливості середовища компліментарні (тобто такі, що
взаємно доповнюють один одного, взаємодіють) потребам дитини:
фізіологічним, безпеки, любові, пошани і обов’язково вищій потребі –
потребі самоактуалізації. Саме такі показники можуть стати вихідною
точкою оцінювання роботи будь-якої педагогічної системи.
Література
1. Водолазкова Т. В. Моделювання освітнього середовища початкової школи /
Т. В. Водолазкова // Постметодика. – 2010. – № 5. – С. 55–57.

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ НА ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ
ШКОЛЯРІВ В УМОВАХ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Ясінська Наталія Василівна,
завідувач кафедри теорії та методики
викладання шкільних предметів Волинського ІППО,
кандидат педагогічних наук, доцент

Сьогодні в школі виникла необхідність інтегрування і втілення в
практику принципово нових педагогічних ідей, концепцій, методик,
технологій, у центрі яких – особистість дитини з її потребами й
інтересами, життєвими цінностями. Адже найважливіша справа будь-якої
школи – турбота про здоров’я учнів. Від здоров’я, гарного самопочуття і
бадьорості дітей залежить їх духовне життя, розумовий розвиток, рівень
навчальних
досягнень,
світосприйняття,
віра
у
свої
сили.
Незаперечною є думка, що суспільство, яке прагне жити в гармонії
з довкіллям, має не лише декларувати, а й формувати систему істинних
цінностей у кожного громадянина. Тому одним із чинників благополуччя
індивідуальності, родини та суспільства в цілому має стати здоров’я.
Проблема збереження здоров’я учнів була і залишається
актуальною, оскільки все менше дітей, які приходять, навчаються
і закінчують школу є здоровими. Cаме тому важливою складовою
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освітнього процесу в школі є формування мотивації до збереження
і зміцнення здоров’я школяра.
Формування позитивного ставлення до власного здоров’я
та позитивної мотивації на здоровий спосіб життя – це цілеспрямований
процес сприяння дітей в усвідомленні ними здоров’я як найвищої
життєвої цінності, переконання у потребі дбати про своє здоров’я
шляхом дотримання правил здорового способу життя, включення
у процес його індивідуальних можливостей та здібностей.
Формування мотивації учнів до здорового способу життя буде
успішним за умов: активізації позитивного ставлення до здорового
способу життя, розширення знань учнів та набуття ними вмінь та навичок
здорового способу життя, застосовування сучасних педагогічних
та соціально-оздоровчих технологій у процесі формування в школярів
компетентнісного та особистісно зорієнтованого ставлення до власного
здоров’я. Адже саме за допомогою мотивування особистість нерідко
виправдує свої дії та вчинки і приводить їх у відповідність до своїх
особистісних норм. Чим повніше і точніше людина усвідомлює свої
мотиви, тим міцніше її влада над власними вчинками. У формуванні
якісно нового рівня самоусвідомлення та мотивації на збереження
і зміцнення
духовного,
соціального,
психічного,
психологічного,
морального та фізичного здоров’я має брати участь не тільки педагог,
а й оточуючі його сфери – сім’я та суспільство. Вчитель, яку б
педагогічну спеціальність не мав, повинен виховувати в учнів стійку
мотивацію до здоров’я та здорового способу життя. Ця діяльність може
реалізуватись не лише через програмний навчальний матеріал, а й
через позакласні та позашкільні форми роботи.
Основні підходи до визначення поняття «здоровий спосіб життя»
висвітлено у роботах Є. Вайнера, А. Волик, А. Ізуткина, Ю. Лісіцина,
Л. Сущенко тощо. Питання формування здорового способу життя з
позицій медицини розкрито у працях М. Амосова, Н. Артамонова,
А. Леонтьєва,
Ю. Лісіцина
тощо.
Психолого-педагогічні
аспекти
виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуто в
дослідженнях В. Беспалько, Т. Бойченко, Г. Голобородько,
М. Кобринського, Т. Круцевич, С. Лапаєнко, В. Оржеховської. Важливий
внесок у теорію вирішення проблеми здоров’я як у теоретичному, так і в
практичному плані зробили О. Балакірєва, О. Вакуленко, В. Войтенко,
Л. Жаліло, Н. Комарова, О. Яременко, якими проведено соціологічні
дослідження. На думку М. Амосова та І. Брехмана, взаємозв’язок між
способом життя і здоров’ям людини визначається комплексним поняттям
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«здоровий спосіб життя». Здоровий спосіб життя поєднує усе, що сприяє
виконанню людиною професійних, суспільних і побутових функцій у
комфортних умовах для існування та виражає орієнтованість діяльності
особистості в напрямі формування, збереження й зміцнення як
індивідуального, так і суспільного здоров’я.
В. Сорокіна вважає, що здоровий спосіб життя – це професійна
цінність, невід’ємна частина професійної діяльності особистості,
спрямована на зміцнення здоров’я, працездатності, підвищення творчої
активності й трудового довголіття. Водночас, дослідник А. Полулях
акцентує, що самозбереження – «це здатність до самозбереження і
збільшення життєвих сил людини, а також поліпшувати можливості,
властивості і здібності свого організму».
Поняття «здоровий спосіб життя» розглядається у співвідношеннях
тріади: здоров’я – здоровий спосіб життя – культура здоров’я.
Найважливішими педагогічними умовами, які сприяють формуванню
здорового способу життя, мотиваційно-ціннісного ставлення до
збереження та зміцнення здоров’я дітей є:
– суб’єктивний показник – врахування особистісного фактора, який
відіграє особливу роль у формуванні культури здорового способу життя;
– організація навчально-виховного процесу шляхом удосконалення
змісту освіти за допомогою включення системи валеологічних знань і
умінь;
– необхідність зосередження зусиль на формуванні відповідного
ставлення з боку суспільства до навчальних закладів різного рівня як
таких, що мають на меті, поряд із іншими завданнями, навчити дітей
бути здоровими;
– краще розвивати профілактичну роботу серед молоді.
Література
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО
ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В ШКОЛІ
(З досвіду роботи Нововолинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6)
Кутасевич Валентина Дмитрівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Нововолинської загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6

Упродовж останніх років зростає пріоритетність проблеми здоров’я
дітей і підлітків, що пов’язано з різким погіршенням стану їх фізичного й
розумового розвитку та зниженням рівня розумової працездатності. Для її
розв’язання необхідно створювати відповідні умови, домагатися
органічного поєднання освітнього та оздоровчого процесів. Свідома
оцінка власної успішності, компетентний вибір і визначення особистістю,
яка розвивається, цілей життєдіяльності є підґрунтям ефективного
впровадження
здоров’яформувальних
і
здоров’язбережувальних
технологій.
Освітнє середовище сучасного навчального закладу неповною
мірою виконує функції збереження та зміцнення здоров’я дітей. Тому
важливим завданням загальноосвітнього навчального закладу є
створення безпечних і нешкідливих умов навчання й виховання учнів, які
б сприяли формуванню гармонійно розвиненої, фізично досконалої
особистості з відповідальним ставленням до власного здоров’я та
здоров’я оточуючих.
Процес створення здоров’язбережувального середовища у
навчальному закладі можна визначити як комплекс змін традиційної
системи, націлених на підвищення ефективності діяльності щодо
збереження і зміцнення життєздатності учнів і педагогів у взаємозв’язку з
корекцією їхньої внутрішньої картини здоров’я. Під час створення
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здоров’язбережувального середовища особлива увага приділяється
таким проблемам, як: закономірності розвитку і саморозвитку людини;
суб’єктивні та об’єктивні фактори, що сприяють і перешкоджають
збереженню здоров’я; самоосвіта, самоорганізація і самоконтроль у
галузі збереження здоров’я; самовдосконалення, самокорекція і
самоорганізація своїх вчинків і дій під впливом нових вимог професії,
суспільства, розвитку науки, культури; усвідомлення своїх здібностей і
можливостей, переваг і недоліків своєї діяльності із здоров’язбереження.
Проблемі створення навчального середовища, що сприяє
збереженню та зміцненню здоров’я дітей, присвячені наукові праці
М. Башмакова, Я. Берегового, Л. Бережної, В. Ільченка, С. Дудка,
В. Ковалько, М. Малашенка, А. Маджуги, П. Матвієнка, Н. Міллер,
А. Морозової, С. Омельченко, О. Підгорної, Н. Рилової, Г. Спіченка,
М. Степанової та ін.
Мета статті: теоретично обґрунтувати сучасні підходи до створення
здоровʼязбережувального освітнього середовища в школі загалом та у
Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6 зокрема.
У сучасних умовах розвитку суспільства, якому притаманне
техногенне навантаження на природу, глобальне погіршення стану
довкілля, загострення суперечностей між результатами діяльності
людини і законами розвитку природи, проблема збереження та зміцнення
здоров’я підростаючих поколінь набуває особливої актуальності.
Здоров’язбережувальне середовище закладу освіти в загальному
розумінні – це дотримання санітарно-гігієнічних норм, повітряного та
світлового режимів та інше у всіх сферах організації життєдіяльності
дитини в навчальному закладі.
Одним із завдань закладу освіти є забезпечення кваліфікованої
турботи про зміцнення і збереження фізичного і психічного здоров’я
дітей, а також актуальними є завдання навчити дітей турбуватись про
власне здоров’я. Щоб дитина могла піклуватись про своє здоров’я,
фізичний розвиток, потрібно виробити в неї свідоме ставлення до життя
як найвищого дару природи, пріоритету здоров’я як найважливішої
людської цінності і здорового способу життя як фактора збереження та
зміцнення її здоров’я, необхідною умовою цього є створення
здоров’язбережувального середовища [4, с. 41].
Робота школи зі збереження та зміцнення здоров’я учнів лише тоді
вважається повноцінною й ефективною, коли повною мірою, професійно
і
в
єдиній
системі
реалізуються
здоров’язбережувальні
й
здоров’яформувальні технології.
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Ефективність здоров’язбережувальних освітніх технологій в
основному залежить від цілеспрямованої взаємодії вчителя та учнів,
послідовної системи активних дій усіх учасників навчально-виховного
процесу, спрямованої на створення здорового середовища з метою
формування таких життєвих навичок, які зумовлюють збереження,
зміцнення та відтворення здоров’я й орієнтують на утвердження
здорового способу життя, розвиток духовно, психічно, фізично та
соціально здорової особистості.
Батьків і педагогів сьогодні надзвичайно хвилює питання допомогти
дітям бути здоровими, сильними, витривалими. Адже, на жаль,
несприятливі соціально-економічні умови сучасної України, важка
екологічна ситуація, інформаційне перенасичення та інтенсифікація
навчального процесу викликають тенденції до погіршення здоров’я дітей
і учнівської молоді.
Здоров’я школярів особливо важливе. За оцінкою фахівців,
приблизно 75 % хвороб дорослих є наслідком умов життя в дитячі та
юнацькі роки. Майже 90 % дітей, учнів, студентів мають відхилення в
здоров’ї, а більше 50 % ‒ незадовільну фізичну підготовку.
У Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6
педагогами
використовуються
елементи
здоров’язбережувальних
технологій. Так, у початковій школі практикується робота з наочними
матеріалами, які максимально віддалені від очей учнів. Запроваджено
екологічні здоров’язбережувальні технології (методи екологічного
виховання особистості шляхом впровадження курсу «Дорога в
дивосвіт»), що сприяє створенню екологічно оптимальних умов життя і
діяльності школярів, формуванню гармонійних взаємин з природою.
Встановлено, оскільки в школі основною формою організації
навчального процесу є урок, його необхідно будувати на засадах
здоров’язбережувальної
та
здоров’яформувальної
педагогіки,
технологічною основою якої є здоров’язбережувальні освітні технології.
Запропоновано критерії здоров’язбережувальної оцінки уроку, які
передбачають спостереження за напрямами:
– організаційно-навчальний;
– оцінка санітарно-гігієнічних умов;
– хронометраж уроку;
– валеологічний, психологічний та методичний супровід;
– моніторинг групи ризику шкільної втомлюваності.
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Учителями школи широко використовується валеологічний
потенціал навчальних дисциплін. Так у 7–8-х класах уведено
факультативний курс «Валеологія».
Для
формування
здоров’язбережувального
навчального
середовища у Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 6
проводяться педагогічні ради, методичні об’єднання, батьківські
конференції, збори, бесіди, під час яких розглядаються питання
підвищення кваліфікації педагогів з проблем збереження та зміцнення
здоров’я
учнів,
ознайомлення
з
методикою
формування
здоров’язбережувального навчального середовища, впровадження
необхідних здоров’язбережувальних технологій, обладнання навчальних
класів, шкільних рекреацій, поповнення спортивної бази навчального
закладу і облаштування території школи.
Укладено каталог науково-методичної літератури з проблеми,
розроблено
методичні
рекомендації
щодо
моделювання
здоров’язбережувального середовища навчального закладу.
Одним із важливих елементів здоров’язбережувального супроводу
навчального процесу в Нововолинській загальноосвітній школі І–ІІІ
ступенів № 6 є розклад уроків та організація уроку. Саме від цих
елементів залежить рівень розумової працездатності, успішність та
здоров’я школяра. Врахування фізіологічних коливань працездатності
при організації навчання надає можливість забезпечити відповідність
розкладу занять гігієнічним вимогам, підтримати працездатність учнів на
оптимальному рівні впродовж тривалого часу. Правильна організація
уроку перш за все передбачає врахування динаміки працездатності
школярів. Під час фази «впрацьовування» (перші 3–5 хв) навантаження є
відносно невеликим, що дає можливість школярам поступового
входження в роботу. В період оптимальної стійкої працездатності
(в початковій школі цей період триває 15–20 хв, а в середніх і старших
класах – 20–25 хв) навантаження має бути максимальним.
Важлива роль у збереженні високої працездатності на уроці
належить фізкультхвилинкам. Проводяться вони в той момент, коли
спостерігаються перші ознаки втоми у школярів (розсіяна увага, зміна
постави, відволікання). Середня їх тривалість – 40–60 сек. Під час
проведення фізкультхвилинок здійснюємо додаткове провітрювання
класу.
Для зниження втоми від розумової діяльності рекомендується
легкий самомасаж усіма пальцями волосистої частини голови,
стимуляція розташованих на обличчі й шиї біологічно активних точок,
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дихальні вправи. Зберегти високу працездатність на уроці допомагають
не лише правильна регламентація тривалості уроку, а й раціональне
чергування
різних
видів
діяльності.
Здоров’язбережувальній
регламентації підлягає не тільки тривалість уроку, а й навчальні операції.
Так, ученими-гігієністами доведено, що тривалість безперервного
читання в молодших класах не повинна перевищувати 15 хв, а в 1-му –
10 хв. Таким чином, висока працездатність школяра зберігається за
умови
раціональної
організації
уроку
та
дотримання
здоров’язбережувальних рекомендацій щодо структури і тривалості
уроку.
Для створення сприятливого емоційного клімату велике значення
має похвала вчителя, в той час як образа призводить до пригніченого
стану учнів. Саме тому одним із вагомих елементів здоров’язбереження
під час організації уроку є ставлення вчителя до учня. Взаємини між
педагогами й школярами будуються на основі поваги, справедливості,
доброзичливості.
На нашу думку, найбільш продуктивними й ефективними доцільно
вважати ті педагогічні технології, які здатні спиратися на комплексний
характер здоров’я; брати до уваги ті фактори, що впливають на здоров’я;
враховувати вікові та індивідуальні особливості учнів; забезпечувати
прийняття цілей і змісту політики закладу в галузі зміцнення здоров’я та
формування здорового способу життя; контролювати дотримання
правил, які несуть в собі здоров’язбережувальний і профілактичний зміст
(правило не вживати психоактивні речовини в школі, не палити, не
зловживати алкоголем і т. ін.); постійно поліпшувати санітарно-гігієнічні
умови школи, матеріально-технічну та навчальну базу, соціальнопсихологічний клімат у колективі створювати згідно з вимогами
сучасності; залучати учнів до планування діяльності та аналізу
результатів виконаної роботи; формувати позитивне ставлення учнів до
освітньої установи, сприятливий клімат всередині педагогічного та
учнівського колективів, у відносинах вчителів та учнів; обґрунтовувати
умови послідовності й наступності у реалізації технології; здійснювати
періодичну оцінку ефективності технології; залучати батьків до роботи зі
збереження і зміцнення здоров’я учнів; практикувати особистісноорієнтований стиль викладання і взаємин з дітьми; взаємодіяти з
засобами масової інформації ‒ висвітлювати роботу школи щодо
виховання культури здоров’я.
Проведене анкетування щодо оцінки свого рівня здоров’я показало,
що лише 9 % опитаних відносять себе до категорії практично здорових,
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22 % вказують на наявність хронічних захворювань; періодично ‒ 3–4
рази на рік ‒ хворіють до 30 %; практично всі відчувають утому наприкінці
навчального дня. При цьому більшість опитаних відзначають, що не
дотримуються
основних
складових
здорового
способу
життя
(нераціонально харчуються, мають шкідливі звички, недостатню рухову
активність, не займаються спортом тощо). Водночас, усвідомлюючи
значущість названих чинників для власного фізичного благополуччя, у
педагогічній діяльності використовують їх не повною мірою. Усе це
сприяє появі професійних педагогічних захворювань, серед яких
найбільш поширені хвороби дихальної системи, кісток, суглобів, неврози.
Багатьох з них можна було б уникнути, дотримуючись санітарногігієнічних норм і займаючись профілактикою.
Опитані педагоги вважають, що зміцненню здоров’я сприяють такі
чинники:
– повноцінне та якісне харчування;
– заняття фізичними вправами;
– оптимальна організація робочого дня;
– прогулянки на свіжому повітрі;
– повноцінний сон.
Отже, розв’язання проблеми збереження і зміцнення здоров’я всіх
учасників освітнього процесу в сучасних умовах інтенсифікації навчання
можливе шляхом формування здоров’язбережувального простору.
Здоров’язбережувальні технології навчання і виховання школярів мають
забезпечити високий рівень психосоматичного здоров’я, розумової
працездатності, формувати мотивацію до ведення здорового способу
життя та виховувати високу культуру здоров’я. Функціонування
здоров’язбережувального освітнього середовища у загальноосвітньому
навчальному закладі дасть змогу здійснювати моніторинг показників
індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я та
проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні
заходи для забезпечення здоров’я всіх учасників навчально-виховного
процесу освітнього закладу.
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УТВЕРДЖЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
У ШКІЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
Свистунова Євгенія Михайлівна,
заступник директора з виховної роботи Нововолинської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 6
Зміцнити здоров’я людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступила
в юність кволою і млявою, – це означає дати їй всю повноту життєвих радощів.
В. О. Сухомлинський

Життя
доводить,
що
освіта і здоров’я нерозривно
взаємозв’язані. Немає сумніву,
що основи здоров’я закладаються
в
ранньому
дитинстві,
а
впродовж шкільних років дитина
має
зміцнити
його,
стати
сильною,
витривалою
і
загартованою. Тому пріоритетним
завданням системи освіти є збереження та зміцнення морального,
фізичного та психічного здоров’я вихованців.
У
пошуках
шляхів
збереження і зміцнення здоров’я
дітей, профілактики захворювань,
формування здорового способу
життя звертаємося до талановитого
вчителя В. О. Сухомлинського і
знаходимо
відповіді
на
всі
запитання.
Вивчення
стану
здоров’я дітей педагог починав із
перших днів навчання. Тому,
вивчаючи позитивний досвід Василя Олександровича та тенденцію
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до зниження здоров’я школярів,
педагогічний
колектив
Нововолинської загальноосвітньої
школи
І–ІІІ
ступенів
№6
упроваджує його ідеї в освітній
процес. Наш заклад є «Школою
здоров’я», адже тут створені
належні умови для зміцнення
здоров’я учнів.
Мета «Школи здоров’я» –
виховання особистості учня з
високою культурою здоров’я, здатною до самореалізації у суспільстві,
яка формує свій життєвий
досвід на основі духовноморальних та загальнолюдських
цінностей.
Учасниками
освітньооздоровчого процесу в «Школі
здоров’я» є
учні, вчителі,
психолог, бібліотекар, медичні
працівники, працівники басейну,
батьки,
представники
громадськості.
Матеріально-технічна
база навчального закладу «Школи здоров’я» є
достатньою для
організації
роботи
з
формування культури здоров’я
вихованців. Вона включає два
спортивні зали (довжина 25 м),
плавальний басейн (довжина
доріжок 25 м), тренажерний,
борцівський, шахово-шашковий
клуб, хореографічний клас.
У закладі обладнана спортивна
площадка
із
гандбольним,
волейбольним, баскетбольним
полями, спортивний майданчик
зі штучним покриттям.
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Важливе значення надається фізкультурно-оздоровчій роботі і в
позаурочний час. 67 % школярів займаються в спортивних гуртках і
секціях: із баскетболу, волейболу, греко-римської боротьби, туризму,
футболу, плавання.
У загальноосвітній школі
І–ІІІ ступенів № 6 створена
учнівська організація – Мала
Учнівська Держава, в якій діють:
• комітет освіти і науки;
• комітет здоров’я і праці;
• комітет інформації та
преси;
• комітет дисципліни і
порядку;
• комітет із питань опіки;
• комітет культури та відпочинку;
• комітет із питань спорту й туризму.
Одним із завдань діяльності комітетів є піклування про фізичний
розвиток і здоров’я учнів, утвердження принципу: «В здоровому тілі –
здоровий дух».
Комітет дисципліни і порядку організовує рейди «Димок», «Урок»,
«Довкілля», «Вулиця», акції «Ні! – палінню», «Наркотикам – НІ!».
Результати рейдів, рішення засідань Ради профілактики
висвітлюються у шкільних стіннівках: «Правовиховна робота у школі» та
«Кращий клас місяця».
Члени Малої учнівської держави проводять агітаційну роботу за
здоровий спосіб життя, зокрема різноманітні бесіди, конкурси малюнків,
круглі столи.
Дуже важливо, що учнівське самоврядування спільно з учителями
виступає ініціатором, організатором усіх цих цікавих справ, які сприяють
розвитку особистості, зорієнтованої на здоровий спосіб життя. Адже
здоровим бути модно, стильно і красиво.
Література
1. Неділько В. Стан здоров’я дошкільнят потребує поліпшення / В. Неділько,
Т. Камінська, С. Руденко // Дошкільне виховання. – 2009. – № 11. – С. 5–6.
2. Савченко О. Я. Школа культури – діалог з В. О. Сухомлинським /
О. Я. Савченко // Початкова шк. – 2006. – № 12.
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ІНФОРМАЦІЙНА КУЛЬТУРА ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
Гаврилюк Любов Іллівна,
методист відділу інформаційного забезпечення освіти Волинського ІППО

На сучасному етапі інтеграції України до європейського та світового
інформаційно-освітнього простору, коли постає завдання реформування
національної системи освіти, підвищення рівня інформаційної культури
педагогів області є нагальною потребою.
Розглянемо докладніше поняття «інформаційна культура».
Інформаційна
культура – культура
взаємодії
суб’єкта
з
інформацією. Це вміння цілеспрямовано працювати з інформацією та
використовувати її для одержання, обробки і передачі інформації,
застосовувати комп’ютерні інформаційні технології, сучасні технічні
методи й засоби [10].
У сучасному суспільстві в людини повинна виробитися звичка
отримувати знання за допомогою сучасних комп’ютерних технологій так
само, як і через книги. Тому інформаційна культура сьогодні допомагає
бачити світ по-новому, по-новому мислити, вміти спілкуватися в різних
інформаційних потоках, а це сприяє саморозвиткові та самоосвіті.
Зі швидкістю утвердження інформаційного суспільства попит на
інформаційно компетентну особистість буде зростати, а це сприятиме
удосконаленню напрацьованих і впровадженню нових методик.
Розвиток інформаційної культури починається з розуміння ролі
інформації в житті людей. Сучасний школяр має усвідомлювати, наскільки
важливо володіти інформацією, зберігати її, систематизувати і передавати.
Освічена особистість повинна знаходити необхідну інформацію для
професійної та повсякденної діяльності, користуватися нею, аналізувати,
синтезувати, оцінювати як її, так і її джерела, використовуючи при цьому
новітні інформаційні та комунікаційні технології [9].
Оскільки упровадження ІКТ в освітній процес зумовлює не тільки
появу сучасних технічних засобів, але й нових форм і методів навчання,
вчитель стає ключовою фігурою не тільки навчально-виховного процесу,
а й самої інформатизації освіти [4].
У Національній стратегії розвитку освіти в Україні на
2012−2021 роки стосовно інформатизації освіти зазначено: «Пріоритетом
розвитку освіти є впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій, що забезпечують удосконалення навчально-виховного
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процесу, доступність та ефективність освіти, підготовку молодого
покоління до життєдіяльності в інформаційному суспільстві» [3].
Сьогодні жодна галузь людської діяльності не обходиться без
застосування ІКТ (під поняттям ІКТ розуміємо всі сучасні засоби
комунікації: комп’ютери, телебачення, мобільні телефони тощо). Гаджети
допомагають людині при вирішенні багатьох завдань, полегшують
опрацювання інформації, відкривають нові горизонти для мислення та
щодня надають безліч нових і нових можливостей. Інтенсивне
використання ІКТ у навчально-виховному процесі стало вже скоріше
нормою, аніж показником прогресивності того чи іншого педагога [2]. Та
для процесу навчання важлива не інформаційна технологія сама собою,
а те, наскільки її використання реалізує досягнення освітніх цілей. Перед
освітою стоїть важливе завдання: навчитися правильно, оптимально й
без шкоди для здоров’я застосовувати комп’ютерні технології [8].
Саме застосування сучасних цифрових технологій посилює
навантаження на організм школяра, неконтрольоване використання
дітьми комп’ютерної техніки викликає стійку залежність та загострює
багато інших проблем здоров’язбереження.
Завдання педагогів – знайти розумний баланс між користю та
шкодою від використання цифрових технічних засобів і навчити цього
учнів та їх батьків.
Не можна заперечити факт, що сучасні гаджети, маючи великі
можливості, допомагають людям, та попри це – є джерелом прихованої
небезпеки для незміцнілого дитячого організму. Саме тому так важливо
виховувати у дітей інформаційну культуру та навчати комп’ютерної
грамотності. Бо ці поняття нерозривно пов’язані з турботою про
збереження здоров’я дітей. «Турбота про здоров’я – це найважливіша
праця вихователя. Від життєдіяльності дітей залежить їх духовне життя,
світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, віра у свої сили»
(В. О. Сухомлинський).
Тривала робота за комп’ютером негативно позначається на
багатьох функціях людського організму: нервовій діяльності, ендокринній,
імунній та репродуктивній системах, органах зору і кістково-м’язовому
апараті людини. Окрім перерахованого, вчені виділяють усе нові
захворювання, спричинені надмірним використанням цифрових
технологій: синдром фантомного дзвінка, номофобія, кіберхвороба,
фейсбук-депресія, інтернет-залежність, залежність від онлайн-ігор,
кіберхондрія, «Ефект Google» та інші. Щодо їх усунення потрібно також
розробляти свої методи й прийоми [2].
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Щоб усунути шкідливі фактори впливу ІКТ, щоб гаджети не
виявилися ворогом, а перетворилися на дуже корисний інструмент, який
полегшує життя, треба: розумно підійти до питань організації робочого
місця; правильно добирати вид занять; зменшити час «спілкування» з
цифровими носіями; приділяти час фізичній активності; комплексу
спеціальних вправ для очей, постави, рук та ніг; спілкуватися з друзями у
реальному вимірі, а не в соцмережах тощо.
Проблема збереження здоров’я учнів у процесі роботи з
персональними цифровими носіями досить складна для розв’язання
зусиллями лише педагогів, адже найбільшої шкоди здоров’ю дітей завдає
використання комп’ютерів саме у позашкільний час. Тому необхідна
ретельно спланована послідовність організаційних та роз’яснювальнопропагандистських заходів із залученням самих дітей, їх батьків і
суспільних інституцій. У цьому разі гаджет стане джерелом розвитку
дитини та прояву усіх її найкращих рис і не завдаватиме шкоди жодній зі
складових її здоров’я.
Комп’ютери та інформаційні технології так глибоко проникли в усі
сфери нашого життя, що складно собі уявити сучасну людину, яка б
обходилася без них. Вал електронної інформації поглинає дорослих і
дітей, протистояти йому надзвичайно складно. З кожним роком усе
більше українських дітей користується Інтернетом у повсякденному
житті. Можливість під’єднатися до Мережі не тільки через ПК, але й за
допомогою мобільних телефонів сприяє цій тенденції. Інтернет надає
дітям та молоді неймовірні можливості для здійснення відкриттів,
спілкування й творчості. Та Інтернет із початків розвивався без будьякого контролю, тому сьогодні він містить величезну кількість далеко не
завжди безпечної інформації. Саме тому гостро постає проблема
безпечного перебування в Мережі дітей (додаток А) [7].
«Інтернет – це як приплив. Його хвилі заллють комп’ютерну
індустрію та інші галузі життя, затоплюючи тих, хто так і не навчився
триматися на плаву» (Білл Гейтс). «Вміти триматися на плаву» – це вміти
протистояти шквалу, стихії інформації, фільтрувати її, критично
переосмислювати отримані дані, вміти провести межу між реальним
світом і віртуальним, між живим спілкуванням і мережевим, справжніми
друзями і «друзями on-line».
Найбільше тривоги викликає той факт, що у дітей втрачається межа
між реальним та віртуальним світами, причому саме віртуальний світ
діти часто сприймають як реальний. А це призводить до нівелювання
цінності життя і здоров’я. Проблеми реальності часто відходять на задній
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план, інколи «вирішуються» віртуальними способами – агресивними та
самознищуючими, а це, у свою чергу, породжує ще одну серйозну
проблему сучасного суспільства – проблему десоціалізації підлітків.
Враховуючи все сказане вище, з’ясуємо негативні чинники ІКТ:
– зменшення частки «живого» спілкування;
– відмирання традиційної культури читання, нівелювання книги;
– поява різнотипної комп’ютерної залежності – аж до психічних розладів;
– розширення доступу до небажаної інформації;
– загроза здоров’ю (посилення гіподинамії, зниження зору тощо).
Кілька аргументів «проти» ненормованого спілкування учнів із
комп’ютером:
– Навантаження на зір.
– Незручна поза.
– Випромінювання.
– Психічне навантаження і стрес у разі втрати інформації.
– Десоціалізація.
– Комп’ютерна залежність (додаток Б).
Усе це – зворотний бік медалі, на якій написано: «Інформаційні та
комунікаційні технології» [6].
Тому формування інформаційної культури дуже важливе й
необхідне для збереження здоров’я підростаючого покоління. Таку
роботу потрібно розпочинати якомога раніше, з молодшого шкільного
віку, коли за допомогою розважальних і пізнавальних ігор та освітніх
програм інформаційна культура може органічно увійти до загальної
культури особистості.
Великий вплив на формування інформаційної культури школяра
має компетентність і висока кваліфікація педагога. Відомо, що вчитель не
може передати учню ті знання, якими сам не володіє. Сучасному
наставникові необхідно постійно вдосконалюватися і поповнювати свій
запас знань. В умовах інформатизації суспільства постають нові вимоги
до його членів, і щоб цим вимогам відповідати, ми зобов’язані формувати
інформаційну культуру в сучасних школярів як задля їхнього розвитку,
так і задля збереження їхнього здоров’я і життя [1].
Додаток А

Пам’ятка батькам
«Як убезпечити дитину в Інтернеті»
Використання Інтернету, що є ефективним інструментом освіти,
може спричинити ряд серйозних проблем. Серед безлічі ризиків фахівці
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в області безпеки в Інтернет відзначають такі:
– тематичні ризики (порнографія, порушення авторського права,
пропаганда екстремізму й наркотиків, нецензурні тексти);
– порушення безпеки (віруси, небажана пошта – спам, онлайншахрайства);
– комунікаційні ризики (незаконний контакт, кіберпереслідування,
погрози і т. д.).
Виконання нижченаведених пунктів допоможе захистити дитину під
час перебування її в Мережі:
І. Дотримуйтеся трьох основних правил.
Якщо ви працюєте з комп’ютером, власним прикладом заохотьте
дитину виконувати три загальних правила, якщо не працюєте –
дізнайтеся про кожен із перерахованих пунктів докладніше і поясніть
дитині необхідність дотримання їх [2]:
1. Приділяйте увагу захисту устаткування та інформації:
– регулярно оновлюйте операційну систему;
– використовуйте антивірусну програму;
– застосовуйте брандмауер;
– створюйте резервні копії важливих файлів;
– будьте обережні при завантаженні нових файлів.
2. Захистіть себе в он-лайні:
– з обережністю розголошуйте особисту інформацію;
– думайте про те, з ким і про що розмовляєте;
– пам’ятайте, що в Інтернеті не вся інформація надійна та не всі
користувачі відверті.
3. Будьте законослухняними:
– законів потрібно додержуватися навіть в Інтернеті;
– дотримуйтеся загальноприйнятих норм спілкування;
– працюючи в Інтернеті, не забувайте піклуватися про інших так
само, як про себе.
ІІ. Створіть безпечну зону та контролюйте дотримання
дитиною її меж.
За допомогою технології фільтрів і блокування можна заблокувати
для дитини доступ до сайтів, котрі містять матеріали, визначені
як небезпечні (порнографія, насильство, суїцид тощо) також обмежити
перелік співрозмовників, з якими діти спілкуються через Інтернет.
ПАМ’ЯТАЙТЕ! Програмне забезпечення блокування та фільтрації
допоможе вам уникнути багатьох неприємностей, але не всіх. Тому
прищеплення дітям культури перебування в Мережі та постійний
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батьківський контроль залишається основним методом безпеки дітей в
Інтернеті.
Окрім безпосереднього контролю за діяльністю дітей в Інтернеті,
батьки та вчителі можуть ще й інакше стежити за тим, чим зайнята їх
дитина в Мережі. Наприклад, існують спеціальні програми-фільтри, що
обмежують доступ на деякі сайти:
– On-ляндія – безпечна веб-країна: портал для дітей, батьків,
учителів (http://www.onlandia.org.ua/).
– Спільнота користувачів безпечного Інтернету «NetPolice»
(http://www.netpolice.ru).
– Інформаційно-аналітичний ресурс «Ваш особистий Інтернет»
(http://content-filtering.ru).
– Веб-сайт «Безпека дому» (http://microsoft.com/rus/protect) [5].
Додаток Б

Тест для батьків
«Ознаки комп’ютерної залежності в дитини»
– Щодня грається на комп’ютері.
– Після початку гри втрачає відчуття часу. Не бажає залишати гру
незакінченою. Їсть перед комп’ютером.
– Не визнає, що дуже багато часу проводить за грою на комп’ютері.
– Ви докоряєте дитині за те, що вона багато часу проводить за
грою на комп’ютері.
– Не закінчує гру, якщо досягає певного рівня складності, йде далі.
– Порівнює результати зі старими й пишається цим, повідомляє про
це всім.
– Грає, а не виконує домашніх завдань.
– Як тільки дорослі залишають дім, дитина біжить до комп’ютера і з
почуттям полегшення починає грати.
Якщо Ви позитивно відповіли на 5 запитань із 10, то можете бути
впевнені, ваша дитина потрапила в залежність від комп’ютерних ігор [7].
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ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я
Гаврилюк Тетяна Володимирівна,
методист відділу інформаційного забезпечення освіти Волинського ІППО

Здоров’я дітей – одне з основних джерел щастя, радості й
повноцінного життя батьків, вчителів, суспільства в цілому. Слід
зазначити, що здоров’я розглядається не лише як ресурс, а й як мета
життя людини. Результатом сформованості здорового способу життя є
культура здоров’я як показник вихованості, що забезпечує певний рівень
знань, умінь і навичок формування, відтворення та зміцнення здоров’я і
характеризується високим рівнем культури поведінки стосовно власного
здоров’я та здоров’я оточуючих.
У Законі України «Про загальну середню освіту» зазначено, що
одним із завдань загальної середньої освіти є виховання свідомого
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ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої
соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового
способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я.
Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім
держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.
Тому головним завданням у діяльності педагогічних колективів
навчальних закладів на сучасному етапі повинно бути збереження і
зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий
спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.
Мета сучасної школи – підготовка дітей до життя. Кожен учень має
отримати під час навчання знання, що знадобляться йому в
майбутньому житті. Здійснення означеної мети можливе за умови
запровадження технологій здоров’язберігаючої педагогіки.
Учитель, володіючи сучасними педагогічними знаннями, при
постійній взаємодії з учнями, їхніми батьками, медичними працівниками
та шкільними психологами, планує й організовує свою діяльність з
урахуванням пріоритетів збереження та зміцнення здоров’я всіх суб’єктів
педагогічного процесу. У своїй роботі він звертається до різноманітних
педагогічних технологій.
Технологія – це, перш за все, системний метод створення,
застосування знань з урахуванням технологічних і людських ресурсів та
їх взаємовпливу, що має на меті оптимізацію форм освіти (ЮНЕСКО).
У класифікації освітніх технологій (управлінської діяльності,
організації навчального процесу, виховної роботи та ін.) останнім часом
виокремилася нова група – здоров’язберігаючі технології.
Слід зазначити, що здоров’язберігаюча педагогіка не може бути
представлена як конкретна освітня технологія. Разом з тим, поняття
«здоров’язберігаючі технології» об’єднує всі напрями діяльності
загальноосвітнього закладу із формування, збереження та зміцнення
здоров’я учнів.
Деякі науковці розглядають це поняття, виходячи з розуміння
технології як певного прийому, методу, методики; інші розуміють його як
сукупність певних технік, за допомогою яких реалізується освітнє чи інше
педагогічне завдання; як опис процесу досягнення запланованих
результатів, сукупність яких відображає певні зміни в здоров’ї учасників
педагогічної взаємодії.
Усі педагогічні технології, якими користується вчитель на уроці,
можуть бути визначені (кількісно чи якісно) за ступенем впливу їх на
здоров’я учнів.
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Деякі вчені пропонують виокремити поняття «здоров’яформуючі
виховні технологи», розуміючи під ним ті психолого-педагогічні
технології, програми, методи, які спрямовані на виховання в учнів
культури здоров’я, особистісних якостей, що сприяють його збереженню
та зміцненню, формування уявлень про здоров’я як цінність, а також
мотивацію на здоровий спосіб життя.
Інші науковці під здоров’язберігаючими технологіями пропонують
розуміти:
– сприятливі умови навчання дитини в школі (без стресових
ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);
– оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до
вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних вимог);
– необхідний достатній та раціонально організований руховий
режим. Комплексна програма здоров’я, що запроваджується в дитячому
колективі, має складатися з таких компонентів:
– валеологічна освіта;
– фізичне виховання;
– шкільна медична служба;
– служба харчування;
– служба здоров’я персоналу школи;
– шкільна психологічна служба;
– соціальні служби;
– участь батьків та громадськості.
Учителі-практики України, які працюють над цією проблемою
(учасники проекту «Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю»),
доповнюють
зміст
здоров’язберігаючих
технологій
поняттям
«здоров’язберігаючі заходи» і реалізують їх через:
– диспансеризацію учнів;
– «Дні здоров’я» та туристичні походи;
– шкільні спортивні свята;
– бесіди про здоров’я з учнями;
– бесіди про здоров’я з батьками;
– вітамінізацію;
– факультативи з проблем здоров’я та здорового способу життя;
– ведення листків здоров’я та стіннівок на оздоровчу тематику
тощо.
Виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних
якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формування
уявлень про здоров’я як цінність, посилення мотивації на ведення
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здорового способу життя, підвищення відповідальності за особисте
здоров’я та здоров’я родини.
Ці технології можуть бути представлені за ієрархічною структурою
з урахуванням того, яким чином кожен учень залучений до навчального
процесу:
– позасуб’єктні: технології раціональної організації навчального
процесу, формування здоров’язберігаючого виховного середовища,
форми організації здорового харчування (включаючи дієтичне);
– ті, що відзначаються пасивною участю учнів: фітотерапія,
офтальмо-тренажери тощо;
– ті, що здійснюються за активної позиції учнів: різні види
гімнастики, технології навчання здорового способу життя, виховання
культури здоров’я.
Принципи навчання, що віддзеркалюють найважливіші та нагальні
потреби суспільства, відповідають цілям здоров’язберігаючих освітніх
технологій.
Загальнометодичні та специфічні принципи існують в органічній
єдності, створюючи систему. Вони розкривають закономірності
оздоровчої педагогіки.
Загальнометодичні принципи – це основні положення, що
визначають зміст, організаційні форми та методи навчального процесу
відповідно до загальних цілей здоров’язберігаючих освітніх технологій.
Формування ціннісної мотивації особистості до здорового способу
життя, виховання здорової людини – процес досить складний і
суперечливий. На нього впливають умови розвитку держави, громадська
думка, тобто найчастіше ті чинники, що не залежать від школи.
Орієнтація і стан сімейного виховання не завжди допомагають нам у цій
роботі. Збільшення кількості проблемних родин, зайнятість батьків,
звідси – несумлінне виконання виховних функцій. До того ж, за
результатами соціологічних досліджень, багато дітей саме в родині
здобувають перший негативний життєвий досвід. Тому слід не один рік
працювати над тим, щоб кожна дитина усвідомила той факт, що стан
здоров’я і творчих можливостей людини майже на 70 % залежить від неї
самої, від рівня і стилю її життя, від її власної культури здоров’я і тільки
на 30 % – від чинників зовнішнього середовища, а також те, що здоров’я
є основною життєвою цінністю людини.
Підвищення мотивації до здорового способу життя невід’ємне від
формування ціннісного ставлення учнів до здоров’я. Виховання
ціннісного ставлення учнів до власного здоров’я, здорового способу
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життя має бути побудоване на утвердженні ідеалу і норм здорового
гармонійного та щасливого життя кожного. Процес формування
ціннісного ставлення учнів до здоров’я складається з таких етапів:
виникнення інтересу до занять фізичною культурою; поява бажання
щоденно займатися фізичними вправами; відчуття внутрішньої потреби в
повторенні рухових дій, і врешті-решт, поява стійкої позитивної звички до
систематичних занять оздоровчою фізичною культурою і спортом.
У сучасних умовах освіти слід провести системну роботу щодо
вдосконалення та внесення змін у звичне викладання фізичної культури
в учнів старших класів, формування у них ціннісного ставлення до
власного здоров’я (особливо звернути увагу на тих, у кого визначено
низький рівень мотивації здорового способу життя і культури здоров’я) та
застосування
вчителем
найефективніших
сучасних
психологопедагогічних технологій на уроках фізичної культури, що сформують в
учнів високий рівень культури здоров’я.
Література
1. Смоляр І. І. Технології формування культури здоров’я учнів старшої школи
на уроках фізичної культури [Текст] / І. І. Смоляр, А. П. Вахнова // Науковий огляд. –
2017. – № 4 (36).
2. Павлова Ю. Оздоровчо-рекреаційні технології та якість життя людини :
монографія [Текст] / Юлія Павлова. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 356 с.
3. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://health-ua.com/article/16294ohorona-psihchnogo-zdorovya-dtej--pdltkv-v-ukran-chas-porozumnnya-ta-obdnan
4. Закон України «Про загальну середню освіту» [Електронний ресурс]. –
Режим доступу : https://dneprtest.dp.ua/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=
45%3Azakonprozagserosvitu&catid=37%3Alaws&limitstart=4

51

РЕКОМЕНДАЦІЇ
круглого столу «Формування інноваційного
здоров’язбережувального освітнього середовища:
досвід проектування і реалізації»
(м. Луцьк, 08 листопада 2017 р.)
Ми, учасники круглого столу «Формування
інноваційного
здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід проектування і
реалізації», що відбувся у ВІППО 08 листопада 2017 р., обговоривши
питання розбудови інноваційного здоров’язбережного освітнього
середовища, дійшли наступних висновків:
Здоров’я людини – це одна із глобальних проблем, яку намагаються
вирішувати не лише лікарі, а й психологи, фізіологи, педагоги.
У вирішенні цієї важливої проблеми великого значення набуває
здоров’язбережувальна діяльність сучасного закладу освіти. Тут
закладається фундамент особистості, інтенсивно формуються базові
соціальні установки, основи світогляду, звички, розвиваються пізнавальні
здібності, емоційно-вольова сфера, укладаються різноманітні стосунки з
навколишнім світом, закладаються базові цінності, у тому числі і
здоров’я.
Освітнє середовище, що базується на принципах збереження і
розвитку здоров’я вихованців та стимулювання позитивних процесів
фізичного, інтелектуального, психічного, духовного розвитку дитини,
отримало назву здоров’язбережувальне, а показниками його якості в
системі освіти є динаміка стану здоров’я учнів, рівень навченості та
виховання.
Рівень
професійної
підготовки
педагога
до
створення
здоров’язбережувального середовища є пріоритетною складовою
успішності школи, результативності застосування нових засобів
навчання, які сприяють покращенню здоров’я учнів і відповідають
вимогам часу.
Учасники
круглого
столу
«Формування
інноваційного
здоров’язбережувального освітнього середовища: досвід проектування і
реалізації» УХВАЛИЛИ:
1. Інституту післядипломної педагогічної освіти:
1.1. Здійснювати науково-методичний супровід здоров’язбережувального
та здоров’яформувального освітнього процесу в закладах освіти.
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1.2. На курсах підвищення кваліфікації знайомити педагогів із
перспективним досвідом здоров’яспрямованої діяльності закладів освіти
регіону та окремих педагогів.
1.3. Для адміністрації закладів освіти, класних керівників, учителів
усіх фахів рекомендувати онлайн-курси «Основи здоров’язбережної
компетентності» та «Вчимося жити разом», метою яких є підготовка
педагогів до здійснення здоров’яспрямованої діяльності в навчальному
закладі, відпрацювання інноваційних технологій навчання учнів здоров’ю.
1.4.
Координувати
поширення
та
впровадження
здоров’язбережувальних технологій, інтерактивних технологій та методик
розвитку
життєвих
навичок
у
проведення
занять
здоров’язбережувального змісту (класних годин, позакласних заходів,
уроків з основ здоров’я, курсів за вибором, факультативів, гуртків).
2. РМК (ММК) відділів (управлінь) освітою:
1.1 . Створити необхідні організаційні умови для розбудови
здоров’язбережувального освітнього середовища в закладах освіти.
1.2 . Сприяти взаємодії та співпраці закладів освіти з іншими
закладами і службами району (міста), що займаються питанням
збереження і зміцнення здоров’я дітей та підлітків.
1.3. Забезпечити оновлення форм та методів підвищення
кваліфікації педагогів, пов’язаних із здійсненням здоров’яспрямованої
діяльності в закладі освіти, відпрацюванням інноваційних технологій
навчання учнів здоров’ю.
1.4. Враховувати під час атестації педагогічних працівників їх
готовність
до
проектування
та
реалізації
інноваційних
здоров’язбережувальних технологій навчання.
3. Закладам освіти:
3.1. Вдосконалити систему науково-методичної роботи педагогічних
працівників з питань здоров’язбережувальної діяльності.
3.2. Розвивати
базу
науково-методичної
літератури
для
забезпечення освітніх потреб педагогічних працівників з питань
впровадження інноваційних здоров’язбережувальних технологій.
3.3. Забезпечити умови для інтеграції курсу «Вчимося жити разом»
у зміст навчального предмета «Основи здоров’я» та план виховних
годин.
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