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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧОГО ПРОСТОРУ В НАВЧАЛЬНО-
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ

Розглядається поняття “здоров’язберігаючі технології” як частина педагогічної науки, як спосіб 
організації, модель навчального процесу та його інструментарій, що повинен забезпечити ефективність і 
результативність навчання разом із збереженням здоров ’я студентської молоді. Відзначено, що впровадження 
здоров ’язберігючих освітніх технологій пов'язано з використанням медико-гігієнічних, фізкультурно- 
оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних здоров ’язберігаючих технологій та технологій забезпечення 
безпеки життєдіяльності.
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FORMATION OF HEALTH-SUSTAINABLE SPACE IN THE EDUCATIONAL PROCESS
The article deals with the problems o f formation o f healthcare saving space in the educational process o f 

higher education. It is revealed that under health-saving technologies, the scientists understand: favorable conditions 
o f study (absence o f stressful situations, adequacy o f requirements, methods o f training and education); optimal 
organization o f the educational process (according to age, articles o f individual characteristics and hygiene 
norms); fully and rationally organized motor mode.

The paper states that the implementation o f health-sustaining educational technologies is related to the use 
o f health and hygiene, physical culture and health, socially-adapted, ecological health-saving technologies and 
technologies fo r ensuring life safety. At the same time, the professional training o f teachers for useing the health
saving technologies, which should be aimed at mastering the main areas o f healthcare, taking into account the 
specialty, age and psycho physiological features o f student youth, is very important for motivating the students to 
lead a healthy lifestyle; public needs. However, the success o f the practical implementation o f healthcare-saving 
educational technologies involves the creation ofprograms for mental, emotional and social assistance to students. 
The programs are aimed at forming a responsible attitude towards the personal health o f young people, obtaining 
relevant knowledge and skills, understanding the needs and motives, defining value orientations.

Keywords: health-saving technologies; health-saving; student youth; modern education; formation o f 
motivation; teachers.

П остановка проблеми. П роблем а  
збер еж ен н я  й ц ілесп рям ованого  
ф ормування зд о р о в ’я м олоді в 

складних сучасних умовах розвитку України 
виключно значуща і актуальна. За остані роки в 
Україні сп остер ігається  значне погіршення  
зд о р о в ’я студентської м олоді. За даними

досліджень, лише 10% випускників вищої школи 
можуть вважатися здоровими, 40% мають різну 
хронічну патологію. У кожної другої молодої 
людини виявлені хронічні захворювання, за період 
навчання в уні верситетах  число молоді з 
порушеннями опор н о-р ухового  апарату 
збільшується в 1 , 5 - 2  рази, нервовими хворобами
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“здоров’язберігаюча” можна віднести до будь- 
якої педагогічної технології, яка в процесі реалізації 
створю є н ео б х ід н і умови для збереж ен ня  
здоров’я основних суб’єктів освітнього процесу 
— студентів та викладачів. І головне, що будь-яка 
педагогічна технологія  має бути 
зд о р о в ’я збер ігаю ч ою . Знання, володіння й 
застосування здоров’язберігаючих технологій є 
важливою складовою професійної компетентності 
сучасного педагога. Викладач, куратор групи у 
тісному взаємозв’язку зі студентами, медичними 
працівникам и, практичними психологам и, 
соціальним и п едагогам и та соціальним и  
працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у 
збереженні і зміцненні здоров’я молоді, спроможні 
створити здоров’язберігаюче освітнє середовище, 
центром якого буде -  Школа сприяння здоров’ю. 
П р оф есій н а  підготовка викладачів до  
використання здоров’язберігаючих технологій 
повинна бути спрямована на опанування головних 
напрямів здор ов’язбереження з урахуванням  
отри м ан ої сп ец іал ь н ост і, вікових та 
психофізіологічних особливостей студентської 
молоді; суспільних потреб у регіоні тощо. Значним 
ресурсом сучасної освіти в країні може стати 
викладач, який вол одіє теоретичним и та 
практичними навичками щ одо використання 
здоров’язберігаючих технологій у професійній  
діяльності. Аналіз деяких публікацій з проблем 
здоров’язберігаючих технологій свідчить про 
наявність різноманітних підходів до визначення 
поняття “зд о р о в ’язбер ігаю чі тех н о л о гії” . 
Наголошується підміна педагогічного концепту 
м едичним и м етодикам и, застосування  
реабілітаційної і медичної техніки оздоровлення, 
відхід від власне освітнього наповнення сутності 
поняття, в ідсутн ість соц іальної складової у 
розумінні даного педагогічного поняття.

Однак знання про здоров’язберігаючі освітні 
техн ол огії ще не означаю ть їх  уміле  
впровадження. Для успішної практичної реалізації 
здоров’язберігаючих освітніх технологій створені 
програми психічної, ем оційної та соціальної 
допомоги студентської молоді. Деякі з них швидко 
знаходять місце у житті молоді, допомагають 
самореалізуватись, даю ть необхідн і знання, 
формують корисні вміння та навички, відкривають 
безліч м ож ливостей . Такими проектами на 
сьогоднішній день є: програма “рівний рівному” -  
це складова частина тренінг-курсу, який 
р озр обл ен о у рамках П рограми “Сприяння  
просвітницькій роботі”. Програма спрямована на 
формування в ідп ов ідал ьн ого  ставлення до  
особистого здоров’я у молоді, оскільки саме в 
цьому віці відбувається засвоєння певних норм і

зразків поведінки, накопичення відповідних знань 
і умінь, усвідомлення потреб і мотивів, визначення 
ціннісних орієнтацій. Також програма “Твоє життя 
-  твій вибір” -  це складова частина тренінг-курсу, 
який розроблено у рамках Програми “Сприяння 
просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед 
молоді України щодо здорового способу життя”, 
що реалізується Міністерством освіти і науки 
України, Академією педагогічних наук України. 
ПРООН (П рограм ою  Розвитку О рган ізац ії 
О б ’єднаних Націй). Ю НЕЙДС (О б'єднан ою  
Програмою ООН з питань ВІЛ/СМІДу).

Дослідженнями доведено, що ефективність 
формування здорового способу життя вимагає 
активного залучення молоді до здоров’язберігаючого 
навчального процесу, формування в них активної 
позиції щодо зміцнення й збереження власного 
здоров’я [7]. Аналіз наукових праць видатних 
науковців країни, дозволив дійти висновку, що 
здоров’язбер і гаючої діяльності у закладах вищої 
освіти України складається з таких форм та видів 
діяльності [6; 8; 9; 10]:

- корекцію порушень соматичного здоров’я з 
використанням комплексу оздоровчих та 
медичних заходів без відриву від навчального 
процесу;

- різноманітні форми організації навчально- 
виховного п р оц есу  з урахуванням їх  
психологічного та ф ізіол огічного  впливу на 
молодь;

- контроль за виконанням санітарно-гігієнічних 
норм організації навчально-виховного процесу: 
нормування навчального навантаження та 
профілактику перевтоми студентів;

- медико-психолого-педагогічний моніторинг 
стану здоров’я, фізичного й психічного розвитку 
молоді;

- організацію та контроль за дотриманням  
збалансованого харчування всіх;

- заходи , що сприяю ть збер еж ен н ю  та 
зміцненню здор ов’я викладачів та студентів, 
створення умов для їх гармонійного розвитку.

Формування ціннісної мотивації особистості до 
здорового способу життя, виховання здорової 
лю дини-процес досить складний і суперечливий. 
На нього впливають умови розвитку держави, 
громадська думка, тобто найчастіше ті чинники, 
що не залежать від вищої школи. Очевидно, що 
мотивація студентів на здоровий спосіб життя 
нерозривно пов’язана з потребами та їх розвитком, 
змінами в житті. На думку Н.М. Полєтаєвої [7. 
29], велике значення в мотивації студентів до  
здорового способу життя відводить матеріальній 
зацікавлен ості, яка є мотивом п р оф есій н о ї 
діяльності. А ле, матеріальна зацікавленість.
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далеко не завжди займає домінуюче положення 
в структурі мотивації трудової діяльності людини. 
Роль матеріального інтересу (економічний мотив) 
залежить від ринку праці, від наявності або 
відсутності безробіття  того чи інш ого виду 
професії, а також від структури мотиваційної 
сфери особистості в цілому. Разом з тим досвід 
показує, що економічний мотив може стати 
перешкодою в дотриманні здорового способу  
життя молоді, оскільки оздоровчі послуги в 
“ ін дустр ії зд о р о в ’я” вимагаю ть сер й озн и х  
матеріальних витрат.

Висновки. О тж е, виріш ення проблем и  
збереж ен ня  зд о р о в ’я студентської м олоді 
потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: 
педагогів, медиків, кураторів академічних груп, 
представників громадськості. Однак особливе 
місце та відповідальність в оздоровчій діяльності 
відводиться освітній системі, яка повинна й має 
всі можливості для того, щоб зробити освітній 
процес здоров’язберігаючим.
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