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6) поєднання обов’язкових форм діяльності вихованців закладів соціального 

виховання із добровільно обраними, із максимальним наданням можливостей 

вибору справи за інтересами і виховання самостійності.  

Зауважимо, що для успішної соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, повинен відбуватися взаємозв’язок між інтернатними 

закладами та іншими соціальними інститутами (позашкільними клубами, 

центрами творчості, соціально-педагогічними службами, центрами реабілітації 

дітей-сиріт та дітей, які залишилися без опіки батьків та ін.). Здійснення 

соціального виховання в руслі державної соціальної політики дозволить надати 

соціально-виховній діяльності в інтернатних установах України державний 

характер та забезпечить її ефективність. 

 

 

ЗАГРОЗА ВИМИРАННЯ УКРАЇНЦІВ ВИМАГАЄ  

НЕГАЙНОГО ВПРОВАДЖЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ 

ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Євгенія О. Неведомська  

Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна 

y.nevedomska@kubg.edu.ua 

 

Сучасний стан здоров’я населення України свідчить, що існує реальна 

загроза вимирання нації. Ось статистичні дані: середня тривалість життя в 

Україні складає 69 років (у чоловіків  – 62,8 років, у жінок – 74,8 років), тоді як 

середня тривалість життя в країнах Євросоюзу (ЄС) – 74 роки, а в країнах СНД: 

в Грузії – 76,7, в Молдові – 70,8, в Узбекистані – 71,0. При цьому середня 

тривалість здорового життя в Україні складає 59,2 роки, тоді як в країнах ЄС – 

70 років [2]. 

Важливим показником суспільного розвитку країни і водночас показником 

стану здоров’я населення є демографічний показник. За даними Держкомстату 

станом на початок 2010 року чисельність населення України становила близько 

45 млн 982 тис. осіб; на початку 2013 року  – 45 553 000 людей,  на початок 2016 

року населення України  оцінювалося в 42 617 345, в кінці 2016 року населення 

України складає 42 462 218 осіб [2]. З огляду на ці дані, можна констатувати, що 

з 2010 по 2016 рр. населення України зменшилося на 3 519 782 особи. За 

статистичними прогнозами Відділу народонаселення при Департаменті з 

економічних і соціальних питань ООН у 2017 році чисельність населення 

України ще зменшиться на 154 562 особи, тобто становитиме в кінці 2017 року 

42 305 656 осіб. За прогнозом цієї організації,  при збереженні такої динаміки 

скорочення населення України до 2030 року кількість українців зменшиться до 

39 млн. [2]. 

Багато причин такого жахливого стану здоров’я українців [1]. По-перше, це 

наслідки радянських «благополучних» десятиріч. У Радянському Союзі 

громадянам навіювали: не хвилюйтесь ні про що, працюйте, про все інше 
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потурбується держава: безкоштовна медична допомога, різні соціальні програми 

(санаторне лікування, оплачування лікарняних листків) тощо. Ще пам’ятається 

лозунг минулих років: турбота про здоров’я громадян – обов’язок держави. У 

результаті сама людина звикла сподіватися на могутність медицини, держави, а 

не на захисні сили свого власного організму.  

Серед сучасних причин загрозливих показників для української нації є війна, 

міграційні процеси, низький соціально-економічний рівень життя, розвал 

системи охорони здоров’я, зниження рівня здоров’я населення. А зниження 

рівня здоров’я, зокрема, молоді обумовлено як конкретними причинами: 

спадковістю, способом життя,  неусвідомленістю цінності власного здоров’я, 

незадовільною профілактичною роботою та медичною допомогою, 

забрудненням середовища життя, низькою якістю продуктів харчування та 

питної води, несприятливими умовами в суспільстві та сім’ї тощо [1, 2]. Окрім 

того, в Україні ще недостатньо розвинена служба психологічної допомоги. У 

результаті людина вирішує власні проблеми самотужки – здебільшого не так, як 

належить. 

З огляду на зазначене, в українському суспільстві нагальною потребою є 

перехід виховання людини до нової парадигми: турбота про здоров’я – обов’язок  

кожного. На цьому наголошував ще в радянські часи академік  Микола Амосов: 

«Щоб бути здоровим, потрібні власні зусилля, постійні і значні. Замінити їх не 

можна нічим». Отже, стан здоров’я сучасного українця залежить не тільки від 

зовнішніх умов, але й від його власного відношення до здоров’я. Вироблення 

такого відношення – найважливіша умова оздоровлення українського 

суспільства. І починати його необхідно зі школи, оскільки саме вона – єдиний 

інститут, через який проходить все населення країни, а навчально-виховний 

процес – єдиний систематизований процес можливого формування мотивів 

корисної для індивіда й суспільства поведінки. Саме через це роль школи у 

збереженні й укріпленні здоров’я повинна стати провідною. 

Перед українськими педагогами стоїть нагальна задача впровадження в 

навчальний процес здоров’язбережувальних технологій. Поняття 

«здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності 

загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я 

учнів. Під здоров’язбережувальними технологіями треба розуміти: 

 сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових 

ситуацій, адекватність вимог і методик навчання та виховання); 

 оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

 повноцінний та раціонально організований руховий режим; 

 технології навчання здоров’ю – гігієнічне навчання, формування життєвих 

навичок (керування емоціями, вирішення конфліктів тощо), профілактика 

травматизму та зловживання психоактивними речовинами, статеве виховання; ці 

технології реалізуються завдяки включенню відповідних тем до предметів 

загально-навчального циклу, введення до варіативної частини навчального 
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плану нових предметів, організації факультативного навчання та додаткової 

освіти; 

 виховання культури здоров’я – виховання в учнів особистісних якостей, 

які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, формуванню уявлень про 

здоров’я як цінність, посиленню мотивації на ведення здорового способу життя, 

підвищенню відповідальності за особисте здоров’я та здоров’я родини. 

Знання, володіння і впровадження здоров’язбережувальних технологій є 

важливою складовою професійної компетентності українського педагога.  
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Світовим трендом розвитку міжнародної системи вищої освіти кінця XX 

початку XXI століття є поступове розширення інституційної автономії вищих 

навчальних закладів (ВНЗ). Основний зміст системних трансформацій з цього 

приводу міститься у зміні стосунків між державою та національними системами 

вищої освіти та новому визначенні ролі держави в процесі підготовки фахівців з 

вищою освітою для потреб національної економіки. Зрозуміло, що держава 

повинна створювати дієві передумови та законодавчо-нормативне підґрунтя 

прояву інституційної автономії ВНЗ, а не жорстко регламентувати процес їх 

функціонування. Саме в цьому напрямку в Україні в останні роки здійснюється 

загальна модернізація системи вищої освіти країни. Ярким прикладом цих 

процесів стало прийняття нової редакції Закону України « Про вищу освіту», де 

на рівні законодавства задекларовано, що автономія ВНЗ – це «самостійність, 

незалежність і відповідальність вищого навчального закладу у прийнятті рішень 

стосовно розвитку академічних свобод, організації наукових досліджень, 

освітнього процесу, внутрішнього управління, економічної та іншої діяльності, 

самостійного добору і розстановки кадрів»[1].  


