
 

 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки України  

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ 

ОСВІТИ 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛАБОРАТОРІЮ  

ЗДОРОВ’ЯСПРЯМОВАНОЇ ОСВІТИ КЗ СОІППО 

 

ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 Лабораторія здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти – це 

структурний підрозділ кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ Сумський 

обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, діяльність якої спрямована 

на підвищення кваліфікації та професійну підготовку педагогів до навчального, 

наукового, методичного та організаційного супроводу здоров’яспрямованої 

діяльності в освітніх закладах. 

 Процеси, які відбуваються в країні в період нестабільних соціально-

економічних умов, обумовлюють погіршення якості життя, соціальне 

розшарування суспільства, зниження життєвого рівня громадян та погіршення 

стану здоров’я населення. Все це негативно позначається на дитячій популяції 

населення – дітях, підлітках та молоді. Виховання гармонійно та всебічно 

розвинутої особистості неможливо без турботи про її здоров’я з боку всіх 

соціальних інститутів, які займаються вихованням дитини: сім’ї, дитячих 

дошкільних, закладів загальної середньої та професійних навчальних закладів, 

позашкільних закладів, закладів охорони здоров’я, і, звичайно, держави. 

 Проблема формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, 

формування навичок здорового способу життя, розвиток і впровадження 

різноманітних технологій, заходів, які сприяють збереженню, зміцненню здоров’я 

підростаючого покоління знаходиться серед першочергових в нашій державі. 



 

 

 

Свідченням цього є низка нормативно-правових документів направлених на 

стабілізацію і покращення стану здоров’я підростаючого покоління. Науковими 

дослідженнями доведено, що здоров’я людини на 50% залежить від її способу 

життя, тому в розвинених країнах світу державна політика направлена на 

формування у громадян ціннісного ставлення до здоров’я та навичок здорового 

способу життя. У нашій країні також здійснюється аналогічна робота. Тому 

виникає необхідність створення спеціального підрозділу в структурі Сумського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти для допомоги  

педагогічним працівникам в організації та проведенні ефективної 

здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти, учителям основ здоров’я – у 

розвитку їх професійної компетентності, методистам РМК (ММК, ОТГ) – у 

здійсненні цілеспрямованої роботи з підвищення кваліфікації вчителів основ 

здоров’я у міжкурсовий період.  

 

МЕТА І ЗАВДАННЯ ЛАБОРАТОРІЇ 

Метою Лабораторії виступає забезпечення професійної підготовки педагогів 

до здійснення в освітніх закладах здоров’яспрямованої діяльності, яка включає 

просвітницьку та превентивну роботу із здоров’язбереження та формування 

навичок здорового способу життя; розроблення наукового, методичного та 

організаційного супроводу здоров’яспрямованої діяльності в системі дошкільної, 

загальної середньої, професійно-технічної, вищої та післядипломної освіти. 

Основними завданнями діяльності Лабораторії є:  

 координування методичної роботи по вертикалі;  

 наукова і методична підготовка педагогів до здійснення 

здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти; 

 організація здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти; 

 залучення педагогів до участі у Всеукраїнських та обласних 

здоров’язбережувальних проектах; 

 координація обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю, Шкіл, дружніх до 

дитини та інших проектів здоров’яспрямованої діяльності; 



 

 

 

 науково-методичний супровід розвитку професійної компетентності 

вчителів основ здоров’я. 

 

 

СТРУКТУРА, ЗМІСТ ТА ФОРМИ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ 

 Лабораторія працює як структурний підрозділ кафедри теорії і методики 

змісту освіти. До її складу входять: керівник, науковий консультант, науково-

педагогічні працівники кафедр, методисти КЗ СОІППО, по одному педагогу 

районів, міст, об’єднаних територіальних громад, які проявили зацікавленість у 

співпраці з Лабораторією.  

 Лабораторія об’єднує навчальний, методичний, науковий та організаційний 

потенціал професорсько-викладацького складу Сумського ОІППО. До діяльності 

Лабораторії залучаються методичні кабінети відділів (управлінь) освіти 

райдержадміністрацій, міськвиконкомів (міських рад), об’єднаних територіальних 

громад (методисти з основ здоров’я та здоров’яспрямованої діяльності; виховної 

роботи; практичні психологи); районні, міські, ОТГ-методичні об’єднання 

вчителів основ здоров’я, педагогічні колективи та педагоги закладів загальної 

середньої, дошкільної, професійно-технічної, позашкільної освіти Сумської 

області.  

Діяльність Лабораторії передбачає налагодження співпраці з освітніми 

установами – Університетом менеджменту освіти НАПН України, Інститутом 

проблем виховання НАПН України, Сумським державним педагогічним 

університетом ім. А. С. Макаренка, медичними установами, громадськими 

організаціями. 



 

 

 

ЗМІСТОМ РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ Є: 

у науковій діяльності:  

 створення концепції здоров’яспрямованої діяльності;  

 вивчення та узагальнення державного та обласного досвіду з питань 

розвитку професійної компетентності вчителів основ здоров’я та здійснення 

здоров’яспрямованої діяльності;  

 визначення організаційно-педагогічних умов процесу розвитку 

професійної компетентності вчителів основ здоров’я та ефективного процесу 

здоров’яспрямованої діяльності;  

 виконання наукових досліджень для обґрунтування та розробки змісту, 

форм і методів розвитку професійної компетентності вчителів основ здоров’я та 

здійснення здоров’яспрямованої діяльності в різних закладах освіти;  

 розробка педагогічних критеріїв здоров’яспрямованої діяльності 

навчальних закладів;  

 розробка власних експериментальних комплексних програм 

здоров’язбережувального спрямування для різних закладів освіти. 

У методичній діяльності: 

 психолого-педагогічний супровід апробації інноваційних методів 

навчання здоров’ю, які впроваджуються в освітній процес;  

 розробка і видання навчально-методичних посібників, різноманітних 

методичних рекомендацій для адміністрації закладів освіти, для вчителів з питань 

організації, удосконалення та здійснення здоров’яспрямованої діяльності в 

освітньому процесі;  

 координація методичної роботи, здійснюваної РМК (ММК, ОТГ), 

районних та міських МО учителів основ здоров’я;  

 проведення обласних методичних заходів для педагогів різних категорій з 

проблем здоров’язбереження (методистів, керівників МО, заступників директорів 

з навчально-виховної та виховної роботи, педагогів-організаторів, учителів основ 

здоров’я); 



 

 

 

  координація, керівництво та наукове консультування діяльністю творчих 

груп з проблем розвитку професійної компетентності вчителів основ здоров’я, 

здійснення здоров’яспрямованої діяльності;  

 надання методичної та консультативної допомоги адміністрації та 

педагогам навчальних закладів з питань здоров’яспрямованої діяльності;  

 розробка власних програм спецкурсів, факультативів за тематикою 

здорового способу життя відповідно до сучасних досягнень науки;  

 організація та проведення різноманітних конкурсів з проблеми здійснення 

здоров’яспрямованої діяльності; 

  рецензування доробок та методичних рекомендацій, вказівок педагогів. 

В організаційній діяльності: 

 опрацювання існуючої нормативно-правової бази, створення нормативної 

бази рівня ОІППО з питань здоров’язбереження дітей, підлітків та молоді, 

формування навичок здорового способу життя та ціннісного ставлення до 

здоров’я;  

 створення банку закладів освіти Сумської області, які впроваджують 

здоров’яспрямовану діяльність та здоров’язбережувальні технології в освітній 

процес, співпраця та координація роботи всіх закладів освіти, які працюють в 

напрямі здоров’язбереження;  

 координація Всеукраїнських проектів діяльності мережі Шкіл сприяння 

здоров’ю та мережі Шкіл, дружніх до дитини;  

 забезпечення розвитку навчальних закладів мережі Шкіл сприяння 

здоров’ю;  

 аналіз кадрового забезпечення навчальної діяльності з питань 

здоров’язбереження в закладів загальної середньої освіти;  

 забезпечення участі вчителів області у Всеукраїнських та обласних 

програмах та проектах з проблем збереження здоров’я та формування навичок 

здорового способу життя;  

 розвиток зв’язків і співробітництва як в Україні, так і за її межами у 

галузі психолого-педагогічних проблем збереження здоров’я дітей, підлітків та 



 

 

 

молоді; організація і проведення круглих столів, семінарів, конференцій різного 

рівня з питань здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти. 

У навчальній діяльності: 

 підвищення кваліфікації вчителів основ здоров’я за традиційними та 

інноваційними формами курсової підготовки (очною, очно-дистанційною, 

дистанційною, кредитно-модульною, накопичувальною (авторською 

майстернею); 

 підготовка вчителів основ здоров’я на експрес-курсах за методикою 

розвитку життєвих навичок; 

 підготовка педагогів закладів загальної середньої, професійно-технічної 

освіти за проектами «Захисти себе від ВІЛ», «Репродуктивне здоров’я та 

відповідальна поведінка учнівської молоді»; 

 підвищення кваліфікації педагогічних та керівних кадрів освіти на 30-

годиннимх курсах за вибором з питань профілактики ВІЛ/СНІДу, формування 

здорового способу життя, впровадження здоров’язбережувальних технологій; 

 створення навчально-методичних комплексів (ресурсів) для проведення 

здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти. 

У діяльності Лабораторії передбачаються основні форми роботи, а саме:  

 у курсовій підготовці традиційні форми роботи – аудиторні заняття 

(лекції, практичні заняття, семінари), конференції з обміну досвідом, круглі столи, 

педагогічна практика та інноваційні – тренінги, конструювання уроку-тренінгу, 

створення вчителем власного професійного портфоліо;  

 у міжкурсовий період: на обласному рівні: семінари (проблемні, 

науково-практичні, науково-методичні), науково-практичні конференції, творчі 

групи, Школи (ППД, педагогічної майстерності), конкурси, майстер-класи. На 

районному (міському / ОТГ) рівні у методичній роботі РМК(ММК/ОТГ), 

діяльності МО, шкіл традиційні: семінари (проблемні, постійно-діючі, семінари-

практикуми), науково-практичні конференції, творчі групи, Школи (молодого 

вчителя, ППД, педагогічної майстерності), конкурси, майстер-класи, круглі столи, 

відкриті уроки; інноваційні: координування Шкіл (Центрів) здоров’я, тренінги, 



 

 

 

рефреш-семінари, власне професійне портфоліо вчителя та професійне портфоліо 

МО вчителів основ здоров’я. 

Методи роботи. Спільні в курсовий та міжкурсовий періоди – традиційні: 

бесіди, активні та інтерактивні методи, метод проектів; інноваційні на експрес-

курсах: конструювання уроку-тренінгу, застосування коучингу; інноваційні в 

міжкурсовий період: кейс-метод, супервізія, портфоліо, шкала професійного 

зростання.  

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ТА ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ  

РОБОТИ ЛАБОРАТОРІЇ 

Підсумки роботи Лабораторії підводяться: 

 на засіданнях кафедри теорії і методики змісту освіти КЗ СОІППО;  

 на засіданнях вченої ради КЗ СОІППО; 

 на конференціях та науково-методичних семінарах інституту. 

Критеріями та показниками роботи Лабораторії є: 

 створення обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю та кількість 

співпрацюючих навчальних закладів (опорних шкіл); 

 зростання рівня професійної компетентності вчителів основ  здоров’я; 

 охопленість курсовою підготовкою у формі експрес-курсів учителів 

основ здоров’я, викладачів факультативного курсу «Захисти себе від ВІЛ», 

проекту «Вчимося жити разом», «Репродуктивне здоров’я та відповідальна 

поведінка учнівської молоді»; 

 кількість впроваджень здоров’яспрямованих проектів в діяльність 

навчальних закладів; 

 кількість методичних рекомендацій, розробок для навчально-виховного 

процесу; 

 результати впровадження розробок, здоров’яспрямованих інновацій; 

 результати участі в обласних та національних конкурсах, семінарах, 

конференціях тощо; 

 кількість організованих лабораторією конкурсів, семінарів, конференцій; 



 

 

 

 кількість державних документів, на які спрямовується діяльність;  

 кількість створених публікацій у ЗМІ, нормативних документів тощо. 

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ: 

Внаслідок діяльності Лабораторії очікується: 

 підвищення рівня професійної компетентності вчителів основ здоров’я; 

 підвищення рівня наукової та методичної підготовки педагогів до 

організації й проведення здоров’яспрямованої діяльності в закладах освіти; 

 упровадження інтерактивних технологій та освіти на основі розвитку 

життєвих навичок в освітній процес з основ здоров’я, у позакласні заняття 

здоров’язбережувального змісту; 

 розширення обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю; 

 розширення мережі закладів, де використовуються 

здоров’язбережувальні технології; 

 розробка науково-методичного забезпечення здоров’яспрямованої 

діяльності в закладах освіти; 

 налагодження системи превентивних позакласних заходів з питань 

формування здорового способу життя; 

 підвищення рівня сформованості ціннісного ставлення до здоров’я у 

дітей, підлітків та молоді й педагогів; 

 збільшення кількості учнів із позитивною мотивацією на здоровий 

спосіб життя;  

 підвищення статусу предмета «Основи здоров’я» у закладах загальної 

середньої освіти; 

 валеологізація навчальних предметів та використання 

здоров’язбережувальних технологій у закладах загальної середньої освіти. 


