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The theoretical bases of formation of a healthy way of life are investigated in the article. The 

pedagogical aspects of health preservation are considered as a qualitative characteristic of the 

education system. Approaches to the definition of the concept of "health-saving technologies" are 

analyzed, which combine all the activities of the educational institution in the formation, 

preservation and strengthening of the health of students. The review is a task for the pedagogical 

collective on the formation of ideas about the healthy way of life of young people. The definition of 

"health", "health culture", "healthy lifestyle" is given. 

This study shows that the most important factors in the formation of a healthy lifestyle are 

education and enlightenment in their specific expression, a system of knowledge, skills and abilities 

aimed at preserving and strengthening health. This is also education - a long and difficult process 

of pedagogical influence on a person during development, the formation of personality, character, 

including the formation of an installation for a healthy lifestyle. From what will be inherent in a 

person from the earliest childhood, his world outlook, culture and way of life will largely depend on 

him. 

Key words: health, healthy way of life, learning young people, health-saving technologies, 

health culture. 

 

У статті досліджено теоретичні засади формування здорового способу життя. 

Розглядаються педагогічні аспекти здоров’язбереження, як якісна характеристика системи 

освіти. Аналізуються підходи до визначення поняття «здоров’язберігаючі технології», 

котрі об’єднують в собі всі напрями діяльності освітнього закладу щодо формування, 

збереження та зміцнення здоров’я учнівської молоді. Узагальнено завдання для педагогічного 

колективу щодо формування уявлень про здоровий спосіб життя молоді. Дається 

визначення поняття «здоров’я», «культура здоров’я», «здоровий спосіб життя». 

Дане дослідження показує те, що найважливішими факторами формування здорового 

способу життя є освіта і просвіта в їх конкретному вираженні, системі знань, навичок і 

умінь, спрямованих на збереження і зміцнення здоров’я. Це також і виховання – довгий і 

важкий процес педагогічного впливу на людину впродовж розвитку, становлення 

особистості, характеру, в тому числі формування настанови на здоровий спосіб життя. 
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Від того, що буде закладено в людині з самого раннього дитинства, багато в чому будуть 

залежати його світогляд, культура і спосіб життя. 

Ключові слова: здоров’я, здоровий спосіб життя, учнівська молодь, 

здоров’язберігаючі технології, культура здоров’я. 

 

Відродження України неможливе без формування культури безпеки життєдіяльності, 

залучення до здорового способу життя. Зміцнення української держави немислиме без 

формування здорової нації. Збереження здоров’я має бути стрижнем усієї навчально-

виховної системи в школах, позашкільних навчальних закладах, дитячих організаціях, 

складовою кожної навчальної дисципліни від першого класу до випускного, на студентській 

лаві та впродовж усього життя [9]. 

Здоров’я – один із основних чинників щастя, радості та повноцінного життя. Воно є не 

тільки особистим досягненням людини, а й суспільним багатством, одним із важливих 

чинників благополуччя і культурного рівня народу. А тому формування 

здоров’язбережувальної компетентності є одним із пріоритетних завдань в освітньому 

континуумі та визначає виховання людини в напрямку відповідального ставлення до 

власного здоров’я і здоров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності. 

В усіх ланках системи освіти закладаються основи для забезпечення і розвитку фізичного, 

психічного, соціального та духовного здоров’я кожного члена суспільства. 

Справді, ця найважливіша місія покладена на освіту, оскільки сьогодні, як ніколи, 

зростає роль освіти у підготовці учнівської і студентської молоді до самостійного життя у 

світі, де кількість надзвичайних ситуацій постійно зростає, екологічна ситуація 

погіршується. Життєво необхідно озброїти здобувачів освіти здоров’язбережувальною 

компетентністю і розумінням важливості збереження власного здоров’я. Молодь повинна 

знати про світ небезпек, який її оточує, мінімізувати можливий ризик. 

У реальному житті найчастіше жертвами нещасних випадків стають молоді люди. 

Іноді вони не знають елементарних правил поведінки. І разом із тим самі можуть створювати 

небезпечні ситуації. Щоб протистояти такому явищу в суспільстві, треба озброїти 

підростаюче покоління певним багажем знань, забезпечити сприятливі умови для життя, 

навчання, дозвілля [2]. 

Науковими дослідженнями встановлено, що стан здоров’я, у великій мірі, залежить від 

способу життя людини. В зв’язку з цим, у психолого-педагогічній і спеціальній літературі 

ведеться досить активна дискусія про визначення й обґрунтування такого способу життя, 

який би дав можливість максимально підвищити рівень здоров’я у дітей, молоді та дорослих. 

Питанню формування здорового способу життя дітей і молоді присвятили свої праці 

О. Вакуленко, В. Васильєв, Г. Голобородько, О. Дубогай, В. Зайцев, Н. Хоменко та ін. 

Сьогодні у цьому напрямку продовжують працювати вітчизняні та зарубіжні вчені, серед 

яких слід відзначити Г. Апанасенко, В. Войтенко, В. Куліков, І. Муравов, Л. Попова та інші 

дослідники. 

Здоров’я людей належить до числа глобальних проблем, які мають життєво важливе 

значення для всього людства. Саме тут загострення сьогоденних і майбутніх протиріч може 

призвести в перспективі до катастрофічних наслідків. Тому дана проблема залишається 

актуальною та знаходить своє розв’язання у дослідженнях різного рівня. 

Одне з важливих завдань сучасної школи – виховати фізично, морально, соціально, 

духовно здорову людину. Адже стан здоров’я населення України свідчить про існування 

реальної загрози вимирання нації. Справедливими є слова: «Гроші втратив – нічого не 

втратив, час втратив – багато втратив, здоров’я втратив – усе втратив». Чи інше: «Здоров’я – 

це ще не все, а все інше без нього – ніщо». 

Сьогодні майже 90 % дітей дошкільного віку, учнів і студентів мають відхилення у 

стані здоров’я. Тільки за останні 5 років на 41 % збільшилася кількість учнівської молоді, 

віднесеної за станом здоров’я до спеціальних медичних груп. На 60 % зросла кількість 

неповнолітніх, які вживають наркотики, палять, п’ють. 



Здоров’я – сукупність фізичних, духовних, соціальних якостей людини, що є основою 

її довголіття і необхідною умовою здійснення творчих планів, умовою високої 

працездатності, створення міцної сім’ї, народження та виховання дітей. 

Здоров’я людини – цікаве й складне явище. Воно завжди привертало і буде привертати 

увагу не лише дослідників, але й кожної людини. Це поняття таке давнє, що у всіх мовах 

світу є слово «здоров’я». 

Здоров’я – це висока працездатність, гарний настрій, упевненість у собі. Фізичне 

здоров’я дає гарне самопочуття, бадьорість, силу. Психічне здоров’я дарує спокій, чудовий 

настрій, доброту, веселість. Соціальне здоров’я забезпечує успішність у навчанні. Але ніщо з 

цього не дається задарма. Для того, щоб зберегти своє здоров’я, треба докладати неабияких 

зусиль. 

Стан здоров’я людини залежить на 20 % від спадковості, на 10 % від рівня розвитку 

медицини, на 20 % від стану довкілля, на 50 % від способу життя. Тому справедливими є 

слова: «Ваше здоров’я у ваших руках». Людина біологічно запрограмована на багато більше 

років життя, ніж відводить собі. І так ми чинимо над собою насильство щоденно. Люди 

давно переконалися, що на здоров’я впливає безліч чинників, і найголовніший з них – це 

спосіб життя [10]. 

Спосіб життя – це сукупність стійких форм життєдіяльності людини, які визначають 

її життєвий шлях. Це – сукупність її звичок. Якщо людина з дитинства, з молодих років 

постійно й наполегливо дбає про своє здоров’я, вона в основу своєї життєдіяльності закладає 

такі стійкі корисні звички, навички, поведінку, спосіб мислення, сприйняття оточуючих і 

себе, які й визначають основний її напрямок – шлях здоров’я. Вона обирає здоровий спосіб 

життя. 

Здоровий спосіб життя передбачає дотримання звичайного виконання певних 

правил, що забезпечують гармонійний розвиток, високу працездатність, духовну рівновагу 

та здоров’я людини. В основі здорового способу життя лежить індивідуальна система 

поведінки й звичок кожної окремої людини, що забезпечує їй потрібний рівень 

життєдіяльності й здорове довголіття. Здоровий спосіб життя – це практичні дії, спрямовані 

на запобігання захворювань, зміцнення всіх систем організму й поліпшення загального 

самопочуття людини. 

Основні механізми формування здорового способу життя – створення умов для 

окремих осіб, груп людей, громад позитивно впливати на проблеми здоров’я. Результатом 

сформованості здорового способу життя є культура здоров’я. З одного боку – це 

інтегративна якість особистості, з іншого – це показник її вихованості. 

Культуру здоров’я ми розглядаємо як невід’ємну складову загальної культури 

особистості, що забезпечує певний рівень знань, умінь і навичок з питань формування, 

відтворення, зміцнення здоров’я та характеризується високим рівнем культури поведінки 

стосовно власного здоров’я та здоров’я оточуючих. 

Отже, від рівня культури здоров’я людини залежить збереження і відтворення її 

власного здоров’я. Культура здоров’я включає не тільки певну систему знань про здоров’я, а 

й відповідну поведінку щодо його збереження і зміцнення. Тому культура здоров’я входить 

до системи найважливіших людських цінностей. 

Ми виділяємо три підходи до аксіологічного аспекту культури здоров’я: як до 

психологічної проблеми, як до педагогічної і як до соціальної.  

Психологічними аспектами виступають мотиви, стимули, потреби, інтереси, ціннісні 

орієнтації, поведінка. 

Як педагогічна проблема, цінність культури здоров’я є об’єктом громадянського 

виховання, а саме – способом організації життєдіяльності особистості, значущістю і 

актуальністю цієї проблеми у контексті здорового способу життя. 

Культура здоров’я, як соціальна проблема, виступає як фактор культурного засвоєння 

дійсності і стосується відчуттів, емоцій, ідей, є найважливішим елементом загальної 

культури, сферою духовної діяльності людини, моральної свідомості, оцінок [8]. 



Світова наука розробила цілісний погляд на здоров’я як феномен, який інтегрує 

принаймні чотири його сфери або складові – фізичну, психічну (розумову), соціальну 

(суспільну) і духовну. Всі ці складові невід’ємні одна від одної, вони тісно взаємопов’язані і 

саме разом, у сукупності визначають стан здоров’я людини. Для зручності вивчення, 

полегшення методології дослідження феномена здоров’я наука диференціює поняття 

фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я. Цей принцип диференціації був 

закладений у групування індикаторів опитування з урахуванням змісту кожної сфери. 

До сфери фізичного здоров’я включають такі чинники, як індивідуальні особливості 

анатомічної будови тіла, перебігу фізіологічних функцій організму в різних умовах спокою, 

руху, довкілля, генетичної спадщини, рівня фізичного розвитку органів і систем організму. 

До сфери психічного здоров’я відносять індивідуальні особливості психічних процесів 

і властивостей людини, наприклад збудженість, емоційність, чутливість. Психічне життя 

індивіда складається з потреб, інтересів, мотивів, стимулів, установок, цілей, уявлень, 

почуттів тощо. Психічне здоров’я пов’язано з особливостями мислення, характеру, 

здібностей. Всі ці складові і чинники обумовлюють особливості індивідуальних реакцій на 

однакові життєві ситуації, вірогідність стресів, афектів. 

Духовне здоров’я залежить від духовного світу особистості, зокрема складових 

духовної культури людства – освіти, науки, мистецтва, релігії, моралі, етики. Свідомість 

людини, її ментальність, життєва самоідентифікація, ставлення до сенсу життя, оцінка 

реалізації власних здібностей і можливостей у контексті власних ідеалів і світогляду – все це 

обумовлює стан духовного здоров’я індивіда. 

Соціальне здоров’я пов’язано з економічними чинниками, стосунками індивіда зі 

структурними одиницями соціуму – сім’єю, організаціями, з якими створюються соціальні 

зв’язки, праця, відпочинок, побут, соціальний захист, охорона здоров’я, безпека існування 

тощо. Впливають міжетнічні стосунки, вагомість різниці у прибутках різних соціальних 

прошарків суспільства, рівень матеріального виробництва, техніки і технологій, їх 

суперечливий вплив на здоров’я взагалі. Ці чинники і складові створюють відчуття 

соціальної захищеності (або незахищеності), що суттєво позначається на здоров’ї людини. У 

загальному вигляді соціальне здоров’я детерміноване характером і рівнем розвитку головних 

сфер суспільного життя в певному середовищі – економічної, політичної, соціальної, 

духовної. 

Зрозуміло, що у реальному житті всі чотири складових – соціальна, духовна, фізична, 

психічна, і діють одночасно і їх інтегрований вплив визначає стан здоров’я людини як 

цілісного складного феномена [4]. 

В основі здорового способу життя лежать такі принципи: 

- раціональне харчування; 

- оптимальний руховий режим; 

- загартування організму; 

- особиста гігієна; 

- відсутність шкідливих звичок; 

- позитивні емоції; 

- інтелектуальний розвиток; 

- моральний і духовний розвиток; 

- формування і розвиток вольових якостей [10]. 

Найбільш руйнівний вплив на стан здоров’я молоді чинять шкідливі звички. Сьогодні 

в країні спостерігається  тенденція до збільшення проявів негативної поведінки серед дітей 

та молоді, прилучення до нікотину, алкоголю, вживання наркотиків, ранні сексуальні 

зв’язки, рання вагітність дівчат-підлітків. Усе це різко погіршує стан фізичного і психічного 

здоров’я підлітків. 

У дітей і молоді розвиваються агресивність, невдоволеність, почуття заниженої 

самооцінки, що нерідко спричинює конфлікти з однолітками, вчителями, батьками.  



Вибір способу поведінки у молодої людини існував завжди, але сьогодні в умовах 

вільної пропаганди алкоголю, тютюну, поширення ВІЛ/СНІДу та наркоманії цей вибір 

зробити непросто і часто він робиться не на користь здоров’я. 

Вирішення цієї проблеми є одним із пріоритетних завдань нового етапу реформування 

освіти в Україні. Виправити ситуацію можна комплексом заходів, серед яких належне місце 

посідають заходи системи загальної середньої освіти. Передусім йдеться про збереження та 

зміцнення здоров’я учнів, формування мотивації на ведення здорового способу життя в 

навчально-виховному процесі школи. 

Найбільш прийнятною для впровадження у навчальному закладі є така структура 

реалізації мотивів до здорового способу життя, культури здоров’я: 

- зосередження уваги дітей і молоді на особистісному та соціальному значенні 

здоров’я і культури здоров’я; 

- отримання інформації про здоров’я й експрес-оцінка функціонального стану та 

рухових можливостей організму. Діагностування здоров’я з метою виявлення його 

фізичного, психічного, соціального та духовного рівнів; 

- вибір мотивів усвідомлення потреби у здоровому способі життя, культурі здоров’я; 

- вибір рішення (постановка мети) [7]. 

Все це можливо лише за умови впровадження здоров’язберігаючих технологій у 

навчально-виховний процес школи. Технологія – це системний метод створення, 

застосування знань із урахуванням технологічних і людських ресурсів та їхнього 

взаємовпливу, що має на меті оптимізувати форми освіти. 

Сучасна освіта характеризується широким впровадженням технологічного підходу. І 

це є об’єктивним процесом, новим етапом в еволюції освіти, на якому будуть переглянуті 

підходи до супроводу і забезпечення процесу природного розвитку молоді. 

Поняття «технологія» в педагогіку прийшло з виробництва, де визначається як 

сукупність різних елементів, зокрема прийомів, операцій, дій, процесів та їхню 

послідовність, тобто це своєрідна майстерність людини. Таким чином «технологія» виступає 

як алгоритм за допомогою якого отримується запланований результат. 

За визначенням ЮНЕСКО, педагогічна технологія – це системний метод створення, 

застосування і визначення всього процесу викладання і засвоєння знань з урахуванням 

технічних і людських ресурсів і їх взаємодії, що своїм завданням вважає оптимізацію форм 

освіти. 

Будь яка педагогічна технологія має відповідати основним критеріям технологічності: 

концептуальності, системності, керованості, ефективності, відтворюваності. 

Однак, необхідно розуміння, що нова якість освіти, яка забезпечила б розвиток 

сучасного суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов організації 

такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить здоров’ю дітей і молоді, буде 

спрямований на збереження, зміцнення і формування здоров’я учасників навчально-

виховного процесу. А це вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів в освіті і 

виховання на основі здоров’язбереження. 

Технології педагогічні – комплексний, інтегрований процес, який включає людей, ідеї, 

засоби і методи організації діяльності для реалізації проблем, що охоплюють основні аспекти 

навчання і виховання. 

Технологія виховна – обґрунтований вибір характеру операційного впливу під час 

взаємоспілкування вчителя з дітьми, з метою максимального розвитку особистості як 

суб’єкта; як система знань, необхідних вчителеві для реалізації стратегій, тактики, процедури 

виховання. 

Технологія соціальна – упорядкована система процедур та операцій, за допомогою 

яких реалізується певний соціальний проект або конкретна цілеспрямована ідея 

перетворення (реорганізації, модернізації або вдосконалення) соціальної роботи.  



Технологія превентивної роботи – сукупність прийомів, методів і впливів, які 

застосовуються педагогами, психологами, соціальними, медичними працівниками, 

правоохоронними органами з метою досягнення успіху превентивного виховання. 

Технології інтерактивні – це взаємодія партнерів, у спілкуванні яких інтерпретується 

ситуація і конструюються особистісні дії. 

Технології навчання спрямовані на підвищення рівня знань, умінь і навичок протидії 

негативним явищам і формування відповідальної поведінки. 

Поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності 

загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я молоді. 

Під здоров’язберігаючими технологіями розуміється: 

- сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, 

адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

- оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, 

індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

- повноцінний і раціонально організований руховий режим. 

Слід зазначити, що впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано 

з використанням медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-

оздоровчих), соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та 

технологій забезпечення безпеки життєдіяльності. 

Сутність здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій постає в комплексній 

оцінці умов виховання і навчання, які дозволяють зберігати наявний стан учнів, формувати 

більш високий рівень їхнього здоров’я, навичок здорового способу життя, здійснювати 

моніторинг показників індивідуального розвитку, прогнозувати можливі зміни здоров’я і 

проводити відповідні психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітаційні заходи з метою 

забезпечення успішності навчальної діяльності та її мінімальної фізіологічної «вартості», 

поліпшення якості життя суб’єктів освітнього середовища [1]. 

Аналіз класифікацій існуючих здоров’язберігаючих технологій дає можливість виокремити 

такі типи: 

- здоров’язберігаючі – технології, що створюють безпечні умови для перебування, 

навчання та праці в школі та ті, що вирішують завдання раціональної організації виховного 

процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), 

відповідність навчального та фізичного навантажень можливостям дитини; 

- оздоровчі – технології, спрямовані на вирішення завдань зміцнення фізичного 

здоров’я учнів, підвищення потенціалу (ресурсів) здоров’я: фізична підготовка, фізіотерапія, 

аромотерапія, загартування, гімнастика, масаж, фітотерапія, музична терапія; 

- технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих навичок 

(керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика травматизму та 

зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання. Ці технології реалізуються 

завдяки включенню відповідних тем до предметів загально-навчального циклу, введення до 

варіативної частини навчального плану нових предметів, організації факультативного 

навчання та додаткової освіти; 

- виховання культури здоров’я – виховання в молоді особистісних якостей, які 

сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про здоров’я як цінність, 

посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, підвищенню відповідальності за 

особисте здоров’я, здоров’я родини [3]. 

Отже, здоров’язберігаючі технології реалізуються через такі напрями освітньо-

виховної діяльності: 

- створення умов для зміцнення здоров’я школярів та їхнього гармонійного розвитку; 

- організацію навчально-виховного процесу з урахуванням його психологічного та 

фізіологічного впливу на організм учня; 

- розробку і реалізацію навчальних програм із формування культури здоров’я і 

профілактики шкідливих звичок; 



- корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу оздоровчих і 

медичних заходів; 

- медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного 

розвитку школярів; 

- функціонування служби психологічної допомоги вчителям і учням щодо подолання 

стресів, тривожності; гуманного підходу до кожного учня, формування доброзичливих і 

справедливих відносин у колективі; 

- контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-

виховного процесу; нормування навчального навантаження і профілактики стомлюваності 

учнів; 

- організацію збалансованого харчування учнів у школі [5]. 

Ми навели одну з деяких запропонованих науковцями класифікацій здоров’язберігаючих 

освітніх технологій. Однак слід зазначити, що поняття «здоров’язберігаюча» можна віднести до 

будь-якої педагогічної технології, яка в процесі реалізації створює необхідні умови для 

збереження здоров’я основних суб’єктів освітнього процесу – учнів та вчителів. І саме головне, що 

будь-яка педагогічна технологія має бути здоров’язберігаючою. 

Знання, володіння і застосування здоров’язберігаючих технологій є важливою складовою 

професійної компетентності сучасного педагога. Учителі у тісному взаємозв’язку з молоддю, 

батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та 

соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, 

спроможні створити здоров’язберігаюче освітнє середовище. 

Педагог у сучасному суспільстві часто має більшу можливість впливати на підлітка, 

ніж батьки. Це зумовлено зайнятістю батьків, обмеженістю в спілкуванні із-за відсутності 

вільного часу й спеціальних знань. Таким чином, все більше вчителі стають відповідальними 

за здоров’я дітей. 

Ефективність процесу виховання в підлітків здорового способу життя залежить від 

педагогічних умов:  

- гуманізації навчально-виховного процесу в школі, що полягає у визнанні учня та 

його прав на вибір видів фізкультурно-оздоровчої діяльності; 

- здійснення особистісно орієнтованого підходу; 

- дотримання принципу природовідповідності, урахування типологічних, вікових і 

статевих особливостей школярів; 

- здійснення навчально-виховного процесу на засадах діагностичного підходу, який 

передбачає вивчення рівнів пізнавальної активності, навченості, фізичного розвитку, 

здатності до навчання й самовдосконалення; 

- інтегрованого підходу, взаємопроникнення й взаємодоповнення освітніх ланок за 

змістом і педагогічними технологіями, що сприяє формуванню в підлітків цілісного 

уявлення про фізичну культуру особистості, здоров’я та здоровий спосіб життя; 

- здійснення диференційованого підходу до процесу формування знань; 

- забезпечення взаємозв’язку і синтезу процесів навчання й учіння, виховання і 

самовиховання, розвитку і саморозвитку; 

- упровадження нових технологій виховання, сучасних підходів до підбору засобів, 

методів і способів організації діяльності школярів на засадах здорового способу життя; 

- оптимального поєднання методів виховання здорового способу життя з впливом на 

свідомість, почуття й волю школярів; 

- цілеспрямованого формування в підлітків знань і умінь самопізнання, саморозвитку 

й підвищення резервів свого здоров’я засобами фізичної культури;  

- дотримання єдності й наступності педагогічних вимог, впливів і оцінок у процесі 

формування здорового способу життя підлітків. 

Таким чином, головними профілактичними напрямами є гуманізація системи 

навчання й виховання, що дасть змогу реалізуватися кожній дитині, а також просвітницька 



робота серед батьків, покликана попередити негармонійні типи виховання. Звичайно, у 

формуванні поведінки відіграють роль і фактори спадковості та стану здоров’я. 

Освітній процес, який забезпечує впорядковане формування здорового способу життя, 

а також розвиток інших якостей людини, сукупність яких у вирішальній мірі й визначає її 

психічну й фізичну дієздатність, надає індивідуальному розвитку риси цілеспрямованого 

процесу та є основним у залученні особи до здорового способу життя. Головні завдання 

такого підходу в організації освітнього процесу полягають у тому, щоб: зробити досягненням 

кожної людини базові знання загального та науково-практичного характеру, накопичені у 

сфері здорового способу життя; забезпечити раціональне формування індивідуальних умінь і 

навичок у сфері здорового способу життя, довести їх до необхідного ступеня 

досконалості [7]. 

Загалом процес навчання в умовах здоров’язберігаючої педагогіки складається з трьох 

етапів, які відрізняються один від одного як специфічними завданнями, так і особливостями 

методики. 

I етап початкового ознайомлення з основними поняттями та уявленнями. 

Мета цього етапу – сформувати в учнів елементарні уявлення про основні поняття 

здорового способу життя, досягти виконання елементарних правил здоров’язбереження, 

створити мотивацію на ведення здорового способу життя. 

II етап поглибленого вивчення. 

Мета – сформувати повноцінне  розуміння основ здорового способу життя. 

Досягти свідомого виконання елементарних правил збереження та зміцнення здоров’я, 

сформувати практичні знання, уміння і навички, необхідні в повсякденному житті. 

III етап – закріплення знань, умінь та навичок збереження та зміцнення здоров’я та 

їх подальшого вдосконалення. 

Мета – сформувати навички збереження здоров’я у повсякденному житті. Досягти 

стабільності та автоматизму при дотриманні правил збереження здоров’я, забезпечити 

варіативне дотримання правил здорового способу життя залежно від конкретних практичних 

умов. 

Ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення 

учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції 

щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. 

Основні вимоги до організації та проведення уроків із використанням 

здоров’язберігаючих технологій: 

- забезпечення відповідності навчальної аудиторії санітарно-гігієнічним нормам 

(дотримання чистоти, оптимального природного і штучного освітлення, мікроклімату); 

- створення на уроках доброзичливої, комфортної психологічної атмосфери, 

взаєморозуміння між школярами і вчителями, що допомагає налагодити гармонійні стосунки 

з оточенням і самим собою. Така обстановка сприяє формуванню позитивної мотиваційної 

діяльності; 

- забезпечення навчальних програм валеологічним змістом. Важливо формувати 

культуру здоров’я учнів на кожному уроці; 

- забезпечення умов рухової активності учнів. Ігрова діяльність, фізкультхвилинки, 

психологічні прийоми дають школярам змогу змінити діяльність із розумової на фізичну; 

- робота з літературою про зміцнення здоров’я, розвиток інформаційних умінь учнів; 

- використання на уроках гумору для зменшення психологічного напруження 

водночас допомагає знизити стомлюваність і запобігає стресам; 

- застосування на уроках живопису, музики, художнього слова та інших видів 

мистецтва сприяє гармонізації психічної діяльності; 

- толерантне спілкування на уроці забезпечує шанобливе ставлення до будь-якої 

думки учнів, здійснюється спільний пошук правильних відповідей на обговорювані питання; 

- гуманістична спрямованість контрольно-оцінювальної діяльності вчителя; 



- особистий внесок учителя у збереження власного здоров’я, дотримання ним 

здорового способу життя, що є прикладом для наслідування учнями. 

Отже, необхідно створювати такі умови, щоб кожен учень повірив у свої сили, 

можливості, отримав задоволення від інтелектуального напруження і перемоги над собою. 

Доведено, що зазначені прийоми педагогічної діяльності формують у свідомості школярів 

упевненість в успіху, запобігають стресам і створюють психологічний комфорт. 

Інтенсивна раціональна робота з упровадження здоров’язберігаючих методик у процес 

освіти та виховання школярів на уроках і в позаурочній діяльності спрямована на 

формування культури здоров’я учнів і є творчим виявом діяльності вчителя. 

Орієнтація учнів на здоровий спосіб життя – багатоетапний, постійний, безперервний 

виховний процес у навчальний і позаурочний час із залученням державних і громадських 

організацій. Педагогічна стратегія формування культури здоров’я має сприяти самостійному 

виробленню переконань учнів на основі здобутих знань і досвіду. Завдяки переконанням 

створюються спочатку стійка мотивація до здорового способу життя, а потім готовність до 

збереження та зміцнення свого здоров’я. На відміну від загальноприйнятої схеми «знання – 

уміння – навички» ця поведінкова система мобільна, динамічна і дуже легко вписується у 

програму здорового способу життя впродовж усього життя людини. 

На сучасному етапі зростає роль учителя, оскільки від нього значною мірою залежить 

здоров’я підростаючого покоління, а це в свою чергу залежить від того, наскільки 

здоров’язберігаючими є освітні технології, які впроваджує педагог. Стрижнем усієї 

педагогічної роботи є ставлення вчителя до збереження та зміцнення здоров’я у школярів і 

формування у них позитивної мотивації щодо здорового способу життя. Саме від вчителя 

залежить, чи впаде зерно турботи про своє здоров’я в душу дитини. І як зробити так, щоб це 

зерно проросло та в майбутньому дало щедрий врожай. 

Для ефективного впровадження в педагогічну практику ідей здоров’язбереження 

необхідне рішення трьох проблем, а саме: 

- зміна ставлення вчителя до учнів. Педагог повинен повністю приймати учня таким, 

яким він є, і на цій основі намагатися зрозуміти, які його особливості, схильності, вміння та 

здібності, який можливий шлях розвитку; 

- зміна світогляду вчителя, його ставлення до себе, свого життєвого досвіду в бік 

усвідомлення власних почуттів, переживань з позиції проблем здоров’язбереження; 

- зміна ставлення вчителя до завдань навчального процесу педагогіки оздоровлення, 

яка передбачає не тільки досягнення дидактичних цілей, а й розвиток учнів із максимально 

збереженим здоров’ям [6]. 

Ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення 

учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції 

щодо зміцнення і збереження власного здоров’я. 

Отже, на сучасному етапі особливо важливим є використання найраціональніших 

підходів до навчання дітей у школі, що забезпечують збереження їхнього здоров’я. Тільки 

формування культури здоров’я учнівської молоді на індивідуальній основі із застосуванням 

здоров’язберігаючих технологій допоможе забезпечити високі показники здоров’я 

підростаючого покоління, що має велике національне значення. 

Але особлива відповідальність в оздоровчому процесі відводиться освітній системі, 

яка повинна зробити навчально-виховний процес здоров’язберігаючим. 

Тому сучасний урок має бути здоров’язберігаючим, здоров’яформуючим, 

здоров’язміцнюючим, спрямованим на формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя, учити культури здоров’я на засадах розвитку життєвих навичок. 
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