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ПРОБЛЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ 
СУБ’ЄКТІВ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ВИЩОЇ ШКОЛИ

У статті розглянуто здоров’язбережувальні технології як освітянський феномен, як частину педагогічної 
науки, що вивчає і розробляє зміст і методи навчання здоровому способу життя. Здоров’язбереження у системі 
вищої освіти має гарантувати збереження здоров’я всіх суб’єктів освітнього процесу. Здоров’язбережувальна 
технологія має забезпечувати мотивацію збереження здоров’я та організовувати в цьому напрямі освітній про-
цес закладів вищої освіти.

Мета статті ‒ проаналізувати проблему забезпечення здоров’язбереження суб’єктів освітнього середови-
ща вищої школи.

Здоров’язбережувальне освітнє середовище сприяє впровадженню здоров’язбережувального навчання як 
процесу взаємодії суб’єктів освітнього процесу, результатом якого є засвоєння знань, умінь, навичок, способів 
творчої діяльності, системи цінностей і збереження здоров’я учасників освітнього процесу.

Методологія дослідження: базується на загальних принципах філософії, базових сучасних положеннях педа-
гогічної науки, психології і відображає взаємозв’язок методологічних підходів до вивчення процесу забезпечення 
використання здоров’язбережувальних технологій в закладах вищої освіти України. 

Висновки. 1. Першість в актуалізації проблеми здоров’язбереження здобувачів вищої освіти педагогічних 
спеціальностей належить закладам вищої освіти. 2. Забезпечення реалізації компетентнісного підходу в про-
фесійній освіті в галузі використання здоров’язбережувальних технологій сприятиме досягненню її основної 
мети – підготовці кваліфікованого вчителя. 3. Забезпечення використання здоров’язбережувальних технологій 
має спиратися на вікові особливості пізнавальної діяльності молоді, на варіативність методів і форм навчан-
ня. 4. Здоров’язбережувальна освітня технологія, що організована освітнім закладом значно покращить меди-
ко-психолого-педагогічну профілактику і корекцію негативних психофізіологічних, психологічних і особистісних 
станів здобувачів вищої освіти педагогічних спеціальностей. 

Ключові слова: бакалаврат, здоров’язбережувальні технології, здоров’язбережувальні освітні технології, 
заклади вищої освіти, здобувачі вищої освіти, майбутні вчителі.
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THE PROBLEM OF PROVIDING HEALTH CARE OF SUBJECTS 
OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF HIGHER EDUCATION

The article considers health technologies as an educational phenomenon, as a part of pedagogical science that studies 
and develops the content and methods of teaching a healthy lifestyle. Health in the higher education system should 
guarantee the health of all subjects of the educational process. Health-preserving technology should provide motivation 
for maintaining good health and organize the educational process of higher education institutions in this direction.

The purpose of the article is to analyze the problem of ensuring the health of the subjects of the educational environment 
of higher education.

A healthy educational environment promotes the introduction of healthy learning as a process of interaction between 
the subjects of the educational process, the result of which is the acquisition of knowledge, skills, creative activities, 
values and health of participants in the educational process.

Research methodology: based on the general principles of philosophy, basic modern principles of pedagogical 
science, psychology and reflects the relationship of methodological approaches to studying the process of ensuring the 
use of health technologies in higher education institutions of Ukraine.

Conclusions. 1. The priority in actualizing the problem of health preservation of applicants for higher education in 
pedagogical specialties belongs to higher education institutions. 2. Ensuring the implementation of a competency-based 
approach in vocational education in the field of health technologies will contribute to the achievement of its main goal – 
the training of qualified teachers. 3. Ensuring the use of health technologies should be based on the age characteristics 
of the cognitive activity of young people, on the variability of methods and forms of education. 4. Health-preserving 
educational technology organized by the educational institution will significantly improve the medical-psychological-
pedagogical prevention and correction of negative psychophysiological, psychological and personal states of higher 
education teachers.

Key words: bachelor’s degree, health-preserving technologies, health-preserving educational technologies, institutions 
of higher education, applicants for higher education, future teachers.

Постановка проблеми. В професійній під-
готовці майбутніх вчителів до використання 
здоров’язбережувальних технологій існують два 
важливих аспекти здоров’язбереження з ура-
хуванням спеціальності: 1) врахування вікових 
та психофізіологічних особливостей здобувачів 
загальної середньої освіти; 2) володіння теоре-
тичними та практичними навичками щодо вико-
ристання здоров’язбережувальних технологій у 
професійної діяльності вчителів у вітчизняних 
закладах освіти.

В нашому дослідженні важливо розглянути 
здоров’язбережувальні технології як освітянський 
феномен та сучасних підходів до визначення 
поняття «здоров’язбережувальні технології», як 
частину педагогічної науки, що вивчає і розробляє 
зміст і методи навчання здоровому способу життя. 
Вирішення питань здоров’язбереження у системі 
вищої освіти має гарантувати збереження здоров’я 
всіх суб’єктів освітнього процесу. Забезпечення 
ефективності і результативності освітнього про-
цесу у вищій школі разом із збереженням здоров’я 
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здобувачів вищої освіти та викладачів вишів є 
важливою проблемою сьогодення.

Аналіз досліджень. У статті проаналізовано 
наукові доробки вітчизняних науковців щодо різ-
них аспектів здоров’язбережувальної діяльності в 
умовах освітнього середовища українських вишів.

Вітчизняними вченими, що досліджували 
здоров’язбереження в умовах освітніх закладів є: 
Т. Андрющенко (2012), Ю. Бойко (2014), С. Гри-
щенко (2022), О. Ковальова (2022), О. Прокоф’єва 
(2022), Л. Сливка (2022), А. Цапко (2022) та інші. 
Серед зарубіжних науковців, що вивчали деякі 
аспекти збереження здоров’я – Д. Сомов (2007), 
О. Підгірна (2005). 

Виділення не вирішених раніше частин загаль-
ної проблеми. Невирішеними частинами загаль-
ної проблеми є методичне забезпечення процесу 
здоров’язбереження здобувачів вищої.

Мета статті ‒ проаналізувати проблему забез-
печення здоров’язбереження суб’єктів освітнього 
середовища вищої школи.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні існує 
негативна тенденція до погіршення фізичного 
і психічного здоров’я української молоді. Це, 
насамперед, пов’язане з екологічними, економіч-
ними, соціальними проблемами в суспільстві. 
Погіршення здоров’я молоді обумовлене на рівні 
вищої школи певними чинниками, а саме: емо-
ційний дискомфортом, спричиненим труднощами 
освітнього процесу, перевантаженням програм-
ним матеріалом, складнощами стосунків у сис-
темі викладачі – здобувачі освіти, недостатньою 
руховою активністю, відсутністю сформованої 
мотивації на здоровий спосіб життя та культури 
здоров’я у сучасної молоді, браком організації здо-
рового дозвілля, раціонального харчування, слаб-
ким упровадженням системи здоров’язбереження 
в закладах вищої освіти.

Спираючись на дослідження вітчизня-
них вчених, маємо погодитися з тверджен-
ням, що основними критеріями, відповідно до 
яких педагогічна технологія може вважатися 
здоров’язбережувальною, є: забезпечення моти-
вації збереження здоров’я; побудова освітнього 
процесу відповідно до вікових закономірностей 
психофізіологічного розвитку здобувачів освіти. 

Для нашого дослідження важливо також спи-
ратися на інструментарій освітнього процесу 
поняття «здоров’язбережувальні технології», 
який об’єднує педагогічні технології навчання. 
Вітчизняні науковці доводять, що педагогічні тех-
нології навчання мають спиратися на наступні 
чинники: на соціальну модель здоров’я; індивіду-
алізацію освітнього процесу; диференціацію здо-

бувачів вищої освіти згідно до психофізіологічних 
особливостей, особистісних потреб та інтересів; 
інноваційні методи і форми в освітньому процесі, 
сприятливі до збереження здоров’я кожної моло-
дої людини; створення емоційно та гігієнічно 
сприятливого середовища; на формування у здо-
бувачів вищої освіти самоохоронної поведінки та 
навичок, які сприяють збереженню здоров’я як в 
освітньому середовищі, так і поза нього.

Розглянемо деякі важливі поняття для нашого 
дослідження, на які спираємося в своїх наукових 
розвідках. Вітчизняна дослідниця О. Підгірна 
розглядає поняття «здоров’язбережувальний про-
стір» як «багаторівневу освітню систему і соці-
ально організоване виховне середовище, в якому 
пріоритетами є: здоровий спосіб життя, культура 
здоров’я, прогнозування здоров’язбережувальної 
діяльності» (Підгірна, 2005 : 31). Погоджую-
чись з цим твердженням маємо зауважити, що 
здоров’язбережувальне освітнє середовище 
сприяє впровадженню здоров’язбережувального 
навчання як процесу взаємодії суб’єктів освіт-
нього процесу, результатом якого є засвоєння 
знань, умінь, навичок, системи цінностей і збере-
ження здоров’я учасників освітнього процесу. 

В наших наукових розвідках також викорис-
товуємо тезу зарубіжного дослідника Д. Сомова, 
який зазначає, що «здоров’язбережувальна діяль-
ність у освітньому закладі ґрунтується на сис-
темному підході, що передбачає участь у ній усіх 
суб’єктів освітнього процесу» (Сомов, 2007 : 42).

Маємо констатувати, що однозначне визна-
чення поняття «здоров’язбережувальна тех-
нологія» в вітчизняній педагогічній літературі 
відсутнє. Проте в останні роки в наукових пра-
цях вітчизняних вчених, що досліджують дану 
проблему виокремилося декілька напрямів, де 
здоров’язбережувальна технологія розглядається: 
як освітня технологія, показник якої спрямований 
на здоров’язбереження; як технології навчання 
здоров’ю, які об’єднують формування культури 
здоров’я, здорового способу життя, валеологічну 
і гігієнічну освіту; як сукупність оздоровчо-фіз-
культурних заходів в період навчання у вищій 
школі; як формування сприятливого освітнього 
середовища; як профілактичні заходи з протидії 
шкідливим звичкам. 

На нашу думку необхідно пам’ятати, що 
поняття «здоров’язбережувальна освітня тех-
нологія» визначається як система різних ціле-
спрямованих дій на цілісний освітній процес 
у закладах вищої освіти. Особливо важлива ця 
система для освітніх закладів, які займаються 
професійною підготовкою майбутніх вчителів. 
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Здоров’язбережувальна освітня технологія, що 
організована освітнім закладом значно покра-
щить медико-психолого-педагогічну профілак-
тику і корекцію негативних психофізіологічних, 
психологічних і особистісних станів здобувачів 
вищої освіти педагогічних спеціальностей. 

Наше дослідження проводилося в умовах дис-
танційного навчання. Технологіями дистанційного 
навчання є комплекс освітніх технологій, вклю-
чаючи психолого-педагогічні та інформаційно-
комунікаційні, що надають можливість реалізу-
вати процес дистанційного навчання в освітніх 
закладах. До освітніх технологій в дистанційному 
навчання нами віднесено й здоров’язбережувальні 
технології в закладах вищої освіти. До переваг 
дистанційного навчання у закладах вищої освіти 
віднесено гнучкий графік навчання, можливість 
поєднання роботи і навчання, можливість опану-
вання додаткових компетенцій, курсів, хобі та під-
вищення мотивації до самонавчання. Недоліками 
дистанційного навчання у період пандемії є: тех-
нічні проблеми, неможливість доступу до Інтернет, 
складність засвоєння матеріалу самостійно, низь-
кий рівень володіння викладачами та здобувачами 
вищої освіти інформаційними технологіями (Поло-
ження про дистанційне навчання, 2013).

Нами виокремлено потребу у проведенні анке-
тування щодо встановлення рівня обізнаності та 
використання здоров’язбережувальних технологій 
в освітньому процесі закладів вищої освіти, здо-
бувачі яких здобувають педагогічні спеціальності. 
За результатами проведеного нами анкетування 
(34 здобувачі вищої освіти, бакалаврат, Національ-
ний університет «Чернігівський колегіум» імені 
Т.Г. Шевченка м. Чернігова) встановлено, що рівень 
обізнаності щодо здоров’язбережувальних тех-
нологій у 67 % здобувачів 1–2 курсів бакалаврату 
вище середнього, у здобувачів 3–4 курсів високий 
(93 %). Встановлено, що для досягнення високого 
рівня обізнаності щодо здоров’язбережувальних 
технологій в освітньому середовищі закладу 
вищої освіти здобувачам 1–2 курсів бакалаврату 
необхідно більше приділяти уваги процесу фізич-
ного вдосконалення та використовувати Інтернет 
ресурси для більшої обізнаності з профілактики 
шкідливих звичок (47 %): «за можливості від-
давати перевагу пішим походам до освітнього 
закладу і додому, а не на міському транспорті; 
заняття у спортивних секціях, гуртках; частіше 
ходити на прогулянки на свіжому повітрі та рідше 
віддавати перевагу комп’ютерним іграм» (Згідно 
нашого дослідження).

Проте, нашим дослідженням доведено, що не 
потрібно перенавантажувати молодь, що навча-

ється у закладах вищої освіти фізичними впра-
вами, це може спровокувати певні функціональні 
порушення з боку центральної нервової системи. 
Важливими вважаємо лекторії та наукові гуртки, 
що пропагують здоровий спосіб життя та форму-
вання здорового способу життя.

Вітчизняна дослідниця Л. Сливка заува-
жує, що існують здоров’язбережувальні тради-
ції й в освітній системі Польщі, які сягають ще  
в ХІХ століття «прогресивні освітньо-виховні 
гасла були предметом постійних зацікавлень тих, 
хто дбав про розвиток і виховання дітей та молоді, 
а кожне освітнє нововведення завжди, у тій чи 
іншій мірі, супроводжувалося певними доціль-
ними змінами щодо здоров’язбереження учнів, 
оскільки здоров’я зростаючої особистості завжди 
мало у Польщі своїх «апостолів» і захисників...» 
(Сливка, 2022 : 230).

Вважаємо за потрібне розглянути деякі важ-
ливі аспекти проаналізовані українськими 
педагогами щодо забезпечення використання 
здоров’язбережувальних технологій в освіт-
ньому середовищі вищої школи. Маємо наго-
лосити, що з забезпеченням використання 
здоров’язбережувальних технологій в закладах 
вищої освіти України тісно пов’язане поняття 
«компетентнісний підхід». Погоджуємося з твер-
дженням вітчизняних науковців Т. Андрющенко та 
Ю. Бойко, які під цим поняттям розуміють «спря-
мованість освітнього процесу на формування та 
розвиток ключових (загальних та фахових) і пред-
метних компетентностей особистості. Результатом 
такого процесу буде формування загальної ком-
петентності людини, що є сукупністю ключових 
компетентностей, інтегрованою характеристикою 
особистості. Така характеристика має сформува-
тися в процесі навчання і містити знання, уміння, 
ставлення, досвід діяльності й поведінкові моделі 
особистості» (Андрющенко, 2012; Бойко, 2014).

Саме тому вважаємо, що впровадження 
у практику роботи закладів вищої освіти 
здоров’язбережувальних технологій у поєднанні з 
компетентнісним підходом є важливою складовою 
здоров’язбережувального середовища і передба-
чають взаємозв’язок та взаємодію всіх факторів 
освітнього процесу, спрямованих на збереження і 
зміцнення здоров’я здобувачів вищої освіти. Осо-
бливу увагу при цьому необхідно звернути на здо-
бувачів бакалаврату (Оржеховська, 1999).

Наше дослідження доводить, що в основі 
здоров’язбереження у вищій школі маємо спиратися 
на процес формування здорового способу життя 
здобувачів загальної середньої освіти. Погоджує-
мося з твердженням вітчизняних вчених О. Ковальо-
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вої, А. Цапко, О. Прокоф’євої, С. Грищенко, що «в 
умовах закладів загальної середньої освіти існують 
такі шляхи підвищення рухової активності учнів: 
забезпечення функціонування рухового режиму 
дітей; здійснення моніторингу стану рухової підго-
товленості дітей; створення умов для формування у 
дітей навичок самоорганізації та самоконтролю, які 
сприятимуть активізації рухової діяльності; контр-
оль процесу формування ефективної рухової пове-
дінки здобувачів освіти закладів загальної середньої 
освіти» (Ковальова та ін., 2022 : 173).

Забезпечення використання 
здоров’язбережувальних технологій на нашу 
думку має спиратися на: вікові особливості піз-
навальної діяльності молоді; «навчанні на опти-
мальному рівні трудності (складнощі); варіатив-
ності методів і форм навчання; оптимальному 
поєднанні рухових і статичних навантажень; 
навчанні в малих групах; використанні наочності 
і поєднанні різних форм наданні інформації; ство-
ренні емоційно сприятливої атмосфери»; форму-
ванні позитивної мотивації до навчання («педаго-
гіка успіху»); на культивуванні у здобувачів вищої 
освіти знань з напрямів формування здорового 
способу життя (Єфімова, 2010 : 57–60).

В нашому дослідження спираємося на Указ 
Президента України «Про Національну страте-
гію з оздоровчої рухової активності в Україні на 
період до 2025 року «Рухова активність – здо-
ровий спосіб життя – здорова нація» » (2016), 
який характеризує потреби в руховій активності 
молоді, що вчиться та надає характеристики здо-
рової нації й здоровому способу життя (Про Наці-
ональну стратегію :2016).

Забезпечення реалізації компетентнісного під-
ходу в професійній освіті в галузі використання 
здоров’язбережувальних технологій сприятиме 

досягненню її «основної мети – підготовці ква-
ліфікованого фахівця відповідного рівня і про-
філю, який є конкурентоздатним на ринку праці, 
вільно володіє своєю професією й орієнтується в 
суміжних галузях діяльності, здатний до ефектив-
ної роботи за фахом на рівні світових стандартів, 
готовий до професійного зростання, соціальної і 
професійної мобільності» (Матлаш та ін., 2017).

Репрезентовані розвідки є важливими для нас, 
насамперед, своїм фактичним матеріалом, який 
дає можливість зрозуміти процеси забезпечення 
використання здоров’язбережувальних техноло-
гій в закладах вищої освіти для формування здо-
рового способу життя здобувачів вищої освіти 
рівня бакалаврату педагогічних спеціальностей. 

Висновки. 1. Першість в актуалізації проблеми 
здоров’язбереження здобувачів вищої освіти 
педагогічних спеціальностей належить закладам 
вищої освіти. 2. Забезпечення реалізації компе-
тентнісного підходу в професійній освіті в галузі 
використання здоров’язбережувальних техноло-
гій сприятиме досягненню її основної мети – під-
готовці кваліфікованого вчителя. 3. Забезпечення 
використання здоров’язбережувальних техноло-
гій має спиратися на вікові особливості пізнаваль-
ної діяльності молоді, на варіативність методів і 
форм навчання. 4. Здоров’язбережувальна освітня 
технологія, що організована освітнім закладом 
значно покращить медико-психолого-педагогічну 
профілактику і корекцію негативних психофізі-
ологічних, психологічних і особистісних станів 
здобувачів вищої освіти педагогічних спеціаль-
ностей. 

Подальші дослідження передбачається про-
вести в напрямі більш глибокого вивчення зазна-
чених проблем здоров’язбереження у закладах 
вищої педагогічної освіти.
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