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Потреби суспільства і держави в здоровій нації і трудових ресурсах країни 

вимагають свого вирішення з самого народження дитини. Суспільні функції 

навчання і виховання дитини виконує освіта. У зв’язку із погіршенням стану 

здоров’я підростаючого покоління все частіше говорять про ще одну функцію 

освіти – здоров’яспрямовану.  

Нормативно-правовою основою Концепції лабораторії з проблем 

здоров’язбережувальної діяльності в закладах освіти (далі – Лабораторії) є: 

Конституція України, Закони України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про загальну середню освіту», «Про вищу освіту», «Про охорону дитинства», 

«Про фізичну культуру і спорт». У даній концепції враховані основні положення 

Концепції виховання дітей та молоді у національній системі освіти, Концепції 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді, Концепції 

освіти «рівний-рівному» щодо здорового способу життя серед молоді України, 

Концепції екологічної освіти.  

Лабораторія створена на виконання завдань Національної програми 

виховання дітей та учнівської молоді в Україні (постанови Президії Академії 

педагогічних наук України від 01.07.2004  № 1-7/6-98); Національної програми 

виховання учнів 1-12 класів (2007 р.); Національної доктрини розвитку освіти 

(указ Президента України № 347/2002 від 17.04.02); Міжгалузевої комплексної 

програми «Здоров’я нації» на 2002-2011 роки; Державної національної програми 



  

«Освіта» («Україна ХХІ століття»); Стратегії демографічного розвитку на період 

до 2015 року; Державної програми «Репродуктивне здоров'я нації» на період до 

2015 року (затверджено постановою Кабінету Міністрів від 27.12.2006 №1849); 

Закону України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2009-2013 роки» від 19.02.2009 № 1026-VI; Державного 

стандарту базової і повної загальної середньої освіти (2004 р.); наказу МОН та 

МОЗ України «Про подальший розвиток міжнародного проекту «Європейська 

мережа шкіл сприяння здоров’ю» в Україні» (від 29.04.2002 № 157/281). 

Здійснення системної здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти, 

підготовка педагогів до цієї роботи викликана рішеннями заходів Сумської 

облдержадміністрації, управлінням освіти і науки Сумської облдержадміністрації, 

КЗ Сумським ОІППО. Серед них: 

 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації «Про 

заходи щодо поліпшення роботи із запобігання, лікування онкологічних хвороб в 

області» від 03.09.2008 № 622; 

 Розпорядження голови Сумської обласної державної адміністрації  «Про 

затвердження заходів щодо реалізації Стратегії демографічного розвитку на 

період до 2015 року» від 20.06.2007 № 514; 

 Наказ управління освіти і науки Сумської обласної державної 

адміністрації від 08.07.2008 № 508 «Про викладання навчального предмета 

«Основи здоров’я», провадження превентивного проекту «Школа проти СНІДу» 

та активізацію роботи з учнями щодо формування навичок здорового способу 

життя, профілактики ризикованої поведінки, попередження поширення ВІЛ-

інфікування у загальноосвітніх навчальних закладах області»; 

  Наказ управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації від 

10.01.2009 № 11 «Про організацію та проведення конкурсу-захисту сучасної 

моделі навчального закладу – Школи сприяння здоров’ю»; 



  

  Резолюція Всеукраїнського круглого столу «Міжгалузева співпраця у 

сфері освіти: попередження інфікування дітей і підлітків вірусом імунодефіциту 

людини» від 28.03.2008 (м. Суми); 

 Лист Сумського ОІППО від 23.04.2008 № 5399 «Про організацію та 

проведення заходів з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу у закладах освіти 

Сумської області»; 

 Рекомендації науково-методичного семінару Сумського ОІППО «Освітня 

діяльність з формування здорового способу життя підростаючого покоління: 

проблеми і перспективи» від 12.01.2009. 

Пріоритетна програма у діяльності Лабораторії  

З метою стабілізації епідемічної ситуації, зниження рівня захворюваності та 

смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу Законом України від 19 лютого 2009 року 

№ 1026-VI затверджено Загальнодержавну програму забезпечення профілактики 

ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД 

на 2009-2013 роки. 

Серед найважливіших профілактичних заходів Програмою визначено 

забезпечення масштабної первинної профілактики поширення ВІЛ-інфекції серед 

населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої роз’яснювальної 

роботи з пропаганди здорового способу життя, духовних, морально-етичних, 

культурних цінностей та відповідальної поведінки. 

Заходами Програми передбачено залучення до профілактики ВІЛ-інфекції 

педагогічних працівників, здійснення післядипломної підготовки спеціалістів з 

профілактики ВІЛ-інфекції, створення системи моніторингу та оцінки 

ефективності заходів з профілактики. 

Наказом МОН України від 01.06.2009 № 457 затверджено План заходів 

Міністерства освіти і науки України з виконання Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки, який передбачає: 



  

- проведення моніторингового дослідження щодо ефективності впливу 

предмету «Основи здоров’я» на формування здорового способу життя і 

профілактики ВІЛ-інфекції у тому числі за процедурою «До» і «Після»; 

- запровадження норми щодо викладання предмета «Основи здоров’я», 

факультативних курсів з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу вчителем, який 

пройшов навчання за методикою розвитку життєвих навичок і має відповідний 

документ; 

- запровадження обов’язкового грифування профілактичних програм, які 

впроваджуються у навчальних закладах; 

- забезпечення створення кабінету основ здоров’я у кожному 

загальноосвітньому навчальному закладі; 

- запровадження у загальноосвітніх навчальних закладах факультативних 

курсів для молоді з профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу. 

На обласному рівні проведення відповідної діяльності регламентується 

нормативно: 

 розпорядженням голови Сумської облдержадміністрації від 02.06.2009 

№302 «Про заходи щодо виконання Загальнодержавної програми забезпечення 

профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і 

хворих на СНІД на 2009-2013 роки»;  

 наказом управління освіти і науки Сумської облдержадміністрації  від 

16.06.2009 № 488 «Про затвердження плану заходів управління освіти і науки 

обласної державної адміністрації з виконання Загальнодержавної програми 

забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-

інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки». 

Нагальна необхідність розвитку професійної компетентності вчителів основ 

здоров’я, що є першочерговою проблемою діяльності Лабораторії, викликана 

суперечністю між вимогами, які ставить суспільство до стану здоров’я дітей, 

якості їх здоров’язбережувальної освіти та непідготовленістю вчителів до 

викладання нового предмета «Основи здоров’я» (відсутність фахівців у 

загальноосвітніх навчальних закладах, оскільки педагогічні ВНЗ тільки 



  

розпочинають підготовку вчителів цього фаху), низьким рівнем статусу предмета 

у загальноосвітніх навчальних закладах; між можливістю забезпечення 

ефективного педагогічного процесу з основ здоров’я у загальноосвітніх 

навчальних закладів та неготовністю вчителів до відповідної діяльності; між 

можливостями сучасного інформаційного простору в розвитку професійної 

компетентності вчителів основ здоров’я в міжкурсовий період та інертністю 

педагогів із залучення його надбань для власного педагогічного росту. 

Налагодження системної післядипломної педагогічної освіти з розвитку 

професійної компетентності вчителів основ здоров’я – у курсовий та міжкурсовий 

період (методичної роботи з основ здоров’я у районах та містах), самоосвіти 

педагогів дасть можливість підняти рівень професійної компетентності вчителів 

основ здоров’я. 

Методологічною основою діяльності Лабораторії є гуманістична модель 

освіти, сутність якої полягає у створенні необхідних умов для успішної 

самореалізації дитини та підготовка педагогів до забезпечення цього процесу. 

 Розвиток і формування успішної людини неможливі без турботи про 

збереження здоров’я, формування у неї здоров’язбережувальної компетентності, 

ціннісного ставлення до здоров’я. Тому методологічними підходами для 

вирішення цього завдання ми обрали системний, компетентнісний, діяльнісний, 

особистісно орієнтований підходи.  

Системний підхід обумовлює необхідність розгляду навчально-виховного 

процесу як цілісного, що необхідно для ефективної реалізації здоров’язберігаючої 

функції освіти. Компетентнісний підхід передбачає розвиток 

здоров’язбережувальної компетентності всіх учасників навчально-виховного 

процесу. Діяльнісний підхід передбачає здійснення роботи зі здоров’язбереження 

у навчальному закладі через активну діяльність усіх суб’єктів освіти, розвиток 

умінь і навичок, застосування здобутих знань у практичних ситуаціях, пошук 

шляхів інтеграції до соціокультурного та природного середовища. Особистісно 

орієнтований підхід ми розглядаємо як шлях розвитку академічних, 



  

соціокультурних, соціально-психологічних та інших здібностей педагогів та 

учнів.  

Концепція діяльності Лабораторії базується на таких положеннях: 

1. Конституцією України життя та здоров’я людини визнані найвищими 

соціальними цінностями. Здоров’я населення вважається головним критерієм 

доцільності та ефективності всіх без винятку сфер діяльності держави, в тому 

числі і освітній. У сучасній гуманно-особистісній парадигмі освіти на першому 

місці стоїть особистість дитини в усіх її взаємозв’язках і опосередкуваннях. Тому 

головна освітня задача педагогічного колективу навчального закладу полягає у 

створенні такої педагогічної системи, яка б сприяла формуванню 

загальнолюдських цінностей та ціннісних ставлень до здоров’я в усіх учасників 

навчально-виховного процесу, впровадження принципів здоров’язбережувальної 

педагогіки в освітню діяльність навчального закладу.  

2.  Впровадження компетентнісного підходу в усіх ланках освіти вимагає 

формування в усіх членів суспільства ключової здоров’язбережувальної 

компетентності. Вона формується на міжпредметному рівні за допомогою 

предметних компетенцій і забезпечує готовність вести здоровий спосіб життя у 

фізичній, соціальній, психічній та духовній сферах, здатність застосовувати в 

життєвих ситуаціях сукупність здоров’язбережувальних компетенцій, дбати про 

власне здоров’я та здоров’я інших людей. Виховати компетентних учнів можуть 

лише професійно-компетентні педагогічні кадри, які володіють високим рівнем 

професійної здоров’язбережувальної  компетентності і здатні забезпечити якісну 

здоров’яспрямовану освіту в навчальному закладі. Тому діяльність учителя, 

педагогічних колективів, методичних служб, ОІППО спрямовується на розвиток 

професійної здоров’язбережувальної компетентності першочергово вчителів 

основ здоров’я, а також усіх педагогів навчального закладу. Це слугує запорукою 

створення у навчальному закладі здоров’язбережувального освітнього 

середовища.  

3. Під здоров’язбережувальним середовищем ми розуміємо сукупність 

просторово-предметних (інфраструктура закладу, матеріально-технічна база, 



  

тощо), соціальних (характер взаємовідносин всіх суб’єктів навчально-виховного 

процесу) та психодидактичних (зміст і методи навчання та виховання) 

компонентів. При такій організації навчально-виховного процесу включаються 

механізми внутрішньої активності особистості у його взаємодії із оточенням, в 

якій відбувається саморозвиток та самореалізація особистості.  

4. У навчально-виховному процесі навчальних закладів 

здоров’яспрямований процес, формування навичок здорового способу життя має 

здійснюватися цілеспрямовано на основі педагогічної системи, що містить 

взаємопов’язані підсистеми мети; педагогічних факторів і умов; діагностики, 

оцінювання і керування процесом здоров’язбережувальної діяльності й 

результатів педагогічної та навчальної діяльності. У навчальній діяльності 

передбачена валеологізація навчальних предметів, використання можливостей 

предмету «Основи здоров’я», введення спецкурсів, факультативів 

здоров’язбережувального змісту, «Захисти себе від ВІЛ». У виховній діяльності – 

створення в навчальному заклад Шкіл здоров’я, Центрів здоров’я, впровадження 

Всеукраїнських проектів «Мережа шкіл сприяння здоров’ю», «Мережа шкіл, 

дружніх до дитини», «Рівний-рівному» проведення різноманітних форм виховної 

роботи здоров’язбережувального спрямування та використання 

здоров’язбережувального потенціалу всіх інших виховних заходів.  

5. Формування здорової і соціально дієздатної особистості здійснюється за 

системою впровадження здоров’язбережувальних технологій, що є сукупністю 

взаємопов’язаних умов інфраструктури і заходів в організації навчального 

процесу, які забезпечують збереження і зміцнення здоров’я учнів, формування 

цінності здоров’я і здорового способу життя. 

6. Педагог навчального закладу повинен володіти знаннями у різних галузях 

науки, які займаються дослідженням проблем здоров’язбереження, здорового 

способу життя, життєвих навичок, вміти визначати оптимальні методи для 

використання в здоров’язбережувальній діяльності та займати активну позицію у 

формуванні здорового способу життя учнів та себе особисто. 

Основними принципами діяльності Лабораторії визначено: 



  

Принцип природовідповідності, який у сучасній трактовці передбачає 

наукове розуміння природних і соціальних процесів у суспільстві й врахування 

вікової та статевої диференціації, організації соціального досвіду людини. 

Принцип гуманізації передбачає створення умов для формування кращих 

якостей і розвитку здібностей людини, розкриття джерел її життєвих сил; 

гуманізацію взаємин між учасниками освітнього процесу, постановку виховання в 

центр навчально-виховного процесу, повагу до особистості, її гідності, розуміння 

її запитів, інтересів, довір’я до неї. Гуманістична спрямованість особистості 

вчителя є ознакою його професійної компетентності, елементом педагогічної 

майстерності. Вона полягає у здатності вчителя бачити в учневі особистість, 

підтримувати його розвиток, бути відповідальним за свій вплив на учня.  

Принцип неперервності та послідовності означає процес постійної уваги 

здоров’язбережувальній діяльності та формуванню навичок здорового способу 

життя в учнів протягом їх життєдіяльності, на різних ступенях освіти. 

Принцип зв’язку виховання з життям говорить про необхідність 

широкого застосування в процесі виховання інформації про поточні події в 

навчальному закладі, місцеві події, які стосуються здоров’язбереження людини, 

використання прикладів з життя учнів та викладачів конкретного навчального 

закладу. Реалізація даного принципу полягає також у залученні учнів у трудову та 

інші види діяльності з врахуванням здоров’язбережувальних та 

здоров’яформуючих моментів. 

Принцип соціальної відповідності, як вказано в Концепції позитивної 

мотивації на здоровий спосіб життя, «…обумовлює необхідність узгодження 

змісту і методів виховання реальній соціальній ситуації, в якій організовується 

виховний процес». Керуючись державними завданнями виховання здорової нації, 

педагогічний колектив в своїй діяльності зі здоров’язбереження враховує ціннісні 

орієнтації та життєві цілі, особистісні потреби, інтереси, мотиви як учнів, так і 

вчителів.  

Принцип превентивності передбачає спрямованість виховної роботи і на 

профілактику асоціальної та деструктивної поведінки учнівської молоді, на 



  

формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, навичок здорового 

способу життя, негативного ставлення до таких соціально значущих проблем як 

наркоманія, алкоголізм, тютюнопаління, проституція, торгівля людьми тощо.   


