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РОЗДІЛ І. СУЧАСНІ УЯВЛЕННЯ ПРО ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ
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(Бойчук Ю. Д.)
Духовне здоров’я: науковий аналіз поняття (Бойчук Ю. Д., Науменко Н. В.)
Структура індивідуального здоров’я людини з позицій причинно-системного підходу
(Жáра Г. І.)
Сучасні концептуальні чинники інтегральної характеристики здоров’я особистості і
суспільства (Іващук Л. Ю.)
Аксіологія здоров’я молоді у сучасній філософській антропології (Ісакова О. І.)
Соціально-економічна роль здоров’я у людському розвитку (Камінська Т. М.)
Здоров’я людини як об’єкт правового регулювання (Гриценко О. А.)

26
33
40
46
53

со

М

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

РОЗДІЛ ІІ. СТАН ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ТА ФАКТОРИ, ЩО ЙОГО
ВИЗНАЧАЮТЬ
Основні чинники негативного та позитивного впливу на здоров’я (Борщик Л. М.,
Титаренко Л. В., Савіна О. Г., Павленко О. В.)
Антропогенні фактори навколишнього середовища і здоровʼя людини (Зуб О. В.)
Генетично-детерміновані та соціально-екологічні фактори, що визначають стан здоров’я
студентської молоді України (Соколенко В. Л., Соколенко С. В., Шмиголь І. В.)
Вплив способу життя, екологічних та генетичних факторів на якість і тривалість життя
людини (Федонюк Л. Я., Бігуняк Т. В., Яковенко М. Я., Бігуняк К. О.)
Пасивне куріння: від індивідуального до соціального ризику (Кіт Л. Я, Наливайко Н. В.)
Стоматологічне здоров’я населення та методи його збереження (Голованова І. А.,
Ляхова Н. О., Шарбенко Т. В.)
Ризики для здоровʼя сучасного школяра: порушення харчування (Годун Н. І.,
Миздренко О. М., Буц М. А., Харченко Н. А.)
Вплив батьків на формування соціального здоров’я молодшого школяра (Сінельнікова Н. О.)
Стан здоров’я студентів вищих навчальних закладів та шляхи його поліпшення
(Христова Т. Є., Пюрко В. Є., Казакова С. М.)
Раціональне харчування як важливий чинник здоров’я студентів (Ковальчук Г.Я.,
Лупак О.М.)
Вплив прослуховування музики в навушниках на слух людини (Малоштан Л. М.,
Кононенко А. Г.)
Чинники професійного здоров’я вчителя (Мешко Г. М.)

5
16

60
66
71
77
83
90

96
102
108
114
120
126

РОЗДІЛ ІІІ. МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗДОРОВ’Я ТА ЙОГО
ПОРУШЕНЬ
Гомеостаз і адаптація як критерії стану здоровʼя людини (Солошенко Е. М., Бойчук Ю.Д.) 133
NO-залежна регуляція морфофункціонального стану еритроцитів та дихальної функції
крові за умов алкогольної інтоксикації (Єфіменко Н. В., Дудок К. П., Сибірна Н. О.)
147
Дефіцит цинку: акцент на питаннях інтенсивної терапії гострої церебральної
недостатності (Терів П. С., Шкурупій Д. А.)
153
482

158

164
171

177

185

194

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

Молекулярні механізми взаємодії NO та гемоглобіну за умов цукрового діабету і
перспективи використання інгібіторів NO-синтази у профілактиці та лікуванні цього
захворювання (Люта М. Я., Сибірна Н. О.)
Нітровані білки - маркерні молекули за радіаційного ураження та у процесі контролю
корекції радіоіндукованих порушень природними фенольними сполуками з виноградного
вина (Сабадашка М. В., Сибірна Н. О.)
Передумови і механізми формування синдрому гастроінтестинальної недостатності у
новонароджених, які потребують інтенсивної терапії (Холод Д. А., Шкурупій Д. А.)
Шляхи деградації аномальних форм альфа-синуклеїну та їх роль у патогенезі хвороби
Паркінсона (Стасик О. Г., Матійців Н. П., Дронська Х. А., Климишин Н. І., Бобак Я. П.,
Стасик О. В.)
Функціональні продукти харчування як перспективні лікувально-профілактичні та
дієтичні засоби (Калюжная О. С., Соловйова А. В., Стрілець О. П., Івахненко О. Л.,
Шаповалова О. В., Стрельников Л. С.)
Епідеміологічна оцінка ризику дисбіотичних порушень у хворих на артеріальну
гіпертензію та оптимізація їх аліментарної профілактики (Кушнір О. В., Сидорчук Л. П.,
Іфтода О. М., Фундюр Н. М.)
Вплив тютюнопаління та алкоголю на антибактеріальну активність слини людини
(Мегалінська Г. П., Страшко С. В., Іванова Т. С, Даниленко Є. В.)

со

М

РОЗДІЛ ІV. СУЧАСНІ ШЛЯХИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ
Шляхи перетворення науково-освітньої системи сучасного суспільства в процесі
гармонізації відносин у системі «Людина-Природа» (Гончаренко М. С.)
Здоров’язбереження як об’єкт наукового пізнання (Таймасов Ю. С., Турчинов А. С.,
Пашинський П. П.)
Біоетичні та медико-соціальні аспекти збереження здоров’я людини (Кишкан І. Г.)
Особиста відповідальність за стан свого здоров’я як стратегічний принцип оздоровчої
практики (Міхеєнко О. І.)
Концепція здоров’яорієнтованого світогляду (Бельорін-Еррера О. М., Корженко І. О.)
Складники технології здоров’язбереження в межах держави (Мединський С. В.)
Наукові засади профілактики найпоширеніших неінфекційних захворювань сучасності
(Мелега К. П.)
Кардіореабілітація – виклик часу (Молчко О. Ю.)
Фундаментальне значення українських народних традицій у здоров’язбережуванні
сучасної людини (Мірошниченко О. М.)
Культура здоров’я як складова загальнолюдської культури (Фаласеніді Т. М.,
Шийка Ю. І.)
Плекання цінності культури здоров’я, здорового способу життя, здоров’язбереження:
досвід, шляхи, етапи (Пріма Р. М., Циплюк А. М.)
Культура здоров’я студентів та середовищний підхід до її розвитку в умовах вищого
навчального закладу (Авдєєнко І. М.)
Філософська рефлексія здорового способу життя як необхідність цивілізованої людини
(Саїнчук М. М.)
Теоретико-методологічні засади формування здорового способу життя (Вакуленко О. В.)

483

201

208
220
232
238
244
250
256
263
270
277
282
289
294
301

309
320
326
333
339
346
353
361
367
373

со

М

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

З історії формування здорового способу життя та боротьби зі шкідливими звичками
(лінгвістичний, історичний і медико-соціальний аспекти) (Бєляєва О. М., Бєляєв І. С.)
Модель формування здорового способу життя (Могильний Ф. В.)
Здоровий спосіб життя: роль технологій збереження здоров’я (Петрюк С. Є)
Інформаційна безпека та культура як чинник збереження психічного здоров’я
студентської молоді (Варивода К. С., Горденко С. І., Козубенко Ю. Л.)
Компетентність з хімічної безпеки як складова збереження здоров’я людини (Іщенко А. А.)
Раціональне харчування як складова культури здоров’я (Горобей М. П.)
Здоровий спосіб життя — життя без алкоголю (Терешкевич Г. Т. – с. Діогена)
Використання здоров’язбережувальних технологій у період адаптації дітей до
дошкільного навчального закладу (Гнізділова О. А., Бурсова С. С.)
Методичні особливості організації сучасного здоров’язбережувального уроку в
початковій школі (Ващенко О. М.)
Технологічні особливості процесу формування ціннісного ставлення до здоров’я учнів
початкової школи (Романенко Л. В., Романенко К. А.)
Проблема здоров’язбережувального використання програмно-апаратних засобів в умовах
основної школи (Сухіх А. С.)
Здоров’язбережувальні навчальні заняття з фізичного виховання в загальноосвітніх
школах (Духовний Л. Ф., Гмиря Г. В.)
Кінетопрофілактика порушень постави і надлишкової маси в дитячому віці як запорука
здоров’я (Погорлецькі А. Н., Годорозя М. Д., Завалишка А. А., Корман М. В., Савіцькі С. К.)
Виховання дітей з нейротичними ускладненнями (Войтко В. В.)
Методологічні основи еколого-валеологічної культури та проблеми збереження здоров’я
в умовах закладу спортивного профілю (Волик Г. П., Скоропадська С. О.)
Сексуальна поведінка та контрацептивний вибір студенток – запорука збереження
їхнього репродуктивного здоров’я (Бугаєвський К. А.)
Використання засобів фітнесу в рекреаційно-оздоровчих заняттях студенток вищих
навчальних закладів (Жамардій В. О. Кравченко І. П.)
Синергізм здоровʼязбережувальних та педагогічних технологій у Харківському національному
медичному університеті (Пастухова Н.Л., Садовниченко Ю.О., М’ясоєдов В.В.)
Про необхідність предметної спеціалізації «Здоров’я людини» для підготовки
майбутнього вчителя (Гриньова М. В.)
Підготовка майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників до формування
здорового способу життя учнів (Костіна В. В.)
Формування здоров’язбережувальної компетентності в майбутніх педагогів у процесі
професійної підготовки (Коцур Н. І., Товкун Л. П.)
Формування цифрової грамотності майбутніх педагогів в умовах інклюзивної освіти
(Прокопенко А. І., Олійник Т. О., Москаленко В. В., Лебедєва В. В.)
Психологічні особливості ефективної діяльності майбутніх фахівців з фізичної культури
(Мельник О. А.)
Цілі та зміст формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх інженерівтехнологів харчової галузі (Лазарєва Т. А., Благий О. С.)

484

379
388
394
402
409
414
421
427
434
439
446
453
460
465

CONTENT
CHAPTER I. CONTEMPORARY NOTIONS ABOUT HUMAN HEALTH
Modern approaches to understanding human health (Boychuk Yu.D.)
Spiritual health: scientific analysis of the concept (Boychuk Yu.D., Naumenko N.V.)
The structure of individual health of human from positions of the cause-systemic approach
(Zhara H.I.)
Modern conceptual factors of integrated health characteristics of personality and society
(Ivashchuk L.Yu.)
Axiology health of young people in modern philosophical anthropology (Isakova O.I.)
Social and economic role of health in human development (Kaminska T.M.)
Human health as an object of legal regulation (Grytsenko O.A.)

26
33
40
46
53

60
66

со

М

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

CHAPTER II. THE STATE OF HEALTH OF UKRAINIAN POPULATION AND THE
FACTORS THAT DETERMINE IT
The basic factors of negative and positive influence on health (Borshchyk L.M., Tytarenko L.V.,
Savina O.G., Pavlenko O.V.)
Anthropogenic factors of the environment and human health (Zub O.V.)
Genetically deterministic and socioecological factors defining general health of students in
Ukraine (Sokolenko V.L., Sokolenko S.V., Shmygol I.V.)
Influence of lifestyle, ecological and genetic factors on quality and lifetime of human life
(Fedonyuk L.Ya., Bihunyak T.V., Yakovenko M.Ya. Bihunyak K.O.)
Passive smoking: from the individual to social risk (Kit L.Ya., Nalyvayko N.V.)
Dental healh of the population and methods his maintenance (Golovanova I.A., Lyahova N.O.,
Sharbenko T.V.)
Risks to the Health of the Modern Schoolchild: Eating Disorders (Godun N.I., Myzdrenko O.M.,
Buts M.A., Kharchenko N.A.)
Influence of parents on the formation of social health junior schoolboy (Sinelnikova N.О.)
The health status of students of higher educational institutions and ways of its improvement
(Khrystova T., Pyrko V., Kazakova S.)
Sound nutricion as a significant factor of studentʼs health (Kovalchuk H.Ya., Lupak O.M.)
Influence of listening to music in headphones on human hearing (Maloshtan L.N.,
Kononenko A.G.)
Dental health of the population and methods his maintenance factors of professionals health of
teacher (Meshko H.M.)

5
16

71
77
83
90
96
102
108
114
120
126

CHAPTER III. MEDICO-BIOLOGICAL MECHANISMS OF HEALTH AND ITS
VIOLATIONS
Homeostasis and adaptation as criteria of a state of a person’s health (Soloshenko Ye.M.,
133
Boychuk Yu. D.)
NO-dependent regulation of erythrocytes morpho-functional state and respiratory function of
147
blood under alcohol intoxication (Yefimenko N.V., Dudok K.P., Sybirna N.O.)
Zinc deficit: focus on issues of intensive care of acute brain damage (Teriv P.S., Shkurupii D.A.)

485

153

Molecular mechanisms of NO and hemoglobin interaction under diabetes mellitus and prospects
of NO-synthase inhibitors using in the prevention and treatment of this disease (Liuta M.Ya.,
158
Sybirna N.O.)
Nitrated proteins are a molecular markers of radiation damages and under correction of radiation164
induced changes by wine phenolic compounds (Sabadashka M.V., Sybirna N.O.)
171

177
185

194

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

Precondition and mechanisms of formation of the gastrointestinal failure syndrome in newborns
which need intensive care (Kholod D.A., Shkurupii D.A.)
Pathways of abnormal alpha-synuclein degradation and their role in the pathogenesis of
Parkinson’s disease (Stasyk O.G., Matiytsiv N.P., Dronska Kh.A., Klymyshyn N.I., Bobak Ya.P.,
Stasyk O.V.)
Functional foodstuffs as perspective medical and preventiveand dietary facilities (Kalyuzhnaya O.S.,
Solovyova A.V., StrIlets O.P., Ivahnenko O.L., Shapovalova O.V., Strelnikov L.S.)
Epidemiological evaluation of the risk of disbiotic disorders in patients with arterial hypertension
and ways of optimizing of their alimentary prophylaxis (Kushnir O.V., Sydorchuk L.P.,
Iftoda O.M.)
The Influence of Smoking and Drinking on the Antimicrobial Activity of Human Saliva
(Megalinska G.P., Strashko S.V., Ivanova T.S., Danylenko Je.V.)

со

М

CHAPTER IV. MODERN WAYS OF HEALTHCARE
Ways of transformation the scientific and educational system of modern society in the process of
harmonization the relations in the system «Person-Nature» (Goncharenko M.S.)
Health preservation as an object of scintific knowledge (Taimasov Yu.S., Turchinov A.V.,
Pashinsky P.P.)
Bioethical and medico-social aspects of saving human health (Kishkan I.G.)
Personal responsibility for own health as a strategic principle of health practice (Miheenko O.I.)
Healrh-oriented worldview concept (Bellorin-Herrera O .M, Korzhenko I.О.)
Healthcare technology components within the state (Medynskyi S.V.)
The scientific backgrounds of prevention of the most widespread non-infectious diseases of the
present time (Meleha K.P.)
Cardiac rehabilitation is a challenge of time (Molchko O.Y.)
It is fundamental value of the Ukrainian folk traditions in a health-saving of the modern person
(Miroshnichenko O.M.)
Health culture as a component of universal culture (Falasenid T.M., Shyjka J.I.)
Upbringing the value of culture of health, healthy life style, health preserving: experience, ways,
stages (Prima R.M., Tsypliuk A.M.)
Studentsʼ health culture and environmental approach to its development under the conditions of a
higher educational establishment (Avdieienko I.M.)
Philosophical reflection of a healthy lifestyle as necessary of civilized human (Sainchuk M.M.)
Theoretical-methodological basics of healthy lifestyle formation (Vakylenko O.V.)
From the history of forming a healthy lifestyle and bad habits control (Bieliaieva O.M., Bieliaiev I.S.)
A model of formation of a healthy lifestyle (Mohylnyi F.V.)
Healthylifestyle: theroleofhealthsavingtechnologies (Petryuk S.E.)

486

201

208
220
232
238
244
250
256
263
270
277
282
289
294
301
309
320
326

333
339
346
353
361
367
373
379
388
394
402

со

М

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

Information security and culture as a factors mental health preservation for youth students
(Varyvoda K.S., Hordenko S.I., Kozubenko Y.L.)
The competence of the chemical safety as a component of the peopleʼs health (Ishchenko A.A.)
Rational nutrition as a component of a culture of health (Gorobey M.P.)
A healthy lifestyle is life without alcohol (Tereshkevych H.T.)
The usage of health safety technologies of the children during in conditions of their adaptation for
pre-school establishments (Hnizdilova O.A., Bursova S.S.)
The Methodical Features of Modern Health-Saving Lesson’s Organization in Elementary School
(Vashchenko O.M.)
Technological features of forming of value attitude to health in pupils of primary school
(Romanenko L.V., Romanenko K.A.)
The problem of health-saving usage of ICT in secondary school (Suhih A.S.)
Healthcare-saving training sessions on physical education in secondary schools (Duhovniy L.F.,
Hmyrya H.V.)
Kinetoprophylaxisof posture disorders and obesity in childhood as the guarantee of health
(Pogorletchi A.N., Godorozea M.D., Zavalisca A.A., Corman M.V., Savitchi S.K.)
Neyrotizm as the complicated work ofnervous system (Voytko V.V.)
Methodological foundations of ecology-valeological culture and problems of health care in the
conditions of a sports institution (Volyk G.P., Skoropadskaya S.O.)
Sexual behavior and contraceptive choice female students – the key to maintaining their
reproductive health (Bugaevskiy K.A.)
Application of fitness equipment in recreation and health classes of students of higher educational
institutions (Zhamardiy V.O., Kravchenko I.P.)
Synergy of health saving and taching techniques in Kharkiv national medical university
(Pastukhova N.L., Sadovnуchenko Yu.O., Myasoyedov V.V.)
On the necessity of the subject specialization «Human health» for the training of the future
teacher (Grinyova M.V.)
Preparation of future social pedagogues and social workers to forming a healthy lifestyle of pupils
(Kostina V.V.)
Formation of health saving competence in the future teachers in process of professional
preparation (Kotsur N.I., Tovkun L.P.)
Formation digital literacy of future teachers in inclusive education environment (Prokopenko A.I.,
Oliynyk T.O., Moskalenko V.V., Lebedeva V.V.)
Psychological features of the effective activity of future specialists in physical education
(Melnik O.A.)
The objectives and content of the formation of health-competence of future engineerstechnologists of food industry (Lazarieva T.A., Blahyi O.S)

487

409
414
421
427
434
439
446
453
460
465

Наукове видання

ЗАГАЛЬНА ТЕОРІЯ ЗДОРОВ’Я
І ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ

М

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

Колективна монографія
за загальною редакцією проф. Ю. Д. Бойчука

Підписано до друку 18.10.2017. Формат 60х84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times ET. Друк ризографічний.
Умов. друк. арк. 12,3. Наклад 350 прим. Замов. № 1018/10-17. Ціна договірна.

со

Видавець: Рожко Сергій Григорович
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців,
виготовлювачів і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 4924 від 24.06.2015 р.
Адреса для листування: а/с 11437, м. Харків, 61171
Надруковано з готових оригінал-макетів у друкарні ФОП Петров В. В.
Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.
Запис № 2400000000106167 від 08.01.2009 р.
61144, м. Харків, вул. Гв.Широнінців, 79в, к. 137, тел. (057) 778-60-34.
e-mail:bookfabrik@mаіl.uа

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ
ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
(Романенко Л.В., Романенко К.А.)

со

М

ак
гл дл ет
ас я
ов
ан
ия

Проблема збереження, зміцнення та формування здоров’я молодшого
покоління турбують освітян, ще з часу виникнення педагогіки як науки.
Починаючи з 80–х років ХХ сторіччя, дослідники різних галузей відзначали
негативні тенденції у стані здоров’я дітей, підлітків та молоді, і стало
зрозуміло, що в освіті має здійснюватися педагогічна діяльність у трьох
взаємопов’язаних напрямах – формування, зміцнення та збереження здоров’я
вихованців.
Поняття «здоров’я» є наскрізною категорією, бо використовується в
багатьох галузях науки, в яких досліджуються проблеми існування та
діяльності людини, функціонування її організму (філософія, біологія,
медицина, соціологія, психологія, педагогіка, валеологія тощо). Здоров'я є
фундаментальною характеристикою життя людини і внаслідок тривалої
історії свого вивчення й дослідження фахівцями різних наукових напрямів
має пенні визначення, яких деякі дослідники нараховують біля 300 [2].
У педагогічній літературі найбільшого поширення вибуло визначення
здоров’я, що подане у статуті ВООЗ: здоров’я – це стан повного фізичного,
душевного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або
фізичних вад [12]. У цьому визначенні ВООЗ здоров’я містить три складові:
фізичне, душевне та соціальне здоров’я.
Усі складові здоров’я (фізична, соціальна, психічна і духовна) тісно
пов’язані між собою: на базі фізичного здоров’я розвивається соціальне
здоров’я, на основі фізичного та соціального формується психічне і, як
вершина, формується духовне здоров’я людини. Тому в працях В. Горащука
[6], В. Оржеховської [11], С. Омельченко [10], Т. Бойченко [2] та багатьох
інших проблема здоров’я, формування здорового способу життя
розглядається холістично, цілісно. Для нашого дослідження цілісний погляд
на здоров’я визначаємо в якості методологічного підґрунтя. Вважаємо, що
формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно–технічних
навчальних закладів має відбуватися цілісно, а не окремо для фізичної,
психічної та соціальної складових.
У контексті нашого дослідження здоров’я в освітній діяльності
виступає в якості предмета. Отже, у процесі навчально–виховної діяльності
має забезпечуватися і збереження, і зміцнення, і формування здоров’я
вихованців. Беручи до уваги визначення здоров’я та його складових, можна
стверджувати, що всі терміни, які використовуються в педагогічній
літературі з коренем «здоров’я» стосуються стану організму, здатності
особистості до саморегуляції поведінки, різних аспектів самопочуття та
благополуччя людини тощо. Підтвердження цієї думки знаходимо також і в
тлумачних словниках, де здоров’я найчастіше визначається як стан
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організму, за якого нормально функціонують всі його органи, або той чи
інший стан, самопочуття людини [4, с. 262].
Проаналізуємо трактування понять «збереження», «зміцнення» і
«формування» з позиції теми дослідження. Звертаючись до словників,
знаходимо, що термін «збереження» є похідним від слова «зберігати» й
означає дію та стан: 1) оберігаючи, тримати цілим, не давати пропасти,
зникнути; дбаючи, тримати що–небудь у доброму стані, намагатися
залишити незмінним; 2) тримати що–небудь у певних умовах, оберігаючи від
псування, руйнування; оберігати, захищати від чого–небудь згубного;
3) дбайливо ставитися до чого–небудь, не розтрачувати чогось;
продовжувати залишатися в якому–небудь стані, не втрачати якихось ознак,
властивостей, якостей [4, с. 257]. «Зміцнення» означає дію за значенням
дієслова «зміцнювати»: 1) робити міцнішим, стійкішим; укріплювати;
робити що–небудь надійнішим, більш сталим, постійним; 2) загартовувати
кого–, що–небудь; робити стійкішим, здоровішим, витривалішим; робити
духовно, морально сильнішим, міцнішим [4, с. 374]. Як було зазначено вище,
«формування» означає дію за значенням дієслів «формувати» і
«формуватися»: 1) надавати чому–небудь певної форми, вигляду тощо;
2) виробляти в кому–небудь певні якості, риси характеру і т. ін; 3) надавати
чому–небудь завершеності, визначеності; 4) визначати, встановлювати,
намічати що–небудь [4, с. 1329]. У педагогіці він означає спрямований
розвиток особистості або яких–небудь її сторін, якостей під впливом
виховання і навчання [8, с. 14].
Отже, збереження, зміцнення й формування здоров’я передбачає
діяльність із забезпечення здоровʼя учасників навчально–виховного процесу,
причому не просто його (здоровʼя) утримання на постійному рівні, а й
намагання зробити організм міцнішим, стійкішим до негативних чинників
довкілля. Тому діяльність педагогічного й учнівського колективів має бути
спрямована на забезпечення здоровʼя в трьох різних аспектах: збереження,
зміцнення та формування.
Аналіз психолого–педагогічної літератури, яка стосуєтьсяпроблеми
здоров’я дітей, підлітків і молоді, дозволяє стверджувати, що найбільш
вживаними поняттями є «здоров’язбереження», «здоров’язберігаючі або
здоров’язбережувальні технології», «здоров’язбережувальна діяльність»,
«здоров’язбережувальне середовище», «здоров’язбережувальний навчально–
виховний процес», «здоров’язбережувальна компетентність», які окреслюють
тільки збереження здоров’я. Поширене поняття «здоров’язбережувальні
технології» має неоднозначне тлумачення. З погляду науковців Інституту
вікової фізіології Російської академії освіти, і з цим не можна не погодитися,
термін «здоров’язбережувальні технології» взагалі не відповідає тим формам
і видам діяльності, які проводяться в навчальних закладах з метою
збереження та зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді.
У педагогіці, «педагогічна технологія» визначається як сукупність
засобів і методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання і
виховання, які дозволяють успішно реалізовувати освітні цілі. Педагогічна
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діяльність, як окремий вид соціальної діяльності передбачає навчання й
виховання підростаючого покоління відповідно до накопиченого досвіду
людства і замовлення суспільства. Освітні цілі педагогічної діяльності
визначені в Законі України «Про освіту» як передбачають всебічний
розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток
її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних
якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору,
збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу
народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного
господарства кваліфікованими фахівцями. Таким чином, освітня мета
передбачає результат у навчанні, вихованні її розвитку людини. Мета ж
здоров’язбережувальних – збереження здоров’я, а це не може бути основною
метою окремої освітньої технології. Вважаємо, що збереження здоров’я
можна розглядати як умову для досягнення мети освіти й педагогічної
діяльності загалом. Слушною є думка О. Коточигової, що збереження
здоров’я треба розглядати як якісну характеристику будь–якої педагогічної
освітньої технології. При цьому, підкреслює автор, методологія професійно–
педагогічної діяльності має відповідати задачі збереження, зміцнення та
формування здоров’я суб’єктів навчально–виховного процесу і можливості
досягнення цього в рамках запропонованої технології [9].
Одним із зауважень щодо використання термінів, похідних від
«збереження» і «здоров’я», є те, що здоров’я не може бути сталим впродовж
усього життя людини, бо паралельно з розвитком організму змінюється
(поліпшується або погіршується) й стан фізичного, психічного та соціального
благополуччя людини.
Важливо підкреслити, що утворені від поняття «збереження» терміни
нівелюють можливості освіти у сфері зміцнення й формування здоров’я
вихованців. Отже, на нашу думку, недоцільно використовувати ці терміни,
зокрема «здоров’язбережувальна діяльність освітнього закладу», бо він
обмежує розуміння завдань, пошук педагогічних форм, методів і засобів, що
стосуються збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів. Поява таких
понять, як «здоров’яформувальний потенціал», «здоров’яформувальна
функція», «здоров’яформувальна технологія» свідчить про те, що в освіті
активізувалися дослідження, спрямовані на формування здоров’я дітей,
підлітків і молоді. При цьому обов’язково треба враховувати, що педагогічна
діяльність тільки сприяє формуванню бажаних якостей, рис, станів
особистості, скеровує розвиток. Вихованець же є не тільки об’єктом навчання
та виховання, а й їхнім суб’єктом. Елементи саморозвитку, самовиховання й
самоосвіти відіграють значну роль у становленні особистості. Слід зауважити,
що у процесі вивчення понять «здоров’яформувальний потенціал»,
«здоров’яформувальна функція» тощо поза увагою педагогів залишаються
проблеми збереження і зміцнення здоров'я.
За тлумачними словниками, праця, дії людей у якій–небудь галузі,
застосування своєї праці до чого–небудь означає «діяльність» [4, с. 115].
Отже, в контексті нашого дослідження діяльність щодо збереження здоров’я
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учнів можна назвати «здоров’язбережувальною»; діяльність щодо зміцнення
їх здоров’я – «здоров’язміцнювальною»; діяльність щодо формування
здоров’я – «здоров’яформувальною». Аналіз подібних понять свідчить про їх
недосконалість і обмеженість. На практиці ці види педагогічної діяльності
настільки взаємопов’язані між собою, що виокремити діяльність, де
результатом є тільки збереження здоров’я без його формування й зміцнення,
практично неможливо і навпаки. Дослідження освітньої діяльності зі
збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів навчальних закладів
привели О. Єжову до створення поняття «здоров’яспрямована діяльність».
Здоров’яспрямованою діяльністю у навчальному закладі, О.Єжова визначає
як, сукупність планомірних освітніх дій та заходів, зосереджених на
збереженні й зміцненні здоров’я учнів шляхом сприяння формуванню в них
ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших [7, с. 47].
Аналіз психолого–педагогічних напрацювань дає можливість
стверджувати, що в якості суб’єкт–об’єкта здоров’яспрямованої діяльності
виступають викладачі та учні; предмета – здоров’я як стан людини; методів,
форм і засобів діяльності – різноманітні психолого–педагогічні методи,
форми, засоби, які адекватні поставленій меті (формування ціннісного
ставлення до здоров’я в учнів початкової школи) і дозволяють досягти
запланованого результату.
Питаннями розробки і впровадження здоровʼязбережувальних,
здоров’язміцнювальних та здоров’яформувальних заходів в навчальні
заклади займаються О. Аксьонова, Т. Бережна, В. Бобрицька, Т. Бойченко,
Ю. Бойчук, Е. Булич, О. Ващенко, І. Волкова, М. Гончаренко, М. Гриньова,
О. Міхеєнко, І. Муравов, І. Петренко, В. Оржеховська, С. Свириденко та інші.
Упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій, на думку
І. Волкової та О. Ващенко, пов’язано з використанням медичних (медико–
гігієнічних, фізкультурно–оздоровчих, лікувально–оздоровчих), соціально–
адаптованих, екологічних здоров'язбережувальних технологій [3; 5].
Здоров’язбережувальні технології є різновидом педагогічних, мета
яких не лише в збереженні здоров’я учнів, а й у зміцненні і формуванні
ціннісного ставлення до здоров’я у процесі навчання і виховання. О. Єжової,
вважає, за доцільне використовувати лексеми «педагогічні технології,
спрямовані на формування ціннісного ставлення до здоров’я», замість
«здоров’язбережувальні технології». У педагогічній системі формування
ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи мають
застосовуватися основні та додаткові технології, які гарантують одержання
результату: підвищення рівнів ціннісного ставлення до здоров’я учнів.
Отже, технологічні особливості формування ціннісного ставлення до
здоров’я в учнів початкової школи мають відповідати технологічним засадам
навчально–виховної діяльності, а саме з діяльності педагога та діяльності
учня. І. Бех зазначав, що діяльність учнів виникає і формується у процесі
навчання і виховання, педагог керує її становленням [1]. Ефективність
педагогічної діяльності визначається ефективністю формування власної
діяльності учнів, оскільки саме на її основі відбувається їхній розвиток.
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Отже, технологічні особливості формування ціннісного ставлення до
здоров’я пов’язані з діяльністю учнівського та педагогічного колективів і
стосуються її спрямування на збереження, зміцнення й формування здоров’я
в учасників навчально–виховного процесу початкової школи. Технології,
засоби, методи, які перетворюють діяльність учнів і педагогів у
здоров’яспрямовану, будуть становити технологічні особливості процесу
формування ціннісного ставлення до здоров’я в системі початкової школи.
У навчально–виховному процесі початкової школи, враховуючи
особливості розвитку молодших школярів, доцільне використання методів:
формування свідомості та ціннісних орієнтацій (оповідання, бесіди,
переконання, методи позитивного прикладу, ціннісно–смислові поради,
настанови, проекти), формування суспільної поведінки (вправлення,
привчання, доручення, створення педагогічних ситуацій, методи педагогічної
вимоги, громадської думки), методи стимулювання діяльності й поведінки
(заохочення, рольова гра, змагання, емоційний вплив), методи рефлексії
(спостереження, бесіда, самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, самокорекція).
Пропонуємо творчий міжпредметний проект для учнів 1–4 класів
«Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!»
реалізований студентами–практикантами Київського університету імені
Бориса Грінченка (О. Товкач, О. Давиденко) під час виробничої педагогічної
практики на базі Копачівської ЗОШ І–ІІ ст. Ця робота спрямована на
формування позитивної мотивації щодо ведення здорового способу життя та
ціннісного ставлення до власного здоров’я учнів початкової школи.
Картка учасників колективного проекту «Здоров’я дитини – багатство
родини! Здоров’я народу – багатство країни!»
Школа: Копачівська ЗОШ І–ІІ ст., Обухівського р–ну, Київської обл.
Клас: 4 клас
Група: Діана Ф., Марія М., Сергій П., Андрій Г., Оксана Б., Ксенія Р.,
волонтери: Каріна Ф., Ярослав М.
Наш міні–проект: Вплив природних чинників на стан здоров’я
людини
Мета проекту: з’ясувати значення природних факторів та їх вплив на
здоров’я людини, ознайомитись з народними методиками оздоровлення
організму дитини, формувати здоровий спосіб життя.
Основні завдання:
 збір інформаційного матеріалу теорії та досвіду практики з питань
формування здорового способу життя, профілактики небезпечної для
здоров’я та життя поведінки в школі й побуті;
 створення архіву інформаційно–освітніх матеріалів;
 проведення діалогів, зустрічей, свят, змагань, конкурсів, естафет
ділових ігор для надання можливостей учням реалізувати власні інтереси та
інформаційні потреби в дружньому неформальному середовищі, власні
ініціативи шляхом залучення до пропаганди здорового способу життя.
Нам знадобиться під час проекту: інтернет–ресурси, бібліотечний
фонд сільської бібліотеки; консультації лікарів
педіатра, гомеопата,
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фізіотерапевта; вчителів біології, географії, українознавства, хімії, фізичної
культури; фахівців екології та генетики.
Нам слід прочитати: 1. Ващенко О., Свириденко С. Як створити
Школу сприяння здоров’я. – К.: Шк.. світ, 2008. – 112 с.
2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний опис. І, ІІ част. –
Київ, 1991. – 453 с., 445 с.
Ми будемо звертатися по допомогу і поради: народного цілителя
нашого села Ольги Калістратовни Глущенко, знавця лікарських рослин
Бориса Михайловича Дзюби, настоятеля храму Казанської Божої Матері отця
Володимира.
План виконання роботи:
 Обговорення у класі важливості проблеми. Висловимо пропозиції
щодо форм розв’язання завдань, шляхів досягнення та представлення
результату.
 Визначимо джерела потрібної інформації. Розподілимо обов’язки
між учасниками.
 Зберемо необхідний матеріал. Аналіз та систематизація матеріалів.
 Обговорення забраного матеріалу. Виготовимо кінцевого продукт
проекту.
 Захист проекту: Презентація усного журналу «Людина в
радіаційному середовищі», Семінар–практикум «Традиційні та нетрадиційні
системи загартування», Свято здоров’я «Тато, матуся і я – здорова сім’я» та
буклет «Наші друзі – лікарські рослини», пам’ятка здоров’я «Я –
першокласник».
 Підіб’ємо підсумки:
Чи ми виконали те, що задумали? Так!
Що було зроблено добре?
Аналіз першоджерел і народними
цілителями. та пізнавальне спілкування з цікавими фахівцями.
Що особливо запам’яталось? Міні–експедиція «Лікарські рослини
рідного краю» під керівництвом знавця лікарських рослин
Бориса
Михайловича Дзюби.
Кому ми хотіли б подякувати за допомогу? Кураторам проекту
О. Товкач, О. Давиденко, фельдшеру ФАПУ Л. Пальцун, народному
цілителю О. Глущенко, знавцеві лікарських рослин Б. Дзюбі, настоятелю
храму Казанської Божої Матері отцю Володимиру.
Хто міг би нам подякувати за цей проект? Громада села Копачів,
вихователі дитячого садка «Джерельце».
Як дорослі оцінили нашу роботу? Добре.
Як друзі оцінили нашу роботу? Добре.
 Висунемо прогностичну тему наступного проекту: Абетка
здорового харчування: традиції, звичаї, перспективи.
Отже, технологічні особливості процесу формування ціннісного
ставлення до здоров’я учнів початкової школи полягає у системному
поєднанні принципів, засобів, методів, елементів педагогічної майстерності
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спрямованих на турботу про збереження здоров’я і залучення до формування
цінності здоров’я в учнів у процесі здобуття початкової освіти.
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ
ПРОГРАМНО–АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ
В УМОВАХ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ
(Сухіх А. С.)

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно–комунікаційні
технології (ІКТ) та програмно–апаратні засоби (ПАЗ), як їх підклас, стали
невід’ємною частиною життя людини, інтегруючись в усі сфери суспільної
діяльності. Впродовж останніх десятиліть вони перетворилися на вектор
світового прогресу, базис та потужний каталізатор розвитку інформаційного
суспільства. Значних перетворень зазнала освітня сфера, зокрема загальна
середня освіта: впровадження ПАЗ сприяло розширенню спектра
дидактичного інструментарію, підвищенню ефективності та якості засвоєння
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