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Проблема дослідження теоретико-методичних засад 

навчання дітей та молоді засобами здоров’язбережувальних 

технологій на сучасному етапі розвитку психолого-

педагогічної науки має важливе наукове, освітнє і суспільне 

значення. Більшість вчених визначають використання 

здоров’язбережувальних технологій як головний напрям 

вирішення проблем збереження та зміцнення здоров’я молоді у 

сучасних умовах освітнього простору. 

Єдиного визначення поняття „здоров’язбережувальні 

технології” в освіті не існує. Г.Соловйов дає наступне 

визначення здоров’язберігаючої технології – функціональна 

система організаційних засобів управління навчальною, 

пізнавальною і практичною діяльністю учнів, яка науково й 

інструментально забезпечує збереження і зміцнення 

здоров’я [3]. 

Мета здоров’язбережувальних освітніх технологій – 

забезпечення умов фізичного, психічного, соціального та 

духовного комфорту, що сприяють продуктивній навчально-

пізнавальній та практичній діяльності учасників освітнього 

процесу, заснованій на науковій організації праці та культури 

здорового способу життя особистості. 

Класифікація здоров’язбережувальних педагогічних 

технологій за М. Смирновим [4]: 

– медико-гігієнічні технології (контроль і допомога в 

забезпеченні належних гігієнічних умов); 

– фізкультурно-оздоровчі технології (спрямовані на 

фізичний розвиток); 
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– екологічні здоров’язбережувальні технології (створення 

природовідповідних, екологічно оптимальних умов 

життєдіяльності людей, гармонійних взаємин з природою); 

– технології забезпечення безпеки життєдіяльності;  

– здоров’язбережувальні освітні технології (організаційно-

педагогічні, психолого-педагогічні, навчально-виховні 

технології). 

О. Ващенко розрізняє такі типи здоров’язбережувальних 

технологій [1]: 

– здоров’язбережувальні (технології, що створюють безпечні 

умови для навчання та праці та ті, що сприяють вирішенню 

завдань раціональної організації виховного процесу, 

відповідності навчального та фізичного навантажень 

можливостям людини); 

– оздоровчі (технології, спрямовані на вирішення завдань 

зміцнення фізичного здоров’я, підвищення ресурсів здоров’я); 

– технології навчання здоров’ю (гігієнічне навчання, 

формування життєвих навичок, профілактика травматизму, 

статеве виховання); 

– виховання культури здоров’я (виховання особистісних 

якостей, які сприяють збереженню та зміцненню здоров’я, 

посиленню мотивації на ведення здорового способу життя). 

За характером діяльності здоров’язбережувальні технології 

можуть бути як окремі (вузькоспеціалізовані), так і комплексні 

(інтегровані) [2].  

За напрямом діяльності серед окремих 

здоров’язбережувальних технологій розрізняють такі:  

медичні (технології профілактики захворювань; корекції і 

реабілітації фізичного здоров’я; санітарно-ггієнічні);  

освітні, що сприяють здоров’ю;  

соціальні (технології організації ЗСЖ; профілактики і 

корекції девіантної поведінки);  

психологічні (технології профілактики і психокорекції 

психічних відхилень особистісного та інтелектуального 

розвитку).  
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До комплексних здоров’язбережувальних технологій 

належать технології комплексної профілактики захворювань, 

корекції і реабілітації здоров’я. 

У структурі здоров’язбережувальних технологій виділяють 

такі основні компоненти [2]: аксіологічний, гносеологічний, 

здоров’язбережувальний, емоційно-вольовий, екологічний, 

фізкультурно-оздоровчий компоненти. 
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