
ідомо, що при гігієнічному
обґрунтуванні оздоровчих за�
ходів для дитячого контингенту
у зв'язку з негативним впливом
екологічних факторів на ор�
ганізм дітей необхідно пере�
дусім враховувати морфоло�
гічні, функціональні та психо�
логічні особливості організму,
що росте, в обов'язковому і тіс�
ному зв'язку з віковою періоди�
зацією, яка безпосередньо
зумовлює адекватність і рівень
фізіологічних реакцій організ�
му у відповідь на дії окремих
факторів навколишнього сере�
довища. Наступною специфіч�
ною значущою особливістю гі�
гієни дітей і підлітків є необхід�
ність забезпечення оптималь�
них взаємовідносин дитячого
організму з навколишнім сере�
довищем не тільки у конкрет�
ний окремий проміжок часу,
але й на довготривалий період,
тобто оздоровчі заходи мають
забезпечувати оптимальний
стан організму на увесь період
його розвитку [9].

Збереження та зміцнення
здоров'я дітей — одне з голов�

них та актуальних завдань кра�
їни, оскільки сучасна система
освіти має на меті виховання
здорової особистості, яка дбає
про своє здоров'я та здоров'я
оточуючих людей, прагне до�
тримуватися здорового спосо�
бу життя і формувати його у
молодого покоління. Водночас
численні дослідження рівня
здоров'я учнів різних навчаль�
них закладів виявляють значну
кількість дітей, які мають певні
хронічні захворювання. Серед
причин, що викликали таке
явище, певне місце посідають
фактори, пов'язані з недоліка�
ми навчально�виховного про�
цесу, недостатньою обізнані�
стю дітей з особливостями
дотримання здорового спосо�
бу життя тощо. До того ж у ба�
гатьох навчальних закладах не�
достатньо чітко впроваджуєть�
ся система збереження здо�
ров'я школярів, учителі не пов�
ною мірою реалізують здо�
ров'язберігаючий потенціал
уроків, оскільки вони не воло�
діють достатньою системою
теоретичних знань та практич�
них умінь для організації здо�
ров'язбереження у педагогіч�
ному процесі та формування в
учнів навичок здорового спо�
собу життя.

Зважаючи на це, проблеми
збереження та зміцнення здо�
ров'я дитини, формування її
культури здоров'я, ефективної
організації навчально�вихов�
ного процесу з використанням
здоров'язберігаючих техноло�
гій під час навчання й вихован�
ня, зменшення негативного
впливу навколишніх факторів
на особистість є надзвичайно
актуальними на сучасному ета�
пі розвитку освіти. 

Аналіз медичної, валеологіч�
ної та психолого�педагогічної
літератури засвідчив, що різ�
ними аспектами проблеми
збереження здоров'я, впро�
вадження здоров'язберігаючих
технологій цікавилося багато
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вчених, у роботах яких розкри�
то питання формування культу�
ри здорового способу життя ді�
тей [2, 4, 5, 7, 10]. Крім того,
було розглянуто різні пробле�
ми організації здоров'яство�
рюючого навчально�виховного
процесу та особливості реалі�
зації здоров'язберігаючих тех�
нологій [1, 6, 8].

Метою роботи є аналіз сут�
ності та видів здоров'язбері�
гаючих технологій.

Матеріали та методи до�
слідження. Здоров'язбері�
гаючі технології — послідовна
сукупність педагогічних та ди�
дактичних прийомів, форм, за�
собів та методів, спрямованих
на побудову психологічно ком�
фортного освітнього середо�
вища, що сприяє формуванню
здорової компетентної особи�
стості. Вони передбачають ви�
користання суворо обґрунто�
ваної системи засобів, форм і
методів, їх етапність, що по�
кликана забезпечити форму�
вання життєвих навичок щодо
здорового способу життя. Ме�
та застосування здоров'язбе�
рігаючих технологій — забез�
печити учням високий рівень
реального здоров'я, надати їм
необхідний арсенал знань,
умінь і навичок, які необхідні
для ведення здорового спосо�
бу життя, і виховувати у них
культуру здоров'я. 

Реалізація здоров'язберігаю�
чих технологій передбачає

організацію особистісно�
орієнтованого навчання з ура�
хуванням індивідуальних мож�
ливостей дитини;

діагностику рівня індивіду�
ального здоров'я з урахуван�
ням психосоматичних, консти�
туційних і соціально�духовних
особливостей дитини;

реалізацію системи рекре�
аційних, корекційних і реабілі�
таційних заходів зі збереження
здоров'я та створення ком�
фортних умов для дітей, які на�
лежать до "групи ризику";

вибір оптимальних техно�
логій і навчальних програм, що
враховують стать, вік, соціаль�
не та екологічне середовище;

формування індивідуаль�
них потреб особистості та
профорієнтації на основі знань
про власні можливості та осо�
бливості соматичного, психіч�
ного, інтелектуального, духов�
ного та соціального здоров'я;

навчання методам самоді�
агностики, самооцінки, само�
контролю та самокорекції пси�
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хосоматичного статусу особи�
стості;

оптимізацію соціально�гігі�
єнічних умов життєдіяльності
дітей, вихователів і педагогів.

Результати та їх обгово�
рення. Виділяють такі групи
здоров'язберігаючих техноло�
гій [3�5]:

медико�гігієнічні технології
спрямовані на дотримання на�
лежних гігієнічних умов навчан�
ня, виховання та функціонуван�
ня у школах медичного кабіне�
ту; контроль і допомогу у за�
безпеченні належних гігієніч�
них умов, надання консульта�
тивної і невідкладної допомоги
учасникам освітнього процесу;
проведення заходів щодо сані�
тарно�гігієнічної освіти учнів і
педагогічного колективу; спо�
стереження за динамікою здо�
ров'я учнів, організацію профі�
лактичних заходів; створення
стоматологічного, ароматера�
певтичного, фізіотерапевтич�
ного та інших кабінетів, де на�
дається щоденна допомога
школярам і педагогам; прове�
дення занять ЛФК; організація
фітобарів тощо;

екологічні здоров'язбері�
гаючі технології спрямовані на
виховання у школярів любові
до природи, прагнення піклу�
ватися про неї, створення при�
родних, екологічно оптималь�
них умов для життя та діяльно�
сті людей, гармонійних взає�
мин з природою, залучення уч�
нів до дослідницької діяльності
у сфері екології тощо, що
сприяє зміцненню духовно�
етичного здоров'я учнів. У шко�
лі ці технології реалізуються
через обладнання пришкільної
території, наявність зелених
рослин у класах, організацію
діяльності "живого куточка",
участь у природоохоронних за�
ходах;

лікарсько�оздоровчі техно�
логії спрямовані на впровад�
ження ідей лікувальної педаго�
гіки та лікувальної фізкультури,
вплив яких забезпечує відно�
влення фізичного здоров'я
школярів;

фізкультурно�оздоровчі
технології орієнтуються на фі�
зичний розвиток через загар�
тування, тренування сили, ви�
тривалості, швидкості, гнучко�
сті та інших якостей, передба�
чають систему дій учителя,
певних засобів навчання і вихо�
вання, а також способів їх ви�
користання, що спрямовані на
фізичний розвиток учнів, і реа�

лізуються під час уроків фіз�
культури й у роботі спортивних
секцій;

соціально�адаптуючі та
особистісно�розвиваючі техно�
логії спрямовані на формуван�
ня та зміцнення здоров'я учнів,
підвищення ресурсів психоло�
гічної адаптації особистості,
передбачають проведення різ�
номанітних соціально�психо�
логічних тренінгів, реалізацію
програм соціальної і сімейної
педагогіки, до участі в яких за�
лучаються не лише школярі,
але й їхні батьки і педагоги;

технології забезпечення
безпеки життєдіяльності пе�
редбачають визначення і впро�
вадження у навчально�вихов�
ний процес рекомендацій фа�
хівців з охорони праці, буді�
вельників, представників кому�
нальних, інженерно�технічних
служб, цивільної оборони, по�
жежної інспекції та ін. Грамот�
ність учнів з цих питань забез�
печується вивченням курсу
ОБЖ, педагогів — курсу БЖД, а
за забезпечення безпеки умов
перебування у школі відповідає
її директор;

здоров'язберігаючі освітні
технології. У широкому розу�
мінні під здоров'язберігаючи�
ми освітніми технологіями ро�
зуміють всі ті технології, вико�
ристання яких в освітньому
процесі йде на користь здо�
ров'ю учнів. У вузькому розу�
мінні це — прийоми, методи,
які не завдають прямої або не�
прямої шкоди здоров'ю учнів і
педагогів, створюють їм без�
печні умови перебування, нав�
чання та роботи в освітньому
закладі; технології, що засно�
вані на вікових особливостях
пізнавальної діяльності учнів,
навчанні на оптимальному рівні
"труднощі�складнощі", варіа�
тивності методів і форм нав�
чання, оптимальному поєднан�
ні рухових і статичних наванта�
жень, навчанні у малих групах,
використанні наочності та по�
єднанні різних форм надання
інформації, створенні емоційно
сприятливої атмосфери, фор�
муванні позитивної мотивації
до навчання ("педагогіка ус�
піху"), на культивуванні в учнів
знань з питань здоров'я. 

Основними групами здо�
ров'язберігаючих освітніх тех�
нологій є [3, 4]

організаційно�педагогічні
технології, які визначають
структуру навчального проце�
су, що сприяє запобіганню пе�
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ревтоми, гіподинамії та інших
дезадаптаційних станів;

психолого�педагогічні тех�
нології, пов'язані з безпосе�
редньою роботою вчителів на
уроці, а також психолого�педа�
гогічний супровід усіх елемен�
тів освітнього процесу;

навчально�виховні техно�
логії, які включають програму з
навчання піклуванню про своє
здоров'я та формування куль�
тури здоров'я учнів, з мотивації
їх до ведення здорового спосо�
бу життя, з попередження
шкідливих звичок і передбача�
ють проведення організаційно�
виховної роботи зі школярами
після уроків, освіту їхніх бать�
ків. Повною мірою ці технології
реалізуються лише при усві�
домленні усіма педагогами ос�
вітнього закладу своєї солідар�
ної відповідальності за збере�
ження здоров'я учнів і одер�
жання необхідної професійної
підготовки для роботи у цьому
напрямку.

Здоров'язберігаючі навчання
і виховання передбачають ці�
леспрямовану взаємодію вчи�
теля та учнів, послідовну си�
стему активних дій усіх учасни�
ків навчально�виховного про�
цесу, спрямованого на ство�
рення здорового середовища
для формування таких життє�
вих навичок, які ведуть до збе�
реження, зміцнення та відтво�
рення здоров'я й орієнтують на
утвердження здорового спосо�
бу життя, розвиток духовно,
психічно, фізично та соціально
здорової особистості. Здо�
ров'язберігаючі навчання і ви�
ховання включають такі компо�
ненти: 

змістовний (підбір, систе�
матизація та методичне пере�
ломлення навчальних матеріа�
лів, що складають змістовну
основу проведення роботи з
формування культури здо�
ров'я);

ціннісно�орієнтаційний (при�
щеплення усвідомлення здо�
ров'я як первинної базової цін�
ності);

операційно�діяльнісний (ак�
тивне, діяльнісне засвоєння та
активізація отриманих знань
про здоров'я, методи його
розвитку та збереження через
спеціальну навчальну і поза�
класну роботу учнів);

оціночно�результативний
(проведення опитувань, тесту�
вання учнів та їхніх батьків,
письмових і творчих робіт, під�
готовка й організація культур�

но�масових заходів святково�
го та спортивно�ігрового ха�
рактеру).

Важливим елементом здо�
ров'язберігаючих освітніх тех�
нологій є здоров'язберігаючий
урок — форма організації нав�
чання, яка забезпечує дитині та
вчителю збереження та підви�
щення запасу їхніх життєвих сил
від початку до кінця уроку. Здо�
ров'язберігаючий урок включає
такі компоненти [1�6, 8]: 

відповідне розташування
дітей у класі — по периметру
уздовж стін чи півколом, що
дозволяє відчувати себе у ко�
лективі та творчому взає�
мозв'язку, єдності спілкування
та діяльності;

позитивне емоційне на�
лаштування, яке знімає напру�
гу, що могла з'явитися раніше, і
виступає організаційним мо�
ментом, настановою на урок чи
тему. Це може реалізовувати�
ся, наприклад, через привітан�
ня у парах, групах, у колі;

активне міжособистісне
спілкування, ситуації прощання
та взаємовдячності, які органі�
зуються як привітання.

Головна вимога до здоров'я�
зберігаючого уроку — не мен�
ше 50% часу уроку діти мають
перебувати у стані рухової ак�
тивності (паузи здоров'я, рухо�
ві дидактичні ігри та різнома�
нітні активні дії, пересування
дітей у просторі класу, фіз�
культхвилинки). Важливим
компонентом здоров'язбері�
гаючого уроку є робота з усві�
домленням, внаслідок чого учні
осмислюють своє життя, свою
поведінку, стосунки з людьми,
засвоюють позитивні думки
про здоров'я. Ця робота з усві�
домленням забезпечує форму�
вання у дітей механізму гармо�
нізації стосунків з самим со�
бою, з іншими, зі світом приро�
ди та світом культури.

Необхідно зазначити, що
впровадження здоров'язбері�
гаючих освітніх технологій пе�
редбачає здійснення валеоло�
гічного супроводу навчального
процесу, під яким розуміється
комплекс доцільних адміні�
стративно�педагогічних захо�
дів організації умов навчання
та виховання для здоров'я уч�
нів, а також комплекс заходів
валеологічної служби освітньо�
го закладу з аналізом і дифе�
ренціацією освітніх маршрутів
учнів у зіставленні з показника�
ми успішного навчання, ре�
зультатами діагностики, прог�

нозування та корекції функціо�
нального стану кожного учня і з
урахуванням ступеня адапта�
ції, працездатності та здоров'я.
Тобто валеологічний супровід
передбачає організацію взає�
модії суб'єктів освітнього про�
цесу з формування, збережен�
ня та зміцнення здоров'я шко�
лярів та учителів.

Окрім цього, для глибокої ре�
алізації здоров'язберігаючих
технологій у різних навчальних
закладах відкривають валео�
педагогічні центри — постійно
діючі центри при дитячому
садку або школі, які надають
медичну, психологічну та педа�
гогічну допомогу дітям і бать�
кам, займаються індивідуаль�
ною корекційною роботою від�
повідно до здоров'язберігаю�
чих технологій. Діяльність та�
кого центру передбачає робо�
ту басейну, інгаляторію, фізіо�
кабінету, кабінету логопеда, ін�
структорів з фізичної культури
та плавання, впровадження
системи оздоровчих заходів і
процедур (діти отримують кис�
невий коктейль, фіточаї, інга�
ляції, масаж, загартовування,
відвідують секції лікувальної
фізкультури).

Висновки
1. Здоров'язбереження в ос�

вітньому просторі спрямову�
ється на перетворення інтелек�
туальної та емоційної сфер
особистості учня, підвищення
ціннісного ставлення до влас�
ного здоров'я та здоров'я ото�
чуючих на основі усвідомлення
учнем особистої відповідаль�
ності, на створення умов, які
дозволяють "не нашкодити",
"не дати зникнути" фізичному
та психічному благополуччю,
на реалізацію методів і засобів
навчання відповідно до фізіо�
лого�психологічних принципів
збереження здоров'я, з реалі�
зацією їх на більш якісному рів�
ні, який характеризується сві�
домим використанням їх у про�
цесі своєї життєдіяльності, на
впровадження системи захо�
дів, що забезпечують гармо�
нійний духовний і фізичний
розвиток, попередження зах�
ворювань, а також діяльність,
спрямовану на збереження та
підвищення рівня здоров'я.
Кожна людина має свій особи�
стий аспект здоров'язбере�
ження, що визначає її ставлен�
ня до свого здоров'я як до цін�
ності. І саме здоров'язберігаю�
чі навчання і виховання мають
забезпечити школярів високим
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рівнем реального здоров'я, оз�
броїти їх необхідним багажем
знань, умінь і навичок, потріб�
них для ведення здорового
способу життя, та виховувати у
них високу культуру здоров'я. 

2. Подальшого наукового по�
шуку потребують вивчення пи�
тань особливостей підготовки
та проведення здоров'язбері�
гаючого уроку, умов ефектив�
ного впровадження здоров'я�
зберігаючих технологій, підго�
товки та специфіки діяльності
зі здоров'язбереження педаго�
гічних працівників з дітьми різ�
ного віку.
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Близько трьох мільйонів
громадян України офіційно
визнані постраждалими від
наслідків Чорнобильської ка�
тастрофи. Близько 400000 з
них перебувають на обліку у
Національному регістрі Украї�
ни, головним завданням яко�
го є саме збереження здо�
ров'я ліквідаторів аварії та по�
терпілих через комплекс роз�
роблених заходів організацій�
но�медичного і соціального
характеру.

Саме з цією метою створена
і діє мережа медичних уста�
нов, які спеціалізуються на лі�
куванні чорнобильців. 

Провідною установою у цьо�
му напрямку є Науковий
центр радіаційної медицини
Академії медичних наук Украї�
ни  (НЦРМ) на вул. Кричев�
ського, до складу якого вхо�
дять три науково�дослідні
підрозділи — Інститут клініч�
ної радіології, Інститут фунда�
ментальних досліджень та Ін�
ститут радіаційної гігієни і епі�
деміології. 

Центр — переважно наукова
установа, яка вивчає стан
здоров'я населення під впли�
вом радіаційних і нерадіацій�
них факторів з метою виро�
блення рекомендацій щодо
вирішення чорнобильських
проблем на державному рівні. 

Зрозуміло, що зважаючи на
свою специфіку НЦРМ не�
спроможний охопити обслу�
говуванням і наданням допо�
моги усіх постраждалих через
Чорнобильську аварію.

То як же бути? На думку ба�
гатьох, поки у держави дійдуть
руки до згаданої проблеми, її
частково можна було б виріши�
ти громадою. Йдеться про ор�
ганізацію благодійної акції,
спрямованої на створення ме�
дичного центру та оснащення
його сучасною медичною тех�
нікою для забезпечення здо�
ров'я постраждалих, направле�
них не тільки на лікування, а й
щоб запобігти розвитку тяжких
хвороб, які можуть призвести
до інвалідності та смерті: ав�
томатичними аналізаторами,
ультразвуковими та електрофі�
зіологічними апаратами, маг�
нітно�резонансними томогра�
фами, рентгенівським облад�
нанням з мінімальними дозами
радіаційного навантаження на

організм людини та з високою
інформативністю при прове�
денні діагностування і лікуван�
ня. Операційні зали такого цен�
тру будуть обладнані мікрохі�
рургічними наборами інстру�
ментів, мікроскопами, ендо�
скопічними та ендоваскуляр�
ними комплектами для мініін�
вазійних хірургічних втручань.

З сучасного малотравма�
тичного обладнання передба�
чається встановити лінійний
прискорювач, який дозволить
боротися з пухлинами різної
локалізації без болю і крові.

А головне, медичний центр
забезпечить сучасні ком�
фортні умови для перебуван�
ня інвалідів та ліквідаторів
аварії на ЧАЕС, переселенців
з 30�кілометрової зони відчу�
ження та інших постраждалих
від катастрофи, надаючи їм не
тільки практичну, а й певну
методологічну допомогу.

Час настав, щоб громадою
стати на захист здорового
майбуття не тільки нас, а й на�
ших нащадків. Тому з цією ме�
тою Всеукраїнська громадсь�
ка організація інвалідів Украї�
ни "Об'єднана" оголошує бла�
годійну акцію "Медичний
центр". Збір коштів доручено
Благодійному фонду "Рос�
ток", єдиним засновником
якого є ВГОІУ "Об'єднана".
Для більш швидшого до�
сягнення поставленої мети
акція з залучення коштів про�
вадитиметься і на території ін�
ших держав з утворенням у
місцях проведення відповід�
них благодійних фондів. 

Просимо підтримати благо�
дійну акцію "Медичний центр"
під гаслом: "Допомагаючи ін�
шим, допомагаєш собі!"

Реквізити для перерахунку
коштів:

Отримувач: Благодійний
фонд "Росток"

Код ЄДРПОУ: 33934860
МФО: 380667
Р/р 2600409619001 в АТ

"ЕРДЕ БАНК" у м. Києві
Призначення платежу: Бла�

годійний внесок для створен�
ня медичного центру.

Для довідок: телефон�факс
5222214; e�mail: inter�
fond@3g.ua 

http://bfrostok.org.ua/

Микола ЧІПКО

БЛАГОДІЙНА АКЦІЯ "МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР"
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