
УДК 613.96:378.17 

Ірина Каменська 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ СУПРОВІД У ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ 

В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ 

 

У статті визначено особливості впровадження здоров’язберігаючих 

технологій в навчальний процес при вивченні фахових дисциплін в системі 

підготовки майбутніх педагогів професійного навчання. Встановлено, 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 студента  
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This article identifies the features of the introduction of health-saving 

technologies in the educational process in the study of professional disciplines in the 

system of training future teachers of vocational training. It has been established that 

health-saving technologies in higher education institutions should be at the heart of 

the educational process, in the preparation of future specialists and integrate all 

areas of activity of the higher education institution, in the formation, preservation 

and promotion of health of future professionals 
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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. 

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 [1].  

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.  

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. 

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. 

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. 



Висновки. Отже, 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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