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Постановка проблеми. Стан здоров’я учнівської молоді, передусім 

молодших школярів, викликає стурбованість у медиків, педагогів, пси-

хологів. Якщо у 2001 р. до школи було прийнято 52,0 % здорових дітей, 

у 2002 р. – 43,9 %, у 2005 р. – 38,8 %, то в 2006 р. – 34,2 % [4, 129]. 

Навіть попри те, що з 2011 р. спостерігається позитивна тенденція до 

зниження рівня захворюваності дітей молодшого шкільного віку, ситуа-

ція залишається складною [12, 57]. Погіршується психічне здоров’я ді-

тей і підлітків. Як засвідчують дослідження, від 20 % до 56 % учнів по-

чаткових класів відчувають виражені психологічні труднощі в присто-

суванні до шкільного життя; уже в третьому класі третина учнів відві-

дує школу без інтересу, кожний десятий не любить школу, а кожний 

п’ятнадцятий її ненавидить [11, 64 − 65]. Отже, суперечності в органі-

зації навчально-виховного процесу загальноосвітнього закладу є джерелом 

небезпек для становлення особистості.  

Оскільки основи здоров’я людини закладаються в ранньому віці, 

особливої актуальності набуває проблема пошуку шляхів фізичного, 

психічного розвитку учнів у початковій школі та підготовки вчителів до 

реалізації нових способів здоров’язбережувальної діяльності. З 90-х рр. 

ХХ ст. прогресивними напрямами зазначеної діяльності є обґрунтування й 

упровадження інноваційних технологій, зокрема здоров’язбережувальних 

(здоров’яформувальних).  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми здоров’язбере-

ження учнів молодшого шкільного віку досліджують Т. Бойченко, І. Ва-

силашко, Г. Горащук, О. Дубогай, C. Дудко, І. Жаркова, Г. Зайцев, І. Ка-

линиченко, О. Карпенко, В. Ковалько, Я. Кодлюк, Т. Круцевич, К. Огнис-

та, Ю. Півненко, О. Савченко, І. Середа, М. Чепіль та ін. Сутність 

здоров’язбережувальних технологій визначають І. Апрєлова, О. Ващенко, 

О. Дзятковська, І. Єрохіна, В. Єфімова, О. Ковальова, І. Корженко, Ю. Нау-

менко, О. Свириденко, А. Чаговець, І. Чупаха тощо. У їх працях відобра-

жено багатоаспектний підхід до трактування понять. Зокрема, В. Єфі-

мова, провівши ґрунтовний аналіз педагогічних досліджень здоров’язбе-

режувальних технологій, зазначає, що учені трактують їх як засіб орга-

нізації і послідовних дій у навчально-виховному процесі, реалізації ос-

вітніх програм на основі всестороннього обліку індивідуального здоров’я 

учнів, особливостей їх вікового, психофізичного, духовно-етичного стану і 

розвитку; як сукупність форм, засобів і методів, які спрямовані на до-

сягнення оптимальних результатів у підтримці фізичного, психічного, 

етичного і соціального благополуччя людини, у формуванні здорового 

способу життя; як функціональну систему організаційних засобів управ-

ління навчальною, пізнавальною і практичною діяльністю учнів, що нау-

ково й інструментально забезпечує вирішення проблеми фізичного вихо-

вання і спорту тощо [3, 58]. У педагогічній науці розрізняють поняття 
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«педагогічні здоров’язбережувальні технології» та «здоров’язбережувальні 

технології в освіті». Останнє є ширшим поняттям, оскільки включає са-

нітарно-гігієнічні, медико-профілактичні, педагогічні технології [7, 56].  

Учені вказують, що серед причин широкого трактування поняття 

«здоров’язбережувальна технологія» є різноманітність підходів до виз-

начення освітніх технологій. Цей чинник є одним із провідних під час об-

ґрунтування класифікацій технологій у галузі здоров’язбереження.  

Аналіз праць учених засвідчує невирішеність проблеми обґрунтува-

ння теоретико-методичних засад здоров’язбережувальних технологій, 

що є перешкодою для їх подальшого генезису в навчально-виховному про-

цесі загальноосвітніх навчальних закладів, зокрема й початкових шкіл.  

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, 

котрим присвячується означена стаття. Безперечно, з часу створення 

інноваційних технологій здоров’язбережувальної діяльності у 90-х рр. 

минулого століття до сучасних технологій ХХІ ст. відбувся стрімкий 

прогрес. Проте у працях учених так і не здійснено трактування поняття 

розвитку здоров’язбережувальних технологій та не визначено особливості 

їх генезису в початковій школі. Таке дослідження створює можливості 

з’ясування перспектив не лише їх подальшого становлення, а й обґрун-

тування шляхів поліпшення підготовки вчителів до взаємозв’язку фізич-

ного, розумового й психічного розвитку дітей.  

Актуальність проблеми зумовила вибір теми статті та визначення 

її мети: на основі аналізу теоретичних аспектів та практики реалізації 

здоров’язбережувальних технологій виявити особливості їх розвитку в 

навчально-виховному процесі початкової школи у 90-х рр. ХХ – на поч. 

ХХІ ст. та з’ясувати перспективи творчого використання позитивних ідей 

у загальноосвітніх навчальних закладах та в педагогічних ВНЗ у процесі 

підготовки майбутніх учителів учнів молодшого шкільного віку. 

Мета дослідження вирішується через такі завдання: з’ясувати 

суть понять «здоров’язбережувальні технології», «здоров’язбережувальні 

технології початкової школи», «розвиток здоров’язбережувальних техно-

логій»; висвітлити класифікації технологій у галузі здоров’язбереження; 

визначити особливості їх генезису в навчально-виховному процесі по-

чаткової школи протягом 90-х рр. ХХ ст. – на поч. ХХІ ст., виявити мож-

ливості використання позитивних ідей історичного досвіду генезису здо-

ров’язбережувальних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах 

та в педагогічних ВНЗ у процесі підготовки майбутніх учителів учнів 

молодшого шкільного віку. 

Виклад основного матеріалу. Здоров’язбережувальна діяльність 

на теоретичному й практичному рівнях почала розвиватися в стародав-

ньому світі. «Підвалини наукового обґрунтування взаємозалежності здо-

ров’я і способу життя людини заклав лікар-філософ, основоположник 
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анатомії і фізіології в Греції, автор першого давньогрецького медичного 

трактату Алкмеон Кротонський (Alkmaion; VІ – V ст. до н. е.)» [9, 209]. 

Проте справжній розвиток моделей організаційно-педагогічних умов нав-

чання, сприятливих для здоров’я вихованців, удосконалені варіанти яких 

сьогодні активно обґрунтовуються й акумулюються під назвою «здоров’я-

зберігальні», відбувся в епоху Ренесансу [9, 212]. Зокрема, Ф. Рабле вка-

зував на необхідність поєднання фізичного і духовного розвитку вихо-

ванця, його мислення, активності, зацікавленості в навчанні. Згодом ідеї 

про взаємозв’язок фізичного, психічного й розумового розвитку людини 

обґрунтовували класики педагогіки Дж. Локк, Й.Г. Песталоцці, П. Лес-

гафт, В. Сухомлинський тощо.  

Поняття «здоров’язбережувальні технології» з’явилося в педагогіці у 

кінці 90-х рр. минулого століття і стає все більш популярним. Саме на 

такий час виникнення терміна вказує М. Смирнов. У книзі «Здоров’язбе-

режувальні освітні технології у сучасній школі», яка була видана у 2002 р., 

учений зазначає, що це поняття використовується в педагогічній науці 

протягом останніх 2 − 3 років [10, 2]. Водночас із появою терміна ви-

никли суперечності щодо встановлення суті цього поняття. Зразу було 

незрозуміло, чи це одна, чи декілька технологій; нових чи таких, що вже 

існували; це якісна характеристика технології чи самостійне новоутво-

рення.  

У пошукових системах пропонується понад 400 тисяч джерел на 

ключове слово «здоров’язбережувальні технології» [3, 57]. Отже, термін 

«здоров’язбережувальні технології», як і «освітні технології» став 

«модним». Спектр тлумачень поняття «здоров’язбережувальні технології» 

досить широкий: це і синонім валеологічної освіти, формування здоро-

вого способу життя, культури здоров’я; також це розрізнені медичні або 

гігієнічні засоби й фізкультурно-оздоровчі дії тощо [3, 57]. Деякі дослід-

ники (Л. Тіхомірова, А. Мітяєва) розглядають здоров’язбережувальні 

технології не як самостійну педагогічну технологію, а як характеристику 

освітніх технологій, тобто наскільки вона зберігає здоров’я учнів, чи є 

вона здоров’язбережувальною [3, 58]. За такого підходу необхідно визна-

ти, що всі технології, які реалізуються в закладі освіти, є здоров’язбе-

режувальними, адже у школі немає й не може бути жодної технології, 

яка б негативно впливала на фізичний чи психічний стан дитини. Якщо 

все ж таки дитина почуває себе некомфортно в школі, то проблема поля-

гає не в технології, а в змісті навчання (перенасиченість програм шкіль-

них предметів, відсутність зв’язку з життям тощо), особистості вчителя, 

який обирає диктаторський стиль взаємин з учнями, недоліках батьків-

ського виховання тощо. Можна припустити, що інформаційно-комуні-

каційні технології (ІКТ) є суперечливими в аспекті здоров’язбереження, 

оскільки здійснюють руйнівний вплив на кору головного мозку. Але це 



РОЗВИТОК ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ… 305 

відбувається через надмірне їх використання. За дотримання санітарно-

гігієнічних вимог упровадження технологічного підходу не шкодить здо-

ров’ю дитини. Що стосується ІКТ, то вони є джерелом інформації про 

здоровий спосіб життя.  

Якщо порівняти основні підходи до трактування поняття «освітні 

технології» (новітній технічний засіб, відкрита освітня система, проект 

(модель) навчально-виховного процесу; будь-яка інновація; сукупність 

дій або діяльність; наука або галузь знання) та «здоров’язбережувальні 

технології», то можна відстежити, що вони співвідносяться як загальне 

та часткове. Здоров’язбережувальні технології – це функціональна сис-

тема; розрізнені медичні або гігієнічні засоби; сукупність форм, засобів і 

методів, які спрямовані на досягнення оптимальних результатів тощо. Є 

також підходи, згідно з якими це галузь науки. Саме так їх тлумачить 

В. Єфімова. Зокрема, науковець зазначає: «Поняття «здоров’язбережу-

вальні технології» потрібно розглядати як частину педагогічної науки, яка 

вивчає і розробляє цілі, зміст і методи навчання здоровому способу жи-

ття, яка спрямована на вирішення питань здоров’язбереження у системі 

освіти; як спосіб організації, модель учбового процесу, яка гарантує збе-

реження здоров’я всіх суб’єктів навчального процесу; як інструментарій 

освітнього процесу, як система вказівок, які повинні забезпечити ефек-

тивність і результативність навчання разом із збереженням здоров’я учнів» 

[3, 59]. Аналіз цього визначення засвідчує, що в ньому поєднані основні 

підходи до трактування поняття «освітні технології».  

Окремо необхідно розглянути поняття «здоров’яформування». У 

цьому контексті авторитетною є позиція Ю. Науменка та Л. Калакаус-

кене, які диференціюють поняття «здоров’язбереження» та «здоров’я-

формування». За визначенням дослідників, здоров’язбереження  це про-

цес підтримки соматичного здоров’я, який мало впливає на характер 

розвитку здоров’я як цілісного явища. Здоров’яформування вчені визна-

чають як соціокультурну діяльність, пов’язану з процесом становлення 

та розвитку індивідуального буття людини в її взаємодії із символом 

здоров’я [7, 56 − 57]. 

Широке тлумачення поняття «здоров’язбережувальні технології» є 

одним із чинників різноманітності класифікацій цих технологій. У їх 

межах виокремлюють педагогічні, медичні, фізкультурно-оздоровчі тех-

нології, технології забезпечення безпеки життєдіяльності тощо.  

Сучасні українські дослідники М. Гончаренко та С. Лупаренко про-

понують таку класифікацію здоров’язбережувальних технологій: медико-

гігієнічні; фізкультурно-оздоровчі; екологічні здоров’язбережувальні; 

лікарські оздоровчі; соціально-адаптуючі й особистісно розвивальні тех-

нології; здоров’язбережувальні освітні технології; технології забезпечення 

безпеки життєдіяльності [6, 125]. 
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О. Ващенко у сфері збереження та зміцнення здоров’я учнів ви-

ділила здоров’язбережувальні, оздоровчі технології, технології навчання 

здоров’ю, виховання культури здоров’я [1]. Особливо широкий спектр 

оздоровчих технологій: фізіотерапія, ароматерапія, загартування, гімнас-

тика, масаж, фітотерапія, музична терапія.  

Проте варто акцентувати увагу на необхідність відповідності здо-

ров’язбережувальних технологій критеріям технологізації освіти: систем-

ність, алгоритмічність, діагностичність, прогнозованість тощо. Відповідно 

до цих критеріїв варто вилучити масаж, ароматерапію тощо з переліку 

технологій. Це радше процесуальний компонент технології, аніж авто-

номна технологія. 

Аналіз класифікацій технологій у галузі здоров’язбереження дав 

змогу встановити, що серед них немає універсальної. Вивчення теоре-

тичних джерел, власні наукові розвідки засвідчують, що доцільно класи-

фікувати здоров’язбережувальні технології на основі того, хто є їх про-

відними суб’єктами (у всіх технологіях об’єктами й водночас суб’єкта-

ми є учні).  

За суб’єктністю технології доцільно виділити:  

 здоров’язбережувальні навчальні технології (реалізовують учителі 

початкових шкіл у навчальному процесі);  

 медичні (реалізовують медичні працівники, психологи й соціальні 

педагоги);  

 фізкультурно-оздоровчі (реалізуються переважно вчителями та 

фахівцями з фізичної культури під час уроків фізичного виховання та в 

позашкільній діяльності);  

 комплексні (суб’єктами є вчителі, батьки, психологи та інші фа-

хівці зі здоров’язбереження).  

До комплексних технологій можна віднести арт-терапію, яку ус-

пішно використовують як учителі початкової школи, так і психологи й 

соціальні педагоги. Серед здоров’язбережувальних технологій навчально-

виховного процесу передусім варто назвати навчання в русі як одну з 

найбільш нових і перспективних технологій, що дає змогу поєднати фі-

зичне й розумове виховання. Звичайно, ця класифікація, як і ті, що вже 

обґрунтовані, є відносною, оскільки в реалізації технології нерідко бе-

руть участь усі фахівці школи.  

Часто між здоров’язбережувальними технологіями початкової школи 

чи середньої школи або й гімназії немає різниці. Вони можуть успішно 

реалізовуватися з дітьми різних вікових груп. Проте є й такі, що роз-

роблені для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (технологія 

М. Єфименка). Отже, доцільно виокремити групу здоров’язбережувальних 

технологій початкової школи. Це такі технології, які відповідають кри-
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теріям освітніх технологій і розроблені для роботи з дітьми молодшого 

шкільного віку.  

Аналіз трактувань ученими поняття здоров’язбережувальних техно-

логій засвідчує, що науковці не розглядають термін «розвиток здоров’я-

збережувальних технологій». На нашу думку, це необхідно зробити, ос-

кільки здоров’язбережувальні технології постійно змінюються у напрямку 

від технологій, що сприяють зміцненню фізичного здоров’я, до техно-

логій комплексної дії (сприятливо впливають на фізичний стан, інтелек-

туальний потенціал, самореалізацію особистості).  

Цінними для дослідження розвитку здоров’язбережувальних, як і 

освітніх, технологій є авторська концепція історико-соціальних витоків 

і філософських основ сучасних здоров’явиховних технологій Л. Сливки 

[9] та положення про розвиток освітніх технологій:   

– історико-педагогічний процес розгортався від менш ефективної 

педагогічної практики до більш ефективної, від індивідуальних форм 

навчання до групових, переходячи по спіралі до адекватних дидактичних 

процесів відповідно до вимогами часу, удосконалюючись як за типом 

інформаційного процесу (від розсіяних до спрямованих), так і за видом 

управління навчання (від розімкнутих до замкнутих) (В. Беспалько);  

– технологізація – історично неперервний процес в освіті, завдяки 

якому здійснюється спадковість нових технологій, виникає готовність 

до їх адаптації через призму критичної рефлексії (Т. Назарова, І. Зязюн); 

– у загальному розвитку освітніх систем розрізняють покоління 

освітніх технологій. Одними з найновіших поколінь освітніх технологій 

є інтегральні технології, які поєднують особистісно орієнтований підхід 

із дидактикоцентричним (В. Гузєєв) [13, 38 − 39]. 

На основі аналізу психолого-педагогічних, філософських джерел 

нами запропоновано таке визначення поняття «розвиток здоров’язбере-

жувальних технологій» – це закономірні зміни здоров’язбережувальних 

технологій на понятійному, структурному та функціональному рівнях, 

що забезпечують їх наступність та приводять до виникнення якісно но-

вого феномена – багатофункціональної педагогічної системи, у якій від-

бувається зміцнення фізичного, психічного, інтелектуального, морального, 

емоційного здоров’я особистості та її успішна самореалізація.  

Такою системою на сучасному етапі в школах І ступеня є навчання 

в русі. У методичних рекомендаціях щодо викладання в початковій школі 

у 2016/2017 навчальному році, зокрема, зазначається, що навчання учнів 

молодшого шкільного віку має відбуватися «через діяльність, ігровими 

методами як у класі, так і поза його межами»; серед методів навчання 

домінуватимуть інтерактивні, методи навчання в русі тощо [5]. Відповід-

но до Наказу Міністерства освіти і науки України (№ 1312 від 02.11.2016 р.) 

розпочата дослідно-експериментальна робота на базі загальноосвітніх 
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навчальних закладів низки областей, зокрема Вінницької, Волинської, 

Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, а також м. Києва 

за темою «Здоров’язбережувальна технологія «Навчання у русі» в системі 

оздоровчо-виховної роботи» [8]. 

Варто зауважити, що навчання в русі або навчання через рух не є 

суто вітчизняною інноваційною технологією. Вона успішно застосовується 

у США [14, 237], країнах Євросоюзу, зокрема в Польщі, де її заснов-

ницею вважається Д. Дзямська, обґрунтувавши реалізацію на теоретич-

ному й практичному рівнях [15].  

Акцентуючи увагу на різноманітності функцій однієї з найбільш 

популярних сучасних технологій початкової школи «Навчання в русі», 

О. Дубогай зазначає: «Здоров’язберігальні рухові технології передбачають 

зміну діяльності, чергування інтелектуального, емоційного та рухового її 

видів для індивідуальної, парної, групової (за рядами або весь клас) форм 

роботи, що стимулює миттєве мислення учнів, сприяє поширенню їхньої 

рухової активності, своєчасному запобіганню розумовій утомі, учить друж-

нього та гуманного спілкування, розвиває патріотичну відповідальність 

у команді, уміння поважати думки й помилки інших за рахунок створе-

ння ігрових ситуацій, нестандартних інтегрованих уроків» [2, 70].  

Проте в галузі здоров’язбережувальних рухових технологій залиша-

ються невирішені проблеми. Навчання в русі виконує функції оздоров-

лення, розвитку інтелекту й емоційно-чуттєвої сфери, формування осо-

бистості дитини, її соціалізації. Але воно за невмілого використання може 

перетворитися в гру, де зникають відповідальність дитини за результати 

навчання, усвідомлення необхідності дотримуватися дисципліни, ретельно 

планувати своє життя. Таким чином, набувають актуальності наукові 

дослідження з реалізації навчання в русі, а також обмін досвідом дослідно-

експериментальної роботи між науковцями й учителями шкіл України й 

зарубіжних країн. Уточнення потребують як понятійно-термінологічна база, 

так і змістовий та процесуальний компоненти нової системи навчання.  

Аналіз підходів учених до трактування й класифікації здоров’язбе-

режувальних технологій, власні наукові розвідки дають підстави ствер-

джувати, що з 90-х рр. ХХ ст. і до сьогодні відбувається перехід від здо-

ров’язбережувальної діяльності як технології у значенні «інновація» до 

конкретних здоров’язбережувальних технологій, що відповідають крите-

ріям технологізації освіти (системності, алгоритмічності, діагностичності 

тощо). Ще однією особливістю сучасних здоров’язбережувальних техно-

логій є багатофункціональний характер: сприяють зміцненню фізичного, 

психічного, інтелектуального, духовного здоров’я школяра, самореалі-

зації особистості.  

Найбільш відомими на сучасному етапі технологіями, що сприяють 

збереженню здоров’я школярів у початкових школах, є арт-терапевтичні 
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технології, технологія «Навчання в русі», технологія М. Єфименка, ши-

роко відома як «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» тощо.  

Отже, аналіз теорії та практики навчально-виховної роботи, спря-

мованої на зміцнення фізичного стану дітей у початковій школі, дає під-

стави стверджувати, що для розвитку технологій у галузі здоров’язбе-

реження притаманні не лише позитивні, а й негативні тенденції, серед 

яких, зокрема, багатозначність, різноманітність підходів у трактуванні 

понять. Щодо того самого процесу, способу діяльності використовуються 

терміни «метод», «система», «методика», «технологія», «модель» тощо.  

Розвиток здоров’язбережувальних технологій зумовлює необхідність 

удосконалення підготовки вчителів початкової школи. Зокрема, потребу-

ють системного вивчення технології М. Єфименка, «навчання у русі» 

тощо, а також розробка навчально-методичних посібників, у яких були 

б представлені нові здоров’язбережувальні технології.  

Висновки. Зважаючи на тривожні тенденції до погіршення стану 

здоров’я учнів молодшого шкільного віку у ХХІ ст., набувають актуаль-

ності проблеми впровадження інноваційних технологій, які б сприяли 

фізичному й психічному розвитку дітей. З 90-х рр. ХХ ст., коли вперше 

з’явився термін «здоров’язбережувальні технології», до сьогодення відбу-

лися суттєві зміни у їх генезисі на понятійному, структурному та функ-

ціональному рівнях: перехід від здоров’язбережувальної діяльності у зна-

ченні «технологія» до технологій, що відповідають критеріям технологі-

зації освіти (системність, діагностичність, алгоритмічність тощо); доміну-

вання комплексних багатофункціональних технологій (сприяють зміцне-

нню фізичного, психічного, інтелектуального, духовного здоров’я школя-

ра, самореалізації особистості).  

Основними напрямами реалізації ідей позитивного досвіду розвит-

ку здоров’язбережувальних технологій є:  

– орієнтація вчителів на впровадження освітньо-рухових технологій, 

здійснення взаємозв’язку розумового, фізичного, морального виховання 

в навчально-виховному процесі початкової школи; 

– проведення наукових досліджень щодо використання здоров’язбе-

режувальних технологій у початковій школі; обґрунтування нових тех-

нологій зміцнення здоров’я учнів молодшого шкільного віку;  

– внесення змін до програм навчальних педагогічних, психологічних 

дисциплін, педагогічних практик, під час яких майбутні вчителі впровад-

жуватимуть методи «Навчання в русі», елементи технології М. Єфименка, 

арт-терапію, медіаосвітні технології для формування мотивації до здо-

рового способу життя. 

Перспективи подальших досліджень полягають в обґрунтуванні 

загальноприйнятого категоріального тезаурусу в галузі здоров’язбере-
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жувальних технологій, виявленні організаційно-педагогічних умов реа-

лізації освітньо-рухових технологій у початковій школі. 
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