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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧЕ ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ УЧНІВ 

 

У статті висвітлено роль школи у збереженні і зміцненні здоров’я учнів. 

Проведений аналіз освітнього середовища учнів показав, що зазначені 

технології, маючи певні переваги над традиційними формами освіти, 

забезпечують психолого-педагогічні умови розвитку особистості, 

оптимізують соціальну адаптацію та пропонують високий рівень підготовки. 
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The article highlights the role of the school in preserving and strengthening the 

health of students. The analysis of the educational environment of students showed 

that these technologies, having certain advantages over traditional forms of 

education, provide psychological and pedagogical conditions for the development of 

the individual, optimize social adaptation and offer a high level of preparation. 
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Одним із найшкідливіших чинників для здоров’я учнів є загальна 

стресогенна система організації освітнього процесу. Дослідження психологів 

свідчать, що рівень негативних емоцій школярів значно перевищує норму. 

Майже 60% учнів постійно відчувають навчальний стрес, що робить показники 

психологічного та фізичного здоров’я доволі низькими, погіршує успішність 

учнів, дисципліну, посилює стан тривожності. Усе це змушує акцентувати 

увагу на проблемі негативних наслідків навчання, які впливають на здоров’я, 

особливо під час інтенсивних змін у сфері освіти [1]. 

Будучи цілісним соціально-психологічним явищем, здоров’я учнів школи 

представляється комплексним критерієм якості сучасної освіти. Науковцями 



доведено, що здоров’я та навчання взаємопов’язані і взаємообумовлені. Чим 

міцніше здоров’я учнів, тим продуктивніше навчання, і, отже, чим вище 

активність і протистояння можливій негативній дії ззовні, тим успішніше 

протікає адаптація до умов середовища. Підготувати учнів до самостійного 

життя – це означає сформувати у них адекватні механізми фізіологічної, 

психологічної, соціальної адаптації до навколишньої дійсності, готовність до 

самостійної позитивної життєдіяльності. 

Головною умовою навчання та виховання у дітей мотивації на здоров’я і 

здоровий спосіб життя ми бачимо в регулярному вихованні відповідної 

культури здоров’я з раннього дитячого віку. 

Система навчання, з одного боку, може стати джерелом факторів ризику, 

що негативно впливають на здоров’я школярів, з другого боку, за умови 

правильної організації навчального процесу навчальний заклад має потенційні 

можливості для подолання наслідків такого впливу. Це зумовлює потребу 

формування такого освітнього середовища, де було б ураховано всі труднощі 

процесу навчання, а також запропоновано кваліфіковану педагогічну 

підтримку. 

Аналіз психолого-педагогічної та спеціальної літератури щодо проблеми 

подолання наслідків навчальних факторів ризику (негативних наслідків у 

розвитку та здоров’ї учнів під час засвоєння нових знань і форм поведінки, 

необхідних для освітньої діяльності) підтверджує відсутність у навчальних 

закладах комплексу практичних заходів для збереження та зміцнення здоров’я 

дітей, недостатню підготовку педагогів для розв’язання зазначеної проблеми. 

Ризик виникає і як результат неадекватної оцінки педагогом власних 

професійних можливостей, а також використання технологій, які погіршують 

стан здоров’я школярів. Іншими чинниками ризику, які негативно відбиваються 

на здоров’ї дітей, є: нераціональна організація навчального процесу; 

невідповідність навчального навантаження психофізіологічним, віковим 

можливостям учнів; низький рівень володіння педагогічними працівниками 

комплексом практичних заходів для створення системи заходів щодо охорони 



та зміцнення здоров’я учнів під час навчально-виховного процесу. Численні 

інновації (завдяки правильному вибору стратегій навчання та виховання, 

відбору навчальних програм, індивідуальному стилю професійної діяльності) 

сприяють запобіганню негативного впливу на стан здоров’я дітей [2]. 

Для подолання таких негативних факторів у навчально-виховному процесі 

необхідно впроваджувати системи, що враховували б найважливіші 

характеристики освітнього середовища та умови життя дитини, тобто, 

здоров’язберігаючі технології, принципами яких повинні бути: 

- Принцип не нанесення шкоди. 

- Принцип пріоритету дієвої турботи про здоров’я учнів і педагогів (тобто 

що все відбувається в освітній установі – від розробки планів програм до 

перевірки їх виконання, включаючи проведення уроків, змін, організацію 

позакласної діяльності учнів, підготовку педагогічних кадрів, роботу з 

батьками і ін. оцінюється з позиції впливу на психофізіологічний стан і 

здоров’я учнів і вчителів. Проводиться моніторинг здоров’я учнів фізичного, 

психологічного, духовно-етичного). 

- Принцип триєдиного уявлення про здоров’я (єдність фізичного, 

психічного і духовно-етичного здоров’я). 

- Принцип безперервності і спадкоємності (здоров’язберігаюча робота 

проводиться в школі щодня та на кожному уроці з обов’язковим обліком того, 

що вже було зроблене раніше в рамках організаційних заходів і безпосередньо в 

навчально-виховній роботі). 

- Принцип суб’єкт-суб’єктного взаємовідношення з учнями (питання 

здоров’я включені в зміст навчальних програм, забезпечений 

здоров’язберігаючий характер (результат) проведення процесу навчання). 

Педагоги забезпечують здоров’язберігаючі умови освітнього процесу та сам 

учень допомагає їм у рішенні цієї загальної задачі. В учнів вихована 

відповідальність за своє здоров’я. До кожного учня здійснюється 

індивідуальний підхід. 

- Принцип відповідності свідомості та організація навчання віковим 



особливостям учнів. Відповідність об’єму навчального навантаження та рівня 

складності матеріалу, який вивчається, індивідуальним можливостям учнів. У 

школі дотримуються комплексного міждисциплінарного підходу як основи 

ефективної роботи з охорони здоров’я людини. Між педагогами, психологами, 

медичними працівниками узгоджена взаємодія. Пріоритет позитивних дій над 

негативними (заборонами). Пріоритет активних методів навчання. 

- Принцип поєднання охоронної та тренуючої стратеги. Таким чином, для 

учнів створений такий рівень навчального навантаження, який (при обліку 

індивідуальних особливостей і можливостей кожного учня) відповідає 

тренуючому режиму, таким чином є охоронним (ощадним), нижче стомливого. 

Для кожного учня складений оптимальний рівень навантаження. 

- Принцип формування відповідальності учнів за своє здоров’я. У дитини 

сформовано відчуття відповідальності за своє здоров’я. Здійснюється принцип 

контролю за батьками. Тобто отримання зворотного зв’язку реалізований як у 

всій школі (проведення діагностики, моніторинг здоров’я), так і кожного 

вчителя, в його індивідуальній педагогічній технології. 

Тобто, в школі повинні бути вирішені проблеми, пов’язані зі здоров’ям 

учнів: 

- зняття перевантажень школярів, які приводять їх до стану перевтоми; 

- організація фізичної активності учнів, профілактика; 

- організація правильного харчування учнів під час їх перебування в школі; 

- попередження шкідливої дії чинників, які впливають на здоров’я учнів та 

безпосередньо пов’язаних з освітнім процесом (профілактика шкільних 

хвороб); 

- охорона та зміцнення психічного здоров’я учнів (попередження шкільних 

стресів, розповсюдження серед учнів шкідливих звичок, залежностей); 

- формування культури здоров’я учнів та компетентності педагогів у 

питаннях здоров’я та здоров’язберігаючих технологій; 

- організація співпраці з батьками учнів з питань збереження та зміцнення 

здоров’я їх дітей [3]. 



Отже, модернізація освітньої галузі, що відбувається в державі, має на меті 

створення умов для особистісного розвитку та самореалізації кожного 

громадянина України. Одним із шляхів досягнення цієї мети є навчання учнів 

відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх 

оточують, як до найвищої цінності, формування через освіту здорового способу 

життя. Вироблення належного ставлення до свого здоров’я є важливою умовою 

оздоровлення суспільства. І здійснювати його важливо зі школи, бо це єдина 

структура, через яку «проходить» усе населення країни, а навчально-виховний 

процес – систематизований процес, за допомогою якого можливо формувати 

мотивацію на здоровий спосіб життя. Тому роль школи у збереженні і 

зміцненні здоров’я визначальна. 
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