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У статті висвітлено проблему загальної класифікації технологій збереження
здоров’я учнів. Наголошено на актуальності даної проблеми у зв’язку зі стрімкою
втратою здоров’я підростаючим поколінням за період навчання у школі. Зазначено
про значущість дослідження даної проблеми у контексті змісту фахової підготовки
студентів педагогічних спеціальностей та післядипломної педагогічної освіти
вчителів. Запропоновано до вжитку термін «шкільні технології збереження здоров’я
учнів». Проаналізовано погляди науковців щодо сутності технологій збереження
здоров’я учнів. На основі цього запропоновано загальну класифікацію шкільних
технологій збереження здоров’я учнів.
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Вступ. Стрімка втрата здоров’я підростаючим поколінням за період навчання у
школі (Щорічна …, 2017, с. 53) актуалізує проблематику технологій збереження
здоров’я школярів під час навчально-виховного процесу.
Варто зауважити й те, що дана проблема має високу актуальність не лише
стосовно загальноосвітнього середовища, а й стосовно середовища вищої педагогічної
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освіти, адже безпека навчально-виховного процесу для здоров’я учнів залежить
насамперед від учителя (Рехтета Л.О., 2017). Саме тому у процесі фахової підготовки
студенти педагогічних спеціальностей повинні оволодіти системою знань, умінь,
навичок щодо застосування технологій збереження здоров’я школярів у майбутній
професійній діяльності.
Є актуальною дана проблема й стосовно системи післядипломної педагогічної
освіти (Желєзнова Т., 2017).
Проте аналіз відповідної літератури дозволяє дійти висновку, що наразі означене
питання не є достатньо висвітленим та однозначно класифікованим.
Мета статті – теоретичний аналіз проблеми загальної класифікації шкільних
технологій збереження здоров’я учнів.
Аналіз актуальних досліджень. Практичний досвід роботи в школі дозволяє
погодитись з В. Устіновим, який на основі аналізу статистичних показників стверджує,
що зростання погіршення здоров’я українських дітей співпадає з початком навчання у
школі (Устінов О.В., Електронний ресурс).
Доказом негативного впливу школи на стан здоров’я учнів вважаємо і те, що
кількість хворих школярів, які навчаються за ускладненими програмами у ліцеях та
гімназіях, на 27 % більша, ніж у звичайних школах (Калиниченко І.О., 2012).
У контексті проблеми втрати здоров’я школярами за період навчання у школі
цікавим для нас виявився той факт, що на 2005-2015 роки Європейським регіональним
комітетом комісії ВООЗ було прийнято Європейську стратегію «Здоров’я дітей та
підлітків», для реалізації якої Україну було обрано пілотним регіоном. Однак, єдиним
позитивним досягненням упровадження даної стратегії стало лише зменшення дитячої
захворюваності від народження до 1 року (Щорічна …, 2015, с. 35-60). Такий стан
речей свідчить про неможливість вирішення проблеми збереження здоров’я дітей та

Шкільні технології збереження здоров’я учнів: загальна класифікація
95

ISSN Online: 2312-5829 Освітологічний дискурс, 2020, № 1 (28)

підлітків за допомогою лише медичних технологій і зумовлює значущість пошуку, а,
відтак, і класифікації відповідних освітніх технологій.
Виклад основного матеріалу. Питання здоров’язбереження школярів останнім
часом почали активно підніматися, однак, стосовно технологій збереження здоров’я
учнів, на сьогоднішній день відсутній єдиний підхід навіть щодо їх назви, оскільки у
вжитку

присутні

наступні

терміни

«здоров’язберігаючі

технології»,

«здоров’язберігальні технології», «здоров’язбережувальні технології» та ін., хоча їх
вживання і є синонімічним. Окрім цього, дані терміни часто перекликаються із
терміном «здоров’яформувальні технології». Це є цілком логічним, оскільки зовнішнє
збереження здоров’я учня буде не таким ефективним без його внутрішньої мотивації
до збереження власного здоров’я, сформованості відповідних звичок та навичок. Адже,
наприклад, можна дотриматись всіх норм збереження здоров’я учня під час
перебування в школі, але, якщо він сам нехтуватиме правилами безпеки, смалитиме
цигарки, вживатиме шкідливу їжу чи надмірно захоплюватиметься комп’ютерними
іграми, то сумарний ефект від здоров’язбереження буде незначним. З іншого боку, учні
здатні впливати не лише на власне здоров’я, а й на здоров’я оточуючих як позитивно
(підтримка, допомога, розділення емоцій і т. п.), так і негативно (травматизм, булінг,
самоствердження за рахунок інших

і т. п.). Тому вважаємо, що доречним і

універсальним буде вжиток терміну «шкільні технології збереження здоров’я учнів».
Щодо сутності технологій збереження здоров’я учнів, які реалізуються в
шкільному загальноосвітньому середовищі, то О. Ковальова розуміє під ними засоби
організації і послідовних дій у ході навчально-виховного процесу, реалізації освітніх
програм на основі врахування індивідуального здоров’я учнів, особливостей їх
вікового, психофізичного, духовно-етичного стану і розвитку (Ковальова О.І., 2004 с.
50); Л. Тіхомірова – спосіб реалізації навчальних, виховних і методичних технологій,
який не буде шкідливим для здоров’я школярів (Тіхомірова Л.Ф., 2004); Н. Соловйова
– функціональну систему організаційних способів управління навчально-пізнавальною
і практичною діяльністю учнів, яка науково й інструментально забезпечує збереження і
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зміцнення їхнього здоров’я (Соловйова Н.І., 2005); В. Сонькін, О. Петров – умови
навчання дитини в школі (відсутність стресу, адекватність вимог, адекватність методик
навчання і виховання); раціональну організацію навчального процесу (у відповідності
до вікових, статевих, індивідуальних особливостей і гігієнічних вимог); відповідність
учбового і фізичного навантаження віковим можливостям дитини; необхідний,
достатній і раціонально організований руховий режим (Сонькін В.Д., Петров О.В.,
2005); Н. Михайлова – сукупність прийомів, методів, форм навчання і підходів до
освітнього процесу, які ґрунтуються на обліку індивідуальних (інтелектуальних,
емоційних, мотиваційних і інших) особливостей учня, його темпераменту, характеру
сприйняття ним навчального матеріалу, типу пам’яті, недопущенні надмірного
інтелектуального, емоційного, нервового навантаження при освоєнні навчального
матеріалу, оптимізації необхідних витрат часу й сил учня і педагога, підтримці
сприятливого морально-психологічного клімату, зміцненні психічного здоров’я учнів
(розвиток вмінь самостійно захищатися від стресів, образ, навчання засобам
психологічного захисту і збереження здоров’я) (Михайлова Н.Н., Електронний ресурс);
А. Мітяєва – сукупність принципів, методів, прийомів педагогічної роботи, які,
доповнюючи традиційні технології навчання і виховання, наділяють їх ознакою
здоров’язбереження

(Мітяєва А.М.,

2008);

Ю. Науменко

–

систему

різних

цілеспрямованих дій на цілісний навчально-виховний процес, які організовуються
освітньою установою для медико-психолого-педагогічної профілактики і корекції
негативних психофізіологічних, психологічних і особистісних станів школярів у
рамках

традиційної

системи

освіти

(Науменко Ю.В.,

Електронний

ресурс);

Л. Демінська – всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо збереження,
зміцнення та формування

здоров’я школярів (Демінська Л.О., 2010); В. Кучма –

педагогічні технології навчання, які засновані на: вікових особливостях пізнавальної
діяльності дітей, навчанні на оптимальному рівні складності, варіативності методів і
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форм навчання, оптимальному поєднанні рухових і статичних навантажень, навчанні у
малих групах, використанні наочності і поєднанні різних форм надання інформації,
створенні емоційно сприятливої атмосфери, формуванні позитивної мотивації до
навчання («педагогіка успіху»), на культивуванні у школярів знань про питання
здоров’я (Кучма В.Р. та ін., 2011, с. 23);.
Проблеми технологій збереження здоров’я учнів торкаються також у своїх
дослідженнях

Ю. Багно,

О. Бельорін-Еррера,

Т. Бережна,

В. Білик,

І. Бріжата,

О. Ващенко, І. Волкова, В. Єфімова, В. Ковалько, Н. Коцур, Т. Осадченко та ін. Однак
їхні погляди принципово не відрізняються від вищенаведених.
Загалом серед поглядів дослідників щодо сутності технологій збереження
здоров’я учнів можна виділити два підходи:
1) такими технологіями є ті технології навчально-виховного процесу, які не
шкодять здоров’ю його суб’єктів;
2) такими технологіями є ті технології навчально-виховного процесу, які
спрямовані на збереження здоров’я його суб’єктів і реалізуються за допомогою
психолого-педагогічних методів, способів та прийомів.
Прихильницею першого підходу є Т. Ахутіна, яка наводить критерії, відповідно
до яких педагогічна технологія може вважатися здоров’язбережувальною: досягнення
навчальної мотивації учнів, побудова навчання відповідно до вікових закономірностей
їх психофізіологічного розвитку, недопущення форм важкого і вираженого стомлення
(Ахутіна Т.В., 2000).
Прихильником другого підходу є
педагогічні

технології

розглядає

М. Смірнов, який традиційні психологояк

інструментарій

здоров’язберігаючих

(Смірнов М.К., 2006).
Прихильницею більш універсального підходу, який об’єднує два попередні, є
М. Гриньова, яка до здоров’язберігаючих технологій, здійснивши огляд літератури з
даного

питання, відносить створення

сприятливого для

здоров’я

освітнього

середовища; забезпечення навчання і виховання з урахуванням індивідуальних, вікових
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і психофізіологічних особливостей студентів; технології навчання здоров’я, здорового
способу життя, формування здорової нації; оптимальне поєднання традиційних
технологій навчання з принципами, методами і прийомами, спрямованими на
збереження й підтримку здоров’я; навчально-методичний комплекс оздоровлювальнофізкультурних і лікувально-профілактичних заходів (Гриньова М.В., Електронний
ресурс).
Аналогічної думки притримуються й Л. Демінська (Демінська Л.О., 2010) та
І. Волкова (Волкова І.В., Електронний ресурс). Зокрема, І. Волкова вважає, що поняття
«здоров’язберігаючі технології» об’єднують в собі всі напрями діяльності освітнього
закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів. Окрім цього, на
думку вченої, поняття «здоров’язберігаюча» можна віднести до будь-якої педагогічної
технології, яка в процесі реалізації створює необхідні умови для збереження здоров’я
суб’єктів освітнього процесу – учнів та вчителів. І найголовніше, що будь-яка
педагогічна технологія повинна бути здоров’язберігаючою.
Такий підхід, на нашу думку, є найбільш досконалим та універсальним. І ми
переконані, що згідно нього, шкільні технології збереження здоров’я учнів (як усі
напрями діяльності школи щодо збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів)
загалом доречно розділити на здоров’явідповідні (технології, які реалізуються в
навчально-виховному процесі без шкоди для здоров’я його суб’єктів: врахування
індивідуальних,

вікових,

гендерних

ознак;

дотримання

санітарно-гігієнічних,

ергономічних, технічних, організаційних норм навчально-виховного процесу і т. п.) та
здоров’яформувальні (технології, спрямовані на формування компетенцій учнів щодо
збереження власного здоров’я та здоров’я оточуючих: виховання культури здоров’я,
здорового способу життя, саногенного мислення і т. п.).
Висновки. Отже, ми вважаємо, що стосовно технологій навчально-виховного
процесу, які сприятимуть збереженню здоров’я учнів та формуватимуть мотивацію,
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звички, навички, уміння збереження здоров’я самих учнів, доречно застосовувати
термін «шкільні технології збереження здоров’я учнів». Він звучить універсально та
дозволяє логічним чином об’єднувати наявні смислові тлумачення.
Шкільні технології збереження здоров’я учнів можна загалом класифікувати на
здоров’явідповідні та здоров’яформувальні.
Наведені результати теоретичного аналізу проблеми загальної класифікації
шкільних технологій збереження здоров’я учнів актуалізують проблему подальшої
детальної класифікації (типізації) даних технологій та шляхів їх упровадження у
навчально-виховний процес закладів середньої освіти.
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ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СБЕРЕЖЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ:
ОБЩАЯ КЛАСИФИКАЦИЯ
Юлия Глинчук, кандидат педагогических наук,
доцент кафедры общетехнических дисциплин,
технологий и гражданской безопасности,
Ровенский государственный гуманитарный унмверситет,
ул. Пластовая, 31, 33000 Ровно, Украина, yuliyaglinchuk@ukr.net
В статье освещена проблема общей классификации технологий сбережения
здоровья школьников. Подчеркнута актуальность данной проблемы в связи со
стремительной потерей здоровья подрастающим поколением за период учебы в
школе. Отмечено значимость исследования данной проблемы в контексте
содержания профессиональной подготовки студентов педагогических специальностей
и последипломного педагогического образования учителей. Предложено к
употреблению термин «школьные технологии сохранения здоровья учащихся».
Проанализированы взгляды ученых насчет сущности технологий сбережения здоровья
школьников. На основе этого предложено общую классификацию школьных
технологий сбережения здоровья учащихся.
Ключевые слова: общая классификация, учреждения образования, школьные
технологии сбережения здоровья учащихся.
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The rapid loss of health of the younger generations during school education makes it a
pressing problem for students to maintain their health during the learning process. This
problem is extremely important not only for the general education environment but also for
institutions of higher and postgraduate education, since the safety of the educational process
for the health of students depends first and foremost on the teacher.
However, to date, the problem of student health technologies has not been sufficiently
studied. In particular, there is no single approach to the name and overall classification of
such technologies.
The article analyzes the views of scientists on the nature of student health technologies.
Based on this, the term "school technologies of preserving students' health" and a general
classification of student health preservation technologies are proposed for use, which
logically integrates existing semantic interpretations. We believe that it is appropriate to
separate school technologies for preserving students' health into appropriate health
(technologies implemented in the educational process without compromising the health of the
subjects: taking into account individual, age, gender characteristics; ergonomic, technical,
organizational norms educational process, etc.) and health-saving (technologies aimed at
shaping students' competences in maintaining their own health and that of other people:
fostering a culture of health, health of the same lifestyle, sanogenic thinking etc.).
It is noted that the results of theoretical analysis of the problem of general
classification of school technologies of preserving students' health actualize the problem of
further detailed classification of these technologies and ways of their introduction in the
educational process of general educational institutions.
Keywords: general classification, health, technology, students.
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