
ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В 

НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ПРИ ВИВЧЕННІ ФАХОВИХ ДИСЦИПЛІН ІЗ 

ОХОРОНИ ПРАЦІ 

 

Каменська І., 

кандидат сільськогосподарських наук, 

доцент кафедри теорії та методики професійної підготовки, 

Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 

Григорія Сковороди, 

вул. Сухомлинського, 30, м. Переяслав, Київська обл., 08401, Україна 

 

INTRODUCTION OF HEALTH-SAVING TECHNOLOGIES IN THE 

EDUCATIONAL PROCESS IN THE STUDY OF PROFESSIONAL 

DISCIPLINES ON LABOR PROTECTION 

 

Kamenska I., 

PhD in Agricultural Sciences, Assistant Professor of the Department of theory 

and training methodology 

Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii Skovoroda State Pedagogical University, 

Ukraine 

30, Sukhomlynskyi Str., Pereiaslav, Kyiv Reg., Ukraine, 08401 

е-mail: ikamenskay1@gmail.com 

 

Здоров’я нам дано природою від народження. Та ми маємо не тільки 

отримати його, але й максимально зберегти, в процесі життєвої діяльності.  

Зміст здорового способу життя студентів має деякі особливості та 

відображає результат поширення індивідуального або групового стилю 

поведінки, спілкування, організації життєдіяльності, закріплених у вигляді 

зразків до рівня традиційного. Основними елементами здорового способу 

життя студентів є: дотримання режиму праці та відпочинку; дотримання 

mailto:ikamenskay1@gmail.com


режиму харчування і сну; дотримання гігієнічних вимог; організація 

індивідуального доцільного режиму рухової активності; відмова від шкідливих 

звичок; культура міжособистісного спілкування; змістовне дозвілля [12]. 

В умовах сьогодення все більш актуально постає питання про збереження 

життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової та навчальної 

діяльності [5, 6]. 

Здоров’я – це фундаментальна ланка у житті кожної людини, яка 

безпосередньо відображається на її буття, благополуччя, психічне та емоційне 

самопочуття [2]. 

Визначень здоров’я існує дуже багато, і кожен може трактувати його по-

своєму. Але загальноприйняте поняття про здоров’я відомо нам ще зі школи: 

здоров’я – це стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, 

а не лише відсутність хвороб або фізичних вад [10]. 

Модернізації освіти в умовах сучасних глобалізаційних процесів, 

підкреслює пріоритетність збереження здоров’я суб’єктів освітнього процесу та 

впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний процес при 

вивченні фахових дисциплін в системі підготовки майбутніх педагогів 

професійного навчання. Відповідно, потрібно запроваджувати нові підходи, 

спрямовані на здоров’язбереження сучасного студента в закладах вищої освіти. 

Впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальний процес 

проявляється в здоров’язберігаючій діяльності яка спрямована на збереження 

здоров’я студентів та здоров’я учнів у їх майбутній професійній діяльності, що 

визначає актуальність дослідження на соціально-педагогічному рівні.  

На науково-методичному рівні – актуальність дослідження пов’язана з 

тим, що при підготовці педагога професійного навчання в умовах модернізації 

освіти та досягнень науково-технічного процесу є можливість використовувати 

сучасні інформаційні технології, які дозволяють розширити різновид засобів, 

методів навчання, які сприяють інтенсифікації процесу навчання в цілому та 

зокрема, у впровадженні здоров’язберігаючих технологій в начальний процес 

на достатньому рівні. Крім того, в закладах освіти використовують в основному 



традиційні методи і засоби навчання, які не в повній мірі відповідають 

принципу наочності й поінформованості, недостатньо забезпечують необхідний 

рівень сформованості здоров’язберігаючих знань і умінь студентів. Це 

пов’язано з недостатнім рівнем сформованості здоров’язберігаючої компетенції 

викладачів та з їх непідготовленістю до використання здоров’язберігаючих 

технологій в процесі навчання. 

В умовах сучасності, все більш актуально постає питання про збереження 

життя, здоров’я та працездатності людини у процесі трудової та навчальної 

діяльності. Проблема впровадження здоров’язберігаючих технологій в 

навчальний процес останнім часом набула статусу пріоритетного напряму. 

Сучасним закладам освіти належить вирішальна роль, щодо правильної 

організації розумової діяльності дітей та молоді. 

Актуальність дослідження дозволила визначити мету статті – теоретично 

обґрунтувати проблему впровадження у навчальний процес 

здоров’язберігаючих технологій, спрямованих на формування, збереження та 

зміцнення здоров’я студентської молоді, при вивченні фахових дисциплін із 

охорони праці. 

Аналіз літературних джерел із досліджуваної проблеми свідчить, що 

здоров’язберігаючі технології є предметом вивчення багатьох науковців 

сучасності (Коцур Н.І., Бокшиц О., Глоба О., Нікітюк Н., Переворська О., 

Кобзєва І., Козлова О., Савінова К., Ващенко О., Гузь В., Жейнова С., Киричок 

Л., Грищенко В., Палічук Ю., Курилюк Ю. та ін.. ).  

Проте, проблема впровадження здоров’язберігаючих технологій в 

навчально-виховний процес при вивчення фахових дисциплін із охорони праці 

залишається мало дослідженою та набуває в наш час особливої актуальності.  

Сьогодні, система освіти є однією з найважливіших сфер для розвитку 

майбутнього суспільства. Сучасні заклади вищої освіти стоять перед 

глобальними проблемами щодо впровадження в навчальний процес 

здоров’язберігаючих технологій. Стрімкий розвиток сучасного суспільства 



впливає на розумовий розвиток сучасного студента, який є активним учасником 

створення інформації та нових ідей. 

Освітній процес у закладах вищої освіти ґрунтується на активній 

розумовій діяльності студентської молоді. Розумова діяльність – це аналітико-

синтетична діяльності мозку, яка є основою процесу засвоєння знань, синтезу 

та узагальнення [5].  

Г. Мешко [9] зазначає, що під час навчальної праці працездатність 

студента залежить від наступних чинників: 

1) внутрішніх умов (інтелектуальні здібності, особливості волі, ступінь 

тренованості, стан здоров'я, сила волі); 

2) зовнішніх умов (атмосфера у закладі вищої освіти, організація робочого 

місця, режим праці і відпочинку, мікроклімат у групі); 

3) рівня організації праці (плановість у роботі, дотримання певного 

режиму, рівень затрачених зусиль для досягнення результату); 

4) обсягу розумового навантаження. 

Рівень працездатності студентів різний і залежить від їх індивідуальних 

особливостей. Однак праця має загальні, науково обґрунтовані закономірності і 

є величиною змінною, тобто розвивається за певними етапами. 

На першому етапі студент повинен звикнути до конкретного виду роботи. 

Особливістю цього етапу є те, що протягом перших хвилин аудиторної чи 

позааудиторної роботи він налаштовується на розумову працю, на певний ритм 

роботи. На другому етапі розумова працездатність організму людини досягає 

максимальної точки і зберігається на цьому рівні протягом певного часу. На 

третьому етапі високий рівень працездатності починає поступово 

знижуватися, настає фаза стомлення. Четвертий етап – фаза крайньої 

перевтоми або пригнічення, коли розумова діяльність не лише спадає, а й 

викликає у людини негативні емоції. 

Початок навчального процесу не завжди характеризується максимальною 

продуктивністю праці. Потрібен певний час (відповідає першому етапу 

розвитку працездатності), щоб зосередитись на слуханні лекції або виконанні 



практичних завдань. Скорочення часу, необхідного для досягнення достатнього 

рівня працездатності, залежить від оптимальності і сталості умов, за яких 

виконують навчальну працю (звична навчальна обстановка, тиша, початок 

роботи в один і той самий час тощо). Працездатність студента залежить від 

того, як швидко він уміє знаходити зв’язки між попереднім і наступним 

навчальним матеріалом. Тому дуже важливо перед кожною лекцією 

повторювати зміст попередньої. І чим швидше сформуються навички аналізу 

попереднього матеріалу перед наступною складною розумовою роботою, тим 

коротшим буде час, потрібний для цього. Тоді швидше настане 

найефективніший етап «робоча установка» («стійкий робочий етап»). 

Yu. Pavlov встановив, що форми навчально-виховної роботи із молоддю 

ще не достатньо орієнтуються на аналіз індивідуальних проблем і ситуацій 

особистості, діагностику індивідуального здоров’я та психологічного стану 

майбутніх фахівців, розробку відповідних програм формування ціннісних 

орієнтирів, корекцію особистісних характеристик і установок щодо формування 

компетенцій здоров’язбереження, насамперед: 

- відсутня стійка мотивація до здорового способу життя;   

- переважна частина молоді страждає серйозними порушеннями щодо 

дотримання принципів, норм і правил ведення здорового способу життя; 

- не здійснюється системний контроль за станом фізичного і психічного 

розвитку і здоров’я майбутніх фахівців; 

- не існує комплексної цілеспрямованої системи здоров’язабезпечення;   

- має місце низький рівень усвідомлення особистісної відповідальності за 

власне здоров’я [13]. 

Впровадження здоров’язбережуючих технологій у навчальний процес 

складається з системи заходів, що передбачають організацію навчальної 

діяльності при цілковитому збереженні здоров’я студентів. Тобто, задля 

підвищення продуктивності розумової активності, ми маємо правильно 

організувати навчальний процес із максимальним використанням усіх 



можливостей організму, оберігаючи при цьому від надмірного напруження чи 

перевтоми.  

Т. Бойченко [1] рекомендує застосовувати наступні здоров’язберігаючі 

технології: сприятливі умови навчання студентської молоді (відсутність 

стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 

оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, 

індивідуальних особливосте та гігієнічних норм); повноцінний та раціонально 

організований руховий режим.  

О. Ващенко, С Свириденко [3] акцентують увагу на тому, щоб 

створювати безпечні умови для перебування, навчання та праці в закладах 

освіти, раціонально організовувати виховний процес (з урахуванням вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм), здійснювати 

навантаження відповідно до можливостей особистості; 

О. Козлова [8] наголошує на доцільності впровадження у навчально-

виховний процес різних типів здоров’язберігаючих освітніх технологій, а саме: 

організаційно-педагогічні (оптимальне чергування видів навчальної діяльності 

учнів, студентів, доцільність навчального навантаження учнів, студентів 

упродовж заняття, профілактика втоми, диференційовані домашні завдання); 

психолого-педагогічні (урахування вікових та індивідуальних психолого-

фізіологічних особливостей учнів, студентів, мотивація на досягнення успіху, 

створення емоційно-позитивного клімату, раціональне використання завдань, 

спрямованих на розвиток пам’яті, уваги, мислення; застосування музикотерапії, 

рухотерапії, арт-терапії та інших); навчально-методичні (зв’язок теми, мети, 

змісту уроку з життям і здоров’ям людини; спрямовування заняття на розвиток 

життєвих цінностей; методи інтерактивної діяльності учнів, студентів, 

застосування завдань різної складності з урахуванням особистих можливостей 

вихованців); соціально-адаптаційні й особистісно-розвиваючі (технології, що 

забезпечують формування й зміцнення психологічного здоров’я учнів, 

студентів); оздоровлювальні технології (лікувальна педагогіка та фізкультура, 

що забезпечують зміцнення фізичного здоров’я дітей та молоді).  



Здоров’язберігаючі технології це перш за все сприятливі умови в 

колективі, оптимально правильно організований навчальний процес, відповідно 

до гігієнічних вимог та стандартів освіти, раціональне використання 

індивідуальних можливостей студента, із поєднанням раціонального 

використання вільного часу. 

О. Ващенко, С. Свириденко [3] виокремлюють їх наступні 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 – 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 учнів 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. 

Ефективність впровадження здоров’язберігаючих технологій в 

навчальний процес при вивченні фахових дисциплін із охорони праці вимагає 

прагнення викладача: до запровадження оптимальних умов навчання для 

розумового розвитку кожного студента; до збереження та зміцнення здоров’я 



студентської молоді та формування в них активної позиції щодо зміцнення і 

збереження власного здоров’я; до використання на заняттях інноваційних 

технологій; до формування навичок у студентів створювати доброзичливі 

взаємовідносини у колективі і т.д. 

Праця майбутнього педагога потребує розвиненої пам’яті, уваги, 

сприйняття і характеризується наявністю стресових ситуацій. Для кращого 

запам’ятовування лекційного чи теоретичного матеріалу доречно задіювати 

одночасно декілька органів чуттів, наприклад за допомогою малюнків, схем, 

презентацій, таблиць, діаграм, фільмів. Також не слід нехтувати повторенням 

раніше вивченого матеріалу, що сприятиме кращому збереженню вивченого 

матеріалу в пам’яті. Бажано, щоб в режимі дня студентів були присутні фізичні 

вправи, гімнастика, пішохідні прогулянки на свіжому повітрі та різні види 

дозвілля [6].  

Організація навчальної діяльності в умовах глобалізації передбачає 

підвищення її продуктивності при цілковитому збереженні здоров’я людей. Це 

означає, що підвищувати продуктивність інтелектуальної праці треба, 

насамперед за рахунок правильної її організації, максимального використання 

всіх можливостей організму, оберігаючи при цьому від надмірного напруження 

чи перевтоми. 

Для розумової діяльності характерні напруження уваги, сприйняття та 

пам’яті, велика кількість стресів, малорухливий спосіб життя, вимушена 

одноманітна поза – все це зумовлює застійні явища у м’язах ніг, органах 

черевної порожнини і малого тазу, погіршується постачання мозку киснем, 

зростає потреба в глюкозі [11]. Відповідно, щоб організм нормально 

функціонував щоденний раціон повинен мати енергетичну цінність, яка б 

компенсувала всі енергетичні витрати організму, бути збалансованим за 

вмістом білків, жирів та вуглеводів, містити потрібну кількість води, вітамінів і 

мінеральних речовин [4]. 

Характерним для навчальної діяльності активного студента є й те, що 

після закінчення дня процес розумової діяльності не припиняється і, як 



наслідок, настає втома організму, а з часом перетворюється на перевтому. 

Втома залишається довше після закінчення розумової праці, ніж після фізичної. 

Все це призводить до змін у фізіологічному і психологічному стані людини і 

веде до погіршення кількісних і якісних її показників навчання. Отже, 

проявляється ослаблення уваги, сприйняття, уповільнення відповідних реакцій 

на зовнішні подразники, поступове зниження продуктивності. При цьому 

погіршується самопочуття, часто знижується м’язова працездатність [6, 7]. 

Висновки. Отже, здійснивши аналіз наукових досліджень різних авторів 

ми можемо зробити висновок, що здоров’язбережуючі технології у закладах 

вищої освіти мають бути в основі освітнього процесу, при підготовці майбутніх 

фахівців і об’єднувати в собі всі напрями діяльності закладу вищої освіти, щодо 

формування, збереження та зміцнення здоров’я сучасного студента. 

Ініціація заходів спрямованих на раціональне використання 

індивідуальних можливостей студента передбачає обов’язкове врахування 

загальних, науково обґрунтованих закономірностей, що регулюють 

працездатність. Відповідно, поєднання розумової праці з активною м’язовою 

роботою – це запорука збереження високої інтелектуальної працездатності 

студентської молоді. 
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