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МЕТОДИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО УРОКУ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ 

(Ващенко О.М.) 
 

На сьогодні сучасну початкову школу не можна уявити без розуміння 

вчителем важливості та необхідності запровадження в навчально-виховний 

 активне здоров’язбережувальних освітніх технологій, що сприяють 

збереженню та зміцненню здоров’я учнів. Ці технології, перш за все, мають 

на меті проведення здоров’язбережувальних уроків.  

Науковці доводять, що зміст здоров’язбережувального уроку поєднує 

триєдине уявлення про здоров’я дитини (фізичне, психічне, соціальне), 

безпеку від перевантажень; відповідність змісту й організації навчання 

віковим особливостям школярів, чергування видів активізації правої та лівої 

півкулі головного мозку, пріоритет активних методів навчання, зміну пози 

учнів з урахуванням видів діяльності, пробудження в дітей позитивних 

емоцій і почуттів та ін. [1; 2; 4; 5; 6]. 
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Вони також зазначають, що сучасний здоров’язбережувальний урок 

вимагає від учителів дотримання певних принципів, серед яких виокремлено 

такі [5]: 

 принцип «Не зашкодь!» (методи, прийоми та засоби навчання та 

виховання, що сприяють збереженню здоров’я дітей); 

 принцип відповідності змісту та організації навчання віковим 

особливостям учнів (об’єм навчального навантаження та складність 

матеріалу мають відповідати віку дітей); 

 принцип суб’єкт–суб’єктної взаємодії (дотримання рівноправного 

партнерства в процесі навчання та виховання учнів); 

 принцип створення ситуації успіху (акцентування уваги на 

позитивних проявах та особистісних досягненнях учнів); 

 принцип активності та попередження стомлюваності учнів 

(проведення заходів в режимі навчального дня: гімнастика до занять, 

фізкультхвилинки, динамічні перерви, фізкультпаузи, «години здоров’я», 

рухливі ігри); 

 принцип гармонізації (навчання учнів через активне мислення та 

естетичне сприймання образів, висловів, почуттів); 

 принцип гуманізації (активне ставлення до учнів, повага до них); 

 принцип особистісно орієнтованого навчання; 

 принцип інструментальності (знання і вміння, що формуються в 

учнів, можуть бути застосовані ними у всіх життєвих сферах); 

 принцип випереджувального розвитку (ознайомлення з 

фрагментами навчального матеріалу, що буде вивчатися надалі); 

 принцип потенціальної інтелектуальної безпеки (ознайомлення 

учнів з природовідповідною інформацією, що не перевантажує мозок та 

орієнтує на активне сприйняття навчального матеріалу); 

 принцип креативності (виконання учнями творчих завдань, що 

сприяють формуванню творчих здібностей учнів); 

 принцип інноваційності (ознайомлення учнів з найсучаснішими 

досягненнями науки та культури; використання вчителем новітніх методик та 

технологій у навчально-виховному процесі); 

 принцип превентивності (профілактика негативних проявів 

поведінки учнів, формування навичок захисту від негативних впливів 

навколишнього середовища). 

Від правильної організації уроку залежить здатність педагога тривалий 

час підтримувати розумову працездатність дітей на високому рівні й 

запобігати передчасній втомлюваності. Для успішного засвоєння учнями 

навчального матеріалу та збереження їхнього здоров’я необхідно 

дотримуватися певних психолого-педагогічних умов організації уроку: 

врахування вікових та індивідуальних особливостей дітей; використання 

ефективних методів навчання, різноманітних видів підтримки учнів, 

диференційованого підходу до дітей із різними можливостями; 

запровадження різних рівнів складності навчальних завдань, коментування 
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правильності їх виконання; оцінювання навчальної діяльності за допомогою 

порівняння навчальних досягнень учня не з досягненнями інших, а з 

особистими успіхами в навчанні [6]. 

Основними вимогами сучасного здоров’язбережувального уроку є: 

санітарно-гігієнічні: санітарно-гігієнічний режим; освітлення; відповідний 

тепловий режим; ергономічність кольорового забарвлення приміщення; 

відповідність парт зросту і віку учнів та ін.; організаційно-навчальні: 

чергування видів навчальної діяльності учнів; оптимальний розподіл 

навчального матеріалу; профілактика втомлюваності учнів та ін.;  навчально-

методичні: зв’язок теми, мети, змісту уроку з життям і здоров'ям людини; 

наявність акцентів на здоров'ябережування; спрямування уроку на 

формування в учнів здоров’язбережувальної компетентності та ін. 

Основним з найважливіших напрямів діяльності загальноосвітнього 

закладу є забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов внутрішнього 

середовища, зокрема [4]: санітарно-гігієнічний режим; озеленення приміщень 

школи і класів; контроль за температурним режимом (відповідний тепловий 

режим); провітрювання; вологе прибирання; іонізація; ароматизація повітря; 

відсутність монотонних звукових подразників; контроль за штучним 

освітленням; забезпечення санітарно-гігієнічної відповідності шкільних 

меблів, відповідність парт зросту і віку учнів; контроль за чистотою класних 

кімнат; дотримання гігієнічних вимог до поліграфічної продукції для дітей; 

ергономічність кольорового забарвлення приміщення; тривалість 

застосування ТЗН згідно з санітарно-гігієнічними вимогами. 

Належне оформлення шкільного приміщення забезпечує  фізичне і 

психічне здоров’я вчителів та учнів, допомагає сформуватися кожній дитині 

як особистості. 

Проведення здоров’язбережувального уроку також вимагає від учителя 

недопущення перевантаження учнів, що потребує зміни видів діяльності – 

інтелектуальної, емоційної, рухової; чергування групової та парної форм 

роботи; проведення ігор, нестандартних, ігрових уроків; створення 

середовища доброзичливості, позитивного емоційного налаштування. 

Організаційно-навчальні вимоги до сучасного 

здоров’язбережувального уроку включають: оптимальний розподіл 

навчального матеріалу; доцільність навчального навантаження учнів 

протягом уроку; щільність уроку – 60–80%, середньо-швидкий темп уроку; 

застосування протягом уроку динамічних пауз, фізкультурних хвилинок; 

профілактику втомлюваності учнів; диференційовані домашні завдання. 

Починаючи від привітання і до останньої хвилини уроку, педагогу 

доцільно так організувати навчання, щоб не втрачати особистісно 

стимулюючого контакту. Тобто спілкування між вчителем та учнями має 

бути вмотивованим не тільки навчальним, а й умінням відчути стан учня, 

його труднощі. Кожний урок має бути неповторним, цікавим та 

різноманітним. 

 Доброзичливість учителя, виважена поведінка, увага до кожної 

дитини, позитивна реакція на бажання висловити свою точку зору, тактовне 
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виправлення помилок, доречний гумор, створення ситуації успіху 

дозволяють позитивно налаштувати учнів на навчання, розкрити їх здібності. 

Це, у свою чергу, допомагає дітям досягти певних успіхів, краще зрозуміти 

навчальний матеріал, запам’ятати його та зрозуміти вимоги вчителя. 

Найважливішою складовою здоров’язбережувального уроку науковці 

визначають психологічний комфорт учнів і самого вчителя, атмосферу 

взаємодовіри, підтримки та успішності [8]. 

Головною вимогою здоров’язбережувального уроку є те, що дітям 

доцільно певний час знаходитися у стані рухової активності 

(фізкультхвилинки, рухливі дидактичні ігри та ін.). Ці заходи мають 

оздоровчий ефект, а також сприяють високій працездатності. Встановлено, що 

в результаті рухової діяльності поліпшується мозковий кровообіг, 

активізуються психічні процеси, поліпшується функціональний стан 

центральної нервової системи учнів. Виняткове значення мають 

фізкультхвилинки, оскільки діти швидко втомлюються внаслідок 

одноманітної діяльності. Внутрішнє гальмування призводить до зниження 

уваги учнів, а короткочасне виконання фізичних вправ викликає збудження в 

інших ділянках головного мозку, що сприяє відпочинку. Тому 

фізкультхвилинки мають стати обов’язковим елементом кожного уроку. Вони 

повинні тривати мінімум 1,5–2 хв. І містити вправи переходу від сидіння до 

стояння (5–10 разів), ходіння на місці, вправи з поворотами та нахилами 

тулуба, вправи для рук і пальців, дихальні вправи та ін. [3, с. 33–34]. 

Відповідно до рекомендацій А. Хрипкової, фізкультхвилинки найкраще 

проводити в моменти максимального спаду працездатності й виникнення у 

дітей ознак стомлення: у 1–2 класах – через кожні 15–17 хв. Уроку (2 рази за 

урок); при виконанні домашніх завдань учнями 1–4 класів через кожні  

30–40 хв. Роботи [10]. 

Чинниками зниження напруги, подолання перевтоми, активізації 

позитивних фізіологічних процесів в організмі учнів є також наявність на 

уроці емоційних розвантажень: жартів, посмішок, гумористичних картинок, 

приказок, афоризмів з коментарями, невеликих віршів, музично-ритмічних, 

емоційно-голосових вправ антистресової спрямованості. В ході уроку 

доцільно використовувати елементи музикотерапії, ігротерапії, арт-терапії, 

казкотерапії тощо. За свідченнями науковців, музика, малювання, казка та 

гра поліпшують взаємодію між півкулями мозку, стимулюють їхню 

діяльність. Емоційне збудження від прослуховування казки, виконання пісні, 

участі у грі поліпшує увагу, активізує взаємодію кори і підкірки головного 

мозку, що стимулює інтелектуальну діяльність, підвищує працездатність [9]. 

Окрім того, такі види діяльності сприяють створенню в класі 

позитивної психологічної атмосфери. Якщо всі завдання, запропоновані 

вчителем, мають яскраво виражений емоційний ефект та несуть 

інтелектуальне навантаження в інтерактивній формі, то освітній  набуває 

творчого характеру. Включення дитини у творчий , пошук рішень сприяє її 

розвитку, знижуючи при цьому стомлення. Означене досягається 

використанням на уроках: різних завдань, що сприяють вирішенню 
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проблемних ситуацій; завдань творчого змісту (скласти задачу, тест, 

придумати загадку тощо); фантазування; методів, які підвищують активність, 

творче самовираження та пропонують учням вільний вибір (вибір дії, 

способу взаємодії, свобода творчості тощо); активних методів через 

вправляння (учень в ролі вчителя, навчання дією, обговорення, рольова гра, 

дискусія, учень як дослідник); методів, спрямованих на самопізнання і 

розвиток інтелекту, емоцій, спілкування, уяви, самооцінки і взаємооцінки. 

Щоб підтримувати емоційну активність учнів протягом уроку доцільно 

використовувати прийом контрасту: змінювати емоційно насичений 

фрагмент уроку спокійнішим, напружену колективну роботу – 

індивідуальними завданнями тощо [7]. 

Науковці вважають, що урок, організований на основі принципів 

здоров'язбереження, не повинен призводити до того, щоб учні закінчували 

навчання з вираженими формами втоми. Втома викликає тимчасове 

погіршення функціонального стану дитини, що проявляється у зниженні 

працездатності, неспецифічних змінах фізіологічних функцій і суб'єктивному 

відчутті втоми. Але втому не слід розглядати тільки як негативний феномен. 

Це захисна, охоронна реакція організму, стимулятор його відновних процесів 

і підвищення функціональних можливостей. Негативний вплив на організм 

викликає хронічна втома, що переростає у перевтому. З огляду на це, 

важливим аспектом є обізнаність учителя щодо сутності втоми, її зовнішніх 

ознак, з педагогічними засадами її запобіганню й подоланню. Знижуючи 

втому, підтримуючи і відновлюючи працездатність учнів, контролюючи її 

зміну під час навчання, вчитель сприятиме здоров’язбереженню учнів [4]. 

Видатний фізіолог М. Введенський визначив умови збереження 

працездатності школярів протягом уроку та навчального дня, назвавши їх 

«азбукою праці»: 1) у будь-яку працю потрібно входити поступово; 

2) дотримання принципу послідовності праці. Робота ривками, «за 

натхненням» не може бути ефективною; 3) робота, сон, відпочинок, 

харчування повинні бути ритмічними, розміреними. 

Щодо часового виміру уроку «азбука праці» діє таким чином: перші 

10 хв. Відбувається входження в роботу, яке характеризується поступовим 

підвищенням працездатності дітей; наступні 25 хв. – час найбільш 

продуктивної навчально-пізнавальної діяльності. На нього припадає 

інтенсивне засвоєння матеріалу, самостійна творчість учнів, розв’язання 

навчальних завдань. Останні 10 хв. Уроку – час поступового зниження 

працездатності учнів; у кінці уроку вони рефлекторно реагують на дзвінок як 

сигнал до відпочинку [8]. 

Оскільки важливим елементом здоров’язбережувальних освітніх 

технологій є здоров’язбережувальний урок як форма організації навчання, 

яка забезпечує дитині та вчителеві збереження та підвищення запасу їхніх 

життєвих сил від початку до кінця уроку, на практиці можна 

використовувати уроки з елементами тренінгу. Особливостями такого 

здоров’язбережувального уроку є: розташування дітей у класі таким чином, 

щоб вони змогли відчувати себе в колективі та творчому взаємозв’язку, 
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єдність спілкування та діяльності; емоційне налаштування на сприйняття 

навчального матеріалу, що дозволяє зняти емоційну напругу, яка могла 

з’явитися раніше. Це може реалізовуватися, наприклад, через привітання в 

парах, міжособистісне спілкування (створення ситуації прощання та 

взаємовдячності, взаємоповаги) [5]. 

Таким чином, завдання, які ставлять перед собою учителі щодо 

формування в учнів стійкої мотивації до ведення ними здорового способу 

життя, можуть бути вирішені тільки за умови комплексного використання в 

навчально-виховному процесі початкової школи різних методів та форм 

здоров’язбережувальної діяльності, тобто вчитель має: сприяти створенню на 

уроці позитивного психологічного середовища; формувати в кожного учня 

мотивацію на здоровий спосіб життя та досягнення успіху в навчанні; 

використовувати ефективні методи навчання; спрямовувати урок на розвиток 

в дітей певних життєвих навичок, формування здоров’язбережувальної 

компетентності, цінності особистого здоров’я; дотримуватися гігієнічних 

вимог до проведення уроку; враховувати періоди працездатності учнів; 

здійснювати розподіл інтенсивності розумової діяльності учнів та 

ранжування навчального матеріалу уроку за ступенем складності, новизни, 

актуальності; враховувати вікові та психологічні особливості дітей; 

правильно використовувати на уроці елементи музикотерапії, казкотерапії, 

кольоротерапії, арт-терапії, фізкультхвилинок та релаксаційних пауз. 

Отже, тільки за умови врахування вищезазначених вимог буде виконана 

мета сучасного здоров’язбережувального уроку в початковій школі – 

формування фізично здорової, емоційно врівноваженої та соціально 

адаптованої особистості дитини. 
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