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Аннотация
В статье проведен анализ 

одного из образовательных на-
правлений, который отвечает за 
сохранение и укрепление здоро-
вья школьников с помощью ак-
тивизации доступных средств в 
урочной и внеурочной формах. 
Основной вектор направлен на 
овладение знаниями о влиянии на 
организм занятий физической ак-
тивностью, оптимальным распре-
делением времени для работы и 
отдыха и других знаний, которые 
смогут поднять заинтересован-
ность старшеклассников к береж-
ному отношению собственного 
здоровья.
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educational directions that is respon-
sible for preserving and strengthen-
ing the student’s health by activating 
available means in lesson and extra-
curricular forms. The main focus is 
on mastering the knowledge about 
the influence of physical activity on 
an organism, the optimal distribution 
of time for work and rest, and other 
knowledge that can raise the interest 
of senior pupils to care about their 
own health.
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Постановка проблеми. У 
розмаїтті наукових публікацій  
не складно натрапити на робо-
ти, що стосуються проблематики 
здоров’я школярів. Беззапере-
чно рівень здоров’я падає, а за-
хворюваність зростає. Більшість 
навчальних закладів декларують 
окрім освітніх послуг ведення 
роботи зі зміцнення здоров’я 
школярів. Навчальні програми з 
фізичного виховання, які пропо-
нує Міністерство освіти і науки 
України для середніх освітніх за-
кладів, постійно доповнюються 
новим навчальним матеріалом, 
при цьому очевидним є намаган-
ня урахувати потреби сучасної 
молоді [8].

На жаль, результати різнома-
нітних досліджень дозволяють 
стверджувати, що традиційна 
система освіти більшою мірою 
орієнтована на здобуття знань та 
інформації, а формування життє-
вих умінь і навичок недостатнє, 
рівень підготовки дітей до само-
стійного життя не відповідає су-
часним вимогам [6].

Так, школи проводять заняття 
з фізичної культури, які для біль-
шості школярів є основним видом 
організованої рухової активності. 
Функціонують і позаурочні фор-
ми організації навчального про-
цесу, в яких закладений потужний 
оздоровчий, соціальний, спортив-
ний, інформаційний і виховний 
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формуючі технології та програми, 
які існують на сьогодні, та розро-
бити власну технологію, спрямо-
вану на врахування особливостей 
організації навчального процесу в 
середньому закладі освіти.

Методи дослідження: аналіз 
і синтез науково-методичної літе-
ратури.

Результати дослідження та 
їх обговорення. З метою ви-
рішення проблеми здоров’я в 
освітніх закладах вчені пропо-
нують різноманітні форми та 
засоби, що покликані покра-
щити роботу малоефективних 
ланок освітнього процесу [9]. 
Серед загальної класифікації 
освітніх технологій варто ви-
окремити – здоров’яформуючі 
та здоров’язберігаючі технології, 
які об’єднують в собі всі напря-
ми діяльності загальноосвітнього 
закладу щодо формування, збе-
реження та зміцнення здоров’я 
учнів.

Якщо  детальніше,  –  то  
здоров’язберігаючими освітніми 
технологіями необхідно вважати 
всі педагогічні технології, які не 
шкодять здоров’ю учнів, створю-
ючи безпечні умови для перебу-
вання, навчання та праці в школі.

Що ж до здоров’яформуючих 
технологій, то це програми та ме-
тоди, спрямовані на виховання в 
учнів культури здоров’я, особис-
тісних якостей, спрямованих на 
збереження, зміцнення та фор-
мування уявлень про здоров’я як 
цінності, активізації мотивів на 
ведення здорового способу життя 
[6].

Під час проектування здоров’я-
зберігаючого простору навчаль-
ного закладу необхідно забез-
печити такі педагогічні умо-
ви: розробка та затвердження 
здоров’язберігаючої концепції, 
формулювання стратегічних цілей 
і завдань, здійснення діагностики 
та моніторингу стану здоров’я ді-
тей, привчати їх до основ здоро-
вого способу життя; підвищення 
професійної компетентності пе-
дагогічного колективу в контексті 

здоров’язберігаючої діяльності, 
змістовна взаємодія всіх суб’єктів 
педагогічного процесу (адміні-
страція, вчителі, вчитель із фізич-
ної культури, психолог, медична 
сестра, школярі, батьки), визна-
чення їхніх обов’язків і відпові-
дальності в реалізації програм-
них цілей [4].

Виховання в дитини дбайливо-
го ставлення до себе, свого жит-
тя та організму – найважливіша 
складова здоров’язберігаючої пе-
дагогіки. Практика свідчить, про 
те що учнів непросто спонукати 
займатися здоров’ям, усвідомле-
но будувати здоровий спосіб жит-
тя. Це потрібно робити кожному 
вчителеві [3].

Ці два напрямки є стрижнем 
усіх педагогічних технологій, 
спрямованих на зміцнення та 
відтворення здоров’я учасників 
освітньо-виховного процесу та 
включають у себе:

- оздоровчі (забезпечення ру-
хової активності, вітамінізація, 
організація збалансованого хар-
чування, фізична підготовка, за-
гартовування, гімнастика);

- навчання здоров’ю (вклю-
чення відповідних тем до програ-
ми навчальних дисциплін);

- виховання культури здоров’я 
(діяльність валеологічних гуртків 
і клубів, додаткові заняття, ви-
ховні заходи, спортивні змаган-
ня, розваги, конкурси, вікторини 
тощо) [2].

Аналіз зарубіжного досвіду 
свідчить про наявність і розробку 
освітніх здоров’яформувальних 
програм, які мають соціальну 
значущість і результативність 
(E. Broun, S. Gastley, I. Martin, R. 
Paffenberger, A. Paul, T. Weil та 
ін.). Наприклад, у США і краї-
нах Європи ще в 50-х роках ХХ 
століття з’явився прогресивний 
напрям «Health education» («На-
вчання здоров’ю»), де основною 
ідеєю є втілення в освітні програ-
ми основних знань про здоров’я, 
формування потреби в здоровому 
способі життя «Віра в здоров’я» 
(L. Katrun), програма навчання 

потенціали, які не завжди і не в 
кожному закладі вдається реалі-
зувати. 

Попри це, рівень здоров’я мо-
лоді не покращується. Наукові 
дослідження свідчать, про те що 
навчально-виховний процес не-
гативно впливає на різні складові 
здоров’я дітей [11].

Для уроку фізичної культури 
виділяється три години для серед-
ньої та дві академічні години для 
старшої школи на тиждень. При 
три разових заняттях ще можна 
говорити про якийсь кумулятив-
ний ефект, а ось щодо кількості за-
нять, що проходять у старшій шко-
лі, про це можна забути. А саме на 
учнів старшої школи падає доволі 
велике освітнє та психологічне на-
вантаження, пов’язане із підготов-
кою до складання зовнішнього не-
залежного тестування та вступом 
до вищого навчального закладу.

До початку навчання в освіт-
ніх закладах діти, як правило, 
необмежені у руховій активності, 
що сприяє розвитку та становлен-
ню молодого організму. Проте із 
початком навчання ситуація до-
корінно змінюється, об’єм рухо-
вої активності знижується майже 
на половину [7]. Також проблеми 
здоров’я пов’язують із педагогіч-
ними обставинами, а саме: із ін-
тенсифікацією навчального про-
цесу, невідповідністю методик і 
технологій виховання віковим і 
функціональним можливостям 
дітей, нераціональною організа-
цією навчальної діяльності, не 
дотриманням санітарно-гігієніч-
них норм, відсутністю організо-
ваної системи якісного шкільного 
харчування учнів, функціональ-
ною некомпетентністю педагога 
щодо питань охорони та зміцнен-
ня здоров’я, відсутністю системи 
роботи з формування цінності 
здорового способу життя [2]. Все 
це накладає на процес навчання і 
виховання дітей негативний від-
биток, та часто демотивує школя-
рів.

Мета дослідження: проана-
лізувати запропоновані здоров’я-
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здоров’ю та здоровому способу 
життя для дітей [12].

Вибір здоров’язберігаючих 
технологій залежить від: програ-
ми діяльності навчального закла-
ду, інтересів і вподобань учнів, 
стану здоров’я школярів, пріо-
ритетних навчально-виховних 
завдань, наявного кадрового по-
тенціалу, що готовий до впрова-
дження інноваційних технологій, 
матеріально-технічного забезпе-
чення, наявного рівня співпраці з 
батьками школярів, усвідомлення 
ними значущості цілеспрямова-
ної роботи зі збереження та зміц-
нення здоров’я дітей [4].

Серед розмаїття робіт вітчиз-
няних науковців є багато таких, 
які цікавились дослідженням 
учнівського здоров’я та розро-
били рекомендації, технології та 
програми для підвищення ефек-
тивності діяльності по збережен-
ню та зміцненню здоров’я школя-
рів (Н.В. Москаленко 2011, С.В. 
Гозак, 2014, Ж.В. Малахова, 2013, 
О.В. Рудницкий, 2016, Г.Л. Апа-
насенко 2003, ОД. Дубогай 2008, 
Т.Ю. Круцевич, Г.В. Безверхня 
2010, І.О. Когут 2006, Н.В. Кова-
льова 2013 та ін.)

У більшості випадків розроб-
лені авторські програми інформа-

ційно-профілактичної та фізкуль-
турно-оздоровчої спрямованості 
зосереджують увагу на форму-
ванні здорового способу життя. 
Ученими визначено такі функції 
здоров’язберігаючих технологій:

1. Діагностична – полягає у 
моніторингу розвитку особистос-
ті на основі прогностичного ана-
лізу її природних можливостей, 
інструментального аналізу пере-
думов і чинників її перспективно-
го розвитку.

2. Формувальна щодо відтво-
рення основних біологічних і со-
ціальних закономірностей розвит-
ку особистості.

3. Інформативна – заключаєть-
ся у передачі інформації, досвіду 
щодо здорового способу життя, 
традицій, ціннісних орієнтацій, 
створення позитивної уяви про 
здоровий спосіб життя.

4. Адаптивна – направлена 
на розвиток фізичних якостей і 
підняття опірності організму до 
стресогенних природних і соці-
альних факторів.

5. Рефлексивна – полягає в пе-
реосмисленні попереднього осо-
бистого досвіду, в збереженні і 
примноженні здоров’я, що дозво-
ляє порівняти реально досягнуті 
результати з перспективами [13].

Запропонована нами техноло-
гія складається з мети, яка покли-
кана формувати у школярів нове 
усвідомлення сутності фізичної 
культури, їх залучення до засад 
здорового способу життя, підви-
щення рухової активності, струк-
турування вільного часу стар-
шокласників, відновлення після 
навчальних занять, формування 
стійкої мотивації до регуляр-
них занять фізичною культурою 
і спортом. Та загально відомих 
принципів фізичного виховання: 
доступності, індивідуалізації, 
регулярності, систематичності, 
поступовості, оздоровчої спрямо-
ваності; свідомості та активності, 
пріоритету потреб, варіативності 
при використанні засобів фізич-
ного виховання, всебічного роз-
витку особистості.
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Рис. 1. Здоров’яформуюча освітня технологія 
для учнів старшої школи
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Завдання, на які націлена вирі-
шувати технологія, це, першочерго-
во: активна пропаганда здорового 
способу життя та його складових, 
максимальне використання мате-
ріально-техночного та кадрового 
потенціалу навчального закладу, 
оптимізація здоров’яформуючої 
технології відповідно до мотивів,  
інтересів школярів і рекомендацій 
експертів.

Критеріями ефективності було 
обрано – підвищення мотивації, 
збільшення об’єму рухової ак-
тивності, підвищення фізичного 
здоров’я та фізичної підготовле-
ності старшокласників.

Технологія була спрямована 
на урочний і позаурочний компо-
нент. Так, в першій половині дня 
ми наголошуємо на необхідності 
активізації та ширшому вико-
ристанні учнівського самовря-
дування, яке буде організовувати 
проведення традиційних малих 
позаурочних форм фізичного ви-
ховання: рухливих (з викорис-
танням рекреаційних і рухливих 
ігор) танцювальних перерв, про-
ведення флешмобів, замінюючи 
ранкову гімнастику до занять і 
ряд інших заходів, які втратили 
зацікавленість сучасної моло-
ді. Керівництво та педагогічний 
колектив відповідатимуть за ор-
ганізацію тематичних виховних 
годин щодо збереження здоров’я 
за певною тематикою із залучен-
ням працівників фітнес-індустрії, 
відомих спортсменів, медиків, 
проведення конкурсів на кращий 
урок з використанням валеологіч-
них елементів.

Проводити інтерактивні занят-
тя з фізичної культури із новим, 
стилізованим використанням за-
собів фізичного виховання. Адже 
учням, які тривалий час, з року 
в рік виконували одноманітні за-
вдання та ще й без особливого за-
доволення, ці завдання не можуть 
давати позитивного ефекту. Під 
новими та стилізованими засо-
бами ми розуміємо використання 
різноманітних квестів, які, окрім 
збільшення рухової активності, 

стимулюють мислення школярів. 
Широке використання розмаїття 
ігор спортивного, етнічного, вій-
ськово-прикладного характеру 
(рис.1). 

Відомо, що для дітей, підліт-
ків і студентської молоді більш 
привабливими є не тільки заняття 
сучасними видами фізкультурно-
оздоровчої діяльності, а й саме 
– спортивної спрямованості. Ви-
значними компонентами спорту 
є наявність змагальної діяльнос-
ті і спроби досягти найкращого 
результату, першості. Ці ж скла-
дові є запорукою успішності у 
будь-якій сфері діяльності, сти-
мулюють людину до самовдос-
коналення, тобто сприяють роз-
витку інтелектуальної, моральної 
і фізичної сфери особистості. 
Тому здоров’яформуюча техно-
логія може мати також напрямок 
рекреаційно-спортивної спрямо-
ваності. Де буде враховуватись 
побажання проведення активно-
го відпочинку після розумового 
навантаження на інших уроках 
(алгебра, геометрія, фізика, хімія 
та ін.) та використання засобів 
різних видів спорту, в залежності 
від матеріально-технічного та ка-
дрового забезпечення навчально-
го закладу.

На думку вчителів, саме сім’я 
та найближче оточення закла-
дає першопочаткові підвалини 
подальшого способу життя та 
загальнолюдських культурних 
цінностей. Тому обов’язковим 
компонентом має бути співпраця 
школи з батьками. Надання на-
вчальним закладом інформації 
про стан здоров’я дітей, загаль-
ношкільні збори з виступами ме-
дичних працівників[3].

Для підняття освіченості 
школярів про те, як впливає різ-
номанітна рухова активність на 
організм людини, школярам нада-
ється перелік запитань для брейн-
рингів, відповіді на які вони готу-
ють самостійно, проведення яких 
планується заздалегідь.

До роботи за згодою залуча-
ються члени батьківського ко-

мітету, представники місцевої 
влади та бізнесу, медичні праців-
ники. Постійно проводиться ро-
бота з облаштування шкільного 
подвір’я.

Висновки. Аналізуючи  ви-
щесказане, можна  стверджувати,  
що робота стосовно  виховання  
здорового  способу  життя шко-
лярів – це  системна  структура,  
яка складається із широкого спек-
тру компонентів і потребує акти-
візації всіх складових освітнього 
процесу.

Застосування здоров’язбері-
гаючих  освітніх  технологій  має 
передбачати вибір  відповідних 
форм і  методів навчально-вихов-
ної  роботи,  що  впливає на актив-
ний розвиток особистості в усві-
домленому сприйнятті  проблем  
щодо  здорового  способу життя, 
самостійному прийнятті життєво 
важливих рішень і позицій.

Ми погоджуємось з науков-
цями, які вважають, що за до-
помогою програм і технологій, 
направлених на формування та 
збереження здоров’я в освітньо-
му просторі, вдається нівелювати 
негативний вплив навчання. Існу-
ючі освітні напрямки, які розро-
блені для покращення здоров’я, 
заслуговують на увагу, більше 
того, – в кожному закладі осві-
ти має працювати свій власний 
напрямок, який враховує осо-
бливості організації навчального 
процесу саме цього закладу.

Перспективи подальших до-
сліджень спрямовані на виявлен-
ня ефективності запропонованої 
технології для учнів старших кла-
сів.
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