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Статтю присвячено дослідженню психологічних аспектів

реалізаціїздоров'язбережувального компетентнісного підходу в

освітніх закладах, а також формуванню у школярів навичок

здорового способу життя.
в
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Статья посвячена психологическим аспектам реализации
здоровьесохранной компетентности в учебньїх заведениях, а
также формированию у школьников навьїков здорового образа
жизни.
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Те апісів із фесісаїед о Іне рзуспоіодіса! ап

ауресіє о/ беаїйпсаге сотреїепсуіп Ше едисаїоп зу
деп.
Кеу могаз: Беайб-ргезегміпд сотреїепсе, саго,
їгал5іогтаїіоп ої зосів!у, маїедіоду.

даютьдіти, життя яких обтяжене хворобою або несприятливимисоці

умовами. Кардинальна тансформація суспільного життя зумовлю!
різного роду чинників антропогенного походження, що впливають1

діяльність і дитяче здоров'я. Сучасний розвиток економіки Україні
комплексного підходу до розв'язання багатьох соціальних проблем,)
єю з найважливіших є охорона здоров'я людини, збільшення трий
активного періоду життя. Комплексний підхід до проблеми охорони 3,

особистості дасть змогу визначити й шляхи розв'язанняцієї проблок У
постійне поліпшення організації й управління процесами охорони здоб
підсиленняїї профілактичного спрямування, підвищення якості всієї СИ!

людини (23,с. 36).

З

Мета нашого дослідження - проаналізувати основні загрози жи!
здоров'ю дітей у процесі кардинальної трансформації суспільства, 411
визначити основні компоненти які впливаютьнаце. Дослідитиоснови(
підходу в освіті.

Виклад основного матеріалу дослідження. Вивчення валеологічної й
ації в Україні |2; 3, 7; 9; 14; 15; 16; | дає підстави твердити, що проби!
збереження та зміцнення здоров'я дитини повинно бути однією з найбі
пріоритетних. Ще 1981 року Мадридська конференція міністрів охор
здоров'я європейськихкраїн визналаза пріоритетний освітній напрям збо

програм «Освіта (Україна ХХІстоліття)» і «Діти України» бупи визначенів!
бічний розвиток людини і становлення її духовного, психічного та фізичної
240
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(ис. 10).

У полагогічній спадщині Г. Сковороди, С. Русової, А. Макаренка, В.
о закладено потужний проективний потекціал інноваційної
М покликаної підготуватидітей до складних суперечливих умов життя,
моти кожному опанувати мистецтво самореабілітації - механізму та
ур
ЩИТ! до самодопомоги, продуктивного подолання кризових ситуацій,

ЛУ зі скрутного становища, повернення на тимчасово втрачену траєктоВкитгсвого шляху (23, с. 33). Сьогодні, спільними зусиллями рятуючи

МА дігей від фізичного, моральногота духовного виродження, ми повинні
йтися на наукові дослідження українських вчених|. Беха,І. Єрмакова, М.
їмпої, 0, Савченко, Л. Сохань, М. Шульгита багатьох інших|2;4; 5; 6; 17;
; ), 21; 25; 26).
А Соред наукового доробку вивчення поняття «трансформація» варто

Мідчити дослідження В. Шамрай, В. Стьопіна. В. Толстих, М. Лапіна, Л.
ясна (24). Серед українських науковців ця проблематика вивчалась В.
йиспем |8). Смисложиттєві, світоглядні парадигми життєдіяльностіособиє
Веймегом наукових пошуків таких вчених, як Л. Коган. В. Сержантов, Н.
бопсна 113).

ж Здоров'я - один з основних чинників щастя, радості та повноцінного

вигія людини. Одним із основних завдань сучасної школи є збереження

Міпроп'я дітей та підлітків, розвиток навичок та вмінь, що сприятимутьсоці4

ному розвитку учнів, сприятимуть адаптації в соціумі. Протягом навчання

у ікопі часто прогресують відхилення у стані здоров'я, зростає кількість
едіонічних захворювань, погіршується психічний розвиток школярів. Усе це

Зйимагає від учителів пошуку нових педагогічних підходів, використанняспе-

них методик,які б сприяли збереженню здоров'я учнів, формували в них
Ей Навички здорового способу життя. У сучасній освіті формування здоров'я
; тви здійснюється на основірізних підходів. Одним із них є компетентнісний.
Результатом освіти згідно з останнім, крім іншого, має бути набуття учнем
Еідоров'язбережувальної компетентності, тобто психологічних властивостей,
сиримованих на збереження здоров'я власного та інших людей.
«.
Здоров'я населення - це багатогранна категорія, що відображає ступінь
«розвитку суспільства, є основою якості життя і водночас похідною від при-

за іноЛЮР ГхВ р
зв РЕЧИ" поРУД ДАЙ

родного, соціального, культурного, економічного та політичного середовища.

(аме тому в міжнародній декларації охорони здоров'я, програмі 8003
З«Здоров'я - 21» наголошується, що «поліпшення здоров'я та добробуту
7 людей- кінцева мета економічного та соціального розвитку».
;
Бурхливий розвиток цивілізації, особливо в останні десятиріччя, призвів
до погіршення екологічної ситуації на нашій планеті. Що стосується України,

пкологічне неблагополуччя в ній було значно обтяжено після трагедії на
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Чорнобильській атомній електростанції. Дія різних шкідливий" М

забруднення навколишнього середовища, а нерідко їх поєднаний ппаїу
чно порушили екологічну рівновагу в системі «людина- довкілля". Осої
групою ризику при цьому стали діти, що пов'язано з незрілістю коми
но - пристосувальнихта захисних механізмів дитячого організму дом
ної дії екологічних чинників. Підтвердженням цьому є той факт, що

мислово розвиненихрегіонах нашоїкраїни, в яких відмічається но з
ний стан довкілля, спостерігається погіршення демографічної ситу
підвищення показників дитячої захворюваності |28, с. 19-20).
зро;
Стан здоров'я дітей дошкільного та шкільного віку погіршуєтьфиї| ;

ним роком, який віддаліє нас від часу Чорнобильськоїтрагедії ХХ томі
одного боку через ендоекологічні проблеми здоров'я молодих батьківЇ

ління дітей, що народилось від ліквідаторів цієї аварії), негативнийПі
екології столиці в здоров'я киян, сьогодні великий відсоток новонард у

дітей уже мають проблеми із здоров'ям. З іншого боку діти є найбії!

ситивними до екології довкілля. Нарада міністрів з екології 59 розвий
країнсвіту, яка відбулась в липні 2004 р. в м. Будапештіі яка була присвиу
проблемі довкілля і здоров'я дітей, прийняла рішення про те, що добі
У
повинні робити все, щоб захистити дітей від негативного впливу умовЇМ
проживання (10, с. 11).
з
Особливо негативно впливає на здоров'ядітейсьогодні якість пом
питної води. Значне місце в екопатології дітей посідає забруднення (Й
важкихметалів. Підвищеннявмісту ртуті у повітрі навколишнього б
щає серйозноюзагрозою погіршеннястану здоров'я дітей, особливо1
вже має хронічні захворювання |22, с. 111). Дослідженнями україні
вчених доведена негативна роль нітратів у патогенезі виникнення зродя
жі
гіпоксії, хвороб органів травлення, а також порушення стану вегетату
нервової системи |22, с. 109). НауковціІнституту гігієни та медичноїокі)
НАМН України впродовж понад 20 років досліджували зміни стану зда мк

дітей, що мешкають в промислових мікрорайонах. Особливо страждав:

здоров'я дітей в мікрорайонах, де розташовані прилади з випромінювайЖ
електромагнітних полів. Ризик виникнення хронічних та гострих захворю
збільшується майжевтричі - здебільшогоце алергії, хворобиорганів дих і,
кровообігу (22, с. 113). Різноплановий техногенний вплив на стан здорої
дитячої популяції нашої країни є актуальною медико-соціальною проблем
вирішення якої залежитьвід тісної співпраці науковців і практиків різнихій
ціальностей, насамперед - педіатрів, гігієністів, генетиків, психологів тай й
гогів.
МЗ
Погоджуючись із А. Еркеновою, зазначимо, щовідсутність сформаї
ності в школярів культури здоров'я є однією з головних причин того,
242
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й Ді

МСТЬ з них не мають уявлення про чоженнія яирааний і війни
М "я, а гакож спрямованості на ведення здорового способу життя |27, с.

уАКутьтура здоров'я школяра- це інтегроване утворення особистості, що
|'"

пси в ії мотиваційній, теоретичній і практичній підготовці до форму-

Ї;збореження та зміцнення свого здоров'я у всіх його аспектах (духоє психічному й фізичному) та розумінні здоров'я як цінності» |З, с. 54).
йти необхідні знання у цьому контексті учні можуть за допомогою
б пикладання навчальних предметів «Основи здоров'я» та «Фізична
г рам (12, с. 11).
Ж доров'язберігаюча педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів
Щійлькі знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров'я,
і»рення індивідуального здорового способу життя, а з іншого - передбача-

"

Й,подагогічних технологіях створення можливості удосконалення себе,

го тіла, психіки (емоцій, волі, мислення); виховувати гуманне ставлення до
і! , до оточення, до самого себе. Під здоров'язбережувальною компетент-

| Пю сьогодніслід розуміти:

Є. сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуадекватність вимог, методик навчання та виховання);
4 - оптимальну організацію навчального процесу (відповідно до вікових,
йтопих, індивідуальних особливостейтагігієнічних норм);
ни
повноцінний та раціонально організований руховий режим.
оров'язбережувальна компетентність учнів - це сучасне психолого-педаго- чіпоняття, яке робить наголос на комплексзнань,умінь, навичок, система
Наниснь та ієрархія цінностей, які спрямовані на збереження й укріплення
фюров'я - власного та інших, на уроках та в позаурочний діяльності.
Формувати цю компетентність допомагає емоційний комфорт на уроці,
фом'язання задач валеологічного змісту, проведення валеопауз, хвилин
- ухової активності, використання парт - конторок, ароматеропія таін.

кб)
Аналіз спеціальноїлітератури(1; 4; 7; 11, 15; 16; 17; 128; 20; 21; 25; 26)
інпвив, що суть поняття ,здоров'язберігаюча компетентність» досліджена
достатньо, а також немає одностайності в його небагаточисельнихтрактувваннях, ЩО пояснюється поліфункціональним характером цього терміну.
ї. Висновки. Психолого-педагогічні аспекти здоров'язбережувального
компетентнісного підходу в освіті в умовах кардинальної трансформації сусЄ йіп,ства передбачає озброєнням учителів, школярів, батьків відповідними
Візиаінями з питань здоров'я, оптимального ставлення до його збереження, а
також знаннями певних оздоровчих технологій, їхнього застосування у прак-

Еичній діяльності та ведення здорового способу життя. Коротко кажучи, треба

? знати, вміти, діяти.

243

Вища освіта у контекстіінтеграції до європейського освітнього простору зУ

Література.

С

1. Анохина Й. А. Приобщениє дошкольников к здоровому образу жизіій
методические рекомендации / Й. А. Анохина. -- Упьяновск : УЙПІК-ПРО, 20їй

-- 80 с.

2. Апанасенко Г, Л. Медицинская валеологія - Апанасенко Г. Л.. Попова ЛІ М;
- Київ : Здоров'я, 1998. - 248 с.
Я
3. Бабич В. І. Підготовка майбутніх учителів фізичного виховання до формуй
вання культури здоров'я школярів: Автореф. дис. кан. пед. наук: 13.00.0 їй
Вячеслав Іванович Бабич. - Луган. нац. пед. ун-т ім. Тараса Шевченкайійї

Луганськ, 2006.-- 24 с.

З

4. Баклицький 1. 0. Психологія праці: Підручник. - К. : Знання, 2008. -658
5. Бодров В. А. Взаймосвязь особенностей личности и характеристик стресої
// Психология состояний, Хрестоматия / Под ред. ПрохороваА. В. - М.: й. б
03; СПб. : Речь, 2004.-.608 с.
6. Брехман ИЙ. Й. Введение в валеологию науку о здоровье - БрехманЙ.

- Л.: Наука, 1987. - 125 с.
7. Ващенко 0. Здоров'язберігаючі технології в загальноосвітніх навчальних

закладах / 0. Ващенко, С. Свириденко// Директор школи. - 2006. -Ме 20, -- З

12-15,
8. Кремень В. Політична стратегія України. Порівняльні перспективи // Вічі
- 1994. - Мо 6. - С. 2-12.
с
9. Володарська М. 0. Основи здоров'я, Мій конспект. - Харків : Видавничі
група «Основи», 2010, - С. 23.
:

10. Глоба О.А.зри М. 8., Тяжка О. 8. Український інститут екології людини

- Київ, - 0.111. Джузл Л. канвай,-организационная психология. - СПб. : Питерд
2001.-720с.
5Я
12. Єресько 0. 8. Особливості змісту шкільного предмета "Основи здоров'яб

10. 8. Єресько // Основи здоров'я і фізична культура: - 2005. - Ме 2. - С. 8 -- Нд
13. Коган Л. Н. Социальнье сильчеловека // Философскиєнауки. - 1981-х Ж
Мо 6.- 0.21 - 28.

;

14. Концепція валеологічної освіти педагогічних працівників // інформаційниї | Ж

Вісник, Вища освіта. -2001.- Мо 6. - С. 34 - 38.
А
15. Концепція формування позитивної мотивації та здоровийспосіб житя
дітей та молоді// Основи здоров'я : книга для вчителя. -К. : Генеза, 2005.м!
47-57.
і
16. Корольчук, М. С. Психофізіологія діяльності : Підручник для студеніті
-

вищих навчальнихзакладів. - К. : Ельга, Ніка-Центр, 2004. - 400 с.

М

17. Лебедев В. Й. Зкстримальная психология. Психическая деятельность м 4

технических и зкологически замкнутькхсистемах. - М. : ЮНИТИДАНА, го0ткм ЗУ
- 432 с.

18. Митохір М. Б., Янус С. В. Уроки з курсу «Основи здоров'я»: Посібник ді

гад

Болонський процес і перспективи розвитку вищоїосвіти в Україні, Європі та світі

пчителя. - Тернопіль : Богдан. - 2006. -46 с.

І9. Розов В. І. Адаптивні антистресові психотехнології : Навч. посіб. - К. :

Кондор, 2005. - 278 с.
20. Судаков К. В. Индивидуальная устойчивость к стрессу. - М., 1998. -268 с.
21. Тамарская Н. В. Управление учебно-воспитательньїм поцессом в классе
(здоровьесберегающий аспект). -- Калининград : Изд-во КГУ, 2002.--- 52с.
22. Трахтенберг І. М.. Лук'янова 0. М., Неділько В. П.та ін. Вплив ртуті на
організм дітей, які мешкають поблизу джерел викиду металу в навколишнє
середовище// Журнал АМН України.- 1996.- Т. 2. - Мо 1. - С. 109-117.
23. Фролов М. Реабілітаційний фактор життєвого становлення молодого
покоління. Кроки до компетентностітаінтеграції в суспільство: науково-методичний збірник. - К, : Контекст, 2000. - 336 с.
24. Шамрай В. В. Преобразованиє общества : предель возможного. - К. :
Наукова думка, 1994. - 186 с.
25. Щербатькх, Ю. 8. Психология стресса. -М, :Зксмо, 2005. - 304 с.
26. Зркенова А. В. Формирование здорового образа жизни у старшекласни-

ков в условиях семьи и школь: Автореф. дис. канд.пед. наук: 13.00.01 / А.В.

Зркенова. - Карачево-Черкасскийгос. ун-т. - Карачаєвск, 2003. -20 с.
27. Яворовский 3. Я. Жертвь Чернобьля: реалистическая оценка медицинских последствий чернобьільских аварий // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 1999. - Т. 44. - Ме 1.- С. 19-30.

245

