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На основі узагальнення завдань державної політики, спрямованої на 

забезпечення здоровʼя підростаючого покоління, сформулюємо певні 

рекомендації щодо реалізації здоровʼязберігаючих технологій у масовій 

освітньо-виховній практиці:  

1. Організація у сучасній школі здоров’язберігаючої інфраструктури 

(створення у кожній школі медичного кабінету з метою організації регулярних 

(двічі на рік) профілактичних оглядів лікарями-спеціалістами різних 

спрямувань; організація у школі обов’язкового гарячого харчування; 

озеленення класів і пришкільної ділянки, створення аерофітотерапевничних зон 

тощо). 

2. Раціональна організація навчально-виховного процесу відповідно до 

санітарно-гігієнічних норм та вікових особливостей учнів (проведення 

традиційної масової ранкової зарядки на відкритому повітрі; організація 

робочого дня учнів з урахуванням біоритмологічних циклів їх працездатності; 

проведення фізкультпауз, гімнастики для очей на уроках й організованих 

динамічних перервах; проведення навчальних занять на свіжому повітрі; 

розробка режиму праці та відпочинку для учнів усіх вікових груп тощо). 

3. Організація системної, систематичної здоров’ятворчої роботи у школі 

(проведення обов’язкових спортивно-масових заходів різного рівня; організація 

кількох спортивних секцій з метою залучення кожного учня відповідно до його 

інтересів, схильностей і потреб; розробка та реалізація педагогічним 

колективом школи традицій і свят здоров’язберігаючого, 

здоров’яформувального спрямування тощо). 

4. Організація систематичної просвітницько-виховної роботи з учнями, 

спрямованої на усвідомлення ними цінності власного здоров’я та здоров’я 

оточення; реалізація у навчально-виховному процесі різноманітних прямо чи 

опосередковано валеологічно спрямованих форм та методів роботи із учнями; 

залучення учнів до дослідницької діяльності з питань здорового способу життя. 

5. Організація системи просвітницької та методичної роботи всього 

педагогічного колективу (адміністрації, учителів-предметників, класних 

керівників, медичного працівника, соціального педагога, психолога школи), 

спрямованої на підвищення його компетентності в питаннях валеологічного 

виховання та розробка перспективного плану побудови здоров’ятворчого 

середовища у школі. 

6. Встановлення стійкого взаємозв’язку між школою і сім’єю учнів 

(організація просвітницької роботи – проведення фронтальних курсів, лекцій, 

семінарів, індивідуальних консультацій для батьків дітей різних вікових 

категорій з метою ліквідації педагогічної і валеологічної безграмотності; 



залучення батьків учнів до виховних і спортивно-масових шкільних заходів 

тощо). 

7. Організація системи діагностичних, профілактичних, лікувально-

реабілітаційних заходів у школі (регулярна діагностика (двічі на рік) із 

подальшим обговоренням (на педагогічних нарадах, засіданнях, семінарах) 

особливостей здоров’я кожного учня; введення щоденників здоров’я учнів; 

складання учителями разом із медичним працівником, психологом, батьками 

учня плану індивідуальної оздоровчої роботи відповідно до показників здоров’я 

кожної дитини; регулярний моніторинг стану здоров’я учнів з боку медичних 

працівників, класних керівників, учителів-предметників і батьків). 

8. Удосконалення програми підготовки майбутніх учителів (усіх 

спеціальностей), насичення навчальних планів предметами валеологічного 

спрямування; прищеплення майбутнім спеціалістам знань про 

здоров’язберігаючі технології навчання, про шляхи та способи побудови у 

навчальному закладі здоров’ятворчого середовища тощо. 
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