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УДК 613: 373 
Коцур Надія  

 
УПРОВАДЖЕННЯ ОЗДОРОВЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 
 
Стаття присвячена проблемі пріоритетності здоров’я, фізичного й психічного розвитку 

школярів. Погіршення  здоров’я сучасних школярів  пов'язане з невідповідністю нових шкільних 
програм рівню фізіологічних і психічних особливостей їх розвитку, відсутністю навичок організації 
ефективного навчання, здорового дозвілля, правильного харчування, недоліками в системі шкільної 
освіти. У багатьох навчальних закладах недостатньо впроваджується система здоров’язбереження 
школярів. Для поліпшення здоров’я  дітей і підлітків, забезпечення їх гармонійного фізичного та 
нервово-психічного розвитку одним з основних завдань освітнього закладу є створення таких 
оздоровчих педагогічних програм, які б комплексно вирішували проблеми здоров’я й успішного 
навчання. В умовах інформатизації суспільства слід розробляти такі педагогічні технології, які 
інтегрували б у собі всі форми здоров’язбереження школярів в освітньому просторі. 

У статті розкриваються найбільш продуктивні й ефективні здоров’язбережувальні 
освітні технології, які здатні спиратися на комплексний характер здоров'я; брати до уваги 
найбільше число факторів, що впливають на здоров'я; ураховувати вікові та індивідуальні 
особливості учнів. Проаналізовано різні види здоров’язбережувальних технологій та 
можливості їх реалізації в умовах загальноосвітнього навчального закладу. Обґрунтовано 
ефективність дотримання здорового способу життя та формування цінності здоров'я в 
структурі особистості учня. Акцентована увага на періодичній оцінці ефективності оздоровчої 
технології та залученні батьків до роботи по збереженню і зміцненню здоров'я учнів. 

Ключові слова: здоров’я, школяр, загальноосвітній заклад, здоров’язбережувальні 
технології, здоровий спосіб життя, педагог.  

 
Стаття посвящена  проблеме приоритетности  здоровья, физического и психического 

развития школьников. Ухудшение здоровья современных школьников связано с несоответствием 
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новых школьных программ уровню физиологических и психических особенностей их развития, 
отсутствием навыков организации эффективного обучения, здорового досуга, правильного 
питания, недостатками в системе школьного образования. Во многих учебных заведениях 
недостаточно внедряется система здоровьесохранения школьников. Для улучшения здоровья 
детей и подростков, обеспечения их гармоничного физического и нервно-психического развития 
одной из приоритетных задач образовательного учреждения является создание таких 
оздоровительных педагогических программ, которые бы комплексно решали проблемы здоровья 
и успешной учебы. В условиях информатизации общества следует разрабатывать такие 
педагогические технологии, которые интегрировали бы в себе все формы здоровьесохранения 
школьников в образовательном пространстве. 

В статье раскрыты наиболее эффективные здоровьесохраняющие  образовательные 
технологии, которые способны опираться на комплексный характер здоровья; учитывать 
наибольшее число факторов, влияющих на здоровье; учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности учащихся. Проанализированы различные виды здоровьесохраняющих технологий и 
возможности их реализации в условиях общеобразовательного учебного заведения. Обоснована 
эффективность соблюдения здорового образа жизни и формирование ценности здоровья в 
структуре личности ученика. Акцентировано внимание на периодической оценке 
эффективности оздоровительной технологии и привлечении родителей к работе по сохранению 
и укреплению здоровья учащихся. 

Ключевые слова: здоровье, школьник, общеобразовательное учреждение, 
здоровьесохраняющие технологии, здоровый образ жизни, педагог. 

 
The article deals with the importance of physical and mental health of schoolchildren.  Some 

pupils have the health problems because of the inappropriate school agenda, ineffective organization of 
education and spare time, junk lunch and faults in school education system. Educational establishments do 
not implement the health care system for pupils. To improve schoolchildren’s health and develop their 
physical and mental skills, teachers should create the appropriate agenda. According to informatization we 
should make the pedagogical methods, which can integrate all elements of pupils’ health care.  

The article reveals the most effective health care methods. Creating such methods we take into 
account the age and personal peculiarities of schoolchildren. We analyze the implementation of these 
methods in the educational process. Also we focus our attention on the periodical estimation and 
parents’ participation in children’s study.  

Keywords: health, pupil, educational establishment, health care methods, healthy style of life, 
teacher. 

 
Поставка проблеми. 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.  

В умовах інформатизації суспільства на здоров'я учнівської молоді 
впливає низка чинників, дія яких раніше була значно меншою, особливо це 
помітно у підлітковому та юнацькому віці. Йдеться, зокрема, про зниження 
фізичного і підвищення нервово-психологічного навантаження, інформаційне 
перевантаження, стрімке поширення серед молоді шкідливих звичок. Причини 
зростання захворюваності школярів також пов'язують із недоліками у системі 
шкільної і вищої освіти, з тими чинниками навчальної діяльності, які 
призводять до перенапруження нервової системи і заважають створенню 
належних умов для задоволення потреб у самопізнанні, самовдосконаленні й 
самореалізації. Через перевантаженість навчанням більшість школярів 
страждає від недостатньої рухової активності. На стані здоров'я позначається 
також невідповідність нових шкільних програм рівню фізіологічних і 
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психічних особливостей розвитку школярів, відсутність навичок організації 
ефективного навчання, здорового дозвілля, правильного харчування. Окрім 
того, у багатьох  навчальних закладах недостатньо впроваджується  система 
здоров’язбереження школярів. Для її розв’язання необхідно створювати  
відповідні умови, домагатися органічного поєднання навчально-виховного 
та оздоровчого процесів. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Здоров’язбережувальні 
технології в освітньо-виховному процесі розглядалися в низці публікацій 
педагогів. Зокрема теоретичні і методологічні засади 
здоров’язбережувальних технологій у роботі вчителя і школи розкриті в 
публікаціях В. Горащук [Горащук, 2004], С.  Смірнової [Смірнова, 2003], 
І. Чупахи [Чупаха, 2001] та ін. М. Безруких виділяє групу негативних 
факторів ризику здоров’я школярів – педагогічний комплекс, який 
розвивається під впливом авторитарно-репродуктивної системи навчання 
[Безруких, 2001].  

Дослідники Харківського національного педагогічного університету 
– С. Лупаренко, О. Попов, П. Потейко і Л. Суханова – виокремили групи 
здоров’язберігальних технологій [Лупаренко, 2010: с.383].  

Медико-соціальні аспекти здоров’язбережувальних технологій 
досліджували О.  Лук’янова [Лук’янова, 2001: с.409-410], М. Гончаренко 
[Гончаренко, 2009], Н. Коцур [Коцур, 2011] та ін. Результати наукових 
досліджень свідчать, що впровадження нових форм навчання може мати 
негативний вплив на здоров'я школярів унаслідок впливу цілої низки 
чинників, до яких слід віднести: кількісну та якісну інтенсифікацію 
навчальної діяльності; зміни режиму дня; тривалу психоемоційну напругу, 
розвиток «шкільного стресу»; порушення санітарно-гігієнічних та 
протиепідемічних нормативів внутрішньошкільного середовища; 
впровадження нових форм навчання без відповідного медико-психолого-
педагогічного супроводу й оцінки ефективності.  

Мета написання статті полягає в розкритті впливу та 
ефективності  сучасних освітніх  технологій на формування та збереження 
здоров’я  школярів.   

Виклад основного матеріалу. Слід підкреслити, що здоров'я – 
цінність не тільки особиста й соціальна, а й освітня. Попри всі труднощі в 
соціальній сфері, найважливішим завданням закладів освіти залишається 
охорона і поліпшення здоров’я дітей і підлітків, забезпечення їх 
гармонійного фізичного та нервово-психічного розвитку. Для виконання 
цього завдання необхідним є створення таких оздоровчих педагогічних 
програм, які б комплексно вирішували проблеми  здоров’я й  успішного 
навчання.  

Управління педагогічним процесом з метою поліпшення здоров'я 
можливо на двох рівнях:  

 управління діяльністю учнів;  



                                                                                                             Психологія 

_______________________________________________________________________
ISSN 2308-5126 Гуманітарний вісник. 2014. № 35 195 

 управління діяльністю педагога-організатора навчально-виховного 
процесу.  

На першому рівні головним фактором у руках суб'єкта управління є 
педагогічні засоби, до яких слід віднести все те, що може бути використано 
для поліпшення здоров'я. У практиці освітніх установ це зміст, принципи, 
методи навчання та виховання, форми організації навчального процесу, 
способи та стилі спілкування тощо.  

Здоров’язбережувальний супровід навчального процесу в освітніх 
закладах повинен передбачати реалізацію таких завдань: 1) організацію 
особистісно-орієнтованого навчання з урахуванням індивідуальних 
можливостей дитини; 2) діагностику рівня індивідуального здоров'я з 
урахуванням психосоматичних, конституційних і соціально-духовних 
особливостей дитини; 3) реалізацію системи рекреаційних, корекційних і 
реабілітаційних заходів зі збереження здоров'я та створення комфортних 
умов для дітей, що належать до «групи ризику»; 4)вибір оптимальних 
технологій і навчальних програм, що враховують стать, вік, соціальне та 
екологічне середовище; 5) формування індивідуальних потреб особистості 
га профорієнтації на основі знань про власні можливості та особливості 
соматичного, психічного, інтелектуального, духовного та соціального 
здоров'я; 6) навчання методам самодіагностики, самооцінки, самоконтролю 
та самокорекції психосоматичного статусу особистості; 7) оптимізацію 
соціально-гігієнічних умов життєдіяльності дітей, вихователів і педагогів 
[Лупаренко, 2010: с. 383]. 

Дослідники С. Лупаренко, О. Попов, П. Потейко, Л. Суханова 
виділяють такі типи здоров’язберігальних технологій в освітніх закладах:  

1. Медико-гігієнічні технології, що спрямовані на дотримання 
оптимальних гігієнічних умов навчання і виховання школярів. До цих 
технологій слід віднести: функціонування у школах медичного кабінету; 
контроль і допомогу в забезпеченні належних гігієнічних умов, надання 
консультативної і невідкладної допомоги учасникам освітнього процесу; 
проведення заходів щодо санітарно-гігієнічної освіти учнів і педагогічного 
колективу; спостереження за динамікою здоров'я учнів, організацію 
профілактичних заходів; створення стоматологічного, 
аромотерапевтичного, фізіотерапевтичного та інших кабінетів, де 
надається щоденна допомога школярам і педагогам; проведення занять 
ЛФК; організація фітобарів та ін. 

2. Екологічні здоров'язберігальні технології. До їх завдань 
відноситься  прищеплення у школярів навичок бережливого ставлення до 
природи, установлення  гармонійних взаємин з природою, залучення учнів 
до дослідницької діяльності у сфері екології тощо, що сприяє зміцненню 
духовно-етичного здоров'я учнів. У школі ці технології реалізується через 
обладнання пришкільної території, наявність зелених рослин у класах, 
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організацію діяльності «живого куточка», участь у природоохоронних 
заходах. 

3. Лікарсько-оздоровчі технології. Їх принцип полягає у 
впровадженні ідей лікувальної педагогіки та лікувальної фізкультури, 
вплив яких забезпечує відновлення фізичного здоров'я школярів. 

4. Фізкультурно-оздоровчі технології. Вони орієнтуються на 
фізичний розвиток через загартування, тренування сили, витривалості, 
швидкості, гнучкості й інших фізичних якостей тощо. Ці технології 
передбачають систему дій учителя, певних засобів навчання і виховання, а 
також способів їх використання, що спрямовані на фізичний розвиток 
учнів і реалізуються під час уроків фізкультури й у роботі спортивних 
секцій. 

5. Соціально-адаптивні та особистісно розвиваючі технології. Ці 
технології спрямовані на формування та зміцнення здоров'я учнів шляхом 
підвищення ресурсів психологічної адаптації особистості, проведення 
різноманітних соціально-психологічних тренінгів, реалізацію програм 
соціальної і сімейної педагогіки, до участі в яких залучаються не тільки 
школярі, але й їхні батьки і педагоги. 

6. Технології забезпечення безпеки життєдіяльності. Вони 
передбачають визначення і впровадження в навчально-вихований процес 
рекомендацій фахівців з охорони праці, будівельників, представників 
комунальних, інженерно-технічних служб, цивільної оборони, пожежної 
інспекції тощо. Поінформованість школярів із цих питань забезпечується 
через вивчення  курсу «Основ здоров’я і ОБЖ», педагогів – курсу БЖД. За 
забезпечення безпеки умов перебування у школі відповідає її директор. 

7. Здоров’язберігальні педагогічні  технології, до яких слід віднести:  
– організаційно-педагогічні технології, які визначають структуру 

навчального процесу, що сприяє запобіганню перевтоми,  
гіподинамії та інших дезадаптаційних станів; 

– психолого-педагогічні технології, пов'язані з безпосередньою 
роботою вчителів на уроці та психолого-педагогічний супровід усіх 
елементів освітнього процесу; 

– навчально-виховні технології, які включають програму 
формування культури здоров'я учнів, мотивації  до ведення здорового 
способу життя,  попередження шкідливих звичок і передбачають 
проведення організаційно-виховної роботи зі школярами в позаурочний 
час та санітарно-освітньої роботи їхніх батьків.  

Результативність  цих  технологій залежатиме від умов усвідомлення 
всіма педагогами освітнього закладу своєї відповідальності за збереження 
здоров'я учнів і одержання необхідної професійної підготовки для роботи в 
цьому напрямку [Коцур, 2011: c. 126]. 

Слід підкреслити, що ефективність здоров’язберігальних освітніх 
технологій буде залежати також від цілеспрямованої взаємодії вчителя та 
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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.  

Здоров’язбережувальний супровід навчального процесу повинен 
включати такі компоненти: змістовний (підбір, систематизація та 
методичне забезпечення навчальних матеріалів, що складають змістовну 
основу проведення роботи з формування основ здорового способу життя); 
ціннісно-орієнтаційний (формування усвідомленого відношення до 
здоров'я як первинної базової цінності); операційно-діяльнісний (активне, 
діяльнісне засвоєння та активізація отриманих знань про здоров'я, методи 
його розвитку та збереження через спеціальну навчальну і позакласну 
роботу учнів; оціночно-результативний (проведення опитувань, тестування 
учнів та їхніх батьків, письмових і творчих робіт, підготовка й організація 
культурно-масових заходів святкового та спортивно-ігрового характеру). 

Одним із важливих елементів здоров’язбережувального супроводу 
навчального процесу є розклад уроків і організація уроку. Саме від цих 
елементів буде найбільшою мірою залежати рівень розумової 
працездатності, успішність та здоров’я школяра. Урахування 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 хвилин) навантаження повинно бути 
відносно невеликим, що дає можливість  школярам поступового 
входження в роботу. В період оптимальної стійкої  працездатності (у 
початковій школі цей період триває 15-20 хв., а в середніх і старших 
класах – 20-25 хв.) навантаження має бути максимальним.  

З метою профілактики гіподинамії, зменшення питомої ваги 
статичного компонента та підвищення рухової активності навчальний 
процес повинен будуватися на умовах сенсорної та психомоторної свободи. 
Необхідний ефект досягається за рахунок створення можливостей 
пересування по класу, використання фізкультхвилинок, зниження частки 
статичного компонента, профілактики загального і зорового стомлення. 
Особливо важлива роль у збереженні високої  працездатності на уроці 
належить фізкультхвилинкам. Проводити доцільно фізкультхвилинки в той 
момент, коли спостерігаються перші ознаки втоми у школярів (розсіяна 
увага, зміна поз, відволікання). Середня тривалість фізкультхвилинок – 40-
60 сек. 

Для зниження втоми від розумової діяльності  рекомендується 
легкий самомасаж усіма пальцями волосистої  частини голови, стимуляція 
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розташованих на обличчі і шиї біологічно активних точок, дихальні 
вправи. 

Зберегти високу працездатність на уроці допомагають не лише 
правильна регламентація тривалості уроку, а й раціональне чергування 
різних видів діяльності. Здоров’язберігальній регламентації  підлягає не 
лише 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 може бути збережена 
за умови раціональної організації уроку та дотримання 
здоров’язберігальних рекомендацій щодо структури і тривалості уроку.  

Одним із здоров’язберігальних компонентів, що знижує 
втомлюваність від уроку, є формування позитивної мотивації  та 
сприятливого емоційного клімату в класі. Емоційним фактором у школі є 
оцінка успішності. Низька оцінка викликає негативні емоції. Саме тому 
головним генератором  позитивних емоцій є інтерес до уроку. Відсутність 
зацікавленості до уроку – це могутній фактор утомлюваності навіть тоді, 
коли істинні елементи труднощів відсутні. Одним із вагомих елементів 
здоров’язбереження під час організації уроку є відношення вчителя до 
учня. Взаємини між педагогами й учнями повинні будуватися на основі 
поваги, справедливості, доброзичливості.  

Створення умов для психологічного та фізичного розвантаження дає 
можливість знизити рівень «шкільного стресу», підвищити функціональний 
стан організму школярів. Шляхи профілактики «шкільного стресу» можуть 
бути умовно поділені на два напрямки. 

Перший напрямок – створення стабільної сприятливої атмосфери, 
зменшення ризику виникнення стресових ситуацій.  Реалізація цього 
напрямку можлива за рахунок: своєчасної діагностики і корекції готовності 
дітей до шкільного навчання; дотримання вікових регламентів навчальних 
навантажень; психофізіологічної оптимізації змісту навчальних програм; 
проведення психогігієнічної експертизи педагогічних технологій та 
освітніх інновацій, надання їм здоров’язбережувальної спрямованості; 
особистісно орієнтованої педагогіки, що враховує віково-статеві 
особливості дітей, стан здоров'я, культивування атмосфери 
доброзичливості; методів контролю знань, що враховують віково-статеві 
особливості дітей, індивідуальний підхід, упровадження тестових форм; 
підвищення соціального статусу вчителя (оздоровчі програми, підвищення 
емоційної стійкості); дієвої психологічної допомоги учням і вчителям.  

Другий напрямок – підвищення функціональних можливостей 
організму школярів, стійкості їх  до стресу. Цей напрямок реалізується 
шляхом оздоровлення дітей і підлітків та підвищення їх функціональних 
резервів; підсилення ролі фізичного виховання у навчальному процесі; 
формування стійких стереотипів безпечної поведінки. 
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Одним із важливих критеріїв здоров’яформувального впливу 
педагогічних технологій та освітніх інновацій є пропаганда здорового 
способу життя. Виходячи з того, що здоровий спосіб життя — це 
діяльність, найбільш характерна, типова для конкретних умов, спрямована 
на збереження, поліпшення і зміцнення здоров'я, реалізація цього критерію 
здійснюється у двох головних напрямках: створення й розвиток факторів 
здоров’язбереження та подолання чинників ризику. 

Як підтверджують дослідження, ефективність формування здорового 
способу життя безпосередньо пов'язана з підвищенням залучення учня у 
здоров'язберігальний освітній процес, формуванням активної позиції щодо 
особистого здоров'я. У такому випадку процес може з повною підставою 
називатися освітнім, оскільки для вирішення зазначених завдань 
використовуються засоби й потенціал педагогіки і психології.  

Сьогодні ведеться активний пошук моделі, яка інтегрувала б у собі 
всі форми здоров’язбереження школярів в освітньому просторі. Водночас 
лише одними здоров’язберігальними і психотехнологіями питання про 
збереження та зміцнення здоров'я не вирішити. Необхідна також 
цілеспрямована робота з формування цінності здоров'я в структурі 
особистості учня.  

Висновки. Таким чином, розв’язання проблеми збереження і 
зміцнення здоров’я всіх учасників освітнього процесу в сучасних умовах 
інтенсифікації навчання можливе за умови 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.  

Перспективи подальших досліджень полягають у перевірці 
ефективності освітніх оздоровчих програм з урахуванням комплексної 
оцінки стану здоров’я сучасних школярів. 
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УДК 159.9 

Ольга Кушнір 
 

ФОРМУВАННЯ ОСОБЛИВИХ НЕТЕХНІЧНИХ ВМІНЬ ТА 
НАВИЧОК У МАЙБУТНІХ ПІЛОТІВ ЗАСОБАМИ ТЕОРЕТИЧНОЇ 

ПІДГОТОВКИ 
 

Висока аварійність у світовій цивільної авіації, пов’язана з недостатнім рівнем 
професійної надійності льотного складу, вимагає активізації зусиль щодо вдосконалення 
системи професійної підготовки майбутніх пілотів. Численні науково-практичні дослідження з 
різних аспектів проблеми професійної надійності до теперішнього часу не принесли бажаного 


