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ТЕХНОЛОГІЇ ВПЛИВУ НА ПРОЦЕС ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

  
Нова якість освіти, яка покликана забезпечувати розвиток сучасного 

суспільства, може бути досягнута лише при створенні певних умов 
організації такого навчально-виховного процесу, який не зашкодить здо-
ров’ю дитини. А це вимагає змін організації життєдіяльності дітей у школі, 
створення емоційного і фізичного комфорту, освоєння прогресивних 
технологій духовного становлення особистості учнів, створення умов для 
самореалізації їх сутнісних сил у різних видах творчої діяльності. Сьогодні 
в школі виникла необхідність інтегрування і втілення в практику принци-
пово нових педагогічних ідей, концепцій, технологій, у центрі яких – 
особистість дитини з її потребами й інтересами, життєвими цінностями. 
Але найголовнішою цінністю, яку має плекати сучасна школа, є здоров’я 
дитини, його формування й підтримка на різних етапах навчання дитини в 
школі [4, 2]. Тому соціально-педагогічна діяльність школи з виховання і 
формування здорового способу життя повинна бути спрямована на 
гармонійний розвиток особистості кожної дитини та формування й збере-
ження її інтегрального здоров’я. 

Сучасна школа виконує не тільки традиційні освітні функції, але й 
готує дітей до життя. Тому однією з актуальних проблем сьогодні є вихо-
вання особистості, здатної обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний 
для досягнення успіху у ньому. 

До проблеми формування здорової особистості дитини зверталися 
філософи, соціологи, психологи, педагоги, зокрема, Брехман, Л. Виготсь-
кий, П. Лесгафт, В. Сухомлинський, К. Ушинський та ін. Питанням фор-
мування, збереження, зміцнення і відтворення здоров’я присвячені праці 
М. Амосова, Г. Апанасенко, В. Горащука, О. Дубогай, В. Казначеєва, 
Ю. Лисицина, В. Ліщук, В. Петленка. До пошуку нових соціально-
педагогічних технологій формування в учнів здорового способу життя 
звернулися В. Беспалько, Н. Заверико, В. Петрович, Л. Сущенко. У 
дослідженнях Г. Латишева, Б. Міллера, М. Орлової, С. Титової вперше 
висвітлено досвід використання навчання «рівний – рівному» в 
превентивній роботі. У сучасній системі формування й збереження здо-
ров’я школярів накопичений великий зарубіжний і вітчизняний досвід. У 
той же час завдання щодо формування в учнів здорового способу життя 
школою майже не розв’язані, відсутність системного підходу не дозволяє 
вирішувати проблему формування у дітей здорового способу життя в 
цілому. 

Актуальність зазначеної проблеми зумовила необхідність розгляду 
використання здоров’язберігаючих технологій у контексті початкової 
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освіти. 
Мета статті – розкриття сутності і змісту здоров’язберігаючих 

технологій, та розкриття головних умов їх успішного використання у 
практиці роботи початкової школи. 

Відповідно до проблеми та мети статті поставлені такі завдання: 
– розкрити аспекти педагогічної діяльності з використання техно-

логій навчання здоров’я; 
– показати ефективність системи роботи із застосування здо-

ров’язберігаючих технологій 
Можна говорити про різні види здоров’я: а) фізичне, що визначає 

повноцінне і правильне функціонування організму; б) психічне, що зумов-
лює рівновагу і нормальне протікання психічних процесів; в) духовне – як 
прагнення до ідеалу, що є головним джерелом сили і енергії людини; 
д) соціальне, від чого залежить безконфліктна взаємодія з довкіллям. Як за-
свідчують дослідження, стан усіх названих видів здоров’я у наших дітей, як 
і стосовно всього нашого суспільства, дає серйозні підстави до занепокоєн-
ня. На думку О.Я. Савченко, проблема виховання у дітей здорового способу 
життя є багатоаспектною. Вона охоплює впровадження нового змісту забез-
печення умов для позитивного впливу на всі складові здоров’я і поширення 
інноваційних технологій збереження і зміцнення здоров’я [5, 101]. 

Одним із актуальних шляхів вирішення зазначеної проблеми є впро-
вадження освітніх технологій формування й збереження здоров’я, і розпо-
чинати впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-
виховний процес необхідно з початкової школи, де престиж здоров’я на 
високому рівні. 

Науковці вважають, що здоров’язберігаючими освітніми 
технологіями в широкому розумінні цього слова необхідно вважати всі 
педагогічні технології, які не шкодять здоров’ю учнів, створюють їм 
безпечні умови для перебування, навчання й праці в школі (М. Безруких, 
Н. Смирнов). 

Інші науковці під здоров’язберігаючими технологіями пропонують 
розуміти: сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресо-
вих ситуацій, адекватність вимог, методик навчання ти виховання); опти-
мальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, статевих, 
індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); повноцінний та 
раціонально організований руховий режим [2, 3]. Отже, поняття «здо-
ров’язберігаючі технології» об’єднує всі напрями діяльності 
загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження й зміцнення 
здоров’я учнів. Така діяльність загальноосвітнього закладу лише тоді може 
вважатися повноцінною й ефективною, якщо в повній мірі професійно й 
творчо в єдиній системі реалізуються здоров’язберігаючі технології. 

Процес впровадження технологій формування здорового способу 
життя включає ряд компонентів, які є нероздільними у своїй 
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взаємозумовленості:, оздоровчі технології, технології навчанню здоров’я, 
здоров’язберігаючі технології. 

Оздоровчі технології спрямовані на вирішення завдань зміцнення 
фізичного здоров’я учнів (фізична підготовка, фізіотерапія, лікувальна 
фізична культура, ароматерапія, фітотерапія, музична терапія, гімнастика, 
масаж, проведення уроків і занять на свіжому повітрі сприяє активізації 
біологічних процесів, підвищує працездатність дитячого організму, 
гальмує процес стомлення) [2, 6]. 

Технології навчання здоров’я в початковій школі (формування 
санітарно-гігієнічних навичок, розвиток життєвих навичок, профілактика 
травматизму та девіантної поведінки) реалізуються шляхом викладання 
курсу «Основи здоров’я», валеологізації змісту багатьох навчальних 
предметів, використання педагогічних методів, що грунтуються на 
активній участі й співпраці між учнями і вчителем (використання методу 
«рівний-рівному», уроків-тренінгів, розгляд та аналіз конкретних життєвих 
ситуацій, створення проектів та їх презентація тощо). 

Формування у молодших школярів свідомого ставлення до свого 
життя та здоров’я, оволодіння навичками здорової та безпечної поведінки, 
формування здоров’язберігальних компетентностей, сприятимуть вироб-
ленню намірів та ставлень особистості до ведення здорового способу жит-
тя. Ці завдання реалізуються через вивчення предмета «Основи здоров’я», 
який поєднує знання зі збереження і захисту життя та зміцнення здоров’я. 
Знань й життєвих навичок у предметі «Основи здоров’я» учні безперервно 
та систематично набувають з поступовим нарощуванням обсягу і 
складності змісту і вимог до його засвоєння. Уміння й навички, які стосу-
ються здорового способу життя, потребують багаторазового вправляння, 
тому в організації їх засвоєння переважають практичні методи: ігрові 
ситуації, практичні вправи, поєднання індивідуальної роботи з груповою, 
колективною [3; 5]. 

Навчання на основі розвитку життєвих навичок базується на 
формуванні системи цінностей і розвитку соціально-психологічних компе-
тентностей життєвих навичок. Метод навчання на основі життєвих нави-
чок спрямований на формування здорової особистості. На відміну від зви-
чайних уроків, коли вчитель переважно говорить, а учні слухають і 
механічно відтворюють почуту інформацію, цей метод дозволяє вчителю 
застосовувати інтерактивні методи навчання, зокрема тренінги. Саме вони 
забезпечують творчу співпрацю вчителя та учнів, дозволяють учням, крім 
теоретичних знань, оволодіти практичними вміннями і навичками, вчать шу-
кати правильну відповідь, прислухатися до думки товаришів, відстоювати 
свою точку зору, брати на себе відповідальність, допомагають швидко 
зорієнтуватися і прийняти правильне рішення без допомоги вчителя. 

До здоров’язберігаючих технологій належать: 
– диспансерізація учнів (діагностика і корекція найбільш пошире-
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них захворювань, контроль за станом здоров’я і виявлення ранніх 
відхилень у фізичному розвитку школярів, перевірка учнів початкових 
класів на порушення роботи вегето-судинної системи, що зумовлено 
гетерохронністю морфофункціонального дозрівання внутрішніх систем 
організму); 

– профілактичні щеплення. Варто наголосити, що руховий режим, 
загартування, заходи зміцнення імунної системи надзвичайно важливі для 
молодшого шкільного віку. Але не треба забувати й про те, що захист від 
інфекційних хвороб потребує не лише загального, а й специфічного 
імунітету, який забезпечується тільки відповідними щепленнями; 

– низька рухова активність загрожує психічному і фізичному здо-
ров’ю молодших школярів, адже дитина, яка веде малорухомий спосіб 
життя, має не лише проблеми зі здоров’ям, а й труднощі у навчанні. 
Передусім це стосується концентрації уваги, пам’яті, засвоєння навчально-
го матеріалу, тому важливим для збереження здоров’я молодших школярів 
є забезпечення рухової активності (фізичні вправи, фізкультхвилинки, 
динамічні перерви, рухливі ігри, чергування всикого та низького рівнів 
рухової активності тощо); 

– організація здорового харчування – це найкраща профілактика за-
хворювань органів травлення, попередження розвитку відхилень у стані 
здоров’я дітей. Існує велика ймовірність, що неправильне харчування, мо-
же запустити механізм хвороби, що проявиться через багато років. Стати-
стка ВООЗ вражає більше 50 % дітей, які помирають у світі, мали пробле-
ми з харчуванням; 

– вітамінізація (йодування їжі, «С»-вітамінізація, вітамінізовані 
напої, що готуються за 3 години до реалізації тощо); 

– санітарно-гігієнічний режим закладу (попередження можливих 
захворювань за допомогою профілактичних заходів). 

Мати знання про здоров’язберігаючі технології, це ще не значить їх 
уміле використання. Оволодіння технологіями навчання, формування, 
зміцнення здоров’я вимагає від педагогів застосування своєрідних підходів 
в освіті і виховання на основі здоров’язбереження. Будь-яке нововведення 
починається з освіти вчителів. Доля кожного нововведення у системі 
освіти насамперед залежить від учителя, рівня його готовності до певної 
роботи, сформованості його особистісних якостей, професійних знань, 
умінь, навичок та їх творчого використання. Високий професіоналізм вчи-
теля, який сам має міцне здоров’я та володіє високим рівнем культури здо-
ров’я, його особистий приклад щодо цього, реальне дотримання тих пра-
вил здорового і безпечного життя, яких він має навчити своїх вихованців, є 
передумовою ефективності навчально-виховної діяльності із забезпечення 
здоров’я школярів. Думка вчителя для молодших школярів є найбільш 
істотною і безапеляційною. Молодші школярі беззастережно приймають 
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його авторитет. Вони звертаються до нього з різних причин – від випадко-
вих до найбільш глибоких і особистих. Позитивна роль школи, вчителів, 
особливо на початковому етапі навчання – надзвичайно важливий чинник 
у вихованні здорового способу життя. Адже, у цей час відбувається перші 
зв’язки дитини з людьми, вона навчається орієнтуватися в розмаїтті 
життєвих ситуацій, співвідносити наявні в неї уявлення з життям, реаль-
ними вчинками, конкретною поведінкою [1, с. 46]. 

Прикладом цікавої і досить ефективної для сучасної початкової шко-
ли є «Веселкова» педагогічна технологія запропонована творчою групою 
вчителів-практиків Довжанської ЗОШ І–ІІІ ступенів Іршавського району 
Закарпатської області, яка працює під науковим методичним супроводом 
науковців та методистів Закараптського ІППО. «Веселкова» технологія – 
альтернативна до традиційної системи навчання в загальноосвітніх нав-
чально-виховних закладах, метою якої є її модернізація і висхідний розви-
ток освіти України та впровадження оздоровчих технологій. У початковій 
школі «Веселкова» технологія дає змогу навчити молодших школярів із 
значним випередженням навчальної програми МОН України, а 
найголовніший результат – зниження захворюваності за рахунок скоро-
чення навантажень на учнів, зменшення тривалості уроків, щоденні уроки 
фізкультури, рухової, кінестетичної діяльності учнів, навчальних ігор та 
арт-терапії за темою уроку. 

В межах «Веселкової» технології пропонуються наступні ефективні 
методи й прийоми здоров’язбереження молодших школярів: 

Навчальні рухові ігри – ігри за темою уроку, які вводять у структуру 
уроку, вони виконують навчальну, пізнавальну та розвантажувальну 
функції. Ігрова та рухова дільність учнів на уроці відрізняють «Веселкову» 
школу від звичайної. Рух – це запорука здоров’я. Практика показує, що 
учні перших і других класів втомлюються на уроках через 15–20 хвилин 
сидіння за партою. Педагогічна технологія пропонує поєднання 
нетрадиційних (авторських) із традиційними методів, прийомів навчання 
та введення в навчальний процес методу ігро-терапії за темою уроку, що 
саме й дає змогу зберегти високу продуктивність роботи та забезпечує ви-
соку парцездатність учнів на уроці. Захоплююча гра знімає надмірне на-
вантаження у процесі розумової роботи: кудись щезає втома; коли діти ви-
конують завдання знайомих героїв казок, легко підтримати увагу учнів. 

Рухливі ігри на свіжому повітрі підвищують ефективність сприйнят-
тя навчального матеріалу на уроці й прекрасно зміцнюють здоров’я дітей. 

Відновлення енергії – прийоми, що дають змогу швидко ліквідувати 
втому, освіжити інтерес до уроку (сонячний душ, навчальні пісні, рухливі 
ігри, досліди, експерименти). 

Сонячний душ – ефективний спосіб відновлення енергії під час уро-
ку, базований на сугестивній техніці (акивний вплив на уяву, емоції, 
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підсвідомість шляхом уявного стоврення позитивних образів – наприклад, 
самозанурення в потік сонячного ствітла) 

Арт-терапія – навчання і виховання засобами мистецтва. Головною 
метою арт-терапії у навчально-виховному процесі є оздоровлення і 
зацікавлення дітей начанням, згуртування колективу. Впровадження у 
«Веселковій» технології арт-терапії як засобу й методу навчання, впливу 
на емоційний та фізичний стан учнів засобами мистецтва, заняття різними 
видами музичної і художньої діяльності сприяють розвантаженню учнів, 
розвитку творчості, креативності й індиівдуальності, поліпшенню самопо-
чуття. Результати апробації педагогічної «Веселкової» технології 
засвідчують, що використання музики як засобу навчання і виховання в 
поєднанні з руховою діяльністю дають унікальні результати у засовєнні 
навчального матеріалу та підтримці належної працездатності учнів на 
уроці, що поліпшує міжпівкульну взаємодію і сприяє гармонійному 
розвиткові обох півкуль мозку. У «Веселковій» школі учні прослуховують 
навчальні пісні під час образотворчого мистецтва, художньої праці, музи-
ки, каліграфічних хвилинок. Дітям провонують музичні паузи на уроках 
письма, математики, читання; коли вчитель помічає, що школярі втомлені, 
пасивні, або навпаки – дратовані, збуджені, він вмикає неголосну музику. 
Тільки-но вона зазвучить, пасивні, втомлені учні оживають, а збуджені, 
галасливі – затихають і починають слухати. Після того, як учні мимоволі 
прослухають навчальну пісню 2–3 рази, розпочинається активне навчання 
на уроках матемитки, грамоти тощо. Тривалість такої оздоровчо-
лікувальної паузи спочатку 3–5 хвилин, а потім її можна продовжити до 10 
хвилин [6]. 

Процес формування, зміцнення, збереження здоров’я у молодших 
школярів буде ефективнішим, якщо його здійснювати, використовуючи 
здоров’язберігаючі технології, що сприятимуть створенню здо-
ров’язберігаючого освітнього середовища у початковій школі, поліпшенню 
в учнів показників як фізичного, так і розумового розвитку, зростанню да-
них рухововї підготовленості, зменшенню пропусків навчальних днів че-
рез хворобу, своєчасному зняттю розумової втоми та поліпшенню 
успішності молодших школярів, успішність даної роботи визначається та-
кими умовами: доцільне поєднання традиційних та інноваційних 
педагогічних технологій, спрямованих на формування, збереження здо-
ров’я; застосування інтерактивних методів навчання; забезпечення участі 
учнів у діяльності щодо покращення здоров’я; готовність фахівців. 
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