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Вступ
За сучасних соціально-культурних умов висувають досить 

високі вимоги до професійної компетентності керівників осві-
ти, зокрема, керівника загальноосвітнього навчального закладу 
(ЗНЗ), що викликано потребами реалізації державної освітньої 
політики, орієнтованої на реформування та модернізацію галу-
зі освіти, сутнісне оновлення змісту і структури діяльності на-
вчальних закладів.

Серед найважливіших аспектів професійності керівника ЗНЗ 
є його спроможність ефективно та самостійно вирішувати різ-
номанітні завдання у сфері здоров’язбереження школярів, що 
зумовлено низкою чинників.

Приміром, не викликає сумніву, що для розв’язання пробле-
ми збереження здоров’я як найвищої цінності та стану повного 
благополуччя людини в усіх аспектах — фізичному, психіч-
ному, соціальному та духовному — пріоритетне значення має 
школа. Водночас доводиться констатувати, що попри пильну 
увагу держави до розвитку здоров’я особистості через освіту, 
реальна шкільна практика поки ще не забезпечує збереження 
та покращення стану здоров’я учнів: за даними медичних об-
стежень, на хронічні захворювання страждають близько 80 % 
сучасних школярів.

Зниження рівня здоров’я дітей і підлітків, що негативно 
впливає на якість освітніх результатів, є наслідком багатьох 
соціально-педагогічних факторів, серед яких: несприятлива еко-
логічна ситуація, недостатня стимуляція до здорового способу 
життя, поширення шкідливих звичок (паління, уживання алко-
голю, наркотиків, токсичних речовин) тощо. Разом із тим, за да-
ними Всесвітньої організації охорони здоров’я, значна частина 
захворювань дітей і молоді має так звану дидактогенну природу 
(незадовільна організація шкільного фізичного виховання, дидак-
тичні неврози, стреси, стомлення учнів), тобто прямо викликана 
або спровокована школою.

За цих обставин особливої значущості набуває проблема під-
вищення ефективності професійної діяльності керівника ЗНЗ: 
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адже від його здатності приймати управлінські рішення та ви-
рішувати управлінські завдання безпосередньо залежить ство-
рення умов, формування мотивованих відносин у навчальному 
закладі, обов’язкове виконання широкого кола педагогічних за-
ходів, спрямованих на підтримання, збереження та зміцнення 
здоров’я школярів.

Важливими аспектами діяльності керівника ЗНЗ є також спо-
нукання та мобілізація як окремих учителів, так і педагогічного 
колективу в цілому до вирішення завдань здоров’язбереження 
учнів, здійснення тісних зв’язків із батьками, спрямованих 
на підтримання здоров’я школярів. Виключно важливу роль 
має керівник ЗНЗ і щодо стимулювання шкільних педагогів 
для розвитку свідомого ставлення до власного здоров’я, щоб 
учитель був взірцем ведення здорового способу життя.

Аналіз психолого-педагогічних джерел дає можливість зро-
бити висновок, що проблему організації здоров’язберігальної ді-
яльності керівника ЗНЗ вивчають переважно в таких напрямах:
 обґрунтування теорії управління загальноосвітніми навчаль-

но-виховними закладами, роботи з педагогічними працівника-
ми, організації взаємодії суб’єктів освітнього процесу (В. Ал-
фімов, З. Береговський, Є. Березняк, В. Бондар, Ю. Васильєв, 
Г. Дмитренко, Г. Єльникова, В. Звєрева, Л. Калініна, Ю. Ко-
наржевський, В. Крижко, В. Маслов, В. Олійник, Є. Павлю-
тенков, В. Пікельна, М. Поташник, Т. Рогова, В. Симонов, 
П. Третьяков, Є. Хриков, Т. Шамова) [6, 24, 40, 49, 110, 
118, 140, 141, 163, 175, 187, 232, 276, 292, 298, 317, 337, 
365, 370, 386, 394];

 підвищення кваліфікації та розвиток професіоналізму ке-
рівника ЗНЗ, удосконалення його управлінської діяльності 
(О. Бондарчук, Н. Василенко, Л. Даниленко, Н. Єрмак, С. Ко-
ролюк, Ю. Кричевський, В. Лаврук, В. Лунячек, А. Любі-
мова, В. Мельник, Н. Островерхова, І. Пархоменко, Т. Со-
рочан, Е. Степаненко, Г. Тимошко) [39, 48, 100–102, 119, 
180, 188, 189, 205, 219, 222, 235, 274, 279, 350, 353, 360];

 висвітлення наукових засад професійної підготовки педагогів 
(О. Абдулліна, Є. Бондаревська, В. Бутенко, М. Васильєва, 
В. Гриньова, І. Колеснікова, Н. Крилова, Н. Кузьміна, В. Ло-
зова, А. Маркова, О. Попова, І. Прокопенко, Л. Рибалко, 
В. Семиченко, Н. Ткачова, Г. Троцко) [1, 38, 44, 50, 98, 173, 
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191, 195, 196, 208, 228, 229, 249, 301, 315, 328, 366], зо-
крема, до здійснення здоров’язбереження учнів (О. Авдєєва, 
В. Бобрицька, Ю. Бойчук, Г. Воскобойнікова, О. Міхеєнко, 
В. Нестеренко, Н. П’ясецька, О. Філіпп’єва, Є. Чернишова) 
[3, 32, 37, 70, 245, 259, 311, 379, 390];

 вирішення завдань розвитку здоров’я особистості через освіту, 
валеологізації освітнього середовища як фактора підвищен-
ня ефективності навчально-виховного процесу (М. Безруких, 
Н. Беседа, Е. Вайнер, Л. Дихан, О. Іонова, О. Савченко, 
С. Серіков, Л. Татарнікова, Г. Тушина, С. Шмалєй) [20, 26, 
45, 112, 149, 150, 154–156, 324, 334, 359, 367, 402], фор-
мування культури здоров’я, здорового образу життя, валео-
логічної та здоров’язберігальної компетентностей школярів 
(В. Безрукова, Н. Бібік, Т. Бойченко, О. Вакуленко, В. Гора-
щук, О. Дубогай, Т. Єрмакова, О. Жабокрицька, С. Закопай-
ло, С. Кириленко, С. Кондратюк, В. Кузьменко, С. Лапаєнко, 
О. Лукашенко, С. Омельченко, В. Оржеховська, Г. Серіков, 
І. Сущева, Т. Сущенко, О. Яременко) [21, 30, 36, 86, 113, 
124, 138, 166, 176, 194, 206, 216, 267, 269, 333, 357, 358, 
381, 382].

Водночас у психолого-педагогічній науці проблема організації 
здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ не є предметом 
спеціального дослідження. Відсутні праці, в яких би було на-
уково обґрунтовано дефініції досліджуваної проблеми, зокрема, 
суть і структуру здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ, 
умови її ефективної організації.

Такий стан наукового знання зумовлює необхідність роз-
в’язання суперечностей, які існують у теорії та практиці педа-
гогіки, а саме:
 між високим рівнем обґрунтованості наукових засад розвитку 

здоров’я особистості через освіту та незадовільним станом 
здоров’я школярів;

 між домінуванням в освітній практиці здоров’явитратних під-
ходів до навчання та виховання учнів і недостатньою сфор-
мованістю системи знань, уявлень у керівників ЗНЗ про 
потенційні можливості здоров’язберігальної освіти;

 між потребою теоретичного та практичного забезпечення го-
товності керівника ЗНЗ до організації здоров’язберігальної 
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діяльності та недостатнім науково-методичним розроблянням 
процесу вдосконалення його кваліфікації щодо управління 
здоров’язбереженням учнів.

Отже, актуальність, недостатня увага до вищезазначеної 
проблеми, потреба подолання виявлених суперечностей зумо-
вили вибір теми дослідження «Педагогічні умови організації 
здоров’язберігальної діяльності керівників загальноосвітніх на-
вчальних закладів».

Мета дослідження — теоретично обґрунтувати й експери-
ментально перевірити педагогічні умови, що забезпечують ефек-
тивність організації здоров’язберігальної діяльності керівника 
загальноосвітнього навчального закладу.

Відповідно до мети дослідження було визначено такі завдання:
 з’ясувати суть здоров’язберігальної діяльності керівників за-

гальноосвітніх навчальних закладів, конкретизувати зміст 
її структурних компонентів;

 науково обґрунтувати й експериментально перевірити пе-
дагогічні умови організації здоров’язберігальної діяльності 
керівника загальноосвітнього навчального закладу;

 уточнити критерії та показники ефективності організації 
здоров’язберігальної діяльності керівників загальноосвітніх 
навчальних закладів.
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Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

1.1. ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ КЕРІВНИКА ЗНЗ 
ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА

1.1.1. Здоров’язбереження особистості в педагогічній теорії 
та практиці
Науковознавча вимога операціоналізації провідних дефініцій 

дослідження передбачає виявлення на підставі аналізу психоло-
го-педагогічних джерел суті використаних понять.

Провідним поняттям роботи є «здоров’язберігальна діяльність 
керівника ЗНЗ».

Проведений науковий пошук засвідчив, що останнім часом 
термін «здоров’язберігальна діяльність» використовують науков-
ці, причому в різних смислових аспектах.

Наприклад, О. Матафонова розглядає таке явище, як здоров’я-
зберігальна діяльність в освіті та визначає його як міждисциплі-
нарний, багатоаспектний і довготривалий процес, спрямований 
на розв’язання проблем здоров’я в контексті розвитку ресурсів 
здоров’я та становлення здорового способу життя із позицій фор-
мування життєво важливих навичок (якість життя, раціональний 
уклад життя, стиль здорової діяльності) [233; с. 7].

Деякі автори вивчають здоров’язберігальну діяльність певних 
суб’єктів педагогічного процесу. Зокрема, Н. Бєлікова під час 
дослідження проблеми підготовки майбутнього фахівця з фізич-
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ної реабілітації до здоров’язберігальної діяльності останню роз-
глядає як специфічну форму людської активності, спрямовану 
на формування здорового способу життя та забезпечує повне 
біосоціальне функціонування індивіда, його фізичну й інтелекту-
альну працездатність, достатню адаптацію до природних впливів 
і мінливості зовнішнього середовища [29; с. 12].

М. Федорцева визначає поняття здоров’язберігальної діяль-
ності вчителя як частину його професійної педагогічної діяльно-
сті, спрямованої на створення оптимальних умов для збереження 
здоров’я дитини на кожному уроці [374; с. 7].

Низка науковців вивчають здоров’язберігальну діяльність 
в освітніх закладах. Зокрема, Т. Овчинникова під час досліджен-
ня організації здоров’язберігальної діяльності (ЗЗД) в дошкіль-
ному освітньому закладі розглядає її як складне інтегроване 
утворення, що містить такі поняття:

а) система — група структурних компонентів (які перебувають 
у складних відносинах, взаємодоповнюють, взаємодіють), що 
є змістом ЗЗД;

б) організація (управління) системи — здійснення механізмів 
зв’язку та регуляції між елементами системи ЗЗД;

в) процес (функціонування), що визначає здоров’язберігальний 
і оздоровчий вектори розвитку системи ЗЗД [264; с. 28].

Вочевидь, у контексті дослідження найбільший інтерес ста-
новить загальноосвітня школа. Приміром, Л. Дихан до мети 
здоров’язберігальної та здоров’ястворювальної діяльності у школі 
відносить формування, збереження, удосконалення здоров’я ди-
тини та культури здоров’я у педагогічних системах [113; с. 185].

Відповідно до концепції Європейської мережі шкіл здоров’я 
здоров’язберігальна діяльність школи має містити такі основні 
компоненти [250, 251, 412, 413]:
 освіта в галузі здоров’я як необхідна складова загальної куль-

тури людини;

 фізичне виховання на підставі послідовно спланованої шкіль-
ної програми на весь курс навчання, придатної для всіх 
школярів;

 шкільна медична служба, орієнтована на профілактику 
та раннє втручання, із урахуванням невідкладної медич-
ної допомоги, постійної взаємодії з медичними закладами 
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за місцем проживання школярів, профілактичної роботи 
з хронічно хворими дітьми;

 організація системи харчування, що забезпечує дітей різно-
манітною, смачною та корисною їжею, а також сприяє фор-
муванню в них умінь обирати здорову їжу;

 психолого-діагностична служба, яка має систематично оціню-
вати стан здоров’я всіх учасників освітнього процесу (учнів, 
педагогічного та технічного персоналу), рівень їхньої ком-
петентності з цього питання, готовність до спільних дій зі 
збереження здоров’я учнів;

 організація психологічного консультування всіх учасників 
освітнього процесу та служб школи з питань збереження 
й зміцнення здоров’я школярів і педагогів;

 забезпечення позитивного фізичного та психологічного клі-
мату в школі;

 залучення батьків і широкої громадськості до роботи зі збе-
реження та зміцнення здоров’я школярів.

Найпоширеніші наукові підходи до розкриття поняття 
«здоров’я зберігальна діяльність» узагальнено в таблиці 1.

Зроблений аналіз засвідчив, що здоров’язберігальна діяль-
ність керівника ЗНЗ не була окремим предметом дослідження 
науковців.

З огляду на це повне розкриття предмета цього досліджен-
ня — організація здоров’язберігальної діяльності керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів — вимагає з’ясування 
суті та зіставлення таких провідних категорій, як «здоров’я», 
«здоров’я збереження», «здоров’язберігальні технології», 
«здоров’я зберігальна діяльність», «здоров’язберігальна діяль-
ність керівників ЗНЗ».

Необхідно також установити зв’язок між поняттями «здоров’я-
зберігальна діяльність керівників ЗНЗ», «педагогічна діяльність» 
та «управлінська діяльність» керівників ЗНЗ.

Усім відомо, що здоров’я людини, турбота про збереження 
та зміцнення здоров’я українських громадян входить до сфери 
пріоритетних завдань держави. Зокрема, у статті 3 Конституції 
України йдеться: «Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соці-
альною цінністю» [177; с. 4].
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Таблиця 1

Наукові підходи 
до визначення поняття «здоров’язберігальна діяльність»

Суть здоров’язберігальної діяльності Автор, 
джерело

Здоров’язберігальна діяльність у школі (за даними експер-
тів Всесвітньої організації охорони здоров’я) — це модель, 
яка містить: освіту в галузі здоров’я як необхідну складо-
ву загальної культури; фізичне виховання; шкільну медич-
ну службу; організацію харчування; психолого-діагностичну 
службу; організацію психологічного консультування; форму-
вання здорового шкільного середовища; залучення батьків 
і широкої громадськості до роботи зі збереження та зміцнен-
ня здоров’я школярів.
Підґрунтям ЗЗД школи має бути позитивна концепція 
здоров’я: розвиток в особистості здатності до спілкування, 
самовираження, творчості, а також зміна себе та свого ото-
чення на краще

Ю. На-
уменко 
[251; 
с. 38–
39]

Здоров’язберігальна та здоров’ястворювальна діяльність 
у школі — діяльність, спрямована на формування, збере-
ження, удосконалення здоров’я дитини та культури здоров’я 
в педагогічних системах

Л. Ди-
хан 
[113; 
с. 185]

Здоров’язберігальна діяльність в освіті — міждисциплі-
нарний, багатоаспектний і тривалий процес, спрямований 
на розв’язання проблем здоров’я в контексті розвитку ресур-
сів здоров’я та становлення здорового образу життя із пози-
цій формування життєво важливих навичок (якість життя, 
раціональний уклад життя, стиль здорової діяльності)

О. Мата-
фонова 
[233; 
с. 7]

Здоров’язберігальна діяльність учителя — 
частина професійної педагогічної діяльності, спрямованої 
на створення оптимальних умов для збереження здоров’я 
дитини на кожному уроці

М. Фе-
дорцева 
[374; 
с. 7]

Здоров’язберігальна діяльність майбутнього фахівця 
із фізичної реабілітації — специфічна форма людської 
активності, спрямована на формування здорового способу 
життя, що забезпечує повне біосоціальне функціонування 
індивіда, його фізичну й інтелектуальну працездатність, 
достатню адаптацію до природних впливів і мінливості 
зовнішнього середовища

Н. Бє-
лікова 
[29; 
с. 12]

Здоров’язберігальна діяльність у дошкільному освітньому 
закладі — складне інтегроване утворення, що містить такі 
поняття: а) система — група структурних компонентів (які 
перебувають у складних відносинах, взаємодоповнюють, вза-
ємодіють), що є змістом ЗЗД; б) організація (управління) 
системи — здійснення механізмів зв’язку та регуляції між 
елементами системи ЗЗД; в) процес (функціонування), який 
визначає здоров’язберігальний та оздоровчий вектори розвит-
ку системи ЗЗД

Т. Овчин-
никова 
[264; 
с. 28]
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Зазначимо, що питання здоров’я як ціннісного вимірника 
людського життя протягом усієї історії людства привертали ува-
гу багатьох учених, філософів, дослідників, які напрацювали 
значну кількість різноманітних характеристик цього явища. 
Водночас відзначимо, що попри надзвичайну цінність категорії 
«здоров’я», і донині немає його загальновизнаного наукового 
визначення: у наукових джерелах існує понад 300 визначень 
поняття «здоров’я» [346].

Найбільш відомим і поширеним у науковому просторі є ви-
значення здоров’я, зафіксоване у статуті Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ), а саме: «Здоров’я — це стан повного 
фізичного, духовного та соціального благополуччя людини, а не 
лише відсутність хвороб і фізичних дефектів» [182; с. 479].

У Національній програмі «Діти України» до поняття 
«здоров’я» входить чотири аспекти, а саме: а) фізичний — 
правильне функціонування всіх систем фізичної досконалості 
та загальна фізична працездатність, загартованість організму, 
дотримання раціонального режиму дня, виконання вимог особис-
тої гігієни, правильне харчування; б) психічний (психологічний 
комфорт) — відповідність когнітивної діяльності календарному 
віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність само-
регуляції; наявність адекватних позитивних емоцій, відсутність 
акцентуацій характеру, шкідливих звичок; в) соціальний (соці-
альне благополуччя) — це, передусім, сформована громадянська 
відповідальність за виконання соціальних ролей у суспільстві, 
позитивно спрямована комунікативність, доброзичливість у став-
ленні до молодших, здатність до самоактуалізації в колективі, 
самовиховання; г) духовний (душевний) — пріоритетність загаль-
ноосвітніх цінностей, наявність позитивного ідеалу відповідно 
до національних і духовних традицій, працелюбність, доброчин-
ність, відчуття прекрасного в житті, природі, мистецтві [254].

Ці складові здоров’я — духовне, психічне, фізичне та соці-
альне — під час взаємодії, взаємовпливу, за допомогою інтегру-
вання становлять здоров’я людини як цілісність і як цінність.

Отже, з огляду на вищепроведений аналіз, під поняттям 
«здоров’я» розумітимемо стан повного фізичного, психічного, 
соціального та духовного благополуччя людини.

Очевидно, що розв’язання проблеми підтримання та зміцнен-
ня людського здоров’я не може обмежуватись зусиллями лише 
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медиків. Це зумовлено тим, що рівень здоров’я людини залежить 
від багатьох факторів: спадковості, соціально-економічного стану, 
екологічного становища, діяльності системи охорони здоров’я. Але, 
за даними ВООЗ, рівень здоров’я лише на 10–15 % пов’язаний 
із останнім чинником, на 15–20 % він зумовлений генетични-
ми факторами, на 25 % його визначають екологічні умови й на 
50–55 % — умови і спосіб життя людини [401]. І, таким чином, 
провідна роль для формування та збереження здоров’я належить 
самій людині, її ціннісним орієнтаціям на здоровий спосіб жит-
тя, гармонізацію внутрішнього світу та відносини з оточенням.

З огляду на це серед найбільш впливових факторів формуван-
ня та збереження здоров’я людини є освіта, насамперед загальна 
середня, що завдяки своїй масштабності та тривалості закла-
дає фундамент освіченості та культури всього населення країни 
та є найвпливовішим фактором формування здорової людини.

Особливо відзначимо, що цінність здоров’я особистості ви-
знають на всіх рівнях вітчизняної системи освіти, а ідеями фор-
мування та зміцнення здоров’я підростаючого покоління прони-
зані найважливіші нормативно-правові документи щодо системи 
освіти України.

Зокрема, у Законі України «Про загальну середню освіту» 
метою та результатом освіти визначено інтелектуальний, соці-
альний і фізичний розвиток особистості, що є підґрунтям для 
подальшої освіти, трудової діяльності й загалом повноцінного 
життя. Відповідно до цього вперше серед завдань шкільної осві-
ти виділено «виховання свідомого ставлення до свого здоров’я 
та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, 
формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, 
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів 
(вихованців)» [135; с. 33].

Здоров’ю підростаючого покоління через освіту присвячено 
також у Національній доктрині розвитку освіти в Україні стат-
тю VІ «Освіта і фізичне виховання — основа для забезпечення 
здоров’я громадян», у якій зазначено: «Пріоритетним завданням 
системи освіти є виховання людини в дусі відповідального став-
лення до власного здоров’я та здоров’я оточення як до найвищої 
індивідуальної і суспільної цінності» [135; с. 4].

Для забезпечення і розвитку фізичного, психічного, соціаль-
ного та духовного здоров’я кожного члена суспільства необхідно 
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забезпечити: комплексний підхід до гармонійного формування 
всіх складових здоров’я; удосконалення фізичної та психоло-
гічної підготовки до активного життя та професійної діяльності 
на засадах, які забезпечують оздоровче спрямування й індиві-
дуальність підходів, використання різноманітних форм рухової 
активності й інших засобів фізичного вдосконалення.

Важливість саме загальної середньої освіти для здорового роз-
витку особистості викликали до життя так звані школи здоров’я, 
або школи сприяння здоров’ю, згадані вище.

Рішення про реалізацію проекту зі створення шкіл здоров’я 
було прийнято Європейською комісією, Радою Європи та Всесвіт-
ньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) ще 1991 року. Цей 
проект є складовою програми Європейського регіонального бюро 
ВООЗ «Здоров’я для всіх» щодо реалізації міжнародних стан-
дартів із питань формування, збереження та зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління безпосередньо в місцях їх навчання 
й організованого дозвілля (дошкільні, позашкільні, загальноосвіт-
ні, інтернатні, санаторні, професійні та вищі навчальні заклади 
всіх рівнів акредитації та форм власності) [142, 412].

На сьогодні до Європейської мережі шкіл здоров’я входять 
понад 500 пілотних майданчиків у приблизно 40 країнах Євро-
пи, а також у інших країнах світу (Австралія, В’єтнам, Канада, 
Філіппіни тощо) [114, 413]. Україна приєдналася до проекту 
1995 року [114, 290, 391, 400, 413].

Входження України до вищезазначеного проекту разом з ін-
шими міжнародними проектами ВООЗ («Міста здоров’я», «Мо-
лодь та здоров’я», «Європа без тютюну» тощо) регламентоване 
низкою міжгалузевих національних програмам («Діти України», 
«Фізичне виховання — здоров’я нації», «Здоров’я нації»), на-
казами міністерств охорони здоров’я та освіти і науки («Про 
залучення до міжнародного проекту Європейська мережа шкіл 
сприяння здоров’ю», «Про подальше впровадження міжнародного 
проекту Європейська мережа шкіл сприяння здоров’ю в Украї-
ні») [114, 290, 391, 400, 244].

Головною ідеєю шкіл сприяння здоров’ю є положення про те, 
що система освіти є ідеальним місцем для навчання, виховання 
та створення сприятливого фізичного й соціального середовища 
для формування здорового способу життя та зміцнення здоров’я 
підростаючого покоління.
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У підґрунті концепції школи здоров’я перебуває Хартія з роз-
витку здоров’я (прийнята 1986 року в Оттаві, Канада), згідно 
з якою розвиток здоров’я — це процес, який дозволяє людям 
посилити свій контроль над власним здоров’ям і покращити 
його [250, 251].

Концептуально проект базується на соціальній моделі здоров’я 
та передбачає «холістичний» — усебічний, цілісний — підхід 
до розв’язання проблеми здоров’я (фізичного, психічного та ду-
ховного) всього колективу навчального закладу (учнів, учителів, 
персоналу) в усіх аспектах його повсякденного життя та діяльно-
сті, в якому мають брати активну участь усі представники шкіль-
ного колективу. Згідно з положеннями проекту стратегія здоров’я 
має стати пріоритетним напрямом і центральним елементом усієї 
діяльності кожного освітнього закладу, а кожна дитина і молода 
людина мають право та повинні мати реальну можливість отри-
мати освіту в школі активного сприяння здоров’ю [412, 413].

Щодо поняття «здоров’язбереження», то ця категорія досить 
поширена в сучасних наукових джерелах, проте на сьогодні не-
має однозначного визначення цього поняття.

Наведемо деякі приклади трактування суті поняття 
«здоров’язбереження»:
 цілеспрямована державна політика в галузі охорони та зміц-

нення здоров’я дітей і підлітків, що містить: науково-мето-
дичне забезпечення, законодавчу базу та підзаконні акти, 
які забезпечують збереження і зміцнення здоров’я у про-
цесі навчання й виховання; створення умов для сприятли-
вого зростання та розвитку дітей у школі; використання 
здоров’язберігальних освітніх технологій; формування здо-
рового способу життя підростаючого покоління; ефективне 
медичне забезпечення у школі [202; с. 93];

 здоров’язбереження в соціальному аспекті: система заходів, 
які забезпечують гармонійний духовний і фізичний розвиток 
особистості, запобігають захворюванням, а також діяльності, 
спрямованій на збереження та підвищення рівня здоров’я 
учнів; здоров’язбереження в особистісному аспекті: ставлення 
особистості до свого здоров’я як цінності, що виражається 
через інтерес — вибіркове ставлення, мотив як спонукання, 
емоції як механізм переживання взаємин, настанова як го-
товність цілеспрямованої діяльності [277; с. 14];



16 О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь

 процес збереження та зміцнення здоров’я, спрямований 
на перетворення інтелектуальної й емоційної сфер особи-
стості, підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я 
та здоров’я оточення на підставі усвідомлення особистої від-
повідальності [80; с. 94];

 вирішення освітніх завдань із урахуванням стану здоров’я 
учасників навчального процесу та з метою його збереження 
і, по можливості, зміцнення [333];

 єдність педагогічних заходів, спрямованих на поліпшення 
(не погіршення) здоров’я учнів і зростання якості їхньої 
освіченості. Аспектами здоров’язбереження є: урахування ві-
кових та індивідуальних особливостей учнів, суб’єкт-суб’єктні 
взаємини педагогів і учнів [334; с. 47, 102, 109, 115];

 забезпечення здорового виховання тілесно-фізичної сфери осо-
бистості як підґрунтя вільного розвитку її душевно-духовної 
складової, що передбачає зміцнення фізичної конституції 
учня, вироблення відчуття когерентності, тобто співпричет-
ності зі світом, розвиток стресостійкості (гнучкості до зо-
внішніх впливів) [216; с. 9];

 реалізація методів і засобів навчання відповідно до фізіолого-
психологічних принципів збереження здоров’я [355; с. 114];

 управлінська діяльність, спрямована на створення компле-
ксу умов, які сприяють мінімізації шкільних факторів ризи-
ку з метою збереження, зміцнення та формування здоров’я 
школярів і педагогів [384; с. 9];

 створення в навчальному закладі сприятливого здоров’я-
зберігального середовища (соціально-медичного, психофізіо-
логічного, педагогічного), що забезпечує збереження та роз-
виток здоров’я учнів [367; с. 6];

 система педагогічних дій, яка дозволяє не витрачати даремно, 
не руйнувати фізичне, психічне та соціальне благополуччя дітей 
і підлітків та реалізується через освітні технології з урахуван-
ням вікових і психофізіологічних особливостей учнів [123; с. 49].

Узагальнення поглядів науковців на збереження здоров’я, 
підходи до його забезпечення дозволяють визначити здоров’я-
збереження (у педагогічному аспекті) як сукупність педагогіч-
них заходів і дій, які спрямовані на збереження та зміцнення 
здоров’я особистості у процесі навчання і виховання.
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Найважливішим аспектом реалізації завдань здоров’я-
збереження є використання відповідних здоров’язберігальних 
освітніх технологій.

Варто відзначити, що до тлумачення категорії «здоров’я-
зберігальні освітні технології» також існує чимало підходів. Роз-
глянемо деякі з них.

Зокрема, В. Єфімова розглядає здоров’язберігальні техноло-
гії як частину педагогічної науки, що вивчає та розробляє цілі, 
зміст і методи навчання здорового способу життя та спрямова-
на на вирішення питань здоров’язбереження в системі освіти, 
а також як спосіб організації, модель навчального процесу, що 
гарантує збереження здоров’я всіх суб’єктів навчального про-
цесу, як інструментарій освітнього процесу, систему вказівок, 
що мають забезпечити ефективність і результативність навчання 
разом зі збереженням здоров’я учнів [123].

М. Смирнов зазначає, що здоров’язберігальні (здоров’я-
формувальні) освітні технології — це психолого-педагогічні тех-
нології, програми, методи, спрямовані на виховання в учнів 
культури здоров’я, особистісних якостей, які сприяють його 
збереженню та зміцненню, формування уявлення про здоров’я 
як цінність, а також мотивацію на ведення здорового способу 
життя [344].

Н. Соловйова вважає, що здоров’язберігальна освітня тех-
нологія є функціональною системою організаційних способів 
управління навчально-пізнавальною та практичною діяльністю 
учнів, яка науково й інструментально забезпечує збереження 
і зміцнення їхнього здоров’я [349].

В. Сонькін під здоров’язберігальними освітніми технологіями 
пропонує вважати сприятливі умови навчання в закладі (відсут-
ність стресів, адекватність вимог, адекватність методик навчан-
ня та виховання), оптимальну організацію навчального процесу 
(відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей 
і гігієнічних вимог), достатній і раціонально організований ру-
ховий режим [377].

Отже, загалом у наукових джерелах під здоров’язберігальними 
технологіями розуміють усі ті технології, використання яких 
у навчально-виховному процесі йде на користь здоров’ю учнів.

Із урахуванням результатів досліджень у галузі педагогічних 
технологій (В. Євдокимов, М. Кларін, О. Пєхота, І. Прокопенко, 
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Г. Селевко й інші) [168, 272, 301, 326] та педагогіки здоров’я 
(І. Бабін, О. Іонова, Ю. Лук’янова, Т. Пушкарьова, Н. Риба-
чук, М. Смирнов, Н. Сократов, С. Шмалєй) [149, 154–156, 158, 
218, 291, 310, 323, 344, 346, 402] здоров’язберігальні освіт-
ні технології можна розкрити як сукупність засобів, методів, 
форм, прийомів організації, реалізації та контролю ефективності 
здоров’язбереження учнів у процесі навчання і виховання.

Забезпечення здоров’язбереження учнів у процесі навчання 
та виховання передбачає вирішення комплексу завдань, що тор-
каються як матеріального, кадрового забезпечення, так і органі-
заційно-змістового наповнення та стосуються змін змісту освіти, 
форм і методів її здійснення.

Це вимагає від керівника ЗНЗ певної здоров’язберігальної 
діяльності.

1.1.2. Здоров’язберігальна діяльність керівника ЗНЗ 
як складова його управлінсько-педагогічної діяльності

Загалом категорію «діяльність» визначають як спосіб буття 
людини, її здатність змінювати дійсність. Основні компоненти 
діяльності: суб’єкт із його потребами, мета, відповідно до якої 
перетворюється предмет на об’єкт діяльності, засіб реалізації 
мети, результат діяльності. Загальним засобом діяльності є су-
купність знарядь праці, створених людьми, техніка і технологія. 
Універсальним предметом діяльності є природа і суспільство 
[303; с. 83].

У психології (Л. Виготський, Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, 
Б. Ломов, С. Рубінштейн, В. Семиченко, А. Щербаков та інші) 
діяльність визначають як особливий вид активності, який ре-
гулюється свідомістю й у якій породжується та розвивається 
свідомість [72, 195, 196, 209, 214, 321, 328, 404].

Основними структурними компонентами діяльності є такі 
взаємопов’язані складові:
 мотиваційно-ціннісна, яку характеризує сукупність соціаль-

них настанов, ціннісних орієнтацій, нахилів, інтересів, потреб 
людини, що є підґрунтям мотивів, тобто все те, що містить 
поняття спрямування особистості;

 когнітивна — становить сукупність відповідних знань лю-
дини, опанування яких забезпечує її теоретичну готовність 
до здійснення певного виду діяльності. Зокрема, склад про-
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фесійних знань педагогів обґрунтовано в дослідженнях бага-
тьох учених (Ю. Бабанський, В. Гінецинський, І. Журавльов, 
Л. Зоріна, Т. Ільїна, Н. Кузьміна, В. Паламарчук, Г. Сухоб-
ська й інші), узагальнені вимоги до цих знань зафіксовано 
також у навчальних програмах і кваліфікаційних характе-
ристиках майбутніх фахівців;

 операційно-діяльнісна — є сукупністю умінь і навичок, якість 
засвоєння й узагальнення яких необхідні для успішного 
й адекватного здійснення відповідної діяльності;

 аналітико-рефлексивна — передбачає аналіз, самоаналіз, само-
оцінку, осмислення, рефлексію власної діяльності, поведінки, 
вчинків, спілкування, відносин із оточенням, їх корекцію.

Існує досить широке коло видів діяльності: навчальна, трудо-
ва (професійна), дослідницька, пошукова, естетична тощо. Серед 
наявних видів діяльності особливий інтерес для нашого дослі-
дження мають такі види діяльності, як педагогічна й управлін-
ська діяльність у системі «людина – людина».

Приміром, педагогічна діяльність — процес цілеспрямованої 
й організованої праці педагогів для досягнення мети виховання, 
навчання та розвитку вихованців [282; с. 554].

Педагогічна діяльність має свої специфічні особливості. По-
перше, педагогічну діяльність ускладнює те, що її об’єктом 
є інші люди, вона стимулює в цих об’єктах педагогічного впливу 
активність, у результаті якої породжується свідомість, що регу-
люється свідомістю суб’єктів впливу [209]. По-друге, педагогічна 
діяльність — це процес взаємодії між людиною, яка опанувала 
культуру, і людиною, яка лише в процесі її опанування. Це, 
в свою чергу, визначає розумовий характер праці вчителя, по-
требує розвитку його інтелекту [393; с. 37]. По-третє, в педаго-
гічній діяльності специфічним є продукт праці — людина, яка 
є часткою соціального цілого, сукупністю суспільних взаємин, 
має неповторні індивідуальні якості.

Специфічними є також засоби педагогічної діяльності, за до-
помогою яких учитель впливає на учня. Насамперед це осо-
бистість педагога, його знання, уміння, емоції, почуття, воля, 
моральність, педагогічна майстерність.

Результативність праці вчителя також специфічна, оскіль-
ки педагог працює з людьми, а тому процес і результати цієї 
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діяльності матеріалізовані в них; результати зусиль учителя ви-
являються не одразу, їх складно оцінити та зіставити.

Дослідники, які вивчали особливості праці вчителя, особли-
вості педагогічної діяльності, висловлюють різні позиції щодо 
структури педагогічної діяльності.

Наприклад, А. Маркова співвіднесла педагогічну діяльність 
з уміннями, що, на нашу думку, досить важливо. Дослідниця 
виділила десять груп педагогічних умінь [228].

Загалом сукупності певних умінь, які забезпечують прак-
тичну готовність педагога, науковці надають неабиякої уваги. 
Зокрема, В. Сластьонін та І. Ісаєв виділяють такі вміння й на-
вички, як гностичні, організаторські, оцінно-прогностичні, кому-
нікативні (групи перцептивних умінь, власне вмінь вербального 
спілкування та вмінь педагогічної техніки) [281].

У психолого-педагогічних джерелах широко відомі також до-
слідження Н. Кузьміної, яка виділила у структурі педагогічної 
діяльності такі компоненти: конструктивний, організаторський 
і комунікативний. Для успішного здійснення цих функціональ-
них видів педагогічної діяльності необхідні відповідні здібності, 
що виявляються в уміннях [195].

А. Щербаков під час віднесення конструктивного, організа-
торського та дослідного компонентів (функцій) до загальнотрудо-
вих (які виявляються в будь-якій діяльності) конкретизує функції 
вчителя та демонструє організаторський компонент як єдність 
інформаційної, розвивальної, орієнтаційної, мобілізаційної функ-
цій; конструктивний компонент — як внутрішньо взаємопов’язані 
аналітичну, прогностичну, проективну функції [404].

Учені (Ю. Бабанський, В. Загвязинський, В. Кан-Калик, 
М. Поташник, В. Семиченко, І. Сергєєв, С. Сисоєва, А. Щерба-
ков та інші) [16, 132, 164, 298, 328, 331, 338, 404] указують 
на творчий характер педагогічної діяльності, наголошують, що 
творчості необхідно вчити, проте «за всієї індивідуальної не-
повторності кожного вчителя педагогічна творчість його є нор-
мативною діяльністю, яку характеризує низка параметрів, які 
мають нормативний характер» [164; с. 62]. Це дає підстави зро-
бити висновок, що умовою досягнення кожним учителем у сво-
їй педагогічній діяльності рівня творчої нормативної діяльності 
є удосконалення його професійної компетентності, що дозволяє 
вирішувати значне коло питань у сфері його діяльності.



21Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу...

Як відзначали вище, у контексті нашого дослідження особли-
во важливим є такий вид діяльності, як управлінська діяльність.

Зупинимося детальніше на управлінській діяльності керів-
ника ЗНЗ.

Загалом у теорії управління освітою (Л. Даниленко, Г. Єль-
нікова, М. Поташник, Є. Хриков, Т. Шамова й інші) саме по-
няття «управління» розрізняють у широкому та вузькому зна-
ченнях [273; с. 157].

Управління в широкому значенні — це керування школою 
в цілому, виконання адміністрацією школи керівної ролі щодо 
управління, обдумування, визначення стратегії та планів школи 
як організації та впровадження рішень у роботу.

Управління у вузькому значенні (керівництво) передбачає 
здійснення впливу на працівників з метою забезпечення розвитку 
школи в обраному напрямі, досягнення визначених цілей відповід-
но до місії школи. При цьому вплив розглядають не як однобічний 
процес «від керівника до підлеглих», а як процес взаємного впливу.

Управління школою здійснюють на двох основних рівнях: діяль-
ність адміністрації, що має організаторський характер, пов’язаний 
з нормативно-правовими аспектами функціонування навчального 
закладу, розподілом функціональних обов’язків, розроб лянням 
стратегії розвитку школи, створенням умов для розвитку педаго-
гічного й учнівського колективів; й управлінська діяльність педа-
гогів, спрямована на виховання, навчання та розвиток школярів.

У контексті дослідження цікавим є саме перший рівень управ-
ління школою, тобто діяльність адміністрації, передусім управлін-
ська діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу.

Вивчення наукових джерел засвідчує, що до суті управлін-
ської діяльності керівника ЗНЗ існує декілька підходів, а саме:
 управлінська діяльність як свідомий, систематичний вплив ке-

рівника на керовану підсистему (Л. Даниленко, Г. Єльникова, 
Ю. Конаржевський, В. Пікельна й інші) [100, 101, 118, 175, 292];

 управлінська діяльність як активна взаємодія керівника й ін-
ших учасників педагогічного процесу (Т. Давиденко, І. Іса-
єв, В. Лазарєв, М. Поташник, І. Прокопенко, В. Сластьонін, 
П. Третьяков, Т. Шамова й інші) [151, 204, 281, 298, 365, 394];

 управлінська діяльність як цілеспрямоване створення пе-
дагогічних умов для роботи закладу (В. Бондар, Є. Хриков 
й інші) [40, 386].
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Проведений аналіз, власний управлінський досвід переко-
нують у тому, що управлінська діяльність керівника ЗНЗ має 
містити елементи і впливу, і взаємодію, і створення умов.

В цілому, управління школою є процесом, який складається 
із сукупності певних взаємопов’язаних видів управлінської ді-
яльності, що забезпечують успіх цього процесу. Кожен вид діяль-
ності орієнтований на виконання певної функції. Кожна така 
функція, у свою чергу, є також процесом, який складається із 
взаємопов’язаних дій та операцій. «Сукупність цих дій, які нази-
вають управлінськими функціями й які самі по собі також є окре-
мими процесами, і становить сутність управління» [51; с. 57].

Зазначимо, що в науковій літературі (Л. Васильченко, Б. Га-
євський, І. Гришина, В. Звєрєва, Ю. Конаржевський, В. Криж-
ко, В. Кричевський, О. Мармаза, М. Мартиненко, М. Мескон, 
М. Поташник, В. Симонов, Г. Сухобська, Є. Тонконога й інші) 
існують різні підходи до виділення управлінських функцій. Учені 
надають перевагу таким функціям, як: передбачення, плануван-
ня, програмування, інформаційне забезпечення, аналіз (діагности-
ка), прийняття управлінських рішень, організація, координація, 
регулювання, стимулювання (мотивація), контроль [51, 73, 140, 
141, 175, 187, 188, 189, 230, 238, 298, 337, 356, 364, 370].

Настільки значна кількість управлінських функцій свідчить 
про складність процесу управління.

Найпродуктивнішим підходом у наукових джерелах уважа-
ють підхід учених М. Мескона, М. Альберта, Ф. Хедоурі, які 
об’єднали суттєві управлінські функції за такими основними гру-
пами, як планування, організація, мотивація та контроль [238].

З огляду на запропоновану науковцями систематизацію роз-
криємо основні управлінські функції керівника загальноосвіт-
нього навчального закладу.

Наприклад, планування є визначенням стратегічних і тактич-
них цілей управління діяльністю ЗНЗ, основних і допоміжних 
завдань, усіх дій і заходів, необхідних для досягнення цілей.

Зокрема, стратегічні цілі визначають на підставі мети, кон-
цепції діяльності, програми розвитку загальноосвітнього навчаль-
ного закладу, створення його позитивного іміджу.

Завдання стратегічного планування діяльності закладу 
пов’язані з прогнозуванням, передбаченням результатів його 
діяльності. Тому за сучасних соціально-культурних умов спосте-
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рігаємо процес визначення місії закладу освіти. Місія загально-
освітнього навчального закладу є загальною метою його розвит-
ку, яку виробляють, обговорюють, усвідомлюють і підтримують 
на всіх рівнях: адміністративному, педагогічному, батьківському 
та громадському. Кожен педагогічний колектив, очолюваний 
своїм керівником, моделює заклад майбутнього [372 ч. 1; с. 9].

Тактичне планування забезпечують у результаті складання 
річних, місячних, тижневих планів, які визначають спрямування 
та зміст діяльності ЗНЗ на певний період.

Організація — це створення структури, що дає можливість 
педагогічному колективу ефективно працювати для досягнення 
поставлених стратегічних і тактичних цілей за заданих обмежен-
нях ресурсів (часових, інформаційних, фінансово-матеріальних, 
людських, емоційно-психологічних тощо) та забезпечує чітку 
взаємодію між підрозділами закладу і його працівниками.

Л. Васильченко та І. Гришина зазначають, що як елемент 
управлінського процесу організація вимагає від керівника ЗНЗ 
вирішення таких основних завдань [51]:
 підбір педагогічних кадрів відповідно до основних функцій 

і напрямів діяльності закладу;
 розміщення кадрів (розподіл погодинного навантаження серед 

педагогів, створення тимчасових творчих колективів, груп тощо);
 виділення рівнів управління (директор, заступники директо-

ра, методисти тощо), рівнів складності завдань, які вирішу-
ють на кожному рівні, та функціональних обов’язків членів 
адміністративного (управлінського) апарату;

 формування управлінської команди як ядра закладу, його 
мозкового центру;

 формування учнівського колективу, комплектування школи;
 створення матеріально-технічної бази для успішного функці-

онування закладу та вирішення економічних питань за умов 
становлення ринкової економіки;

 науково-методичне забезпечення навчально-виховного про-
цесу (визначення філософсько-методологічних підходів, роз-
робляння освітніх технологій, комп’ютерних методик тощо);

 створення спеціальних служб і підрозділів у школі (психо-
логічних, соціологічних тощо);

 спонукання учнів до діяльності з досягнення навчальних 
цілей і цілей особистісного розвитку.
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З огляду на принципові положення педагогічного менедж-
менту управління діяльністю учнів передбачає не стільки влас-
не їхню організацію, скільки запуск механізму самоорганізації 
учнів. Йдеться про те, що самоорганізацію не можна нав’язати 
зовні, її можна й треба ініціювати створенням відповідних умов 
для її стимулювання.

Мотивація — вплив керівника ЗНЗ на підлеглих, спонукання 
педагогічного колективу до діяльності з досягнення поставлених 
цілей. Вплив керівника здійснюють через три основні форми: 
страх (стан тривоги, занепокоєння, що примушує людину до по-
кори або відповідних дій); переконання (доведення істини, фа-
ктів, що викликає в людині або страх, або інтерес); задоволення 
інтересів через мотивацію [230].

Найважливішими завданнями керівника ЗНЗ є: підтримання 
ініціативи педагогів щодо вдосконалення освітньої роботи; за-
охочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 
вчителів; забезпечення узгодженості інтересів закладу й осо-
бистісних потреб педагогів, що є поштовхом, стимулом людини 
до ефективної діяльності. Успішність стимулювання підлеглих 
забезпечують дотриманням таких основних принципів [230]:
 варіативності (вибірковості), що пов’язано з різними моти-

вами різних людей. Отже, керівник має вивчати інтереси, 
сподівання, очікування своїх працівників, щоб відповідним 
чином впливати на них;

 «запрограмованості» — ґрунтується на тому, що людина за-
своїла певну систему цінностей, обрала певний стиль поведін-
ки, тому керівник повинен знати життєві погляди, характер 
людини, щоб обирати адекватні методи впливу;

 «ансамблю» — який означає, що людиною керує не одна, 
а ціла група мотивів, відтак мотивація буде зумовлена ши-
роким спектром потреб;

 згуртованості — який базується на тому, що люди з од-
наковими потребами об’єднуються в одну групу, оскільки 
їх пов’язують життєві позиції, характер, погляди. Отже, 
керівник може впливати відразу на декілька людей.

Контроль — визначення того, наскільки реалізуються цілі, 
поставлені перед ЗНЗ, на етапі планування. Контроль здійсню-
ють за допомогою різних організаційних форм.
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Приміром, на рівні школи відомими формами контролю на-
вчально-виховного процесу є: відвідування уроків; контроль пе-
ревірки зошитів; контроль ведення класних журналів; контроль 
календарного планування; контроль знань із окремих предметів; 
контроль відповідності застосованих форм, методів, засобів роз-
витку, навчання та виховання дітей їхнім віковим, психофізіоло-
гічним особливостям, здібностям, потребам; контроль чергування 
й самообслуговування учнів; контроль організації харчування 
та медичного обслуговування тощо.

Контроль результативності навчально-виховного процесу 
здійснюють за допомогою постійного педагогічного моніторингу 
успішності за результатами семестру, проведення підсумкових 
заліків, контрольних зрізів знань, умінь, навичок; контролю 
техніки та швидкості читання (під час переведення учнів із по-
чаткової школи) тощо. Окрім того, важливим є індивідуальний 
контроль молодих учителів, а також педагогів, які атестуються.

Необхідно відзначити, що вирішальним чинником здійснен-
ня всіх управлінських функцій є прийняття управлінського рі-
шення, тобто вибір керівником «найбільш оптимального, аде-
кватного конкретній ситуації способу розв’язання управлінської 
проблеми». Ухвалення управлінського рішення, як правило, мі-
стить такі основні етапи: виявлення й усвідомлення керівником 
управлінської проблеми; всебічний розгляд та аналіз можливих 
альтернатив, способів її розв’язання; вибір більш доцільного 
в конкретній ситуації способу розв’язання проблеми з аргумен-
тацією факторів, які зумовили вибір [51; с. 62].

Слід наголосити, що за сучасних ринкових умов управлінські 
функції керівника ЗНЗ набувають дещо іншого змісту. Відпо-
відно до Базового стандарту управлінської діяльності керівника 
ЗНЗ ці функції уточнюють таким чином: стратегічне планування 
та планування інноваційного розвитку школи; проектно-інвести-
ційна організація навчально-виховного процесу; управління ма-
теріально-технічною базою, кадровим потенціалом і фінансами; 
управління інформацією та комунікаціями [102; с. 5].

Успішне виконання вищезазначених управлінських функцій 
вимагає від керівника ЗНЗ певної інноваційної активності.

Водночас, як свідчать дослідження, переважна більшість ке-
рівників ЗНЗ мають недостатню інноваційну активність: лише 
30 % керівників ЗНЗ уважають, що ініціаторами будь-яких 
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змін мають бути саме вони; 21 % керівників ЗНЗ і надалі че-
кають на зовнішній поштовх; 18 % — на матеріальну підтримку; 
19 % — на творчий потенціал колективу; недостатньо працюють 
над створенням колективу однодумців; не створюють умов для 
підтримання педагогів-новаторів та учасників творчих груп учи-
телів [102; с. 4].

З огляду на це в роботі з керівниками ЗНЗ, як справедливо 
наголошує Л. Даниленко, важливе значення має не стільки за-
безпечення володіння сукупністю управлінських знань і вмінь, 
скільки розвиток лідерських якостей керівників.

У цій площині провідним є питання мотивів керівника ЗНЗ, 
які спонукають його до виконання управлінських дій, спрямова-
них на людину. Зокрема, значущим є визначення спрямування 
управлінської діяльності керівника на підтримку колективу, 
а не на його переконання; на делегування управлінських повно-
важень, а не на безмежне керування.

Керівникові ЗНЗ слід мати чітко визначену суб’єктивну кон-
цепцію управління, що вказує на його вміння не лише правиль-
но планувати й організовувати, координувати та контролювати, 
приймати ефективні управлінські рішення, але й на головне: 
визначати переваги та недоліки власного стилю керівництва; 
використовувати інші стилі управління, відмінні від власно-
го; активно застосовувати принципи ситуативного лідерства; 
відокремлювати лідерство, орієнтоване на завдання, від лідер-
ства, орієнтованого на людей; надавати систематичну підтримку 
педагогам у процесі їхнього професійного відновлення; прово-
дити спостереження та системно аналізувати його результати.

Таким чином, найважливішими завданнями системи підго-
товки та підвищення кваліфікації керівного складу є розвиток 
лідерських якостей і вмінь керівників ЗНЗ, формування здатності 
до створення умов для стимулювання та мотивації педагогічних 
працівників, сприяння їхньому професійному розвитку; вирішен-
ня сучасних завдань освіти та розвитку впевненості педагогічних 
працівників у своїх силах; забезпечення змістової та скоордино-
ваної праці в колективі [102; с. 5].

На узагальнення вищепроведеного аналізу зазначимо, що 
управлінська діяльність керівника ЗНЗ полягає в реалізації різ-
номанітних функцій (аналітико-конструктивних, діяльно-регуля-
тивних, комунікативних та оцінно-коригувальних), які забезпе-
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чують ефективний вплив на учасників педагогічного процесу для 
гарантованого виконання завдань спільної діяльності. Змістом 
управлінської діяльності є організація мотивованих відносин 
(гармонії взаємодії) усіх суб’єктів педагогічного процесу з метою 
успішного вирішення завдань навчання та виховання особистості.

Компонентами управлінської діяльності керівника ЗНЗ є: 
гностичний (знання про засади управління соціальними систе-
мами, закономірності управління сучасною школою; психолого-
педагогічні знання, узагальнений педагогічний досвід); проекту-
вальний (визначення мети й опрацювання концепції діяльності 
школи як відкритої системи); конструктивний (прогноз, моде-
лювання, планування діяльності навчального закладу); комуні-
кативний (роз’яснення завдань і мотивація діяльності учасників 
педагогічного процесу); організаторський (створення структури 
й умов для особистісного розвитку учасників педагогічного про-
цесу; відтворення циклу управлінської діяльності; моніторинг 
діяльності школи за основними показниками) [350].

Як справедливо наголошує Т. Сорочан, управлінська та педа-
гогічна діяльності є взаємозумовленими, і поєднує їх соціальне 
спрямування [350]. Наступність виявляється в тому, що управ-
лінські вміння формуються на підставі вмінь педагогічної діяль-
ності, а отже, мають інтегрований характер [188, 189, 350, 364].

Вищепроведений аналіз, результати досліджень, присвячених 
висвітленню розвитку професіоналізму управлінської діяльно-
сті керівників ЗНЗ (Л. Васильченко, В. Алфімов, О. Бондар-
чук, Л. Даниленко, В. Звєрєва, Ю. Конаржевський, В. Крижко, 
В. Кричевський, Є. Павлютенков, В. Пікельна, М. Поташник, 
Т. Рогова, В. Симонов, В. Сластьонін, Т. Сорочан, Є. Тонконога, 
Є. Хриков, Т. Шамова) [6, 39, 51, 100–102, 140, 141, 187–189, 
196, 237, 275, 276, 292, 337, 340, 350, 364, 394], дозволили 
зробити висновок, що здоров’язберігальна діяльність керівника 
ЗНЗ як невід’ємна складова його управлінсько-педагогічної ді-
яльності є діяльністю, що забезпечує створення суттєвих обставин 
і чинників, усвідомлену взаємодію адміністрації, педагогічного 
колективу, всіх структурних підрозділів закладу для реалізації 
освітніх цілей і цілей збереження здоров’я особистості, тобто для 
підготовки освічених і здорових випускників школи.

З огляду на структуру людської діяльності (Л. Виготський, 
Н. Кузьміна, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Рубінштейн, В. Семиченко,
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А. Щербаков) [72, 195, 196, 209, 321, 328, 404], до структури 
здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ слід віднести такі 
основні компоненти: мотиваційно-ціннісний, гносеологічний, 
процесуальний і рефлексивний.

Мотиваційно-ціннісний компонент відбиває спрямування (ін-
тереси, мотиви, цілі, переконання, ставлення, ціннісні орієнтації) 
керівника ЗНЗ на здійснення здоров’язберігальної діяльності.

Гносеологічний компонент характеризує сукупність психо-
лого-педагогічних та управлінських знань, зокрема про:
 нормативно-правове забезпечення розвитку здоров’я особи-

сто сті через освіту;

 засади управління закладом із позиції здоров’язбереження;

 основи людського здоров’я, особливості формування фізич-
ного, психічного, соціального, духовного здоров’я на різних 
етапах онтогенезу людини;

 складові здорового способу життя;

 сучасні підходи до зміцнення та збереження здоров’я;

 особливості застосування здоров’язберігальних засобів, форм, 
методів, технологій тощо.

Процесуальний компонент становить сукупність професій-
них умінь, якість засвоєння й узагальнення яких необхідні для 
здійснення педагогом здоров’язберігальної діяльності.

Основні групи вмінь пов’язані з реалізацією видів (функцій) 
управлінської діяльності керівника ЗНЗ, а саме: планування, 
організація, мотивація, контроль здоров’язберігальної діяльності.

Приміром, уміння планування дозволяють аналізувати ре-
альні та потенційні можливості закладу, визначати стратегічні 
й тактичні цілі, основні й допоміжні завдання, усі дії та захо-
ди, необхідні для забезпечення збереження здоров’я суб’єктів 
педагогічного процесу ЗНЗ; розробляти плани оздоровчої роботи 
закладу; проектувати здоров’язберігальні форми та методи, пе-
редбачати результати їх використання.

Організаторські вміння забезпечують цілеспрямоване ство-
рення структури, що дає можливість педагогічному колекти-
ву ефективно працювати над досягненням поставлених цілей 
здоров’язбереження за заданих обмеженнях ресурсів (часових, 
інформаційних, фінансово-матеріальних, людських, емоційно-
психологічних тощо).
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Вищезазначену структуру визначають такі основні пара-
метри:
 інфраструктура закладу (фізично-предметне середовище), тоб-

то стан і утримання будівлі та приміщень школи відповідно 
до санітарно-гігієнічних норм, норм пожежної безпеки, вимог 
охорони здоров’я й охорони праці учнів і педагогів; забез-
печення медичним доглядом (наявність медичного кабінету, 
відповідного обладнання) та гарячим харчуванням (наявність 
їдальні, приміщень для збереження та приготування їжі); 
матеріально-фінансове забезпечення освітньої та оздоровчої 
діяльності; оснащення навчальних кабінетів, фізкультурно-
го залу, спортмайданчика необхідним ігровим і спортивним 
обладнанням й інвентарем тощо;

 кадрове забезпечення закладу — необхідний і кваліфікова-
ний склад фахівців (учителі, психологи, логопеди, медичні 
й інші працівники), які працюють із вихованцями; наявність 
психолого-діагностичної служби, орієнтованої на психологіч-
не консультування й оцінювання готовності всіх учасників 
освітнього процесу до спільних дій зі збереження здоров’я 
учнів; постійне підвищення кваліфікації педагогічних та ін-
ших працівників школи;

 навчально-виховне середовище — принципи, форми, мето-
ди, технології навчання та виховання школярів, спрямовані 
на збереження здоров’я особистості.

Важливим аспектом оздоровчого навчально-виховного середо-
вища є раціональна організація навчальної та позаурочної діяль-
ності учнів: дотримання гігієнічних норм і вимог до організації 
й обсягу навчального та позаурочного навантаження, застосуван-
ня технічних засобів навчання; використання навчальних мето-
дик, адекватних віковим можливостям та особливостям учнів, 
реалізація індивідуального підходу до особистості; використання 
здоров’язберігальних технологій.

Не менш важливою є ефективна організація фізкультур-
но-оздоровчої роботи: проведення повноцінної роботи з учнями 
всіх груп здоров’я на уроках фізичної культури; організація 
динамічних пауз, фізкультхвилинок, які сприяють емоційному 
розвантаженню та підвищенню рухової активності; організація 
спортивних секцій різного спрямування (футбол, волейбол тощо); 
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регулярні проведення спортивно-оздоровчих заходів (змагання, 
дні здоров’я, конкурси, спортивні свята, походи тощо) спільно 
з учителями та батьками.

Безперечно, що серед провідних завдань створення на-
вчально-виховного середовища є розробляння та використання 
здоров’язберігальних освітніх технологій як сукупності засобів, 
методів, форм, прийомів організації та здійснення навчально-
виховного процесу, спрямованого на підтримання і збережен-
ня здоров’я учнів. Йдеться про запровадження широкого кола 
здоров’язберігальних освітніх технологій, які охоплюють змі-
стовий, операційно-процесуальний і аналітико-результативний 
структурні елементи навчально-виховного процесу [217, 218].

Отже, організаторські вміння характеризують: здатність ке-
рівника ЗНЗ до координації діяльності всіх учасників педагогіч-
ного процесу (підбір і розстановка педагогічних кадрів відповідно 
до завдань здоров’язбереження, створення тимчасових творчих 
колективів, спеціальних служб і підрозділів, досягнення узго-
дженості їхньої роботи); матеріально-технічне (утримання будівлі 
та приміщень відповідно до санітарно-гігієнічних норм, забез-
печення системи харчування, медичного обслуговування та спо-
стереження за станом здоров’я учнів, оснащення фізкультурного 
залу необхідним спортивним обладнанням й інвентарем тощо) 
та науково-методичне (гігієнічно доцільна організація освітньо-
го процесу, навчання учнів основ здоров’я, фізично-оздоровче 
виховання та просвітницька робота зі школярами, спрямована 
на формування здорового способу життя, розробляння і впро-
вадження здоров’язберігальних освітніх засобів, форм, методів, 
технологій) забезпечення навчально-виховного процесу оздоров-
чого спрямування.

Уміння мотивації спрямовані на налагодження сприятливого 
психолого-емоційного клімату в закладі, що допомагає керівни-
кові ЗНЗ установлювати та підтримувати контакти з іншими 
людьми, слухати й розуміти співрозмовника, варіювати стиль 
спілкування, стримувати негативні емоції та керувати власною 
поведінкою, запобігати і долати конфлікти.

Керівник має також позитивно впливати на підлеглих і вихо-
ванців, спонукати педагогічний колектив і шкільні служби до до-
сягнення цілей здорового розвитку особистості, формування сві-
домого ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших людей.
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Найважливішими формами впливу керівника є переконання 
та мотивація підлеглих, що передбачає вивчення керівником 
життєвих поглядів, характерів, інтересів, сподівань своїх пра-
цівників, підтримання ініціативи педагогів щодо вдосконалення 
освітньо-оздоровчої роботи, заохочення творчих пошуків, дослід-
но-експериментальної роботи педагогів.

Стимулювання та мобілізація як окремих учителів, так і пе-
дагогічного колективу загалом до вирішення завдань збереження 
здоров’я учнів має супроводжуватись здійсненням тісних зв’язків 
школи з широкою громадськістю, родинами учнів, педагогів із бать-
ками, проведенням батьківських зборів, консультацій для батьків 
щодо різних питань розвитку дитини, її здоров’я із запрошенням 
фахівців, що виражає спільне розуміння освітніх завдань, спрямо-
ваних на захист і підтримання здоров’я підростаючого покоління.

Уміння контролю відбивають здатність до контролю й оці-
нювання ефективності оздоровчої роботи закладу як елемента 
зворотного зв’язку, виявлення ступеня відповідності результа-
тів цієї роботи прийнятим управлінським рішенням, внесення 
відповідних коректив до раніше розроблених планів вирішення 
питань здоров’язбереження школярів.

Контроль може здійснюватись за допомогою різних організа-
ційних форм, зокрема: контроль організації харчування та ме-
дичного обслуговування, контроль ведення документації вчи-
телями, календарного планування, відповідності застосованих 
форм, методів, засобів розвитку, навчання та виховання учнів 
їхнім віковим, психофізіологічним особливостям, здібностям, 
потребам тощо.

Особливе місце в організації контролю мають посідати комп-
лексні перевірки стану здоров’я школярів. Критеріями та по-
казниками результативності здоров’язбереження учнів можуть 
бути такі чинники: усвідомлення учнем успішності навчання, 
стійкий навчальний інтерес; сформованість у дитині життєвої 
мотивації на здоров’я, властивостей ведення здорового способу 
життя (раціональне харчування, рухова активність, ритм пра-
ці та відпочинку); адекватне відновлення фізичних, психічних, 
духовних сил (відсутність стомлення, висока працездатність, ак-
тивність, наполегливість, здоровий колір обличчя тощо); урівно-
важеність психічного стану, комунікативність, здатність до спів-
праці з людьми, соціальна мобільність; адекватне оцінювання 
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своїх здібностей і можливостей інших людей; віра у свої сили, 
настанова на успіх у житті тощо.

Отже, контроль як елемент зворотного зв’язку дозволяє оцінити 
ефективність освітньо-виховної роботи закладу за ступенем досяг-
нення ним поставлених цілей і внести відповідні корективи до вирі-
шення питань здоров’язбереження учасників педагогічного процесу.

Рефлексивний компонент — самоаналіз, самооцінка та ко-
рекція результатів власної діяльності, здатність до самоосвіти 
і саморозвитку для ефективного здійснення здоров’язберігальної 
діяльності.

У контексті дослідження важливим аспектом є також 
з’ясування поняття «організація здоров’язберігальної діяльно-
сті керівника ЗНЗ».

Згідно з довідковою літературою організація — це: 1) внут-
рішня упорядкованість, узгодженість, взаємодія більш або менш 
диференційованих й автономних частин цілого, що зумовле-
ні його побудовою; 2) сукупність процесів або дій, які ведуть 
до утворення й удосконалення взаємозв’язків між частинами 
цілого. Організація фіксує динамічні закономірності, тобто такі, 
що належать до функціонування, поведінки та взаємодії ча стин; 
зазвичай співвідносяться з поняттями структури, системи, управ-
ління [345; с. 931].

Вочевидь, організація здоров’язберігальної діяльності керів-
ника ЗНЗ передбачає зовнішній і внутрішній аспекти.

Приміром, зовнішній аспект виявляється у впливі на керів-
ника ЗНЗ, насамперед вищих керівних структур.

З огляду на це доцільно звернути увагу на структуру науково-
методичної роботи з керівниками ЗНЗ, яка склалася на сьогодні.

Як свідчить аналіз наукових джерел (А. Воловиченко, А. Єр-
мола, О. Зайченко, Л. Калініна, С. Криса, В. Пуцов, О. Сидорен-
ко й інші) [120, 134, 163, 268, 335, 336], організацію науково-
методичної роботи з керівниками ЗНЗ (як складової загальної 
си стеми підвищення кваліфікації педагогічних кадрів) забез-
печують науково-методичні служби, кожна з яких на своєму 
рівні виконує певну функцію та реалізує завдання підвищення 
професійної майстерності педагогічних кадрів.

Існує, принаймні, чотири рівні підвищення кваліфікації пе-
дагогічних працівників, а саме: державний, обласний, районний 
(міський) і внутрішньошкільний.
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Наприклад, державний рівень забезпечують Міністерство осві-
ти і науки України, Національна академія педагогічних наук 
України та підпорядковані їм структури. На цьому рівні фор-
мують зміст національної освіти, концепції, програми розвитку 
освітньої галузі, основні напрями науково-дослідницьких робіт, 
державні стандарти освіти тощо.

На обласному рівні підвищення професійної майстерності 
педагогів здійснюють інститути післядипломної освіти, зокре-
ма, у Харкові — це Комунальний вищий навчальний заклад 
«Харківська академія неперервної освіти», а також Інститут 
післядипломної освіти Харківського національного педагогічного 
університету імені Г. С. Сковороди.

Третій рівень забезпечують науково-методичні служби ра-
йонних органів управління освіти (районні методичні центри). 
Саме на цьому рівні відбувається творче переосмислення та про-
ектування змісту науково-методичної роботи з педагогічними 
працівниками: від окремих учителів, педагогічних колективів 
шкіл до керівних кадрів. Це досить важлива ланка підвищення 
майстерності всіх педагогів, зокрема й керівного складу.

Практичне опрацювання певної педагогічної ідеї, педаго-
гічних технологій, науково-методичних рекомендацій здійсню-
ють безпосередньо в педагогічних колективах ЗНЗ (четвертий 
рівень). Ця діяльність визначає зміст внутрішньошкільної на-
уково-методичної роботи — досить важливої ланки підвищення 
майстерності всіх педагогів, зокрема й керівного складу [16, 
125, 126]. Доцільно організована внутрішньошкільна науково-
методична робота є запорукою того, що педагогічний колектив 
перебуватиме в стані активного педагогічного пошуку та ре-
алізовуватиме сучасні освітні завдання, створюватиме умови 
для самореалізації та здорового розвитку особистості — педа-
гога й учня.

Організацію науково-методичної роботи на третьому та чет-
вертому рівнях здійснюють районні управління освіти (РУО).

Загалом напрямами діяльності районного управління освіти 
є такі:
 здійснення контролю за реалізацією державної політики, до-

триманням актів законодавства з питань освіти, виконанням 
навчальними закладами державних вимог щодо змісту, рівня 
й обсягу освіти;
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 створення умов для здобуття громадянами повної загальної 
середньої освіти відповідно до їхніх освітніх потреб, індиві-
дуальних здібностей і можливостей, реалізації права, гаран-
тованого Конституцією України;

 здійснення управління та координації діяльності навчальних 
закладів, що належать до сфери управління адміністрації ра-
йону, організація їхнього навчально-методичного супроводу;

 забезпечення розвитку системи освіти з метою формування 
гармонійно розвиненої, соціально активної, творчої особи-
стості;

 організація та забезпечення моніторингу управлінських рі-
шень та їх впливу на якість надання освітніх послуг;

 забезпечення соціального захисту, охорони здоров’я та захи-
сту прав учасників навчально-виховного процесу в навчаль-
них закладах і установах освіти;

 упровадження сучасних інформаційних комп’ютерних тех-
нологій.
До основних функцій, які виконують районні управління 

освіти, належать:
 освітня — навчання різних категорій педагогічних працівників;
 інформаційна — забезпечення педагогічних працівників усіх 

рівнів актуальною професійною інформацією;
 консультативна — забезпечення педагогічних працівників 

ефективною консультативною допомогою відповідно до кон-
кретних професійних потреб;

 проектувальна — участь у розроблянні районних і міських 
програм моделей ефективного навчального закладу, нових 
моделей навчання та виховання тощо;

 експертна — експертиза розроблених навчальними закладами 
проектів інноваційної діяльності, атестація інновацій тощо;

 дослідницька — вивчення тенденцій розвитку освіти в районі, 
місті, регіоні, Україні, виявлення актуальних освітніх потреб 
працівників, прогнозування розвитку цих потреб, вивчення 
специфіки освітніх процесів у системі науково-методичного 
забезпечення, реалізація навчально-виховного процесу, ви-
вчення ефективності роботи РМЦ тощо;

 упроваджувальна — забезпечення педагогічних працівників і на-
вчальних закладів всіх типів і форм власності кваліфікованою до-
помогою у процесі інноваційної й експериментальної діяльності.
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Отже, до функціональних обов’язків саме РУО належать 
питання науково-методичної роботи з керівними педагогічними 
кадрами та підвищення їхньої професійної компетентності в ці-
лому і в галузі здоров’язбереження зокрема.

Для надання реальної та суттєвої допомоги керівному складу 
ЗНЗ щодо досягнення належного рівня професійної компетент-
ності, оперативного опанування найновіших досягнень педаго-
гічної науки та передового досвіду необхідно чітко й неухильно 
дотримувати певних вимог до організації та проведення науково-
методичної роботи, що дозволяє уникати формального підходу 
до здійснення взаємозв’язку та взаємодії в системі «районне 
управління освіти – загальноосвітній навчальний заклад».

Такими основними вимогами є [268; с. 19]:
 відповідність науково-методичної роботи сучасному соціаль-

ному замовленню на загальну середню освіту, адекватність 
діяльності РУО державній політиці в галузі освіти, дотриман-
ня рекомендацій нормативно-правових документів із питань 
розвитку середньої освіти;

 відповідність науково-методичної роботи сучасним науковим 
досягненням;

 системність науково-методичної роботи, що забезпечується 
єдністю мети, завдань, змісту, форм і методів роботи з ке-
рівниками, спрямуванням на високий кінцевий результат;

 комплексний характер науково-методичної роботи, який ре-
алізують в єдності та взаємозв’язку всіх напрямів підвищен-
ня кваліфікації керівного складу педагогічних працівників;

 творчий характер науково-методичної роботи, максимальна 
активізація творчих здібностей її учасників;

 конкретність науково-методичної роботи, тобто реалізація 
індивідуального підходу до керівника ЗНЗ щодо організації 
його професійного вдосконалення;

 оптимальне поєднання колективних, групових, індивідуаль-
них форм науково-методичної роботи та самоосвіти, добро-
вільний характер участі в них педагогів-керівників;

 оперативність, гнучкість, мобільність науково-методичної роботи.

На узагальнення дослідження науковців [99, 120, 121, 207, 
225, 239, 240, 268, 335, 336, 398] власного досвіду, можна ви-
значити найсуттєвіші завдання, які висувають перед районними 
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управліннями освіти у площині організації здоров’язберігальної 
діяльності керівників ЗНЗ:
 розвиток у педагогів мотивації діяльності, орієнтованої на збе-

реження здоров’я школярів, дбайливе ставлення до власного 
здоров’я;

 систематичне ознайомлення керівників з інноваційними освіт-
німи технологіями та надбаннями передового педагогічного 
досвіду в галузі здоров’язбереження учнів, спрямоване на зба-
гачення знань і досвіду керівників ЗНЗ;

 сприяння удосконаленню системи внутрішньошкільної мето-
дичної роботи щодо підвищення професійного рівня членів пе-
дагогічного колективу в галузі здоров’язбереження школярів;

 забезпечення оптимальних умов для самоосвітньої діяльно-
сті керівників ЗНЗ із питань збереження здоров’я учасників 
педагогічного процесу.

До основних форм науково-методичної роботи з керівниками 
ЗНЗ слід віднести: індивідуальні (консультації, рекомендації, співбе-
сіди, організація контролю, самоосвіта педагогів), колегіальні (нара-
ди з керівниками, апаратні наради) та колективні (групові) форми.

Основними колективними (груповими) формами є [236, 268, 
325, 336]:
 школа директора — залежно від професійного досвіду це 

можуть бути: школа резерву (відбір і підготовка таланови-
тих педагогів, які хочуть і можуть побудувати професійну 
кар’єру); школа новопризначеного керівника, управлінської 
компетентності (стаж роботи 5–10 років); школа модерніза-
ції управлінської діяльності (стаж роботи понад 10 років);

 цільовий постійний семінар-практикум, спрямований на озна-
йомлення, вивчення та впровадження досягнень педагогічної на-
уки і практики (опрацьовані матеріали учасники семінару-прак-
тикуму можуть оформити у вигляді рефератів або доповідей);

 науково-практична конференція, де відбувається спільне масо-
ве обговорення педагогічних ідей і теорій, освітніх технологій 
та практики їх запровадження в навчально-виховний процес;

 педагогічні читання, що проводять з актуальної педагогічної 
тематики та мають на меті узагальнення внеску в педагогічну 
практику окремих учених, діячів культури, педагогів-прак-
тиків, а також поширення передового педагогічного досвіду;
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 школа передового досвіду — спрямована на вивчення та по-
ширення передового педагогічного досвіду;

 засідання методичних районних і шкільних об’єднань педа-
гогів одного фаху;

 творча група — інноваційна форма, що об’єднує педагогів 
однієї або кількох спеціальностей за принципом реалізації 
спільної педагогічної ідеї;

 стажування — робота над підвищенням фахової майстерно-
сті, що передбачає засвоєння педагогічного досвіду в процесі 
безпосереднього спостереження діяльності його носія.

Ефективними формами науково-методичної роботи є також 
виставка-ярмарок педагогічних ідей, конкурс педагогічної май-
стерності, методичні тижні, дні відкритих дверей у закладах 
тощо.

Внутрішній аспект організації здоров’язберігальної діяльності 
керівника ЗНЗ — це самоорганізація, або самоуправління (само-
менеджмент) керівника, що передбачає самостійне розробляння 
програм власної діяльності, починаючи від її вибору і цілепо-
кладання та закінчуючи підбором засобів досягнення цільового 
результату. Основними складовими самоменеджменту є [263]:
 самоцілепокладання — процес усвідомленого сприйняття акту 

цілепокладання та самостійного вироблення образу бажаного 
результату діяльності;

 самопланування — вибір методів, засобів, які сприяють до-
сягненню поставлених цілей;

 самовдосконалення (саморозвиток, самореалізація) — розви-
ток і втілення особистісних здібностей та можливостей у про-
цесі діяльності, спрямованої на досягнення цілей;

 рефлексія та тісно пов’язані з нею самоспостереження, само-
пізнання, самоаналіз, самооцінка.

Отже, під організацією здоров’язберігальної діяльності керів-
ника ЗНЗ розумітимемо сукупність як зовнішніх (насамперед, 
з боку районного управління освіти), так і внутрішніх (самоорга-
нізація) дій, спрямованих на її упорядкування та налагодження 
для підвищення ефективності професійної діяльності загалом.

Необхідно підкреслити, що складний і динамічний процес 
організації здоров’язберігальної діяльності вимагає дотримання 
певних педагогічних умов.
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1.2. УМОВИ ЕФЕКТИВНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Аналіз довідкової літератури свідчить, що під терміном 
«умови» розуміють:
 сукупність факторів, суттєвих обставин, від яких щось за-

лежить, оточення, в якому щось відбувається [265; с. 827];
 те, від чого залежить щось інше (обумовлене), суттєвий ком-

понент об’єктів (речей, їх станів, взаємодій), із наявності 
яких випливає необхідність існування певного явища. Су-
купність конкретних умов явища створює середовище його 
перебігу, від якого залежить дія законів природи та сус-
пільства. Умова як категорія детермінізму утворює, таким 
чином, момент загального діалектичного взаємозв’язку [378; 
с. 497–498].

Наголосимо, що на відміну від причини, яка породжує пев-
не явище, умова створює обстановку, середовище, за яких воно 
виникає, існує та розвивається. Умова — це не лише те, що 
впливає на речі, але й те, без чого не може бути речі як такої, 
що служить передумовою, підґрунтям її виникнення.

Отже, поняття «умови» в контексті дослідження трактуємо як: 
середовище, обстановка, в якій забезпечують ефективність органі-
зації здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ; обов’язкове 
виконання, здійснення певних педагогічних заходів для ство-
рення необхідного середовища, обстановки, за яких можлива 
організація відповідних видів діяльності, що забезпечують успіш-
ність реалізації здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ.

У галузі освіти під педагогічними умовами розуміють су-
купність заходів, які забезпечують досягнення людиною певного 
рівня діяльності. До педагогічних належать умови, які свідомо 
створюють в освітньому процесі та які мають забезпечувати найе-
фективніше формування та перебіг необхідного процесу. Чим кра-
ще підготовлено умови, тим вищих результатів буде досягнуто.

За визначенням В. Андрєєва, педагогічні умови — це «об-
ставини процесу навчання, які є результатом цілеспрямованого 
відбору, конструювання та застосування елементів змісту, мето-
дів, прийомів, а також організаційних форм навчання для до-
сягнення дидактичних цілей» [10; с. 124].
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Як наголошує Є. Бондаревська, освіта — це культурний про-
цес, який здійснюють у культуровідповідному середовищі, оскіль-
ки його орієнтовано на культуру, звернено до людини, яка вільно 
виявляє свою індивідуальність. Основними компонентами педа-
гогічних умов є: ставлення до вихованця як до суб’єкта життя, 
здатного до культурного саморозвитку та самозміни; ставлення 
до освіти як до культурного процесу, рушійними силами якого 
є діалог і співробітництво його учасників для досягнення цілей 
їхнього культурного саморозвитку; ставлення до освітнього за-
кладу як до цілісного культурно-освітнього простору, де живуть 
і відтворюють культурні взірці життя його суб’єктів, відбувають-
ся культурні події, здійснюють виховання людини культури [38].

З огляду на те що успішне здійснення керівником ЗНЗ 
здоров’язберігальної діяльності неможливе без особистісного 
сприйняття педагогом необхідності самозміни та самоосвіти, 
у контексті дослідження важливим є також питання самороз-
витку особистості керівника.

За Н. Кузьміною, самопросування індивідуальності до вер-
шин професіональної діяльності зумовлене трьома групами умов: 
об’єктивними, пов’язаними з реальними умовами середовища, 
в якому живе педагог; суб’єктивними, пов’язаними з особи-
стісними передумовами успішної професійної діяльності (моти-
ви, здібності рухатися до вершин професіоналізму, спрямування 
на отримання найвищих результатів, самопізнання професійних 
можливостей, відповідальність за результати перед оточенням 
і собою); об’єктивно-суб’єктивні, пов’язані з організацією про-
фесійного середовища та способами дій, які визначають продук-
тивність педагогічної діяльності [196].

У контексті проблеми серед виділених Н. Кузьміною груп 
умов особливу значущість, на нашу думку, мають внутрішні 
фактори, що містять важливі властивості особистості (гуманність, 
педагогічний такт, емпатію, діалогічність тощо) та значною мірою 
регулюють розвиток професіоналізму керівника ЗНЗ.

Отже, у процесі організації здоров’язберігальної діяльності 
керівників загальноосвітніх навчальних закладів ми, передусім, 
маємо справу із суб’єктивними й об’єктивно-суб’єктивними фа-
кторами, тому досягнення вершин професійності вимагає у профе-
сійній перепідготовці та підвищенні кваліфікації керівників ЗНЗ 
практичного використання продуктивних технологій навчання,
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які дозволяють вивчати результати своєї праці, моделювати ді-
яльність, порівнювати її з діяльністю інших людей, коригувати 
її. Все це сприяє забезпеченню високого рівня готовності керів-
ника ЗНЗ до професійно-оздоровчої діяльності.

З метою визначення умов ефективної реалізації здоров’я-
зберігальної діяльності керівників ЗНЗ ми також проаналізували 
особливості навчання дорослої людини.

Наприклад, досить широковідомо, що існує суттєва різниця 
між навчанням студента в університеті та навчанням (підвищен-
ням кваліфікації) діючого фахівця.

У разі навчання студента вищий навчальний заклад відпові-
дає за засвоєння майбутнім спеціалістом знань, умінь, навичок, 
розвиток певних здібностей, тобто за готовність людини до про-
фесійної діяльності. Якщо йдеться про діючого спеціаліста, то 
за засвоєння ним актуальних професійних компетенцій відповідає 
особисто він, і лише він може бути джерелом власної активно-
сті — мотивів, настанов, інтересів, цінностей тощо.

З іншого боку, складність і багатофункціональність профе-
сійної роботи керівника ЗНЗ досить часто призводить до певних 
негативних наслідків, оскільки зумовлює суттєві психологічні 
проблеми педагогів.

Наприклад, за результатами досліджень [34, 327, 215], сут-
тєвими ознаками діяльності керівника ЗНЗ є такі негативні 
моменти, характерні загалом для педагогічної сфери діяльності 
та керівної роботи, зокрема:
 педагоги мають, як правило, ґрунтовні професійні знання, 

навички, уміння. Нові знання, прийоми роботи, уміння пев-
ним чином конкурують із наявними і, якщо вони суперечать 
уже засвоєним, то людина швидше знецінить важливість 
нових, аніж перебудовуватиме власні;

 педагоги спираються на чималий професійний досвід, який часто 
не збігається з теоретичними знаннями. Це викликає негативне 
ставлення до нових знань, до викладача, якого в такій ситуації 
сприймають як теоретика, відірваного від реалій практики;

 педагоги засвоїли певну систему цінностей, оцінних критеріїв, 
які є інерційними і не дозволяють людині залишатись відкри-
тою до нових впливів, обмежують її можливості щодо змін;

 педагоги мають певні особистісні деформації, що виникають 
як адаптування до відповідної діяльності, потім фіксують 



41Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу...

і починають суттєво викривляти ставлення, дії, світосприй-
няття, світогляд у цілому, особливо за умов змін у середо-
вищі та змісті роботи.

Приміром, за нашими спостереженнями, багатьом педагогам 
керівного складу притаманна відсутність прагнення щось змі-
нювати у своєму житті. Такі керівники внаслідок особистісних 
деформацій відчувають певну самодостатність, уважають, що на-
явний рівень професійного й особистісного розвитку забезпечує 
всі професійні потреби.

Деяким керівникам у реальному повсякденному житті склад-
но зробити зусилля на шляху професійно-особистісного зростання. 
Таким педагогам властиві певні проблеми, пов’язані з розри-
вом між усвідомленням необхідності, прагненням до самоосвіти, 
до опанування нових знань, бажанням застосувати їх у своїй 
роботі та здатністю практично здійснити ці наміри. Педагоги 
мають певну (часто недоцільну) систему психологічного захисту, 
спрямовану на збереження сталості внутрішнього світу шляхом 
деструктурування світу зовнішнього — комплекс загрози авто-
ритету, фрустрація, психологічні акцентуації, «емоційне виго-
рання» тощо.

Наприклад, досить складною проблемою, пов’язаною з педа-
гогічною діяльністю, є фрустрація (психологічний стан зростан-
ня емоційно-вольового напруження, що відбувається внаслідок 
блокування життєво важливих потреб, прагнень, намагань, ба-
жань, інтересів; виникнення загроз престижу або перешкод для 
досягнення цілей). Фрустована особистість удається до різних 
видів психологічного захисту, проектує свої проблеми на інших 
людей чи виправдовує свої дії або відмову від них. Нерідко 
таким захистом є агресія або обмеження і навіть припинення 
міжособистісних контактів [328].

Такий захист певною мірою знімає, принаймні у свідомості 
керівника ЗНЗ, необхідність розв’язання суперечності між ви-
могами, які висувають до нього, і наявним рівнем розвитку як 
особистості та професіонала.

Не менш важливою проблемою є наявність у багатьох педаго-
гів психологічних акцентуацій, насамперед істероїдних, що має 
значний негативний вплив на їхню професійну діяльність, особли-
во управлінську. Під час роботи за досить складних умов педагоги 
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психологічно виснажуються, слабко контролюють емоційні реак-
ції. До того ж педагоги вирізняються прагненням до постійного 
схвалення своєї діяльності, формуванням особливого ставлення 
до себе, потребою морального стимулювання тощо [34].

Особливої уваги заслуговує таке явище, як «емоційне ви-
горання» педагога. Наприклад, за даними науковців, у значної 
кількості керівників ЗНЗ (до 45 %), професійна діяльність яких 
відбувається за умов постійного напруження і стресів, більша 
частина робочого дня (до 66 %) проходить в обстановці різно-
манітних ситуацій (спілкування з учасниками педагогічного 
процесу, організації та проведення нарад, методичних заходів, 
керівництва діяльністю педагогічного колективу тощо), спостері-
гається синдром «емоційного вигорання» [292]. Це виявляється 
як почуття емоційного виснаження, знесилля, втоми, розбитості, 
пригніченості (людина відчуває неможливість віддаватися роботі 
так, як це було раніше), дегуманізація, деперсоналізація, цинізм 
(тенденція розвивати негативне ставлення до підлеглих), редук-
ція професійних досягнень, негативне самосприйняття у профе-
сійному плані (нестача почуття професійної майстерності) [271].

Особливо відзначимо таку важливу обставину, пов’язану з під-
вищенням кваліфікації керівника ЗНЗ. За нашими спостереження-
ми, для педагогів-керівників, які мають певний рівень управлінської 
підготовки, професійного, соціального та життєвого досвіду, харак-
терною є наявність конкретних життєвих цілей навчання і сфери 
застосування набутих знань, умінь, навичок, якостей, а також 
прагнення досягти поставлених цілей навчання у стислі терміни.

З огляду на вищезазначене не можна не погодитись із В. Се-
миченко і О. Бондарчуком стосовно того, що післядипломна осві-
та має вирішувати більш складні завдання, ніж це відбувається 
в загальноосвітній школі чи ВНЗ, а вчитель дорослих повинен 
здійснювати вплив на декількох рівнях: не лише на інформа-
ційному та діяльнісному (надавати відповідні техніки, техноло-
гії ефективної роботи), але й на аксіологічному, стимулювати 
творчу активність слухачів, формувати потребу в подальшому 
професійному й особистісному розвитку: адже без особистісного 
прийняття педагогом самоосвіти як особливого роду діяльності 
неможливе його особистісно-професійне зростання [327].

Отже, питання підвищення кваліфікації та перепідготовки ке-
рівного складу ЗНЗ мають свої принципові особливості, пов’язані 
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з тим, що неможливо примусити керівника опанувати способи 
та прийоми ефективної організації здоров’язберігальної діяль-
ності. Придатними можуть бути лише шляхи, які стимулюють 
керівника ЗНЗ опосередковано, активізують його як суб’єкта 
свого інтелектуального та професійного становлення, розвитку 
і саморозвитку. Тобто процес роботи з керівниками ЗНЗ має 
бути спрямованим насамперед на розвиток особистісних якостей 
керівника.

Проведений науковий пошук (Т. Браже, Н. Вербицька, 
С. Вершловський, С. Змєєв, О. Іонова, М. Кларин, С. Коро-
люк, Ю. Кулюткін, А. Лукашенко, Н. Протасова, В. Семичен-
ко, Г. Сухобська й інші) доводить, що розв’язання проблеми 
перепідготовки керівного складу ЗНЗ вимагає залучення теорії 
та практики науки про навчання дорослих — андрагогіки (від 
грец. aner andros — доросла людина і ago — веду) [41, 58, 61, 
147, 157, 168, 181, 198, 215, 302, 329, 356].

Андрагогіка на сьогодні має певні досягнення щодо забезпе-
чення інтелектуальної активності дорослого, подолання бар’єрів 
на шляху самоосвіти та самовдосконалення людини у процесі 
навчання. Це зумовлено тим, що андрагогіка виходить із двох 
основних положень. Перше стверджує, що провідна роль у про-
цесі навчання належить дорослому; друге — навчання відбува-
ється у процесі спільної діяльності учнів із учителем [147, 157, 
168, 215].

Такий підхід пов’язаний із основними специфічними особ-
ливостями дорослого, а саме: усвідомлення себе самостійною, 
самокерованою особистістю; наявність запасу життєвого (побу-
тового), професійного, соціального досвіду, який є важливим 
джерелом навчання його особисто та колег; прагнення за допо-
могою навчання розв’язати свої життєвоважливі проблеми, до-
сягти конкретних цілей як підґрунтя готовності до навчання; 
прагнення до негайної реалізації отриманих знань, умінь, на-
вичок і якостей; обумовленість навчальної діяльності значною 
мірою часовими, просторовими, побутовими, професійними, со-
ціальними факторами (умовами) [147].

У зв’язку з тим що дорослий стає реальним суб’єктом про-
цесу навчання, змінюються роль і функції учителя у процесі 
спільної діяльності. На перше місце висувають функції експерта 
щодо форм і методів навчання, організації спільної діяльності. 
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Окрім цього, помітну роль відіграють функції автора (співавтора) 
індивідуальних програм навчання, консультанта, творця спри-
ятливих фізичних і психологічних умов для навчання, а також 
джерела знань, умінь, навичок і якостей.

З огляду на специфіку дорослого як суб’єкта процесу на-
вчання, в науковій літературі сформульовано основні вимоги 
до навчання дорослого, а саме [147]:
 зверхність самостійного навчання, коли саме самостійна діяль-

ність учнів стає основним видом навчальної роботи дорослих;
 організація спільної роботи, пов’язаної з плануванням, реа-

лізацією й оцінюванням процесу навчання;
 опертя на досвід учня, який використовують як джерело 

навчання;
 індивідуалізація навчання: кожний учень спільно із викла-

дачем, а в деяких випадках і зі своїми товаришами створює 
індивідуальну програму навчання, спрямовану на конкретні 
освітні потреби та цілі навчання, що враховує досвід, рівень 
підготовки, психофізіологічні, когнітивні особливості кожного;

 системність навчання, що передбачає дотримання відповід-
ності цілей, змісту, форм, методів, засобів навчання й оці-
нювання результатів;

 контекстність навчання: навчання, з одного боку, сприяє до-
сягненню конкретних, життєво важливих для людини цілей, 
орієнтоване на виконання нею соціальних ролей або вдоско-
налення особистості, а з іншого — побудоване з урахуванням 
професійної, соціальної, побутової діяльності учнів і його про-
сторових, часових, професійних, побутових факторів (умов);

 актуалізація результатів навчання, що передбачає негайне 
застосування на практиці набутих знань, умінь, навичок, 
якостей;

 елективність навчання, що означає надання певної свободи 
під час вибору цілей, змісту, форм, методів, джерел, засобів, 
термінів, часу, місця навчання й оцінювання результатів;

 розвиток освітніх потреб: оцінювання результатів навчання 
здійснюють шляхом виявлення реального ступеня засвоєння 
навчального матеріалу та визначення того мінімуму, без за-
своєння якого неможливо досягти поставленої мети форму-
вання нових освітніх потреб, конкретизацію яких здійснюють 
після досягнення певної мети.
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Реалізацію вищезазначених вимог здійснюють через [61, 147, 
168, 215]:
 зміну ролі викладача у навчанні дорослих учнів. У тради-

ційному навчанні викладач, як правило, перебуває в позиції 
лектора-експерта (викладає навчальний матеріал, виносить 
фіксовані судження, відповідає на запитання тощо) й органі-
затора навчання (налагоджує взаємодію учнів). У вітагенній 
освіті (освіта, побудована з опертям на життєвий і професій-
ний досвід як важливе джерело навчання) викладач перебу-
ває на позиції фасилітатора (від англ. facilitate — сприяти, 
допомагати, полегшувати, просувати), тобто помічника — 
того, хто стимулює внутрішні потенції людини, її інтереси, 
сприяє просуванню особистості на шляху її власного пошу-
ку та зростання. Завданням фасилітатора є створення умов 
для виявлення ініціативи дорослих учнів, щоб вони були 
повноправними учасниками процесу пізнання. На практиці 
це означає, що активність викладача поступово зменшується 
і поступається активності учнів. Завдяки цьому досвід учня 
стає не менш важливим, ніж досвід викладача, який не дає 
готових знань, а спонукає до активної самостійної навчаль-
но-пізнавальної діяльності;

 використання засобів, форм і методів освіти дорослих, які на-
ближають процес пізнання до реальної діяльності людини, де 
вона сама приймає рішення й емоційно переживає результат.

Таким чином, умотивована пізнавальна діяльність педагога-
керівника буде успішною, якщо її побудовано на підставі єдності 
мотивів, практико-орієнтованих пізнавальних потреб та інтересів, 
самоаналізу й самоконтролю.

З огляду на особливості контингенту педагогічних працівни-
ків керівного складу, необхідність задоволення їхніх очікувань, 
запитів, потреб, а також із урахуванням основних положень 
андрагогічного підходу, під педагогічними умовами ефективної 
реалізації здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ розу-
мітимемо взаємопов’язаний і взаємодіючий комплекс педагогіч-
них заходів, спрямований на допомогу з подолання перешкод 
у власному зростанні, стимулювання індивідуальної активності 
керівника, розвиток особистісних мотивів удосконалення. Це 
передбачає наближення освітньо-пізнавальної роботи керівника 
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ЗНЗ до характеру професійної діяльності, що сприяє переходу 
керівника на вищий рівень здійснення управлінсько-педагогічної 
діяльності в цілому та здоров’язберігальної зокрема.

З огляду на вищезазначене уважаємо, що взаємопов’язаними 
умовами, які забезпечують ефективну реалізацію здоров’язбері-
гальної діяльності керівників загальноосвітніх навчальних за-
кладів, є:
 стимулювання керівників ЗНЗ до опанування технології здій-

снення здоров’язберігальної діяльності;
 проведення педагогічного моніторингу здоров’язберігальної 

діяльності керівника ЗНЗ.
Розглянемо їх детальніше.

1.2.1. Стимулювання керівників ЗНЗ до опанування 
технології здійснення здоров’язберігальної діяльності

Визначені суть і структура здоров’язберігальної діяльності 
керівника ЗНЗ (підрозділ 1.1) є підґрунтям для наукового об-
ґрунтування технології її здійснення.

Розглянемо трактування терміна «технологія».
Згідно з довідковою літературою поняття технології (від гр. 

techne — мистецтво, майстерність, уміння, ремесло і logos — сло-
во, наука) означає сукупність знань, відомостей про послідов ність 
окремих виробничих процесів і операцій [363; с. 804].

Технологічні підходи в педагогіці почали використовувати 
ще на початку 60-х років минулого століття, що було пов’язано 
з розроблянням наукових досліджень у галузі освітніх процесів, 
насамперед, у сфері педагогічної психології, дидактики, методи-
ки викладання навчальних дисциплін.

Проте на сьогодні термін «педагогічна технологія» не має 
загальноприйнятого визначення. Наведемо деякі поширені при-
клади трактування поняття «педагогічна технологія»:
 педагогічна технологія може бути представлена науковим, 

процесуально-описовим і процесуально-дієвим аспектами. Пе-
дагогічна технологія функціонує і як наука, що досліджує 
найраціональші шляхи навчання, і як система способів, прин-
ципів і регулятивів, використаних у навчанні, і як реальний 
процес навчання (Г. Селевко [326; с. 14–15]);

 педагогічна технологія — це система науково обґрунтованих 
дій і взаємодій елементів навчального процесу, здійснення
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яких гарантує досягнення поставлених цілей навчання (І. Про -
копенко, В. Євдокимов [301; с. 9]);

 педагогічна технологія — системна сукупність і порядок 
функціонування особистісних, інструментальних і методо-
логічних засобів, які використовують для досягнення педа-
гогічної мети (М. Кларин [168; с. 10]);

 педагогічна технологія — це систематичний метод плану-
вання, застосування, оцінювання всього процесу навчання 
та засвоєння знань шляхом обліку людських і технічних 
ресурсів і взаємодії між ними для досягнення найефектив-
нішої форми освіти (О. Пєхота [272; с. 22]).

Урахування вищенаведених означень педагогічної технології 
дозволяє зробити висновок, що технологія здійснення керівником 
ЗНЗ здоров’язберігальної діяльності має бути науковим описом 
моделі діяльності керівника, яка відбиває логіку, умови, зміст, 
форми, методи та результати її реалізації.

З опертям на наукові джерела [272, 296, 301, 326] у фун-
даменті розробляння технології здійснення здоров’язберігальної 
діяльності керівника ЗНЗ перебувають такі основні вимоги:
 системність — наявність логіки процесу, взаємозв’язку його 

окремих частин;

 цілеспрямованість — підпорядкованість усіх дій основній 
меті (теоретична та практична готовність керівника ЗНЗ 
до здоров’язберігальної діяльності);

 керованість — можливість діагностики досягнення цілей, фікса-
ція проміжних і підсумкових результатів; внесення в разі необ-
хідності корекції без порушення змісту технологічного процесу;

 оптимальність і результативність — вибір оптимальних за-
собів, методів, форм, прийомів, дій, операцій відповідно 
до основної мети; гарантія досягнення результатів. Резуль-
тативність технології визначено не лише після закінчення 
всього технологічного циклу, але й на проміжних етапах. 
У разі якщо реальний результат суттєво відрізняється від 
очікуваного, то правомірною є постановка питання про при-
датність такої технології;

 відтворюваність — можливість повторення та творчого від-
творення технології й її компонентів іншими суб’єктами 
за інших схожих умов.
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З опертям на загальнопедагогічні принципи (гуманізації, 
індивідуалізації, науковості, цілісності, зв’язку з життям, ак-
тивності в педагогічній діяльності тощо), наявні в педагогіці 
підходи до трактування педагогічної технології (В. Безпалько, 
В. Гузєєв, Т. Дмитренко, В. Євдокимов, І. Ісаєв, М. Кларін, 
О. Пєхота, І. Прокопенко, Г. Селевко, С. Сисоєва, В. Сластьонін, 
Н. Щуркова) [27, 168, 272, 284, 285, 301, 326, 407], до освіти 
дорослих (Т. Браже, Н. Вербицька, С. Вершловський, С. Змєєв, 
С. Королюк, Ю. Кулюткін, А. Лукашенко, Н. Протасова, В. Се-
миченко, Г. Сухобська) [41, 58, 59, 61, 147, 181, 197, 198, 215, 
302, 327, 356] з’ясовано, що технологія здійснення керівником 
ЗНЗ здоров’язберігальної діяльності є науково обґрунтованою 
моделлю діяльності щодо її проектування, організації та реалі-
зації, яку характеризують цілеспрямована, послідовна реалізація 
засобів, методів, форм, прийомів, дій, операцій, що дозволяє 
отримати стійкий (повторюваний за аналогічних умов) результат 
із одночасним забезпеченням сприятливих умов для всіх учас-
ників педагогічного процесу.

З опертям на вищепроведений аналіз психолого-педагогічних 
джерел, із урахуванням суті та структури здоров’язберігальної 
діяльності керівника ЗНЗ, а також досвіду роботи з педагога-
ми-керівниками ми виділили такі основні технологічні етапи 
здійснення здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ: орі-
єнтаційний, пізнавальний і діяльнісно-результативний.

Наприклад, провідним завданням орієнтаційного етапу 
є розвиток спрямування керівника ЗНЗ на здійснення здоров’я-
зберігальної діяльності, що зумовлено такими чинниками, як 
недостатня орієнтація деяких педагогів у діяльності здоров’я-
зберігального характеру, неповна сформованість настанов, по-
треб, за цікавленості керівників у реалізації завдань здоров’я збе -
реження.

Спонуканню особистісного прийняття керівником ЗНЗ необ-
хідності самозміни як особливого роду професійної діяльності, 
переведення зовнішніх стимулів у внутрішні мотиви, що є під-
ґрунтям і регулюють засвоєння знань та набуття вмінь здійснення 
здоров’язберігальної діяльності, сприяє змістово-якісне проведен-
ня всіх заходів (нарад, бесід, науково-практичних конференцій 
і семінарів, педагогічних читань, шкіл передового досвіду та пе-
дагогічної майстерності тощо), спрямованих на ознайомлення 
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з найважливішими проблемами розвитку здоров’я через освіту 
та досвідом у галузі здоров’язбереження; всебічне сприяння під-
вищенню кваліфікації керівника (моральне заохочення, матері-
альне стимулювання, надання методичного дня, можливостей 
стажування та безпосереднього професійно-педагогічного спілку-
вання тощо) з урахуванням його особистісних потреб, якостей, 
здібностей.

Пізнавальний етап орієнтовано на посилення гносеологічно-
го потенціалу керівника, тобто систематизацію й узагальнення 
професійно значущих знань і уявлень про управління процесами 
збереження людського здоров’я через освіту.

Як когнітивна основа та центральне ядро базису здоров’я-
зберігальної діяльності сформована система знань перетворюється 
на переконання й є керівництвом до усвідомлених практичних 
дій.

Діяльнісно-результативний етап становлять практичні дії 
щодо реалізації управлінського циклу здоров’язберігальної ді-
яльності.

З урахуванням основних функцій управлінської діяльності 
керівника ЗНЗ визначено такі дії керівника:
 планування, що вимагає аналізу реальних і потенційних мож-

ливостей закладу, його підрозділів, взаємозв’язків школи із 
соціальним середовищем та визначення на цій підставі цілей, 
узгодження основних і допоміжних завдань щодо збережен-
ня здоров’я суб’єктів педагогічного процесу; розробляння 
поточних і стратегічних планів оздоровчої роботи закладу; 
проектування здоров’язберігальних заходів, форм і методів, 
прогнозування наслідків їх застосування;

 забезпечення — координаційно-організаційне сприяння до-
сягненню поставлених цілей здоров’язбереження за заданих 
обмежень ресурсів (часових, фінансово-матеріальних, інфор-
маційних, людських тощо), що визначено такими основними 
параметрами: кадрове (підбір і розстановка кадрів відповідно 
до завдань здоров’язбереження, створення тимчасових творчих 
колективів, спеціальних служб і підрозділів, досягнення узго-
дженості їх роботи); матеріально-технічне (утримання будівлі, 
приміщень відповідно до санітарно-гігієнічних норм, нала-
годження системи харчування та медичного обслуговування 
учнів, оснащення фізкультурного залу необхідним спортивним 
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обладнанням та інвентарем тощо); навчально-методичне (гігіє-
нічно-доцільна організація освітнього процесу, навчання учнів 
основ здоров’я, фізично-оздоровче виховання та просвітницька 
робота зі школярами, спрямована на формування здорового 
способу життя, розробляння та впровадження освітніх засо-
бів, форм, методів оздоровчого спрямування) забезпечення;

 мотивація — позитивний вплив керівника на підлеглих, спо-
нукання педагогічного колективу та шкільних служб до ви-
рішення завдань збереження здоров’я учнів, що передбачає 
налагодження сприятливого психолого-емоційного клімату 
в закладі, вивчення й урахування поглядів, інтересів, спо-
дівань працівників, підтримання ініціативи та заохочення 
творчих пошуків педагогів щодо вдосконалення освітньо-
оздоровчої роботи;

 контроль оздоровчої роботи закладу як елемент зворотного 
зв’язку управлінських дій, виявлення ступеня відповідності 
результатів роботи прийнятим рішенням, внесення відпо-
відних коректив до раніше розроблених планів здоров’я-
збереження школярів.

Опанування керівниками ЗНЗ технології здійснення здоров’я-
зберігальної діяльності передбачає належний рівень інформацій-
ного супроводу роботи з ними, а саме:
 укомплектування законодавчих, нормативно-правових, ре-

комендаційних та інструктивних документів щодо загаль-
ної середньої освіти в Україні, знання яких необхідні всім 
педагогам-керівникам для планування та здійснення своєї 
професійної діяльності. Забезпечення керівників ЗНЗ цими 
матеріалами може здійснюватись через передплату інформа-
ційно-методичних збірників Міністерства освіти і науки Укра-
їни, а також укладання та видання РУО збірників основ них 
документів щодо середньої освіти;

 наявність періодичної педагогічної преси (газети, журнали 
тощо), психолого-педагогічної літератури, найновіших видань 
довідникової й енциклопедичної літератури тощо;

 узагальнення та поширення у сфері діяльності ЗНЗ передо-
вого педагогічного досвіду з проблем здоров’язбереження, 
зокрема, через створення банку відповідних даних, а також 
видання спеціальних брошур з цієї тематики.
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Успішність опанування технології здійснення здоров’я збері-
гальної діяльності вимагає проведення цільових постійних се-
мінарів-практикумів із використанням різних форм і методів, 
які максимально наближують процес пізнання до реальної про-
фесійної діяльності керівника ЗНЗ.

Удосконалення знань і вмінь педагогів-керівників вимагає 
також здійснення ними ЗНЗ самоосвітньої роботи.

Слід наголосити на тому, що самоосвіта керівників є най-
важливішим чинником успішності їхньої професійної діяльності 
в цілому та в галузі здоров’язбереження зокрема.

Це зумовлено насамперед тим, що в сучасному суспільстві по-
стійна самоосвіта, з одного боку, дедалі більше стає передумовою 
успіху в професійній діяльності, а з іншого (що особливо важли-
во) — вона захищає особистість від інтелектуального зубожіння. 
Зазначене безпосередньо стосується педагогічних кадрів: педагог, 
особливо керівник школи, має бути готовим до постійних змін, 
що вимагає від нього самоосвітньої роботи, спрямованої на по-
глиблення теоретичних знань і практичних умінь, удосконалення 
педагогічної майстерності.

Здатність до самоосвіти керівника ЗНЗ є запорукою того, що 
у школі буде максимально використовуватись творчий потенціал 
учителів. У свою чергу професійне й особистісне самовдоскона-
лення вчителів, їхнє постійне оновлення позитивно впливатиме 
на здоровий розвиток вихованців.

Вивчення праць науковців (А. Айзенберг, О. Безніско, В. Без-
рукова, О. Бурлука, І. Вертилецька, С. Гончаренко, М. Князева, 
А. Коджаспіров, Г. Коджаспірова, В. Лозова, О. Малихін, Л. На-
заренко, Г. Серіков й інші) [4, 19, 22, 43, 60, 68, 81, 85, 116, 170, 
171, 208, 226, 280, 325] доводить, що поняття «самоосвіта» трак-
тують у довідковій і психолого-педагогічній літературі по-різному.

Загалом під самоосвітою розуміють самостійну пізнавальну 
діяльність людини, спрямовану на досягнення певних особи стісно 
значущих цілей (задоволення загальнокультурних запитів, пі-
знавальних інтересів у будь-якій сфері діяльності, підвищення 
професійної кваліфікації) [116].

Водночас самоосвіта — це засіб самовиховання, оскільки 
сприяє виробленню цілеспрямованості, наполегливості задля до-
сягнення мети, внутрішньої організованості, працелюбності й ін-
ших моральних якостей [280].
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У контексті нашого дослідження під самоосвітою керівника 
ЗНЗ розуміємо самостійне, добровільне, самокероване, неперервне 
засвоєння сучасних оздоровчих освітніх ідей і підходів, оновлення 
та набуття нових знань і досвіду, що забезпечує його особистіс-
но-професійне зростання та сприяє підвищенню якості навчання 
та виховання школярів шляхом практичного вирішення завдань 
здоров’язбереження особистості через освіту.

Самоосвіта виконує низку функцій, які взаємодіють і допов-
нюють одна одну, а саме: адаптивна (дозволяє педагогові по-
стійно пристосовуватися до мінливого світу, нових умов профе-
сійної діяльності); компенсаторна й інформаційна (реалізуються 
у процесі здобуття професійних знань, умінь, навичок, у роз-
ширенні кругозору, засвоєнні нової інформації, у самостійному 
накопиченні знань); розвивальна (передбачає формування здат-
ності до активної та компетентної участі в перетворенні себе, 
своєї педагогічної діяльності, безперервне збагачення творчого 
потенціалу особистості).

До самоосвіти педагога висувають такі вимоги: систематич-
ність і послідовність самоосвіти, безперервний характер роботи, 
постійне ускладнення змісту та форм самоосвіти; зв’язок самоос-
віти із практичною діяльністю: результатом самоосвітньої роботи 
педагога має стати поліпшення якості викладання та вихован-
ня, розвитку учнів; взаємозв’язок наукових і методичних знань 
у самоосвітній праці педагога; обов’язкове розуміння педагогом 
цінності неперервної освіти, адекватна самооцінка й усвідомлення 
необхідності в самоосвіті; створення передумов, які спонукають 
педагога до самоосвітньої діяльності; комплексне вивчення пси-
холого-педагогічних і науково-методичних проблем; відповідність 
змісту самоосвіти інтересам і рівню підготовки педагога, тобто 
форми та методи самоосвіти мають бути підпорядковані особ-
ливостям і реальним можливостям особистості педагога, наяв-
ності в нього професійно значущих умінь і якостей; відкритість 
і об’єктивність оцінювання результатів самоосвітньої роботи; 
завершеність самоосвітньої роботи на кожному її етапі (участь 
у семінарах, педагогічних читаннях, конференціях тощо) [19, 
55, 68, 170, 171, 325].

Керівник, який орієнтований на професію і прагне до особи-
стісного, професійного вдосконалення та самоосвіти, обов’язково 
досягне високого рівня майстерності під час здійснення здоров’я-
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з берігальної діяльності. Для цього слід усвідомити та вирішити 
такі завдання: ураховувати зміни у професійному середовищі, 
які відбуваються під впливом процесів інформатизації, соціаль-
но-економічних реформ; постійно працювати над оновленням 
знань і удосконаленням умінь, які забезпечують здатність до екс-
периментального пошуку та засвоєння сучасних досягнень у га-
лузі здоров’язбереження школярів, творчий підхід до реалізації 
здоров’язберігальної діяльності; шукати шляхів й активно засто-
совувати методи самоосвіти, саморозвитку та самовдосконалення.

1.2.2. Проведення педагогічного моніторингу 
здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ

Термін «моніторинг» перекладається з латинської (monitor) 
та англійської (monitoring) мов як стеження, спостереження.

Проблему моніторингу в сучасній педагогічній літературі 
вивчають у таких напрямах: теоретичні засади моніторингу 
(О. Локшина, Т. Лукіна, В. Лунячек О. Ляшенко); управлін-
ня якістю освіти (С. Воровщиков, Д. Матрос, Н. Мельникова, 
Д. Полев, М. Поташник, Д. Татьянченко); удосконалення орга-
нізації освітнього процесу (Л. Мойсеєва); педагогічний моніто-
ринг освітнього процесу (А. Белкін, Н. Жукова); характеристика 
порівняльних моніторингових досліджень: TIMSS, PISA, PIRLS 
тощо (І. Іванюк); розвиток моніторингу в межах загальноосвітніх 
навчальних закладів (А. Вілохін, А. Ісаєва, В. Кальней, Г. Сіге-
єва, С. Шишов та інші) [219, 234, 247, 280, 298, 397].

Поняття «моніторинг» визначають по-різному, зокрема, як: 
систему контрольних і діагностичних заходів, які забезпечу-
ють контроль динаміки засвоєння учнями освітнього матеріалу 
та коригування цього процесу (В. Кальней, С. Шишов [397]); 
узагальнене, комплексне оцінювання ефективності функціону-
вання всієї системи освіти на підставі системного аналізу всіх 
факторів (Н. Локшина [247]).

У контексті дослідження ми поділяємо думку науковців 
(Д. Матрос, Н. Мельникова, Д. Полев), відповідно до якої мо-
ніторинг у педагогічній сфері розглядають як систему органі-
зації щодо збирання, збереження, опрацювання та подальшого 
поширення інформації про функціонування певної педагогічної 
системи, яка забезпечує безперервне відстеження її стану та про-
гнозування подальшого розвитку [234].
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Слід наголосити, що не можна ототожнювати моніторинг із 
такими поняттями, як діагностика або контроль, оскільки вони 
не є ідентичними.

Приміром, контроль виявляє ступінь відповідності перебігу 
педагогічного процесу та його результатів прийнятим управлін-
ським рішенням, тобто він лише констатує результати. На відмі-
ну від нього моніторинг органічно пов’язаний з усіма функціями 
управління. Він не тільки створює об’єктивну наукову базу для 
прийняття управлінського рішення, але й дозволяє встановити, 
як ці рішення впливають на певний процес, тобто дає можливість 
відстежити його стан у будь-який момент і здійснити поточне 
регулювання, прогнозування подальшого розвитку.

Щодо процедури діагностування, то вона забезпечує виокрем-
лення та вивчення ознак, які характеризують стан педагогічної 
системи для прогнозування можливих відхилень у її розвитку. 
Діагностика може проводитись одноразово на підставі неси-
стематизованих ознак і перебувати в такому випадку частиною 
моніторингового зрізу. Якщо діагностику проводити регулярно 
на підставі використання чіткої системи критеріїв і показни-
ків, що дозволяє виявити динаміку стану педагогічного явища 
та спрогнозувати його подальші зміни, розробити необхідні ко-
ригувальні заходи, то така діагностика стає моніторингом.

Із зосередженням уваги на педагогічному моніторингу на-
вчальних досягнень школярів, дослідники виділяють такі основ ні 
його функції [219, 234, 247, 280, 298, 397]:
 інформаційну — забезпечує збирання необхідної інформації 

про динаміку навчальних досягнень учнів, а також про різні 
аспекти організації та змісту навчального процесу;

 організаційну — спрямовану на активне залучення всіх учнів 
у навчально-виховну взаємодію для досягнення визначених 
освітніх цілей;

 контрольну — забезпечує відстеження педагогом проміжних 
результатів у досягненні цілей, здійсненні їх порівняння із 
запланованими;

 оцінювальну — вимагає проведення педагогом систематич-
ного якісного та кількісного оцінювання навчальних досяг-
нень учнів;

 аналітичну — виявляється в тому, що зібрану інформацію 
піддають всебічному аналізу, систематизації, узагальненню, 
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на підставі цього відбувається інтерпретування отриманих 
даних;

 мотиваційну — стимулює всіх учасників навчального про-
цесу до підвищення ефективності своєї діяльності, а також 
до особистісного саморозвитку;

 коригувальну — дозволяє з метою покращення педагогіч-
ної взаємодії вносити до неї необхідні корективи, позитивно 
впливати на зміни навчальних досягнень учнів;

 прогностичну — забезпечує передбачення педагогом майбут-
нього розвитку особистості учня, а на цій підставі — подаль-
шого розвитку педагогічної взаємодії.

Отже, проведення педагогічного моніторингу здоров’я збері-
гальної діяльності керівника ЗНЗ спрямоване на безперервне 
відстеження її перебігу, аналіз результатів у зв’язку зі шляхами 
та способами їх досягнення; виявлення тенденцій, динаміки ре-
зультатів і змін, уточнення цілей, програми коригування та про-
гнозування подальшого розвитку й удосконалення діяльності.

Інструментарієм педагогічного моніторингу є спостережен-
ня, бесіди з керівниками ЗНЗ, проведення анкетувань, тесту-
вань, аналіз продуктів діяльності та презентація керівниками 
відкритих звітних заходів тощо, що загалом сприяє набуттю 
професіоналізму управлінської діяльності та розвитку його про-
фесійно-особистісних якостей.

Важливим аспектом педагогічного моніторингу здоров’я збері-
гальної діяльності керівника ЗНЗ є його поступове переведення 
в самомоніторинг. Це передбачає опанування керівником педа-
гогічного інструментарію виявлення змін у самозростанні та са-
мовдосконаленні, насамперед, набуття здатності до рефлексії 
та саморефлексії, що пов’язано з адекватною самооцінкою та са-
моконтролем власної діяльності, готовністю знаходити та ви-
правляти допущені помилки і прорахунки, усувати перешкоди, 
що заважають ефективному здійсненню здоров’язберігальної ді-
яльності.

Реалізація педагогічного моніторингу потребує з’ясування 
основних критеріїв і показників ефективності організації 
здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ.

Слід зазначити, що поняття ефективності недостатньо роз-
роблене в психолого-педагогічній науці, тому різні дослідники 
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використовують різні критерії та показники ефективності, що 
зумовлено багатоаспектністю шляхів розв’язання цієї проблеми.

Наприклад, відповідно до психолого-педагогічної довідкової 
літератури ефективність освіти — «це оцінювальна категорія, 
що характеризує результати освітньої діяльності за критерієм 
їх відповідності поставленим цілям» [306; с. 496–497].

У наукових джерелах термін «ефективність діяльності» часто 
ототожнюють із поняттям продуктивності — «характеристика 
діяльності, що відображає співвідношення між корисністю до-
сягнутих за певний проміжок часу результатів і пов’язаними 
з цим витратами» [370; с. 183].

Із урахуванням вищезазначеного, під ефективністю органі-
зації здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ розуміти-
мемо характеристику, яка відбиває співвідношення між метою 
здоров’язберігальної діяльності та результатами, отриманими 
у процесі її здійснення.

Найважливішою передумовою визначення організації ефектив-
ності здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ є з’ясування 
відповідних критеріїв і показників зазначеної ефективності.

Питання визначення критеріїв і показників ефективності 
професійно-педагогічної діяльності проаналізовано в багатьох 
працях науковців (Л. Балашов, В. Беліков, Є. Бондаревська, 
В. Загвязінський, І. Ісаєв, С. Кульневич, В. Мазін, С. Пішун, 
В. Сластьонін, Н. Фетискін й інші) [38, 132, 199, 224, 281, 376].

При цьому поняття «критерій» (від гр. kriterion — засіб 
судження, мірило) тлумачать як «ознаку, на підставі якої від-
бувається оцінювання, визначення або класифікація чого-небудь; 
мірило оцінювання» [345; с. 654]; «мірило оцінювання, думки» 
[265; с. 307]; «ознаку, на підставі якої оцінюють яке-небудь 
явище, дію; ознака, взята за основу класифікації» [303; с. 163].

Термін «критерій» безпосередньо пов’язаний із поняттям «по-
казник», тобто узагальнена характеристика властивостей об’єкта 
або процесу. Показники можуть бути якісними, тобто такими, 
що фіксують наявність чи відсутність якої-небудь властивості, 
та кількісними, які фіксують міру вираження, розвиток вла-
стивості. Іноді під показниками розуміють якісні або кількісні 
характеристики сформованості певного критерію [224; с. 218].

У наукових джерелах критерії та показники розглядають як 
інструмент, що забезпечує можливість перевірки теоретичних 
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положень. При цьому вважають, що критерії та якісні показ-
ники дають суб’єктивну характеристику досліджуваному явищу, 
а кількісні показники — об’єктивну характеристику, оскільки 
дають змогу виміряти його. Внаслідок цього в дослідженні різ-
номанітних феноменів і явищ виділяють якісний і кількісний 
підходи.

Прихильники якісного підходу у вимірюванні явищ пропону-
ють користуватися так званими номінальними (категоріальними) 
змінними [151; с. 125]. Ці змінні можуть бути розглянуті лише 
в термінах належності до деяких, суттєво різних класів, при 
цьому неможливо визначити кількість явища або упорядкувати 
ці класи. Іншими словами, з позицій якісного підходу можна 
лише констатувати, що досліджені об’єкти відрізняються щодо 
термінів певної змінної.

Згідно з кількісним підходом характеристика явищ за якіс-
ними показниками недостатня, тому оцінювання має проводитись 
за кількісними показниками, які є порядковими або інтерваль-
ними змінними. Порядкові (ординальні) змінні дають можли-
вість упорядкувати досліджувані об’єкти, вказавши на ті, які 
більшою або меншою мірою наділені якістю, яка виражена цією 
змінною. При цьому порядкові змінні не дають змоги визначити, 
наскільки більше або наскільки менше виражена якість. На від-
міну від порядкових інтервальні змінні дають змогу не лише 
упорядкувати об’єкти вимірювання, але й чисельно виразити 
та порівняти різницю між ними [224; с. 219].

Зазначимо, що обидва підходи не взаємовиключні, адже ка-
тегорії кількості та якості діалектично пов’язані між собою і пе-
реходять одна в одну. Тому досліджені явища, пов’язані з ефек-
тивністю організації здоров’язберігальної діяльності керівників 
ЗНЗ, можуть бути описані як суто якісно, так і суто кількісно.

У психолого-педагогічних джерелах охарактеризовано певні 
вимоги, за якими можна опосередковано робити висновок про кри-
терії професійної компетентності керівника школи [51; с. 96]:
 вивчення професійної компетентності необхідно спрямовува-

ти на виявлення індивідуальних особливостей професійного 
зростання;

 оцінювання професійно-педагогічної компетентності про-
водять через порівняння отриманих результатів із пев-
ними нормами, середніми величинами, а також шляхом 
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зіставлення їх із результатами попередніх діагностувань з ме-
тою виявлення характеру просування в розвитку та профе-
сійному зростанні педагога;

 діагностика професійної компетентності необхідна не лише 
для виявлення актуального рівня, але й для визначення 
можливих індивідуальних шляхів удосконалення;

 вивчення професійної компетентності спирається на самоана-
ліз, самодіагностику результативності професійної діяльно-
сті керівників для створення мотивації самовдосконалення 
і професійного зростання;

 рівень професійної компетентності слід розглядати як змі-
стову характеристику діяльності педагога, а процес само-
вдосконалення, професійного зростання — як розвиток, зміну 
якісно своєрідних етапів діяльності.

На узагальнення розглянутого вище зазначимо, що у виділен-
ні критеріїв ефективності організації здоров’язберігальної діяльно-
сті керівників ЗНЗ необхідно виходити з таких базових положень:
 критерії ефективності мають бути тісно пов’язані з цілями 

здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ;
 критерії мають об’єктивно, повно й адекватно відбивати до-

сліджувані властивості та явища;
 сукупність критеріїв має відображати як процесуальний, так 

і результативний аспекти здоров’язберігальної діяльності ке-
рівників ЗНЗ;

 критерії як засіб оцінювання ефективності мають бути тісно 
пов’язані та відповідати суті й функціям здоров’язберігальної 
діяльності керівників ЗНЗ;

 кожен критерій має характеризувати сукупність показників, 
які підлягають спостереженню, а також вимірюванню, яке 
відбиває інтенсивність виявлення певної якісної ознаки.

З огляду на теоретично обґрунтовану суть і структуру 
здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ (мотиваційно-
ціннісної, когнітивної, процесуальної, рефлексивної), її функцій 
(планування, організації, мотивації або стимулювання, конт-
ролю), мети та завдань її удосконалення, необхідно виділити три 
групи критеріїв ефективності організації здоров’язберігальної 
діяльності керівників ЗНЗ — мотиваційно-ціннісну, когнітивну 
та процесуально-рефлексивну.
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Наприклад, несформованість першої складової призводить 
до діяльності на підставі нечітких орієнтирів, неусвідомлених 
цілей і перетворює цю діяльність на хаотичне виконання окре-
мих дій. Відсутність систематизованих знань, несформованість 
відповідних професійних умінь (несформованість другої та тре-
тьої складових) обумовлює діяльність керівника, яку характери-
зують невміння визначити стратегію і тактику своєї діяльності 
та діяльності закладу, яким керує педагог, специфіку учасників 
педагогічного процесу; спробами вирішувати нові завдання за до-
помогою способів, орієнтованих на високий рівень централізації 
та стабільності, на екстраполяцію попереднього досвіду на нову 
ситуацію. До того ж нерегульована діяльність, неадекватна само-
оцінка, відсутність орієнтації у своїх можливостях і здібностях 
(несформованість рефлексивних умінь) призводить до втрати мети 
діяльності та неусвідомлення способів її досягнення.

Отже, кваліфікована організація здоров’язберігальної діяль-
ності керівника ЗНЗ має містити всі три зазначені компоненти, 
а завдання підвищення кваліфікації педагогів-керівників поляга-
ють у наданні їм допомоги будувати свою діяльність на балансі, 
усвідомленні та реалізації цих трьох складових.

Охарактеризуємо виділені критерії ефективності організації 
здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ.

Мотиваційно-ціннісна група дозволяє оцінити важливі осо-
бистісно-професійні властивості керівника ЗНЗ. У цій групі ви-
ділено такі критерії, як сформованість стійкої мотивації само-
вдосконалення, що є рушійною силою підвищення рівня розвитку 
особистісно-професійно значущих якостей керівника ЗНЗ у ці-
лому та для здійснення здоров’язберігальної діяльності зокрема.

Когнітивна група відбиває посилення гносеологічного потенці-
алу особистості, зміни в рівні знань про основи здоров’язбереження 
особистості та його забезпечення у процесі навчання і виховання 
школярів.

Процесуально-рефлексивна група надає можливість оціни-
ти операційні властивості педагога, необхідні для здійснення 
здоров’язберігальної діяльності, та подана таким критерієм, як 
сформованість сукупності професійних умінь.

Для оцінювання рівня сформованості готовності педагогів 
до здійснення здоров’язберігальної діяльності необхідно визна-
чити показники. Якщо критерій, який характеризує отриманий 
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результат у визначеному часовому проміжку, має сукупність ви-
мірювачів, то показник і є конкретним вимірювачем критерію. 
Окрім цього, один критерій може мати декілька показників.

Для визначення конкретних показників зазвичай використо-
вують метод експертного оцінювання за допомогою коефіцієнта 
Спірмена, який знаходять за формулою [262; с. 91]:

,

де R
s
 — коефіцієнт кореляції рангів; D

2
I — квадрат різниці 

рангів; N — кількість показників, які порівнюють.
R

s
 перебуває в діапазоні від +1 до –1. Якщо R

s
 = –1, то це 

означає повну протилежність думок експертів; якщо R
s
 = +1, то 

це повний збіг думок експертів. Реальний ступінь збігу думок 
експертів відповідає коефіцієнту кореляції в діапазоні від 0,5 
до 0,9 [262].

Показник як складова критерію, за яким можна визначи-
ти наявність і рівень сформованості певної якості, дозволяє 
охарактеризувати:
 спектр мотивів, пов’язаних зі здійсненням здоров’язберігальної 

діяльності. Використання анкет, опитувань, створення ситу-
ацій вибору дозволяє з’ясувати такі мотиви, як:
— мотиви, що свідчать про сформоване професійно-педаго-

гічне спрямування (бажання працювати творчо, зацікав-
леність результатами своєї діяльності, потреба в самоак-
туалізації та самовдосконаленні, прагнення до підвищення 
педагогічної майстерності й професіоналізму як керівника);

— мотиви, що характеризують часткове професійно-педаго-
гічне спрямування (бажання досягти визнання та поваги, 
забезпечити стан впливу тощо);

— мотиви, які не містять професійно-педагогічного спряму-
вання (бажання покращити матеріальний стан, зміцнити 
своє становище тощо);

 характер мотивації (ставлення) педагогів до здійснення 
здоров’язберігальної діяльності, який може проводитись 
за методикою Л. Спіріна «Я на сходинці» [351], адаптова-
ною для дослідження, та дозволяє визначити такі ступені 
ставлення до питань здоров’язбереження особистості, як:
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— позитивний (повне усвідомлення значущості та цінності 
людського здоров’я і його збереження у процесі навчання 
й виховання);

— нейтральний (сприйняття важливості збереження здоров’я, 
але за умов конкретної ситуації);

— негативний (неусвідомлення значення здоров’язбереження 
особистості);

 характер пізнавального інтересу до розвитку здоров’язбері-
гальної діяльності, що може визначатися за методикою 
Г. Щукіної [406].

Серед параметрів рівнів пізнавального інтересу (спрямуван-
ня до об’єктів пізнання, стійкість, локалізованість і усвідомле-
ність), які виділяє Г. Щукіна, вважаємо за доцільне обрання 
для аналізу параметру «стійкість пізнавального інтересу», яку 
характеризують такі види:
 стійкий інтерес, який виникає тоді, коли внутрішня моти-

вація переважає, і педагог навчається з бажанням, навіть 
усупереч несприятливим зовнішнім чинникам. Цей рівень 
стійкості пізнавального інтересу становить єдине ціле з по-
требою в пізнанні, коли людина не лише може навчатися, 
а вже не може не навчатися.

 Стійкий інтерес спостерігається у педагогів, які усвідомлено 
ставляться до розвитку здоров’язберігальної діяльності, праг-
нуть до її вдосконалення, загалом орієнтовані на досягнен-
ня високих результатів професійно-педагогічної діяльності, 
на творчу роботу, розвиток педагогічної майстерності та про-
фесіоналізму;

 ситуативний інтерес, тобто інтерес, обмежений окремими 
міцними виявами, що є певними відповідями на якусь емо-
ційну ситуацію. Такий інтерес може швидко зникнути разом 
із ситуацією, що його викликала, він вимагає постійного 
підкріплення зовні, отримання нових вражень.

 У разі ситуативної мотивації спостерігають епізодичну заці-
кавленість керівника питаннями вдосконалення своєї діяльно-
сті, потребами не в розвитку здоров’язберігальної діяль ності 
в цілому, а лише її окремих складових;

 відсутність інтересу визначено явним або прихованим неба-
жанням педагога займатися діяльністю з розвитку здоров’я-
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зберігальної діяльності, індиферентним ставленням до влас-
ного вдосконалення, спробами та намаганнями уникнути 
роботи, спрямованої на професійне зростання; такому педа-
гогу необхідно постійне зовнішнє спонукання;

 сформованість професійних знань, показником чого може 
бути їх повнота, яка визначається кількістю засвоєних знань. 
Визначення цього показника можна здійснювати через спо-
стереження, анкетування, співбесіди.

 Окрім цього, для оцінювання знань можна використову-
вати спеціально розроблені дидактичні тести. Оцінювання 
якості виконання тесту здійснюють таким чином: за кожну 
правильну відповідь педагог отримує 1 бал, за неправильну 
відповідь — 0 балів. Після оцінювання якості виконання 
тесту загальну суму балів (таку, яка була б, якщо всі від-
повіді правильні) порівнюють із реально набраною кількістю 
балів;

 сформованість професійних умінь. Для визначення цього по-
казника можна використовувати різноманітні ситуації, що 
виникають під час здійснення здоров’язберігальної діяльності, 
взаємодії керівника з іншими учасниками педагогічного про-
цесу (учителями, дітьми, їхніми батьками, представниками 
вищих керівних структур тощо) та для розв’язання яких 
педагогу необхідні різноманітні вміння, що дозволяють ви-
рішувати конкретні професійні завдання.

До найважливіших умінь, необхідних для здійснення керів-
ником ЗНЗ здоров’язберігальної діяльності, ми віднесли:
 аналітико-проектувальні — аналіз можливостей закладу, 

його взаємозв’язків школи із соціальним середовищем на під-
ставі узагальнення та систематизації; виявлення самостійно-
сті, творчості під час визначення стратегічних і тактичних 
цілей, основних і допоміжних завдань зі збереження здоров’я 
суб’єктів педагогічного процесу, у проектуванні заходів і опе-
рацій, форм і методів здоров’язбереження; здатність перед-
бачати можливі наслідки та результати своєї діяльності;

 організаторсько-координаційні — уміння оптимально розпо-
діляти ресурси (часові, людські, інформаційні, матеріальні) 
та роботу інших, координувати та делегувати повноваження; 
здатність знаходити адекватні шляхи і приймати обґрунтовані 
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управлінські рішення із забезпечення навчально-виховного 
процесу оздоровчого характеру;

 мобілізаційно-регулювальні — налагодження сприятливих ко-
мунікаційних зв’язків і психолого-емоційного клімату за-
кладу, здатність до саморегулювання та позитивного впливу 
на підлеглих, а також вихованців, спонукання всіх учас-
ників педагогічного процесу до реалізації завдань здоров’я-
збереження;

 оцінно-рефлексивні — аналіз, самоаналіз, оцінювання, само-
оцінювання, рефлексія, саморефлексія та корекція результа-
тів роботи закладу та власних вчинків і дій для вдоскона-
лення своєї здоров’язберігальної діяльності.

З’ясування наявності та ступеня сформованості оцінно-реф-
лексивних умінь може здійснюватись за допомогою практичних 
завдань, які вимагають аналізу поведінки інших, власної по-
ведінки, використання методів оцінювання та самооцінювання, 
тобто самоаналізу. При цьому визначають, чи здійснює педагог 
аналіз і самоаналіз постійно, ситуативно або не здійснює його.

Отже, на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури, 
спостережень за педагогічно-професійною діяльністю керівни-
ків ЗНЗ, самооцінок педагогів і експертних оцінок визначено 
основ ні критерії (мотиваційно-ціннісні, когнітивні, процесуаль-
но-рефлексивні), кількісні та якісні показники, що відбивають 
зміни в готовності педагогів до здійснення здоров’язберігальної 
діяльності, а саме сформованість:
 позитивної мотивації самовдосконалення (позитивне ставлен-

ня до питань здоров’язбереження особистості, стійкий інтерес 
до розвитку здоров’язберігальної діяльності);

 знань про основи збереження здоров’я школярів у процесі 
навчання та виховання (їх повнота);

 сукупності професійних умінь (аналітико-проектувальних, 
організаторсько-координаційних, мобілізаційно-регулюваль-
них, оцінно-рефлексивних).

Залежно від прояву сукупності визначених критеріїв і показ-
ників, готовність керівника ЗНЗ до здійснення здоров’язберігальної 
діяльності визначає певний рівень розвитку. Зазначимо, що по-
няття «рівень» відображає діалектичний характер процесу роз-
витку певної якості.
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Із урахуванням результатів наукових досліджень (Н. Кузьміна, 
А. Маркова, В. Семиченко, А. Петровський В. Стрельникова й інші) 
[195, 228, 229, 329], особистого досвіду роботи та спостереження 
за діяльністю педагогів-керівників, ми виділили такі узагальнені 
рівні розвитку здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ:
 високий (продуктивний), якщо якість є стійкою рисою особисто-

сті, яскраво виражена, виявляється в усіх діях керівника ЗНЗ по-
стійно, ефективно, ґрунтується на знаннях вимог до професійної 
діяльності загалом і до здоров’язберігальної діяльності зокрема;

 достатній (середній), якщо якість є рисою людини, у діях 
виявляється широко, ефективно, але спостерігаються відхи-
лення, викликані неповним розвитком якості або недостатнім 
знанням вимог до здоров’язберігальної діяльності;

 низький, коли якість ще не стала рисою педагога, обмежено 
й неефективно виявляється в діях і вчинках керівника. Іно-
ді більш характерними є виявлення якості-антипода, навіть 
коли відомі вимоги до професійної діяльності.

Отже, стандартизовані характеристики визначених рівнів 
розвитку здоров’язберігальної діяльності керівників ЗНЗ визна-
чають таким чином:
 високий (продуктивний) рівень характеризують позитив-

не ставлення до питань здоров’язбереження особистості, 
стійкий інтерес до розвитку здоров’язберігальної діяльно-
сті, засвоєння сформованих повних професійних знань (про 
людину та її здоров’я, про основи розвитку здоров’я особи-
стості через освіту та засади управління закладом із пози-
ції здоров’язбереження) та вмінь (аналітико-проектувальних, 
організаторсько-координаційних, мобілізаційно-регулюваль-
них, оцінно-рефлексивних), що дозволяє самостійно та не-
стандартно підходити до прийняття обґрунтованих управ-
лінських рішень у галузі збереження здоров’я особистості, 
визначається прагненням до співробітництва та позитивним 
впливом на всіх учасників педагогічного процесу, усвідом-
ленням значущості та здійсненням рефлексивної діяльності;

 достатній (середній) рівень передбачає нейтральність 
ставлення до проблеми збереження здоров’я школярів, си-
туативність щодо виявлення інтересу до вдосконалення 
здоров’язберігальної діяльності, наявність професійних знань 
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реконструктивного характеру, які активно застосовують 
у процесі професійної діяльності; сформованість сукупності 
вмінь із наданням переваги діям за аналогією, копіюванню 
відомих способів роботи; володіння доцільними способами 
спілкування та налагодження комунікацій, але у взаємодії 
з іншими людьми керівник схильний до авторитарного стилю; 
здійснення аналізу, об’єктивного оцінювання своєї діяльності, 
корекція власних дій відбувається не завжди;

 низький (елементарний) рівень характеризують негативне 
ставлення до питань здоров’язбереження особистості, відсут-
ність інтересу до розвитку здоров’язберігальної діяльності; на-
явність управлінських знань репродуктивного характеру, вузь-
кість педагогічного світогляду; нерозвиненість професійних 
умінь, невміння імпровізувати, інтерпретувати; застосування 
методів роботи, що базуються переважно на життєвому досві-
ді; схильність до дотримання стереотипів в управлінській ді-
яльності в цілому та здоров’язберігальній діяльності зокрема.

Відзначимо також, що формами оцінювання результативно-
сті здійснення керівниками ЗНЗ здоров’язберігальної діяльності 
можуть бути також: атестація керівників ЗНЗ; вироблення реко-
мендацій щодо коригування підвищення кваліфікації педагогів-
керівників; експертиза управління освітнім процесом навчального 
закладу за різними чинниками, зокрема, комплексне оцінювання 
діяльності закладу в галузі здоров’язбереження школярів за та-
кими напрямами (від відповідності інфраструктури закладу сані-
тарно-гігієнічним нормам, забезпечення харчування та медичного 
обслуговування до організації освітнього процесу і запровадження 
здоров’язберігальних освітніх засобів, форм і методів).

Розгляд теоретичних основ, обґрунтування категоріальної 
системи дослідження, висвітлення проблеми здоров’язберігальної 
діяльності керівника ЗНЗ у психолого-педагогічних джерелах 
дозволяють зробити такі висновки.

1. Узагальнення наукової літератури в галузі педагогіки здоров’я, 
використання здоров’язберігальних технологій, теорії діяльно-
сті, зокрема педагогічної й управлінської, надало можливість 
розкрити здоров’язберігальну діяльність керівника ЗНЗ як 
невід’ємну складову його управлінсько-педагогічної діяльно-
сті, що забезпечує створення суттєвих обставин і чинників, 
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усвідомлену взаємодію адміністрації, педагогічного колек-
тиву, всіх структурних підрозділів закладу для реалізації 
освітніх цілей і цілей збереження здоров’я особистості, тобто 
для підготовки освічених і здорових випускників школи.
1.1. Здоров’язберігальна діяльність керівника ЗНЗ фокусує 

та синтезує такі структурні компоненти: мотиваційно-
ціннісний (відбиває інтереси, мотиви, цілі, переконан-
ня керівника ЗНЗ, які забезпечують усвідомлення зна-
чущості та ціннісне ставлення педагога до здійснення 
здоров’язберігальної діяльності); когнітивний (сукупність 
психолого-педагогічних та управлінських знань про осно-
ви розвитку здоров’я особистості через освіту і засади 
управління закладом з позиції здоров’язбереження); про-
цесуальний (сукупність професійних умінь, пов’язаних 
із управлінськими функціями, — плануванням, орга-
нізацією, стимулюванням і контролем); рефлексивний 
(самоаналіз, самооцінка та корекція результатів власної 
діяльності, здатність до самоосвіти і саморозвитку для 
ефективного здійснення здоров’язберігальної діяльності).

1.2. Організація здоров’язберігальної діяльності керівника 
ЗНЗ є сукупністю як зовнішніх (насамперед, з боку ви-
щих керівних структур, зокрема районного управління 
освіти), так і внутрішніх (самоорганізація) дій, спря-
мованих на її упорядкування та налагодження для під-
вищення ефективності професійної діяльності загалом.

2. На підставі теоретичного аналізу підходів до освіти дорослих 
(Т. Браже, Н. Вербицька, С. Вершловський, С. Змєєв, О. Іо-
нова, М. Кларин, С. Королюк, Ю. Кулюткін, А. Лукашенко, 
Н. Протасова, В. Семиченко, Г. Сухобська), власного досвіду 
науково обґрунтовано педагогічні умови ефективної організа-
ції здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ, а саме:
 стимулювання керівників ЗНЗ до опанування техноло-

гії здійснення здоров’язберігальної діяльності за такими 
основними етапами: орієнтаційним (розвиток спрямування 
керівника ЗНЗ на здійснення здоров’язберігальної діяль-
ності); пізнавальним (посилення гносеологічного потенці-
алу керівника); діяльнісно-результативним (практичні дії 
з реалізації управлінського циклу здоров’язберігальної ді-
яльності, її планування, забезпечення, мотивації та конт-
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ролю). Удосконалення знань і вмінь педагогів-керівників 
передбачає здійснення керівниками ЗНЗ самоосвітньої 
роботи, спрямованої на самостійне, добровільне, самоке-
роване, неперервне засвоєння сучасних оздоровчих освіт-
ніх ідей і підходів, оновлення та набуття нових знань 
і досвіду, що уможливлює вдосконалення професійних 
та особистісних якостей і вмінь, тим самим сприяє прак-
тичному вирішенню завдань здорового розвитку школярів 
через освіту;

 проведення педагогічного моніторингу здоров’язберігальної 
діяльності керівника ЗНЗ — безперервне відстеження її пе-
ребігу, аналіз результатів у зв’язку зі шляхами та способами 
їх досягнення; виявлення тенденцій, динаміки результатів 
і змін, уточнення цілей, програми коригування та прогно-
зування подальшого розвитку й удосконалення діяльності.

 Інструментарієм педагогічного моніторингу є спостереження, 
бесіди з керівниками ЗНЗ, проведення анкетувань, тестувань, 
аналіз продуктів діяльності та презентація відкритих звітних 
заходів тощо, що загалом сприяє набуттю професіоналізму 
управлінської діяльності та розвитку професійно-особистісних 
якостей керівника.

 Проведення педагогічного моніторингу здоров’язберігальної 
діяльності керівника ЗНЗ передбачає його поступове пере-
ведення на самомоніторинг, що вимагає опанування педа-
гогічного інструментарію виявлення змін у самозростанні 
та самовдо сконаленні, набутті здатності до рефлексії та са-
морефлексії.

3. Уточнено основні критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітив-
ний, процесуально-рефлексивний) і показники успішності 
організації здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ, 
а саме: позитивне ставлення до питань здоров’язбереження 
особистості, стійкий інтерес до розвитку здоров’язберігальної 
діяльності, повнота знань про людське здоров’я та шляхи його 
збереження у процесі навчання і виховання; сформованість 
аналітико-проектувальних, організаторсько-координаційних, 
мобілізаційно-регулювальних, оцінно-рефлексивних умінь.

 Залежно від прояву сукупності визначених показників готов-
ність керівника до здійснення здоров’язберігальної діяльно сті 
диференціюється за рівнями: високим, достатнім і низьким.
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Розділ 2

ОРГАНІЗАЦІЯ 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКІВ ЗНЗ

Що є здоров’язберігальною діяльністю керівника ЗНЗ?
Ми попросили відповісти на це запитання педагогів і керів-

ників. І ось які відповіді ми отримали:
 знання нормативних документів, законів, які регламентують 

діяльність ЗНЗ, зокрема в галузі здоров’язбереження;
 уміння висувати перед педагогічним колективом мету збере-

ження здоров’я школярів і мобілізовувати педагогів на до-
сягнення цієї мети;

 здатність керівника вирішувати виробничі та педагогічні пи-
тання без шкоди для здоров’я особистості;

 відповідність керівника професійно-педагогічним вимогам, 
які висувають до нього з боку керуючих органів;

 уміння застосовувати свої знання та вміння з основ здоров’я-
збереження в різних ситуаціях;

 високий рівень професійної кваліфікації, здатність скоорди-
нувати зусилля всього колективу ЗНЗ для розвитку здоров’я 
особистості через освіту;

 знання сучасних освітніх здоров’язберігальних підходів, умін-
ня їх застосовувати;

 уміння забезпечувати матеріально-технічну базу та керу-
вати навчально-виховним процесом із позиції здоров’я-
збереження;

 постійно тримати в полі зору всі ланки педагогічного про-
цесу, бачити всі аспекти життя закладу, його господарської 
й адміністративної діяльності;

 професійні знання, управлінські вміння, результативність 
діяльності, здатність до збереження злагоди в колективі;
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 демократичний стиль управління, лідерські якості, здатність 
привести колектив до успіху загалом та у галузі збереження 
здоров’я школярів зокрема;

 комплекс знань, умінь, навичок керівника ЗНЗ, його особи-
стий приклад ведення здорового способу життя.

Серед основних мотивів, які спонукають керівників до роз-
витку здоров’язберігальної діяльності, педагоги назвали досить 
широкий спектр спонукань, а саме:
 зацікавленість результатами своєї роботи (51,6 %);
 прагнення до підвищення педагогічної майстерності, удоско-

налення професіоналізму як керівника (51,6 %);
 потреба в самоактуалізації та самовдосконаленні (27,4 %);
 розвиток своїх можливостей і здібностей (30,6 %);
 бажання працювати творчо (33,9 %);
 покращення матеріального стану (29,0 %);
 досягнення визнання і поваги (32,3 %);
 зміцнення свого становища, забезпечення стану впливу 

(27,4 %).

Отже, більше половини керівників як спонукальні чинники 
розвитку здоров’язберігальної діяльності обрали групу мотивів, 
що безпосередньо пов’язані з професійною діяльністю (зацікав-
леність результатами своєї роботи, прагнення до підвищення 
педагогічної майстерності, удосконалення професіоналізму як 
керівника). Інші педагоги не мали відповідної мотивації для 
підвищення кваліфікації, що зумовлено, на нашу думку, пере-
оцінюванням з боку керівників свого рівня професійності.

Приблизно третина опитаних мотивувалася прагматичними 
чинниками (покращення матеріального стану, зміцнення свого 
становища, забезпечення стану впливу, досягнення визнання 
та поваги). Стільки ж респондентів до основного мотиваційного 
підґрунтя віднесли мотиви особистісного розвитку (бажання пра-
цювати творчо, потреба в самоактуалізації, самовдосконаленні, 
розвиток своїх можливостей і здібностей).

Нас також цікавило ставлення педагогів до підвищення 
кваліфікації шляхом самоосвіти. Серед основних причини, які 
перешкоджають самоосвіті, педагоги найчастіше відзначили 
надмірне навантаження і дефіцит часу, відсутність стимулів 
і відповідних умов.
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Отже, результати проведених опитувань свідчать про потребу 
керівників ЗНЗ у підвищенні кваліфікації з питань збереження 
здоров’я особистості у процесі навчання та виховання. Водночас 
зафіксовано завищену самооцінку готовності керівників до здій-
снення здоров’язберігальної діяльності, неповну усвідомленість 
і сформованість їхньої мотивації до фахового вдосконалення.

У науково-методичній роботі з керівниками ЗНЗ можна ви-
ділити такі її найважливіші аспекти:
 діагностичний — вивчення професійного рівня керівника 

ЗНЗ, його потреб, мотивації до підвищення рівня фахової 
майстерності;

 організаційний — налагодження системи управління та все-
бічне сприяння підвищенню кваліфікації керівниками ЗНЗ, 
змістовно й організаційно якісне проведення всіх заходів із 
підвищення кваліфікації керівного складу, а також створення 
необхідної матеріально-технічної бази;

 оцінно-аналітичний аспект — атестація керівників ЗНЗ, екс-
пертне оцінювання якості навчально-виховного процесу ЗНЗ 
(зокрема, контрольні зрізи навчальної успішності та рівня 
розвитку дітей), вироблення рекомендацій щодо коригування 
підвищення кваліфікації педагогів-керівників тощо.

Опанування керівниками ЗНЗ технології здійснення здоров’я-
зберігальної діяльності відбувалося за певними етапами, а саме: 
орієнтаційним, пізнавальним і діяльнісно-результативним.

Приміром, розвитку спрямування керівника ЗНЗ на здійснен-
ня здоров’язберігальної діяльності (орієнтаційний етап техно-
логії) сприяло:
 участь в інструктивно-методичних нарадах із проблем здо-

ров’я збереження, що передбачає оперативний обмін інформа-
цією й досвідом із визначеної конкретної педагогічної пробле-
ми та прийняття колегіального рішення щодо її розв’язання;

 вивчення стану та діяльності навчальних закладів із озна-
ченої проблеми;

 проведення постійних психолого-педагогічних семінарів, се-
мінарів-практикумів, творчих мобільних і динамічних груп, 
педагогічних читань, науково-практичних конференцій, ви-
ставок педагогічних ідей, педагогічної майстерності, конкур-
сів тощо.
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На особливу увагу заслуговує постійне поповнення й онов-
лення джерел педагогічно-управлінських знань і досвіду:
 законодавчі, нормативно-правові, рекомендаційні й інструк-

тивні документи щодо вітчизняної загальної освіти, реалізації 
нею оздоровчої функції загальної освіти;

 періодична педагогічна преса (газети, журнали тощо), найнові-
ші видання довідникової та енциклопедичної літератури, пси-
холого-педагогічна література, науково-методичні матеріали;

 електронна база даних, де було подано банки сучасного най-
кращого педагогічного досвіду, науково-методичних матеріа-
лів і брошур із проблем педагогіки здоров’я, анотованим ка-
талогом здоров’язберігальних освітніх технологій, матеріалів 
виставок-ярмарок, авторських програм, реєстр комп’ютерних 
програм і програмно-педагогічних засобів, базу даних творчих 
керівників, заступників директора, методистів.

Найважливішою ланкою самоосвітньої діяльності є складання 
керівником ЗНЗ індивідуальної програми самоосвіти, яка містить: 
перелік літератури, який заплановано опрацювати; визначені 
форми самоосвіти; термін завершення роботи; передбачувані ре-
зультати (підготовка доповіді, виступ на засіданні методичного 
об’єднання, опис досвіду роботи, оформлення результатів у ви-
гляді звітів тощо).

Широковідомо, що серед найскладніших проблем педагогіч-
ної діяльності є цілепокладання. Це зумовлено тим, що воно 
вимагає значних зусиль, чималої концентрації уваги. З іншого 
боку, постановка цілей складна і тим, що ця робота не може 
базуватися на певних стереотипах, тобто цілепокладання — 
це певною мірою творча діяльність.

Для опанування педагогами вмінь цілепокладання можна 
провести тренінг «Педагогічне цілепокладання», спрямований 
на формування здатності педагога структурувати педагогічну 
діяльність, виділяти мету, завдання, першорядні та другорядні 
чинники, а також на розвиток умінь самоуправління, самопла-
нування, самоорганізації [365].

Проведення тренінгу здійснюють за такими кроками.
Спочатку керівникам роз’яснювали, що таке цілепокладання. 

Вони мали усвідомити, що постановка цілей самовдосконален-
ня вимагає висловлення у вигляді чітких намірів їхніх явних 
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і прихованих потреб, інтересів, завдань, а також зорієнтувати 
їхні дії та вчинки на ці цілі та їх виконання.

Усвідомленню цілей самовдосконалення сприяло виконан-
ня різних завдань і вправ. Зокрема, педагогам було запропо-
новано виконати таке завдання, спрямоване на усвідомлення 
себе за допомогою проективного малюнка: намалювати себе 
кольоровими олівцями (фломастерами, фарбами) у сьогоден-
ні. На іншому аркуші намалювати, яким педагог бачить себе 
в майбутті. Відповісти на такі питання: що ви зобразили? Який 
ваш замисел? Які почуття у вас викликає малюнок? Який ви 
в сьогоденні? Яким хочете бути в майбутньому? Що для цього 
треба зробити? [227].

Обговорення малюнків проводили й у мікрогрупах (3–4 осо-
би), роботу яких очолювали педагоги-консультанти.

Потім мікрогрупі керівників ставили завдання скласти пере-
лік найважливіших проблем, які виникають в управлінсько-пе-
дагогічній діяльності. При цьому звертали увагу на те, що саме 
виявлення проблеми як невідповідності між бажаним (ідеальним) 
і реальним (наявним) станом становить технологічне підґрун-
тя цілепокладання, оскільки, якщо немає проблеми, то немає 
й мети [230; с. 373].

До переліку проблем було віднесено типові ускладнення, які 
найчастіше виникають у сфері забезпечення здоров’язбереження 
школярів ЗНЗ:
 визначення цілей і планування навчально-виховного процесу 

оздоровчого характеру;
 аналіз рівня розвитку педагогічного колективу та його здат-

ності до розв’язання проблеми збереження здоров’я школярів;
 управління проектуванням і впровадженням здоров’я збері-

галь них освітніх технологій;
 оцінювання доцільності реалізації конкретних здоров’я збері-

гальних освітніх технологій;
 розподіл обов’язків і відповідальності серед підлеглих;
 налагодження контролю за підлеглими;
 оцінювання роботи заступників і учителів;
 виявлення недоліків у системі управління закладом із по-

зиції здоров’язбереження учнів;
 підтримання сприятливого психологічного клімату в колек-

тиві;
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 запобігання та розв’язання конфліктів у педагогічному ко-
лективі;

 стимулювання продуктивної професійної діяльності учителів 
у галузі збереження здоров’я;

 організація ефективної науково-методичної оздоровчої робо-
ти закладу;

 керівництво діяльністю допоміжного персоналу;

 реалізація взаємодії закладу з батьками дітей для спільного 
вирішення завдань збереження здоров’я учнів;

 управління матеріально-технічним, фінансово-господарським 
забезпеченням закладу.

Можна запропонувати й окремий семінар для керівників 
шкіл, які бажають організувати здоров’язберігальну діяльність 
у навчальних закладах.

Проведення спецсемінару для керівників загальноосвітніх на-
вчальних закладів може здійснюватись за модульною програмою, 
що передбачає використання навчальних форм і методів, які до-
зволяють педагогові бути суб’єктом власного розвитку, сприяють 
удосконаленню його професійної компетентності.

Чималої уваги надавали проблемному спрямуванню семіна-
ру — таким питанням, як професійна компетентність, інноваційна 
діяльність, індивідуальний стиль діяльності керівника ЗНЗ тощо.

З урахуванням зарубіжного та вітчизняного досвіду здійснен-
ня освіти дорослих (Н. Вербицька, С. Вершловський, С. Змєєв, 
О. Іонова, М. Кларин, С. Королюк, В. Лозова, А. Лукашенко, 
В. Маралов та інші) [58, 61, 147, 157, 168, 181, 208, 215, 227] 
можна запропонувати аудиторні та позааудиторні (самостійні) 
методи навчання.

Наприклад, до аудиторних було віднесено, насамперед, ак-
тивні методи навчання, а саме:
 проблемні лекції та семінари, які передбачають аналіз явищ, 

процесів, науковий пошук істини, що вимагає створення 
викладачем проблемних ситуацій, які розв’язують спільно 
з учнями. Розв’язання проблем є ефективним засобом роз-
витку пізнавальної активності, самостійності, формування 
професійної компетентності педагога;

 тематичні сократичні дискусії — обговорення будь-якого 
питання, обмін думками між викладачем і слухачами,
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що сприяє формуванню інтелекту, здібності до практично-
го аналізу, ретельної аргументації своїх думок, прищеплює 
здатність слухати та поважати думки інших;

 інтелектуальна розминка — експрес-опитування, що актуалі-
зує знання, активізує обмін думок слухачів, дає можливість 
з’ясувати рівень підготовленості учнів до вирішення певних 
теоретичних і практичних завдань;

 «мозкова атака» — ефективний метод колективного обговорення, 
пошуку рішень, який спонукає учасників виявляти увагу, уяву 
і творчість шляхом вільного висловлення своїх думок, допома-
гає знаходити кілька рішень із конкретної теми, сприяє ство-
ренню навчальної атмосфери співробітництва та невимушеності;

 «круглий стіл» — проведення обговорення складних теоре-
тичних проблем і обміну досвідом за темою, що має неодноз-
начне тлумачення, а отже, вимагає аналізу, обґрунтування 
в різноманітних аспектах;

 педагогічні ігри, серед яких слід виділити:
— ділові ігри — «діалог на професійному рівні, в якому 

відбувається зіткнення різних думок, позицій, взаємна 
критика гіпотез, їх обґрунтування й утвердження, що 
сприяє появі нових знань і уявлень» [165; с. 71]. Ділові 
ігри надають можливість людині пережити себе в інколи 
незвичних ролях, поставити себе на місце іншої людини, 
відчути себе іншим, вийти за межі звичної поведінки;

— рольові ігри, де учасники не обговорюють ситуацію, а ро-
зігрують її; ролі розподіляють між окремими учасниками, 
а решта є активними спостерігачами (деякі учасники за-
лучаються до організації ігрового процесу або виконують 
ролі арбітрів, експертів, посередників);

— ситуаційно-рольові — відтворення в ігровій ситуації умов 
професійної діяльності;

— інтерактивні ігри — активний метод навчання, що базу-
ється на досвіді, отриманому в результаті спеціально ор-
ганізованої соціальної взаємодії учасників з метою зміни 
індивідуальної моделі поведінки [63]. Інтерактивна гра 
має чимало спільних рис із рольовою грою, проте є певні 
відмінності: в інтерактивній грі беруть участь усі (немає 
розподілу на гравців і спостерігачів); замість конкретних 
ролей гравцям дають лише інструкції до проведення гри;
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 аналіз конкретної (професійної або життєвої) ситуації та його 
різновиди — вирішення ситуаційних завдань, розбір інци-
дентів і конфліктів тощо. Ефективності використання методу 
аналізу ситуацій сприяє тісний зв’язок теорії з практикою 
із урахуванням досвіду учнів, тобто обговорення реальних 
ситуацій, які існують у професійній діяльності керівників 
ЗНЗ. Цінність цього методу полягає в тому, що він надає 
можливість педагогові опанувати професійні знання та вмін-
ня не шляхом пасивного прослуховування інформації, а через 
самостійне розв’язання проблем. Це сприяє розвитку твор-
чого мислення, створює підґрунтя для формування здатності 
підготовки й ухвалення ефективних управлінських рішень 
у складних ситуаціях професійної діяльності;

 соціально-психологічні тренінги, які сприяють розвитку профе-
сійної самосвідомості, професійному саморозвитку, опануван-
ню знань, умінь міжособистісної взаємодії, гнучкості реагуван-
ня на ситуацію, рефлексії та корекції поведінки особистості.

Важливо, що тренінги спрямовані на стимулювання не лише 
індивідуальної активності кожного учасника, але й активності 
групи, яка є своєрідним відбиттям проблем окремої особистості.

Здоров’язбереження школярів, що вимагає перетворення всі-
єї педагогічної системи в напрямі, який сприяє збереженню 
здоров’я дітей, має здійснюватись із дотриманням таких основ-
них принципів [113, 143, 146, 344]:
 організації особистісно зорієнтованого навчання з урахуван-

ням індивідуальних можливостей дитини;

 вибору оптимальних педагогічних технологій, навчальних 
програм із урахуванням віку, статі, соціального й екологіч-
ного середовища;

 діагностики рівня індивідуального здоров’я з урахуванням 
психосоматичних, конституціональних і соціально-духовних 
особливостей особистості;

 навчання методів самодіагностики, самооцінки, самоконтролю 
та самокорекції психосоматичного статусу організму на всіх 
етапах життя;

 організації системи рекреаційних, корекційних і реабілітацій-
них заходів із збереження здоров’я, створення комфортних 
умов для дітей «групи ризику»;
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 актуалізації індивідуальних потреб особистості та профорієн-
тації на основі знань власних можливостей і особливостей 
соматичного, психічного, соціального та духовного здоров’я;

 оптимізації соціально-гігієнічних умов життєдіяльності ді-
тей і педагогів.

Ми виокремили такі основні вимоги до використання освітніх 
здоров’язберігальних технологій як в організації навчально-ви-
ховного процесу, так і в засвоєнні учнями змісту освіти, а саме 
[156, 216, 218, 266, 291, 402]:
 урахування індивідуально-психологічних особливостей учнів, 

що передбачає наявність різних програм, підручників, дидак-
тичних матеріалів, які дозволяють індивідуалізувати процес 
навчання; постійний систематичний аналіз і оцінювання спо-
собів опрацювання учнями програмового матеріалу; створення 
на кожному занятті умов для вільного та самостійного ви-
бору видів діяльності, навчальних завдань, способів роботи;

 стимулювання вихованців до активного проживання й осмис-
лення знань, до діяльності творчого характеру через викори-
стання різноманітних форм занять, активних методів навчання 
(рольових і ділових ігор, діалогів, дискусій, тренінгів тощо);

 запобігання виникненню факторів ризику здоров’я учня (ін-
формаційні перевантаження, розумове стомлення) та забез-
печення адекватного відновлення його сил — організація 
навчального процесу на підставі врахування динаміки пра-
цездатності людини протягом дня, тижня, року; чергування 
періодів активності та розслаблення, зміни видів і форм на-
вчальної діяльності; залучення оздоровчого впливу рухової 
активності, естетично-практичної діяльності;

 сприяння задоволенню пізнавальних потреб, формуванню 
мотивації навчання, що передбачає створення ситуацій успі-
ху, схвалення навчальних досягнень учнів, порівняння учня 
не з іншими людьми, а із собою на підставі обраних еталонів 
і критеріїв самооцінки.

Було зроблено спільні висновки про те, що, по-перше, педа-
гогу необхідно виявляти особливу увагу до формування в учнів 
правил і норм здорового способу життя, дбайливого піклування 
про своє здоров’я та здоров’я оточення; по-друге, процес на-
вчання будь-якої дисципліни має бути невід’ємною частиною 



77Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу...

здоров’язбереження дитини; по-третє, здоров’язберігальні освітні 
технології мають охоплювати змістовий, операційно-процесуаль-
ний і аналітико-результативний структурні елементи навчально-
виховного процесу.

З огляду на це до здоров’язберігальних освітніх технологій 
слід віднести [148, 156, 202, 217, 278, 310, 344, 346, 349] такі:
 технологію проектування змісту освіти, що забезпечує відбір 

змісту навчання відповідно до індивідуально-психологічних 
особливостей учнів, створює умови для вільного та самостій-
ного вибору учнями навчальної діяльності;

 технологію раціональної організації навчального процесу, 
спрямовану на врахування динаміки працездатності людини, 
запобігання розумового стомлення і перевантаження, підви-
щення адаптаційних резервів організму особистості;

 технологію активізації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів, що стимулює емоційне проживання й осмислення 
знань, сприяє набуттю учнями особистісно значущих знань 
і досвіду;

 технологію формування сприятливого психологічного кліма-
ту, орієнтовану на толерантне ставлення до учнів, співпрацю 
з вихованцями, усвідомлення ними успішності навчання;

 технологію діагностики освітніх результатів за процесом 
їх досягнення.

Досить відомо, що визначне місце серед професійних власти-
востей педагога-керівника мають його здібності запобігати кон-
фліктам, розв’язувати їх справедливо, позитивно впливати 
на сторони конфлікту з метою зниження негативних наслідків 
конфліктного протистояння.

Ці аспекти професії керівника ЗНЗ особливої важливості на-
бувають у разі здійснення ним здоров’язберігальної діяльності: 
адже налагодження сприятливого психолого-емоційного середо-
вища в закладі — серед найважливіших передумов успішної 
реалізації завдань збереження здоров’я школярів.

Ефективною формою роботи з педагогами є вирішення пе-
дагогічних ситуацій. Наведемо приклади деяких педагогічних 
ситуацій.
 Педагог на закінчення заняття пропонує учням відкрити 

підручник на певній сторінці, прочитати текст і відповісти 
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на поставлені питання. Сформулюйте вимоги до учнів у різ-
них формах: у категоричній й ультимативній формі, що 
не припускає вияву учнем самостійності, та у формі непрямої 
вимоги, що виражає довіру або прохання до учнів.

 На занятті всі учні зосереджено працюють. Тільки один учень 
поводить себе так, що заважає всьому класу. Як правильно 
діяти педагогу в цьому разі?

 На кожне запитання педагога один учень постійно піднімає 
руку, але коли його запитують, відповідає неточно, необґрун-
товано. Як має діяти педагог, щоб скоригувати діяльність 
учня, досягти більш серйозного ставлення до справи та при 
цьому не образити дитину?

 На занятті один учень поставив питання педагогу, на яке 
він не зміг відповісти. Як доцільніше поводитися педагогу 
в такій ситуації?

 Педагог перевіряє домашнє завдання, яке було задано напе-
редодні. Виявляється, що учні домовилися між собою і ніхто 
його не зробив (адже всіх не покарають). Що робити педа-
гогу в такому разі?

 Учні записують у зошити текст, який диктує педагог. Троє 
учнів не працюють: у першого зламалася ручка, другий зади-
вився у вікно, а третій не хоче працювати, а на зауваження 
педагога відповідає: «Не хочу і не буду писати». Проаналі-
зуйте ситуацію, що відбувалася на занятті. Як має діяти 
педагог стосовно кожного учня?

 Між двома вчителями школи виник конфлікт на особистіс-
ному підґрунті. З’ясування відносин відбувається при учнях. 
Що необхідно зробити директору школи, щоб подолати су-
перечки між педагогами?

 У відповідь на критичне зауваження вчителя на адресу ке-
рівника ЗНЗ той, не попередивши педагога, прийшов на його 
урок. Після заняття у присутності учнів у досить зневажливій 
формі керівник висловив свої думки з приводу проведеного 
заняття. Що робити вчителю?

 Учитель скаржиться на керівника закладу, який надмірно 
та дріб’язково опікує своїх підлеглих, контролює кожний 
крок педагогів. При цьому керівник відкрито висловлює свої 
емоції, діє наступально, з постійною готовністю образити 
підлеглого. Що б ви порадили вчителю?
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 У вашій присутності та присутності школярів учитель ро-
бить зауваження матері свого вихованця, причому в досить 
грубій формі. Ваші дії?

 Один із батьків, який завжди допомагав школі як спонсор, 
у брутальній формі висловив учителю своє незадоволення 
тим, як поводяться з його дитиною. Що має робити керів-
ник ЗНЗ?

Важливого значення під час розв’язання педагогічних ситу-
ацій надано створенню ситуації успіху, на що спрямовано такі 
прийоми [407; с. 120]:
 зняття страху («Нічого страшного, як що не вийде, ми 

тоді...»);

 авансування («У вас, звичайно, вийде, адже ви...»);

 прихована інструкція («Ви ж пам’ятаєте, що...» або «Тут 
головне — щоб...»);

 персональна виключність («Саме у вас має вийти, оскіль-
ки...»);

 висока мотивація («Нам це так потрібно...» або «Для вас це 
так важливо...»);

 педагогічне навіювання («Починайте ж!»);

 високе оцінювання отриманого результату («Це вийшло дуже 
добре!»).

Неабияке значення має самостійна робота педагогів. Основ-
ними напрямами самостійної роботи можуть бути:
 опрацювання наукових джерел і підготовка до занять;

 вирішення педагогічних завдань, поставлених до кожного 
заняття;

 отримання індивідуальних консультацій, спрямованих на до-
помогу педагогам розібратися у питаннях, які їх цікавлять, 
а також у виконанні індивідуальних вправ, спрямованих 
на самоуправління психічними станами розумової, емоційної 
та вольової сфер;

 написання рефератів, підготовка доповідей на практичні за-
няття, «круглі столи», конференції тощо;

 участь у роботі ярмарків педагогічних ідей, педагогічних 
майстерень;

 стажування.



80 О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь

Керівникові важливо мати об’єктивну інформацію про стан 
і функціонування ЗНЗ із проблем здоров’язбереження.

Можна запропонувати комплексне оцінювання діяльності 
закладів у галузі здоров’язбереження школярів за такими на-
прямами:
 здоров’язберігальна інфраструктура закладу (стан та утриман-

ня будівель і приміщень школи відповідно до санітарно-гігі-
єнічних нормативів; оснащення кабінетів, спортивного залу, 
спортмайданчиків необхідним обладнанням та інвентарем; на-
явність і оснащення медичного кабінету, шкільної їдальні; 
організація якісного харчування; кваліфікований склад фа-
хівців, які працюють із вихованцями, — медичні працівни-
ки, учителі фізичної культури, психологи, логопеди тощо);

 раціональна організація освітнього процесу (дотримання гі-
гієнічних норм і вимог до організації й обсягу навчального 
та позанавчального навантаження школярів на всіх етапах 
навчання; використання методів і методик навчання, аде-
кватних віковим можливостям й особливостям учнів; запро-
вадження будь-яких інновацій в освітній процес лише під 
контролем фахівців; сурове дотримання всіх вимог до ви-
користання технічних засобів у навчанні; раціональна орга-
нізація уроків фізичної культури і занять активно-рухового 
характеру в початковій школі; індивідуалізація навчання, 
робота за індивідуальними програмами у старших класах);

 організація фізкультурно-оздоровчої роботи (повноцінна 
й ефективна робота з учнями всіх груп здоров’я, в тому 
числі організація занять із учнями, яких віднесено за ста-
ном здоров’я до спеціальної медичної групи; організація 
груп коригувальної гімнастики; організація години активних 
рухів у початковій школі; організація динамічних перерв, 
фізкультхвилинок на уроках і фізкультпауз під час підготов-
ки домашніх завдань у групах продовженого дня; створення 
умов й організація спортивних секцій; регулярне проведення 
спортивно-оздоровчих заходів);

 просвітницько-виховна робота з учнями, спрямована на фор-
мування цінності здоров’я та здорового способу життя (упро-
вадження освітніх програм, спрямованих на формування цін-
ності здоров’я та здорового способу життя; лекції, бесіди, 
консультації з проблем збереження та зміцнення здоров’я, 
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профілактики шкідливих звичок; проведення днів здоров’я, 
конкурсів, свят; створення громадської ради здоров’я);

 організація системи просвітницької та методичної роботи 
з педагогами, фахівцями та батьками (лекції, семінари, кон-
сультації, курси з різних питань становлення та розвитку 
дитини, її здоров’я, факторів, що позитивно чи негатив-
но впливають на здоров’я, тощо; отримання необхідної на-
уково-методичної літератури; залучення педагогів і батьків 
до спільної роботи з проведення спортивних змагань, днів 
здоров’я, занять із профілактики шкідливих звичок тощо);

 медична профілактика та динамічне спостереження за ста-
ном здоров’я (використання рекомендованих і затверджених 
методів профілактики захворювань, які не потребують по-
стійного нагляду лікаря; регулярний аналіз та обговорення 
на педрадах даних про стан здоров’я школярів, доступність 
відомостей для кожного педагога; регулярний аналіз резуль-
татів динамічних спостережень за станом здоров’я та їх об-
говорення з педагогами, батьками, ведення карти здоров’я 
класу, школи; створення системи комплексної педагогічної, 
психологічної та соціальної допомоги дітям із шкільними 
проблемами; залучення медичних працівників до реалізації 
всіх компонентів роботи зі збереження та зміцнення здоров’я 
школярів, просвіти педагогів і батьків).

Останнім часом набуло поширення моделювання особливих 
навчальних закладів — шкіл сприяння здоров’ю.

Найбільше уваги керівники таких ЗНЗ концентрують на ство-
ренні умов для збереження та зміцнення здоров’я школярів 
за рахунок формування оздоровчого середовища навчального за-
кладу — фізично-предметного, психолого-комунікативного, на-
вчально-виховного.

Комплекс медико-профілактичних, психолого-педагогічних 
заходів, спрямованих на формування культури здоров’я педагогів 
та учнів, пропаганду здорового способу життя, реалізують у річ-
них, перспективно-тематичних, методичних планах, інтегрованих 
шкільних курсах навчальних предметів тощо.

Зупинимося на цьому детальніше.
З метою формування фізично-предметного оздоровчого середо-

вища у ЗНЗ здійснюють заходи, спрямовані на утримання будівель 
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і приміщень відповідно до санітарно-гігієнічних норм, забезпе-
чення системи харчування, медичного обслуговування та спо-
стереження за станом здоров’я учнів, оснащення фізкультурного 
залу необхідним спортивним обладнанням та інвентарем тощо.

Приміром, постійно відбуваються: контроль за чистотою клас-
них кімнат, температурним режимом, штучним освітленням; 
озеленення приміщення школи та класів; забезпечення відпо-
відності шкільних меблів нормативним вимогам; дотримання 
нормативних вимог до поліграфічної продукції для учнів.

У загальноосвітніх закладах створюють належні умови для 
перебування дітей. Наприклад, протягом навчального року про-
водять моніторинг температури й освітлення приміщень (освіт-
леність на робочих місцях відповідає санітарним нормативам), 
оновлюють учнівські меблі та спортивне обладнання. У рекреа-
ціях установлюють тенісні столи для використання на перервах.

У ЗНЗ мають бути архітектурно доступні умови для дітей 
з особливими потребами, а саме: з руховими обмеженнями (ліфт, 
пандус, підйомник і спеціальний санвузол для дітей із руховими 
обмеженнями); тренінгові кабінети «Основ здоров’я» з фітобаром; 
кабінети психологічного розвантаження.

Окрім цього, має бути організоване відвідування учнями по-
чаткової школи басейну. Навчальні кабінети початкової школи 
мають бути забезпечені новими сучасними меблями, які дозво-
ляють під час роботи в групах, парах, на інтерактивних уроках 
змінювати розташування меблів, що сприяє зменшенню наванта-
ження на зір. В окремих ЗНЗ використовують аерофітомодулі, 
що сприяє очищенню й оздоровленню повітря в класних кімна-
тах; оформлено зимові сади; обладнано тренажерами спортивні 
майданчики; установлено гімнастичні комплекси тощо.

Під особливим контролем має бути організація гарячого хар-
чування учнів, вітамінізація, питний режим.

Відповідно до вимог Всеукраїнського фізкультурно-оздоровчого 
комплексу тестування школярів «Крок до здоров’я» щороку в усіх 
ЗНЗ проводять моніторинг рівня фізичного здоров’я школярів.

Під пильною увагою адміністрацій ЗНЗ перебувають питання 
створення оздоровчого навчально-виховного середовища (навчання 
основ здоров’я та формування здорового способу життя, організація 
раціонального режиму дня та навчального навантаження, створення 
умов для отримання учнями достатньої фізичної активності тощо).
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Поширеною формою здійснення педагогічного супроводу 
здоров’язберігальної діяльності школи сприяння здоров’ю є ре-
алізація освітніх програм із формування здорового способу 
життя.

Кабінети з основ здоров’я мають бути оснащені комп’ютерною, 
відео- й аудіотехнікою. В них можуть бути зібрані та системати-
зовані відеотеки, матеріали щодо формування здорового спосо-
бу життя та корисних звичок, оформлено тематичні картотеки, 
упорядковані відповідно до розділів програми наочні посібники 
та роздатковий матеріал, створені тематичні куточки з основ 
безпеки життєдіяльності.

Упровадження просвітницьких програм із формування пози-
тивної мотивації на здоровий спосіб життя, забезпечення спеціа-
лістами з викладання предметів за методикою розвитку життєвих 
навичок, проведення тренінгів — необхідна умова ефективної 
реалізації шкільної моделі школи сприяння здоров’ю.

До змісту предметів базового циклу входять інформаційні 
компоненти, пов’язані зі здоров’ям і здоровим способом життя, 
які реалізують під час уроків.

За рахунок годин варіативної частини робочих навчальних 
планів у школах здоров’я проводять заняття факультативів, спец-
курсів, курсів за вибором, гуртків оздоровчого спрямування.

У ЗНЗ можуть бути організовані також:
 тематичні години, години спілкування, класні години: «Ко-

рисна їжа — здорова дитина», «Гаряче харчування — запо-
рука нашого здоров’я», «Я обираю здоровий спосіб життя», 
«Смачного!», «Аспекти здорового харчування», «Секрети 
здоров’я», «Гігієна в їдальні», «Правила поведінки в їдаль-
ні», «Цікаво про корисне», «Звідки беруться хвороби»;

 акції «Молодь обирає здоровий спосіб життя», «Доктор Ай-
болить»;

 конкурси малюнків: «Я обираю здоровий спосіб життя», «Здо-
рова та корисна їжа»;

 валеологічний брейн-ринг «Бережи себе»;
 диспут «Шкідливі звички чи життя у своє задоволення?»;
 Всесвітній день здоров’я, тиждень безпеки життєдіяльно-

сті «Бережи здоров’я з молоду», тиждень здоров’я «Здоро-
вим — будь!»;

 екскурсії.
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У школах здоров’я працюють прес-центри дитячих органі-
зацій учнівського самоврядування з пропаганди здорового спо-
собу життя.

Вважливим елементом є щоденні ранкові гімнастики та гім-
настики для зору на уроках.

Компенсація недостатньої рухової активності учнів у школах 
відбувається традиційно за рахунок організації динамічних пауз, 
фізкультхвилинок із музичним супроводом, валеохвилинок, про-
ведення на перервах рухливих ігор у рекреаціях молодшої школи.

У позаурочний час у спортивних залах ЗНЗ проводять за-
няття в секціях за різними видами спорту. Для дітей із пору-
шеннями стану здоров’я працюють спортивно-оздоровчі гуртки 
та секції з різних видів спорту.

Улітку працюють табори відпочинку з денним перебуванням.
Чималий обсяг роботи спрямовано на налагодження психо-

лого-діагностичної служби та забезпечення позитивного психо-
лого-емоційного клімату в закладах (психолого-комунікативне 
оздоровче середовище).

Наприклад, працівники психологічної служби з метою під-
вищення рівня поінформованості школярів і посилення компе-
тентності педагогів мають організовувати профілактичну роботу 
в закладах освіти щодо запобігання торгівлі людьми, комерційній 
сексуальній експлуатації дітей і насиллю над дітьми, безпеки дітей 
у Інтернеті. Практичні психологи та соціальні педагоги у ЗНЗ упро-
ваджують програму сприяння просвітницькій роботі «Рівний — 
рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя.

Із метою посилення факторів захисту в підлітковому віці, 
попередження раннього вживання психоактивних речовин під-
літком, поліпшення відносин між батьками та дітьми, уміння 
спілкуватися і розв’язувати проблеми, забезпечення свідомої 
дисципліни та підпорядкування сімейним правилам може впро-
ваджуватись інформаційно-освітня антиалкогольна програма «Сі-
мейна розмова».

У деяких ЗНЗ працюють шкільні осередки порозуміння 
«Шкільна медіація».

Суттєвим напрямом діяльності є робота з батьками: батьків-
ські збори, на яких розглядають такі питання: «Профілактика 
шкідливих звичок», «Здоровий спосіб життя», «Прищеплення 
гігієнічних навичок дітям», «Спортивна родина», «Особливості 
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розвитку підлітків», «Екологічне виховання», «Правильне хар-
чування — запорука здоров’я».

Практичні психологи ЗНЗ здійснюють психодіагностичну 
роботу щодо вивчення сформованості в учнів 10-х класів понят-
тя «здоров’я» за методикою «Визначення внутрішньої картини 
здоров’я» за напрямами: структурно-динамічні компоненти внут-
рішньої картини здоров’я; функціональне значення внутрішньої 
картини здоров’я; змістовні компоненти внутрішньої картини 
здоров’я; структурні компоненти внутрішньої картини здоров’я.

З метою встановлення рівня соціальної адаптації, психічного 
здоров’я школярів психологи та соціальні педагоги шкіл сприян-
ня здоров’ю проводять діагностично-корекційну роботу: надають 
консультативну допомогу дітям, їхнім батькам із питань вікових 
індивідуальних особливостей, забезпечують медичну, соціальну 
та психологічну підтримку.

Таким чином, основними структурними компонентами 
здоров’язберігальної діяльності керівника ЗНЗ є: мотиваційно-
ціннісний (усвідомлення значущості та ціннісне ставлення педа-
гога до здоров’язберігальної діяльності); когнітивний (сукупність 
знань про основи розвитку здоров’я особистості через освіту 
та засади управління закладом із позиції здоров’язбереження); 
процесуальний (сукупність професійних умінь, пов’язаних 
із реалізацією управлінських функцій під час здійснення 
здоров’язберігальної діяльності); рефлексивний (самооцінка, са-
морефлексія та корекція результатів власної діяльності, здатність 
до самоосвіти та саморозвитку).

Технологія здійснення керівниками ЗНЗ здоров’язберігальної 
діяльності передбачає: а) розвиток спрямування керівника ЗНЗ 
на реалізацію здоров’язберігальної діяльності, чому сприяло озна-
йомлення із найважливішими проблемами та досвідом розвитку 
здоров’я через освіту і всебічне сприяння підвищенню кваліфіка-
ції педагога з урахуванням його особистісних потреб та інтере-
сів; б) посилення гносеологічного потенціалу керівника (систе-
матизація й узагальнення професійно значущих знань і уявлень 
про основи людського здоров’я та управління його збереженням 
у процесі освіти); в) практичні дії з планування, забезпечення, 
мотивації та контролю здоров’язбереження школярів, що вима-
гає удосконалення сукупності вмінь, пов’язаних із реалізацією 
управлінських функцій, та передбачає використання активних 
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форм і методів (тематичних дискусій, круглих столів, тренін-
гів, ділових ігор, розв’язання педагогічних ситуацій, виконання 
вправ на самоконтроль і саморегуляцію психічного стану тощо) 
освіти та самоосвітню роботу.

Проведенню педагогічного моніторингу здоров’язберігальної 
діяльності керівника ЗНЗ сприяє застосування комплексу методів 
дослідження (спостереження, анкетування, психолого-педагогічна 
діагностика і самодіагностика, тестування тощо), самомоніторинг, 
самооцінка й експертне оцінювання функціонування ЗНЗ у різ-
них напрямах збереження здоров’я школярів.

Основними критеріями ефективності організації здоров’я-
зберігальної діяльності керівника ЗНЗ є мотиваційно-ціннісний, 
когнітивний, процесуально-рефлексивний, а показниками — по-
зитивне ставлення до питань здоров’язбереження особистості, 
стійкий інтерес до розвитку здоров’язберігальної діяльності; пов-
нота знань про людське здоров’я та шляхи його збереження 
у процесі навчання та виховання; сформованість аналітико-про-
ектувальних, організаторсько-координаційних, мобілізаційно-ре-
гулювальних, оцінно-рефлексивних умінь.
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Додатки

ДОДАТОК А

Критерії та показники сформованості професійної 
компетентності керівника ЗНЗ [51]

Рівні та показники

високий достатній задовільний

Потребнісно-мотиваційна сфера

Інтровертна (внутріш-
ня) й екстравертна 
(зовнішня) мотивації 
збігаються. Взаємодо-
повнення комплексу 
мотиваційних диспо-
зицій, безпосередньо 
пов’язаного зі змі-
стом управлінської ді-
яльності, мотивацією 
професійного само-
вдосконалення та про-
фесійного зростання, 
а також соціальної 
важливості управлін-
ської діяльності

Переважання інтро-
вертної (внутрішньої) 
мотивації, комплексу 
мотиваційних диспо-
зицій, безпосередньо 
пов’язаних із цілями 
та завданнями управ-
лінської діяльності. 
Мотиви особистісного 
розвитку і соціальної 
важливості усвідомлю-
ються недостатньо

Переважання екстра-
вертної (зовнішньої) 
мотивації, комплексу 
мотиваційних диспози-
цій, пов’язаних із со-
ціальною важливістю 
управлінської діяль-
ності та зовнішньою 
її привабливістю. Ін-
тровертна (внутріш-
ня) мотивація безпо-
середньо пов’язана зі 
змістом управлінської 
діяльності, усвідомлю-
ється на вербальному 
рівні, вона не є части-
ною самосвідомості 
й основою професійної 
діяльності

Операційно-технічна сфера

Чітке усвідомлення 
процесів, які відбува-
ються у школі, особли-
востей їхніх учасників, 
взаємозв’язків школи 
та соціального середо-
вища.

Володіння сукупністю 
основних управлін-
ських функцій першо-
го та другого рівнів 
управління школою. 
Однак пріоритет нада-
но функціям другого 
рівня управління,

Відсутність система-
тизованих знань про 
специфіку управління 
школою в сучасній со-
ціально-економічній 
ситуації та, як наслі-
док, невміння визначи-
ти стратегію розвитку.
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Рівні та показники

високий достатній задовільний

Уміння застосовувати 
ці знання під час ре-
алізації функцій пер-
шого та другого рівнів 
управління школою, 
створення мов успіш-
ного управління на ін-
ших його рівнях

а на першому рівні — 
контролю, що забезпе-
чує динамічний, гнуч-
кий його характер 
і своєчасний вплив 
на суб’єкти управлін-
ня та корекцію їхньої 
діяльності

Способи вирішувати 
нові завдання за допо-
могою технологій, орі-
єнтованих на високий 
рівень централізації 
і стабільності, екстра-
полювати попередній 
досвід на нову ситуа-
цію

Рефлексивно-оцінна сфера

Підвищення профе-
сійної компетентності 
на підставі професій-
ної рефлексії. Високий 
рівень орієнтування 
у своїх можливостях 
і здібностях, уміння 
самооцінювати в різ-
номанітних управ-
лінських ситуаціях. 
Уміння співвідносити 
вимоги управлінської 
діяльності в ситуації 
високої нестабільно-
сті (політичної, еко-
номічної, ідеологічної) 
зі своїми індивіду-
альними особливостя-
ми. Чітке виділення 
об’єктів управлінської 
рефлексії

Епізодичні спроби 
усвідомити власну 
систему управлінських 
поглядів на підставі 
рефлексивного підходу 
до власної діяльності. 
Середній рівень орієн-
тування у своїх мож-
ливостях і здібностях. 
Адекватна, але не зав-
жди стійка самооцін-
ка. Нечітке виділення 
об’єктів управлінської 
рефлексії

Підвищення професій-
ної компетентності пе-
реважно методом спроб 
і помилок. Невміння 
виділити об’єкти реф-
лексивного процесу. 
Відсутність орієнту-
вання в своїх можли-
востях і здібностях. 
Самооцінка переваги 
занижена і нестійка

ДОДАТОК Б

Анкетування керівників ЗНЗ

Анкета «Здоров’язберігальна діяльність керівника ЗНЗ»
Шановні колеги! Просимо вас відповісти на запитання 

анкети. Якщо до запитання подано варіанти відповідей, під-
кресліть ті з них, які найбільше відбивають вашу думку. 
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Відповіді на запитання анкети використовуватимуться лише 
з науковою метою. Своє прізвище можна не вказувати. Необ-
хідні тільки щирі відповіді, які, сподіваємось, допоможуть 
удосконалити навчально-виховний процес у загальноосвітніх 
навчальних закладах.

1. Чи погоджуєтесь ви із твердженням про те, що здоров’я 
людини є найвищою особистісною та суспільною цінністю?
 Так, повністю;
 так, частково;
 ні.

2. Чи погоджуєтесь ви із твердженням, що пріоритетом освіт-
нього процесу має бути здоров’я школярів?
 Так, повністю;

 так, частково;

 ні.

3. Чи вважаєте ви необхідною цілеспрямовану роботу педагога 
зі збереження здоров’я школярів у процесі навчання?
 Так, повністю;

 так, частково;

 ні.

4. Чи погоджуєтесь ви із твердженням про те, що особистість 
педагога, його спосіб життя впливають на здоров’я учня?
 Так, повністю;

 так, частково;

 ні.

5. Чи відчуваєте ви потребу в реалізації навчально-виховного 
процесу здоров’язберігального характеру?
 Так, повністю;

 так, частково;

 ні.

6. Що, на вашу думку, найбільше відповідає суті здоров’я-
зберігальних технологій?
 Забезпечення медичним персоналом закладу належних 

санітарно-гігієнічних умов педагогічного процесу;
 психолого-педагогічний супровід учнів у навчально-вихов-

ному процесі;
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 сукупність засобів, методів, форм, прийомів організації 
та проведення навчально-виховного процесу, спрямованого 
на підтримку та збереження здоров’я учнів;

 ваш варіант _______________________________________.

7. Які напрями здоров’язбереження учнів ви вважаєте най-
важливішими?
 Методи діагностики здоров’я учнів;
 створення умов здорового способу життя;
 розвиток навичок здорового способу життя;
 підтримання здоров’я учнів у сім’ї;
 використання здоров’язберігальних педагогічних техно-

логій;
 ваш варіант _______________________________________.

8. Сформулюйте, що таке, на вашу думку, здоров’язберігальна 
діяльність керівника ЗНЗ. 

9. Чи вважаєте ви достатніми свої психолого-педагогічні знан-
ня в галузі здоров’язбереження учнів?
 Так;

 ні;

 складно відповісти.

10. Назвіть уміння та навички, які характеризують вашу 
здоров’я  зберігальну діяльність. 

11. Назвіть особистісні якості, які сприяють або перешкоджа-
ють вашій здоров’язберігальній діяльності:
 якості, які сприяють: ________________________________

 якості, які перешкоджають: ___________________________

12. Чи відчуваєте ви потребу в набутті знань і досвіду в галузі 
здоров’язбереження учнів?
 Так;

 ні;

 складно відповісти.

13. Визначте знання, уміння, якості, яких би ви хотіли набути 
з метою удосконалення вашої здоров’язберігальної діяльності:
 знання: ____________________________________________
 уміння: ____________________________________________
 якості: ____________________________________________
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14. Які основні мотиви спонукають вас до розвитку здоров’я-
зберігальної діяльності:
 потреба в самоактуалізації та самовдосконаленні;
 прагнення до підвищення педагогічної майстерності;
 удосконалення професіоналізму як керівника;
 бажання працювати творчо;
 зацікавленість результатами своєї роботи;
 розвиток своїх можливостей і здібностей;
 інтерес до питань здоров’язбереження учнів;
 покращення матеріального стану;
 досягнення визнання та поваги;
 зміцнення свого положення;
 забезпечення стану впливу;
 інше ____________________________________________.

Анкета «Самоосвіта педагога»
Шановні колеги! Просимо вас відповісти на запитання анке-

ти. Якщо до запитання подано варіанти відповідей, підкресліть 
ті з них, які найбільше відбивають вашу думку. Відповіді на за-
питання анкети використовуватимуться лишез науковою метою. 
Своє прізвище можна не вказувати. Необхідні тільки щирі відпові-
ді, які, сподіваємось, допоможуть удосконалити процес підвищення 
кваліфікації керівних кадрів загальноосвітніх навчальних закладів.

1. Який характер має ваша самоосвітня діяльність?

 Систематичний;

 періодичний;

 інше ____________________________________________.

2. Які основні причини перешкоджають вашій самоосвіті?

 Надмірне навантаження та дефіцит часу;

 відсутність стимулів;

 відсутність відповідних умов;

 інше _____________________________________________.

3. Якої допомоги з боку районного управління освіти ви потре-
буєте для стимулювання вашої самоосвітньої діяльності?
 Надання методичного дня;
 моральне заохочення;
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 матеріальне стимулювання;
 стажування;
 робота на довірі;
 надання методичних рекомендацій, консультацій;
 організація семінарів, циклів лекцій із питань здоров’я-

збереження;
 проведення психологічних тренінгів;
 складно відповісти.

ДОДАТОК В
Програма спецсемінару «Здоров’я людини 
та його збереження у процесі навчання»
Розробник: О. В. Гресь.
Мета семінару: ознайомити слухачів із основними теоре-

тичними та практичними аспектами використання здоров’я-
зберігальних освітніх технологій, сприяти формуванню у слуха-
чів цінностей людського здоров’я; усвідомлення ними власних 
можливостей для забезпечення здорового розвитку школярів 
у процесі навчання.

Завдання семінару:
 формування у слухачів знань про здоров’язберігальні освіт-

ні технології та вмінь їх використання за умов освітнього 
закладу;

 установити зв’язок між здоровим способом життя та здоров’я-
зберігальними освітніми технологіями;

 формування позитивного ставлення слухачів до використан-
ня здоров’язберігальних технологій у навчально-виховному 
процесі школи;

 сприяти розвитку настанов слухачів на самонавчання та са-
мовдосконалення, постійний професійний розвиток, створен-
ня здоров’язберігального освітнього середовища, готовності 
застосовувати отримані знання й уміння для формування 
здорового способу життя школярів.



122 О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь

Слухачі повинні знати:
 основні теоретичні положення здоров’язбереження підро-

стаючого покоління;
 визначення здоров’язберігальних освітніх технологій, вимог 

до їх застосування;
 класифікацію й основні групи здоров’язберігальних освітніх 

технологій;
 напрями, форми, методи, засоби здоров’язбереження шко-

лярів;
 критерії та показники ефективності здоров’язбереження шко-

лярів.

Слухачі повинні вміти:
 застосовувати здоров’язберігальні технології в навчально-ви-

ховному процесі школи;
 складати плани уроків із використанням здоров’язберігальних 

освітніх технологій та їх компонентів;
 використовувати інтерактивні методи в навчально-виховному 

процесі;
 організовувати педагогічно доцільне спілкування та взаємо-

дію з учасниками навчально-виховного процесу під час уроч-
ної та позаурочної роботи;

 визначати, планувати структуру, зміст навчальних занять 
за умов використання здоров’язберігальних освітніх техно-
логій;

 діагностувати ефективність здоров’язбереження школярів.

Структура навчального семінару

№ 
з/п Назва теми Усього 

на тему

Кількість годин

лекції практ./
семін.

самост. 
роб.

Тема 1. Здоров’язбереження 
школярів як психолого-педагогіч-
на проблема

6 4

1 1.1. Поняття здоров’я, факто-
ри ризику здоров’я учнів 
у навчально-виховному 
процесі 

2

2 1.2. Завдання та принципи 
здоров’язберігальної педа-
гогічної діяльності

2 2
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№ 
з/п Назва теми Усього 

на тему

Кількість годин

лекції практ./
семін.

самост. 
роб.

3 1.3. Основні напрями здійснен-
ня здоров’язбереження. 
Здоровий спосіб життя 
(ЗСЖ)

2 2

Тема 2. Здоров’язберігальні 
технології (ЗЗТ)

6 8

4 2.1. Поняття 
«здоров’язберігальні техно-
логії», їх функції 

2 2

5 2.2. Основні види 
здоров’язберігальних тех-
нологій

2 4

6 2.3. Теоретичні аспекти
створення здоров’я-
зберігального освітнього 
середовища

2 2

Тема 3. Досвід розв’язання проб-
лем збереження здоров’я особи-
стості через освіту

6

7 3.1. Школи сприяння здоров’ю 2

8 3.2. Салютогенез і розвиток 
дитини

2

9 3.3. Вальдорфська шко-
ла як цілісна система 
здоров’язбереження 
школярів

2

Тема 4. Здоровий учитель — 
здоровий учень

2 4

10 4.1. Ризики здоров’я у профе-
сійно-педагогічній діяль-
ності

1

11 4.1. Професійно-педагогічна
комунікація

2

12 4.3. Самовиховання вчителя 
як шлях до здоров’я

1 2

Усього 20 16
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Лекційний курс

ТЕМА 1
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ШКОЛЯРІВ 

ЯК ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
1.1. Поняття здоров’я, фактори ризику здоров’я учнів у навчаль-

но-виховному процесі
 Процеси гуманізації освіти та здоров’я учнів. Визначення 

здоров’я і його складових: фізична, психічна (психологіч-
ний комфорт), соціальна (соціальне благополуччя), духовна 
(душевна). Ознаки індивідуального здоров’я.

 Фактори ризику здоров’я учнів у навчально-виховному про-
цесі: недостатнє врахування вікових та індивідуальних осо-
бливостей дітей, яке уповільнює розвиток особистості; інфор-
маційні перевантаження, недосконала організація навчальної 
діяльності, низька рухова активність школярів, які висна-
жують адаптаційні резерви організму, викликають втому; 
авторитарно-репродуктивний стиль навчання, який призво-
дить до диктату педагога, робить учня пасивним споживачем 
інформації; педагогічно недоцільні комунікації «вчитель – 
учень», які провокують виникнення дидактогеній (психічних 
травм, джерелом яких є вчитель, його неповажне, упередже-
не ставлення до учня); низький рівень культури здоров’я 
вчителів та школярів і, як наслідок, відсутність у багатьох 
із них пріоритетного спрямування на здоров’я, мотивації 
на здоровий спосіб життя.

1.2. Завдання та принципи здоров’язберігальної педагогічної ді-
яльності

 Підходи до визначення здоров’язбереження учнів.
 Здоров’язберігальна педагогічна діяльність як перетворення 

всієї педагогічної системи в напрямі, який сприяє збере-
женню здоров’я дітей. Здоров’язбереження учнів як осві-
та в галузі здоров’я, фізичне виховання, оптимізація умов 
і технологій навчання, зміна стилю педагогічної взаємодії.

  Принципи здоров’язберігальної педагогічної діяльності: 
організація особистісно зорієнтованого навчання з ураху-
ванням індивідуальних можливостей дитини; вибір опти-
мальних педагогічних технологій, навчальних програм із 
урахуванням віку, статі, соціального й екологічного середо-
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вища; діагностика рівня індивідуального здоров’я з ураху-
ванням психосоматичних, конституціональних і соціаль-
но-духовних особливостей особистості; навчання методів 
самодіагностики, самооцінки, самоконтролю та самокорек-
ції психосоматичного статусу організму на всіх етапах 
життя; організація системи рекреаційних, корекційних 
і реабілітаційних заходів зі збереження здоров’я, створен-
ня комфортних умов для дітей «групи ризику»; актуалі-
зація індивідуальних потреб особистості та профорієнтація 
на підставі знань власних можливостей і особливостей со-
матичного, психічного, соціального та духовного здоров’я; 
оптимізація соціально-гігієнічних умов життєдіяльності 
дітей і педагогів.

1.3. Основні напрями здійснення здоров’язбереження. Здоровий 
спосіб життя (ЗСЖ)

 Основні напрями здійснення здоров’язбереження:
 медичний, який передбачає забезпечення медичним персо-

налом закладу належних санітарно-гігієнічних умов освіт-
нього процесу; реабілітаційну (вітамінізацію, фітотерапію, 
лікувальну фізкультуру, профілактику різних захворю-
вань) і просвітницьку (формування уявлень про спосо-
би збереження здоров’я, запобігання шкідливим звичкам 
тощо) роботу медиків;

 психологічний, підґрунтя якого становить комплексний 
психолого-педагогічний супровід дитини в навчально-ви-
ховному процесі, що дозволяє вирішувати завдання за-
побігання та розв’язання проблем розвитку дітей; пси-
хологічного забезпечення освітніх програм; діагностики 
розвитку учня тощо;

 педагогічний, сутність якого відбивається безпосереднім 
здійсненням навчально-виховного процесу, який забезпе-
чують учителі навчального закладу.

 Здоровий спосіб життя та його формування.
 Здоровий спосіб життя як спосіб життєдіяльності, спрямо-

ваний на збереження та зміцнення фізичного, психічного, 
соціального і духовного здоров’я — свого й оточення. Осно-
вні елементи здоровий спосіб життя: раціональний режим 
праці та відпочинку, оптимальний раціон харчування, рухова 
активність, особиста гігієна, відсутність шкідливих звичок.
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 Формування здорового способу життя як процес засвоєння 
певного способу життєдіяльності передбачає: усвідомлення 
цінності здоров’я та настанову на здоровий спосіб життя; 
опанування знань про основні засади здоровий спосіб жит-
тя; набуття вмінь урівноваження зовнішніх і внутрішніх 
факторів, які впливають на здоров’я (спілкування, поведін-
ка за умов небезпечних і конфліктних ситуацій); навичок 
раціональної організації повсякденного життя (ритму праці 
та відпочинку, режиму харчування та рухової активності, 
особистої гігієни, викорінення шкідливих звичок).

 Напрями формування здоровий спосіб життя: у процесі про-
світи, освіти особистості, а також її виховання в його різ-
них змістових аспектах (гігієнічному, фізичному, трудовому, 
екологічному, валеологічному тощо).

ТЕМА 2 
ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ (ЗЗТ)

2.1. Поняття «здоров’язберігальні технології», їх функції
 Визначення поняття «здоров’язберігальні технології» різ-

ними авторами. Розкриття здоров’язберігальних технологій 
як сукупності засобів, методів, форм, прийомів організації 
та здійснення навчально-виховного процесу, спрямованого 
на підтримання та збереження здоров’я учнів.

 Функції здоров’язберігальних технологій: формувальна, ін-
формативно-комунікативна, діагностична, адаптивна тощо.

2.2. Основні види здоров’язберігальних технологій
 Види здоров’язберігальних технологій, які охоплюють змі-

стовий, операційно-процесуальний і аналітико-результатив-
ний структурні елементи навчально-виховного процесу:
 технології проектування змісту освіти, що забезпечують 

відбір змісту навчання відповідно до індивідуально-пси-
хологічних особливостей учнів, створюють умови для 
вільного та самостійного вибору учнями навчальної ді-
яльності;

 технології раціональної організації навчального проце-
су, спрямовані на урахування динаміки працездатності 
людини, запобігання розумового стомлення та переван-
таження, підвищення адаптаційних резервів організму 
особистості;
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 технології активізації навчально-пізнавальної діяльності 
учнів, які стимулюють до емоційного проживання й осмис-
лення знань, сприяють набуттю особистісно значущих 
знань і досвіду;

 технології формування сприятливого психологічного клі-
мату, орієнтовані на толерантне ставлення до учнів, спів-
працю з вихованцями, усвідомлення ними успішності на-
вчання;

 технології діагностики освітніх результатів за процесом 
їх досягнення.

2.3. Теоретичні аспекти створення здоров’язберігального освіт-
нього середовища

 Наукове обґрунтування створення здоров’язберігального освіт-
нього простору. Здоров’язберігальна модель освітнього сере-
довища. Концепція оптимізації освітнього середовища за умов 
збереження та зміцнення здоров’я учнів.

ТЕМА 3
ДОСВІД РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ОСОБИСТОСТІ ЧЕРЕЗ ОСВІТУ
3.1. Салютогенез і розвиток дитини

  Визначення поняття «салютогенез».
  Салютогенетичні підходи до навчання та виховання учнів 

у зарубіжній і вітчизняній освіті.

3.2. Вальдорфська школа як цілісна система здоров’язбереження 
школярів

 Провідні теоретичні ідеї як підґрунтя збереження здоров’я 
учнів у вальдорфській школі.

 Конструювання здоров’язберігального змісту освіти.
 Салютогенетично-орієнтовані форми, методи, засоби навчання 

та виховання школярів.
 Формування естетично-здорового навчально-виховного про-

стору.
 Створення сприятливого душевно-духовного оточення дитини. 

Роль учителя та педагогічного колективу у здоров’язбереженні 
школярів. Взаємодія школи і батьків, спрямована на підтри-
мання та захист здоров’я дитини.

 Результати вальдорфської освіти.
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ТЕМА 4
ЗДОРОВИЙ УЧИТЕЛЬ — ЗДОРОВИЙ УЧЕНЬ

4.1. Ризики здоров’я у професійно-педагогічній діяльності
4.2. Самовиховання вчителя як шлях до здоров’я
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ДОДАТОК Г

Тести до ділових ігор «Розв’язання педагогічних 
конфліктів» [115, 213]

Тест «Уникнення конфлікту» (для самоконтролю)
Інструкція. Проаналізуйте свої дії за 10 позиціями, що від-

бивають ставлення до конфлікту. Обведіть кружечком обрану 
вами відповідь: «так» або «ні».

№ 
з/п Позиція Оцінка

1 Завжди програю в конфлікті так — ні

2 Уважаю, що конфліктів потрібно уникати так — ні

3 Висловлюю свою думку тоном вибачення так — ні

4 Уважаю, що програю, якщо висловлю свою незгоду так — ні

5 Дивуюсь, чому мене не розуміють інші так — ні

6 Говорю про конфлікт на стороні так — ні

7 Сприймаю конфлікт досить емоційно так — ні

8 Уважаю, що в конфлікті недоцільно демонструвати свої 
емоції

так — ні

9 Відчуваю, що бажано поступись, якщо хочу розв’язати 
конфлікт

так — ні

10 Уважаю, що люди з труднощами долають конфлікти так — ні

Оцінювання результатів
Обчисліть кількість відповідей із оцінкою «так».
Сума 7–8 балів означає, що у вашій поведінці виражена тен-

денція до конфліктності; 4–6 балів — тенденція до конфліктної 
поведінки виражена на середньому рівні; 1–3 бали — тенденція 
не виражена.

Тест «Самооцінка конфліктності»
Інструкція. Тест містить шкалу, яку використовують для 

самооцінки за 10 парами тверджень. Виконання тесту зведе-
не до такого. Ви оцінюєте кожне твердження лівої та правої 
колонки. При цьому відзначайте кружечком, на скільки балів 
у вас виявляється властивість, подана в лівій колонці. Оцінка 
відбувається за 7-бальною шкалою. 7 балів означає, що оціню-
вана властивість виявляється завжди; 1 бал указує на те, що 
ця властивість не виявляється зовсім.
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1. Пориваєтесь у сперечання 7 6 5 4 3 2 1 Уникаєте сперечань

2. Свої висновки супро-
воджуєте тоном, який 
не допускає заперечень

7 6 5 4 3 2 1 Свої висновки супроводжує-
те вибаченнями

3. Уважаєте, що досягнете 
свого, якщо наполегли-
во заперечуватимете

7 6 5 4 3 2 1 Уважаєте, що якщо запере-
чуватимете, то свого не до-
сягнете

4. Не звертаєте уваги 
на те, що інші не прий-
мають доводів

7 6 5 4 3 2 1 Жалкуєте, якщо бачите, 
що інші не приймають до-
водів

5. Спірні питання обго-
ворюєте у присутності 
опонента

7 6 5 4 3 2 1 Розмірковуєте про спірні 
питання за відсутності опо-
нента

6. Не бентежитесь, якщо 
потрапляєте у напруже-
ний стан

7 6 5 4 3 2 1 За напружених умов почу-
ваєтесь ніяково

7. Уважаєте, що у спорі 
необхідно виявляти свій 
характер

7 6 5 4 3 2 1 Уважаєте, що у спорі 
не потрібно демонструвати 
свої емоції

8. Не поступаєтесь у су-
перечках 

7 6 5 4 3 2 1 Поступаєтесь у суперечках

9. Уважаєте, що люди 
легко виходять із кон-
флікту

7 6 5 4 3 2 1 Уважаєте, що люди складно 
виходять із конфлікту

10. Якщо дратуєтесь, то 
вважаєте, що без цього 
не можна

7 6 5 4 3 2 1 Якщо дратуєтесь, то неза-
баром відчуваєте почуття 
провини

Оцінювання результатів
На кожному рядку з’єднайте позначки за балами (кружеч-

ками) і побудуйте свій графік. Відхилення від середини (цифра 
чотири) ліворуч означає схильність до конфліктності, а відхи-
лення праворуч вказуватиме на схильність до уникання кон-
фліктів.

Обчисліть загальну кількість відзначених вами балів. Сума, 
що дорівнює 70 балам, указує на найвищий ступінь конфлікт-
ності; 60 балів — на високий ступінь; 50 балів — на виражену 
конфліктність. Кількість балів 11–15 вказує на схильність уни-
кати конфліктних ситуацій.



132 О. М. Іонова, Р. І. Черновол-Ткаченко, О. В. Гресь

ДОДАТОК Д

Анкета «Я на сходинці» (ставлення 
до здоров’язбереження особистості)
Шановні колеги! Дайте, будь ласка, відповіді на запитання. 

Позначте хрестиком твердження, з якими ви погоджуєтесь. 
Якщо ви згодні з певним твердженням і можете відповісти 
«завжди», позначте його літерою «З»; якщо ви робите так 
не завжди, але ча сто, то позначте літерою «Ч»; якщо не дуже 
часто — «НДЧ»; рідко — «Р»; якщо ніколи ви так не роби-
те, позначте «Н».

Запитання-твердження Оцінка
А Мені подобається слухати розповіді (лекції) 

про здоров’я людини
З Ч НДЧ Р Н

Б Із нетерпінням чекаю можливості застосову-
вати отримані знання у професійній діяль-
ності

З Ч НДЧ Р Н

В Уважаю, що інформація, яку отримую на се-
мінарах, містить надто простий зміст, який 
не потребує конспектування 

З Ч НДЧ Р Н

Г Читаю, шукаю новий матеріал лише тоді, ко-
ли отримую завдання від методиста (ведучого 
спецсемінару), але особистого зацікавлення 
він у мене не викликає

З Ч НДЧ Р Н

Д Купую за можливістю книги, де висвітлюють 
питання збереження здоров’я особистості 

З Ч НДЧ Р Н

Е Звертаю увагу на педагогічні ситуації лише 
тоді, коли в них є цікаві факти, інтриги, кон-
флікти

З Ч НДЧ Р Н

Є Роблю виписки та вирізки з періодич-
них видань про роботу ЗНЗ у галузі 
здоров’язбереження

З Ч НДЧ Р Н

Ж Читаю періодичну педагогічну пресу, збираю 
особисту бібліотеку з питань здоров’я людини

З Ч НДЧ Р Н

З Читаю лише уривки або окремі місця про 
педагогічний досвід із здоров’язбереження, 
на придбання педагогічної літератури гроші 
не витрачаю

З Ч НДЧ Р Н

И Спостерігаю за досвідом колег лише під час 
районних нарад, семінарів 

З Ч НДЧ Р Н

І З інтересом беру участь у аналізі педагогічних 
ситуацій здоров’язберігального характеру, на-
магаюсь при цьому фіксувати їх у письмовому 
вигляді

З Ч НДЧ Р Н



133Здоров’язберігаюча діяльність керівника загальноосвітнього навчального закладу...

Запитання-твердження Оцінка
К Беру участь в організованих бесідах з колега-

ми лише тоді, коли цього вимагає методист 
(ведучий спецсемінару)

З Ч НДЧ Р Н

Л Добираю матеріал, який висвітлює процеси 
здоров’язбереження у ЗНЗ

З Ч НДЧ Р Н

М Люблю працювати з психолого-педагогіч-
ною літературою у бібліотеці, вдома; люблю 
розв’язувати педагогічні ситуації

З Ч НДЧ Р Н

Н До занять на семінарах насамперед готую те, 
що перевірятимуть

З Ч НДЧ Р Н

О Коли здаю реферат на перевірку, то намага-
юсь акуратно та красиво оформити обкладин-
ку, оскільки вважаю, що це свідчить про мою 
старанність

З Ч НДЧ Р Н

П Погоджуюсь виступати на нарадах, конферен-
ціях, висловлювати свою точку зору

З Ч НДЧ Р Н

Р Виявляю зацікавленість роботою 
своїх колег, з інтересом ставлюся 
до їхніх проблем

З Ч НДЧ Р Н

Оцінювання результату
Оцініть свої відповіді за такою шкалою: «завжди» — 

5 балів; «часто» — 4 бали; «не дуже часто» — 3 бали; 
«рідко» — 2 бали; «ніколи» — 1 бал. Максимальна кількість 
балів — 30.

Про професійну потребу, позитивне ставлення (високий рі-
вень) до питань здоров’язбереження особистості свідчить висо-
ка кількість балів за сукупністю Б + Д + Ж + І + М + П; про 
розвиток допитливості, епізодичну зацікавленість, нейтральне 
ставлення (середній рівень) — А + Е + Є + К + Л + Р; про по-
казну зацікавленість, негативне ставлення (низький рівень) — 
В + Г + И + Н + О.

ДОДАТОК Е
Анкета «Інтерес до розвитку здоров’язберігальної діяльності»

Шановні колеги! Будь-ласка, висловіть ваші погляди щодо 
питань здоров’язберігальної професійної діяльності за десять-
ма позиціями й оцініть їх за трибальною шкалою: оцінка 3 
демонструє найвищий ступінь вашого зацікавлення, оцінка 1 —
найнижчий.
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Твердження Оцінка
1 Знання про здоров’я людини та його зміцнення 

необхідні кожному педагогу
1 2 3

2 Уважаю, що лекції зі здоров’язбереження містять 
досить цікавий матеріал

1 2 3

3 Відвідую бібліотеку для вивчення літератури 
з питань здоров’язберігальної діяльності 

1 2 3

4 Купую (якщо є можливість) книжки з питань збере-
ження здоров’я учнів

1 2 3

5 Охоче беру участь в аналізі та вирішенні 
педагогічних завдань, які містять 
здоров’язберігальний зміст

1 2 3

6 Погоджуюсь виступати з доповідями 
на здоров’язберігальну тематику

1 2 3

7 Із зацікавленням виконую самостійні завдання 
до занять у науково-методичному семінарі

1 2 3

8 Роблю виписки з періодичної преси щодо питань 
збереження здоров’я 

1 2 3

9 Мені подобається працювати з навчальним матері-
алом з теорії та практики збереження і зміцнення 
здоров’я

1 2 3

10 Робота, спрямована на засвоєння форм і методів 
здоров’язберігальної діяльності, мають важливе зна-
чення в розвитку моїх можливостей і здібностей як 
педагога-професіонала

1 2 3

Результат: якщо набрано 23–30 балів, то інтерес до питань 
розвитку здоров’язберігальної діяльності має стійкий характер; 
якщо 15–22 балів — ситуативний; менше 15 балів — відсут-
ність інтересу.

ДОДАТОК Ж
Приклад тесту для контролю знань керівників ЗНЗ 
про основи здоров’я

1. Розкрийте зміст і співвідношення понять «здоров’я», «здо-
ро в’я збереження», «здоров’язберігальна діяльність».

2. Назвіть основні нормативно-правові документи щодо забез-
печення розвитку здоров’я особистості через освіту.

3. Розкрийте фактори ризику здоров’я учнів у навчально-ви-
ховному процесі загальноосвітнього навчального закладу.

4. За якими основними напрямами здійснюють здоров’я збе-
реження школярів у школі?
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5. Яка роль передового педагогічного досвіду в удосконаленні 
навчально-виховного процесу ЗНЗ здоров’язберігального ха-
рактеру? Що має зробити керівник для виявлення та впро-
вадження педагогічного досвіду?

6. Розкрийте специфіку здійснення збереження здоров’я у шко-
лах сприяння здоров’ю.

7. Які особливості здоров’язбереження учнів у вальдорфській 
школі?

8. Визначте суть, завдання та вимоги до використання здоров’я-
зберігальних освітніх технологій у навчально-виховному про-
цесі ЗНЗ.

9. Розкрийте суть, функції та складові здоров’язберігальної ді-
яльності керівника ЗНЗ.

10. Визначте вплив взаємин у системі «педагог – учень» на стан 
учнівського здоров’я.

ДОДАТОК З

Сформованість показників і рівнів готовності керівників 
ЗНЗ до здійснення здоров’язберігальної діяльності

Прізвище 
педагога
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Сергій М. 5 5 4 5 5 5 5 34 0,97 Високий

Тетяна С. 5 5 4 4 4 4 4 30 0,86 Середній

Анна К. 3 4 3 3 3 3 3 22 0,63 Низький
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ДОДАТОК I

Інформація про основні напрями діяльності закладів 
як шкіл сприяння здоров’ю

№ 
з/п

Назва навчаль-
ного закладу

Основний напрям діяльності закладу 
як школи сприяння здоров’ю

1 Спеціалізована 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 3

Створення умов і середовища для зміцнення фі-
зичного, духовного здоров’я, психологічного ком-
форту та соціального благополуччя дітей і молоді

2 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 8

Збереження та покращення фізичного, психічно-
го і соціального здоров’я особистості

3 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 19

Забезпечення умов і механізмів педагогічних 
ідей навчального закладу щодо формування 
здоров’я, здійснення навчання та виховання 
в інтересах особи і суспільства, створення спри-
ятливих умов для всебічного розвитку здорової 
особистості

4 Харківська гім-
назія № 23

Створення умов для самореалізації особистості, 
орієнтованої на ідеал здоров’я

5 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 25

Формування позитивної мотивації на здоровий 
спосіб життя

6 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 30

Формування та розвиток фізично, морально, пси-
хічно і соціально здорової особистості зі стій-
кими переконаннями та системою знань про 
здоров’я і здоровий спосіб життя, створення 
умов для збереження і зміцнення здоров’я, само-
утвердження, самодостатності та самореалізації 
в дорослому житті, виховання особистості, орієн-
тованої на ідеал здоров’я

7 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 31

Створення умов для збереження здоров’я: душі 
та тіла

8 Спеціалізована 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 33

Створення умов для збереження та зміцнення 
здоров’я учнів, формування культури здоров’я, по-
зитивної мотивації щодо навичок здорового спосо-
бу життя, превентивного виховання, забезпечення 
умов і механізмів здійснення навчання та вихован-
ня в інтересах особи й суспільства для всебічного 
розвитку духовно розвиненої, національно свідо-
мої, фізично й психічно здорової, творчої особи-
стості, оздоровлення середовища буття дитини

9 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 42

Збереження та зміцнення здоров’я молоді, вихо-
вання свідомого і дбайливого ставлення до влас-
ного здоров’я
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№ 
з/п

Назва навчаль-
ного закладу

Основний напрям діяльності закладу 
як школи сприяння здоров’ю

10 Харківська гім-
назія № 43

Організація роботи щодо збереження та зміц-
нення здоров’я учасників навчально-виховно-
го процесу, координація зусиль педагогічного 
та батьківського колективів, співпраця з органа-
ми управління освіти, охорони здоров’я, науков-
цями, громадськістю, спрямована на формування 
у дітей та молоді основ здорового способу життя 
активної громадської позиції, готовності до збе-
реження духовних, суспільних і природних цін-
ностей

11 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 56

Формування культури здоров’я

12 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 58

Створення умов для особистісно зорієнтованого 
навчання здоров’я в єдиному інформаційному 
просторі школи, родини, громадському середо-
вищі з урахуванням вікових потреб дітей і фор-
мування в них свідомого ставлення до здоров’я 
та зваженого вибору власного способу життя

13 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 64

Зміцнення і збереження здоров’я, формування 
свідомого та дбайливого ставлення до власного 
здоров’я

14 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 84

Формування у школярів стійкої мотивації 
здоров’я

15 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 97

Створення умов для самореалізації особистості, 
орієнтованої на ідеал здоров’я

16 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 98

Створення здоров’язберігального середови-
ща в закладі освіти як основа для збереження 
та зміцнення здоров’я учнів

17 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 103

Створення умов для зміцнення фізичного, пси-
хічного, соціального і духовного здоров’я, психо-
логічного комфорту та соціального добробуту ді-
тей і молоді

18 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 111

Підвищення рівня фізичного, духовного здоров’я, 
психологічної комфортності та соціального благо-
получчя дітей

19 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 122

Створення організаційно-педагогічних умов 
здоров’я збереження учнів і співробітників 
школи

20 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 123

Формування у працівників школи, учнів 
і батьків усвідомленого ставлення до власного 
здоров’я, навколишнього середовища та здоров’я 
його мешканців
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№ 
з/п

Назва навчаль-
ного закладу

Основний напрям діяльності закладу 
як школи сприяння здоров’ю

21 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 124

Зміцнення морального та фізичного здоров’я 
школярів, інклюзивна освіта

22 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 128

Виховання свідомого ставлення до здоров’я як 
найвищої соціальної цінності

23 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 138 

Створення умов для особистісно зорієнтовано-
го навчання здоров’я в єдиному інформацій-
ному просторі школи, родини, громадському 
середовищі з урахуванням вікових потреб ді-
тей та формування в них свідомого ставлення 
до здоров’я і зваженого вибору власного способу 
життя

24 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 139

Використання здоров’язберігальних технологій 
у навчально-виховному процесі

25 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 140

Забезпечення результативного 
здоров’язберігального напряму роботи

26 Харківський лі-
цей № 141

Школа, дружня до дитини

27 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 142

Створення умов для зміцнення фізичного, духов-
ного здоров’я, психологічного комфорту та соці-
ального благополуччя дітей та молоді

28 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 143

Здоров’я через освіту в системі психолого-педаго-
гічного розвитку особистості учня

29 Харківська гім-
назія № 144

Створення умов для самореалізації особистості, 
орієнтованої на ідеал здоров’я

30 Харківська 
спеціалізована 
школа І–ІІІ сту-
пеня № 156

Забезпечення підвищення якості освіти за умов 
упровадження державних стандартів початкової, 
базової та повної загальної середньої освіти

31 Загальноосвітня 
школа І–ІІІ сту-
пенів № 167

Створення комфортного психологічного простору 
для життя та розвитку кожної дитини в школі

32 Харківська 
спеціалізована 
школа І ступе-
ня № 177

Виховання свідомого ставлення до здоров’я як 
найвищої соціальної цінності

33 Харківська ве-
чірня (змінна) 
школа ІІ–ІІІ 
ступенів № 5

Формування просоціальної особистості, орієнтова-
ної на ідеал духовного та фізичного здоров’я
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ДОДАТОК К

Розвиток мережі шкіли сприяння здоров’ю
Московського району м. Харкова
Зазначимо, що станом на листопад 2015 року всі ЗНЗ вхо-

дять до мережі шкіл сприяння здоров’ю, а саме: до національ-
ної — два заклади (ЗНЗ № 97 і Харківський ліцей № 141), 
обласної — три заклади (ЗНЗ № 33, 43, 156), інші (28 закла-
дів) — до районної мережі.

У ЗНЗ № 124 в десяти класах упроваджено інклюзивну освіту.
Педагогічні колективи шкіл сприяння здоров’ю працюють 

за такими напрямами:
 забезпечення санітарно-гігієнічних вимог до організації на-

вчального процесу, психолого-медико-соціального супроводу 
учнів на кожному етапі їхнього розвитку;

 проведення моніторингу стану здоров’я, самооцінки діяль-
ності закладу;

 упровадження методик і технологій здоров’язберігального, 
здоров’яформувального, здоров’язміцнювального змісту, адап-
тованих до специфічних умов навчального закладу;

 реалізація освітньо-просвітницьких програм щодо формуван-
ня здорового способу життя;

 підвищення професійного рівня та підготовка вчителів за ме-
тодикою розвитку життєвих навичок.

Керівники ЗНЗ разом із РУО здійснюють чималу науко-
во-методичну роботу. Зокрема, з метою презентації діяльності 
ЗНЗ щодо формування в дітей навичок здорового способу життя 
за останні два роки проведено:
 семінари за темами: «Естетичне виховання як чинник усебіч-

ного гармонійного розвитку особистості» для класних керівни-
ків району (ЗНЗ № 140); «Формування здоров’язберігальних 
компетентностей у процесі виховання фізичних якостей» (ЗНЗ 
№ 142); «Організація роботи вчителя фізичної культури з діть-
ми, які віднесені за станом здоров’я до підготовчої та СМГ» 
(ЗНЗ № 139); «Формування комунікативної та соціальної 
компетентності учнів на уроках у початковій школі (упрова-
дження ноосферної освіти)» (ЗНЗ № 141); «Проведення моні-
торингових досліджень як інструмент виявлення обдарованих
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учнів» (ЗНЗ № 143); «Запобігання насильству, торгівлі людь-
ми та жорсткому поводженню в системі виховної роботи шко-
ли» (ЗНЗ № 111); «Розвиток лідерських якостей школярів 
через систему роботи органів учнівського самоврядування» 
(ЗНЗ № 23); «Розвиток креативності учнів на основі інно-
ваційних технологій — основа для формування особистості» 
(ЗНЗ № 156); «Організація групової роботи на уроках хімії 
та в позаурочний час як засіб підвищення рівня культури 
здоров’я учнів ліцею» (ЗНЗ № 141); «Використання інтер-
активних методів навчання для розвитку здібностей учнів 
(із досвіду роботи)» (ЗНЗ № 31); «Урок-тренінг як форма 
навчання з метою розвитку життєвих навичок учнів» (ЗНЗ 
№ 23); «Урахування вікових та індивідуальних особливостей 
учнів шкільного віку у професійній діяльності вчителя інфор-
матики» (ЗНЗ № 123); «Використання здоров’язберігальних 
технологій на уроках іноземної мови як засіб індивідуально-
орієнтованого навчання» (ЗНЗ № 141); «Сприяння формуванню 
духовно зрілої особистості громадянина України шляхом пі-
знання та засвоєння учнівською молоддю багатовікових над-
бань національної й духовної культури» (ЗНЗ № 8); «Техно-
логія конструктивного вирішення конфлікту» (ЗНЗ № 64); 
«Екологічне виховання в межах школи сприяння здоров’ю 
(ЗНЗ № 122); «Створення здоров’язберігального середовища 
в навчальному закладі як основа для збереження та зміцнення 
здоров’я учнів гімназії» (ЗНЗ № 43); «Діяльність психологіч-
ної служби в межах школи сприяння здоров’ю» (ЗНЗ № 122); 
«Інноваційні технології управлінської діяльності в умовах роз-
витку школи культури здоров’я» (ЗНЗ № 141); «Створення 
здоров’язберігального середовища в закладі освіти як основа 
для збереження та зміцнення здоров’я учнів гімназії» (ЗНЗ 
№ 43); «Психологічні методи розкриття поняття «свобода ви-
бору» як основного прояву особистості. Зв’язок свободи вибору 
з відповідальністю» (Бізнес-гімназія); «Роль і діяльність психо-
логічної служби у формуванні гендерно-чутливого навчального 
закладу» (ЗНЗ № 33); «Ефективність застосування сучасних 
педагогічних технологій під час вивчення предмета «Основи 
здоров’я» (ЗНЗ № 64); «Упровадження елементів інновацій-
них педагогічних технологій на уроках основ здоров’я з ме-
тою формування здоров’язберігальної компетентності учнів» 
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(ЗНЗ № 103); «Формування ключових компетентностей учнів 
початкових класів шляхом поєднання навчально-пізнавальної 
та рухової діяльності» (ЗНЗ № 19); «Спільна робота навчаль-
ного закладу та громадських організацій щодо впровадження 
здоров’язберігальних технологій як умова результативного 
екологічного виховання особистості школяра» (ЗНЗ № 97);

 засідання районних методичних об’єднань за темами: «Пси-
хологічний супровід дітей із ознаками обдарованості під час 
навчально-виховного процесу» для практичних психологів ЗНЗ 
(ЗНЗ № 144); «Робота соціального педагога з людиною, яка 
перебуває у кризовому стані» для соціальних педагогів (ЗНЗ 
№ 43); «Психологічна робота з дітьми в конфліктний і по-
стконфліктний період» для практичних психологів ЗНЗ;

 засідання педагогічних рад за темами: «Здоров’язберігальні 
технології в початковій школі» (ЗНЗ № 33, 177); «Від шко-
ли сприяння здоров’ю до школи культури» (ЗНЗ № 141).

Загальноосвітні навчальні заклади плідно співпрацюють з ін-
шими установами.

Спільно зі спеціалістами Інституту охорони здоров’я дітей 
та підлітків АМН України в Харківській гімназії № 43, Харків-
ському ліцеї № 141, ЗНЗ № 25, 30, 97, 98 протягом навчального 
року проводили моніторинг ергономіки, температури та вологості 
повітря, освітленості на робочих місцях. ЗНЗ № 19 співпрацює 
з Фондом спасіння дітей і підлітків в Україні від наркотиків. 
ЗНЗ № 25, 33, 98, 139, 141 організували співпрацю з різними 
установами: Харківським кооперативним коледжем, Медико-
фармацевтичним факультетом Національного фармацевтичного 
університету, Харківською обласною бібліотекою для дітей, ме-
дичним коледжем, із різними підрозділами Харківського націо-
нального педагогічного університету імені Г. С. Сковороди тощо.

ЗНЗ № 3, 8, 25, 31, 43, 58, 98, 103, 124, 128, 142, 143, 177 
з метою пропаганди здорового способу життя та повсякденних 
оздоровчих практик серед молоді разом із Харківською обласною 
бібліотекою для юнацтва, Інститутом охорони здоров’я дітей 
та підлітків, за участю Департаменту у справах сім’ї, молоді 
та спорту, Центру лікування та профілактики СНІДу й Орга-
нізацією Червоного Хреста беруть участь у реалізації програми 
«Школа здорового способу життя».
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ДОДАТОК Л
Кваліметрична модель «Організація роботи з формування 
здорового способу життя (ФЗСЖ)»

Пара-
метри К ваг. Фактори К ваг. Оцінка

1. Нор-
мативне 
й інфор-
мацій-
но-ана-
літичне 
забезпе-
чення

0,1 Вивчення нормативних документів у га-
лузі охорони здоров’я, ФЗСЖ. Наявність 
банку нормативних документів

0,2

Рівень обізнаності адміністрації та педаго-
гів із основними засадами (нормативними, 
методологічними, психологічними) ФЗСЖ

0,2

Наявність системи інформаційного забез-
печення педагогів із проблем ФЗСЖ

0,2

Наявність системи моніторингу й аналізу 
зовнішнього і внутрішнього середовища 
навчального закладу з проблем ФЗСЖ

0,3

Наявність відповідної літератури, матеріа-
лів педагогічного досвіду з проблем ФЗСЖ

0,1

2. Пла-
нування 
роботи 
навчаль-
ного за-
кладу

0,1 Рівень стратегічного та перспективного 
планування діяльності з проблем ФЗСЖ

0,15

Відображення в річному плані питань ФЗСЖ 0,15

Узгодженість річного плану з планами 
структурних підрозділів (психологічної 
служби, бібліотеки, медичного пункту, 
методичних об’єднань, педагогічної ради, 
класних керівників)

0,15

Відображення питань ФЗСЖ у навчально-
му плані школи, інфраструктура навчання

0,15

Повнота і конкретність планів (визначення 
мети, завдань, методів і засобів виконання, 
форм організації, виконавців, форм контролю)

0,2

Оптимальність планування (раціональ-
ність розподілу доручень, комплексність 
впливу на ФЗСЖ, відсутність переванта-
ження, використання можливостей на-
вчальних предметів)

0,2

3. Орга-
нізація 
виконан-
ня управ-
лінських 
рішень 
із проб-
лем 
ФЗСЖ

0,3 Раціональність управлінських рішень 0,15
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Пара-
метри К ваг. Фактори К ваг. Оцінка

Обґрунтованість розподілу функціональ-
них обов’язків

0,05

Оптимальність організаційної структури 
з питань ФЗСЖ

0,05

Нормативне забезпечення управлінських рі-
шень (посадові інструкції, положення про 
структурні підрозділи, взаємозвітність та вза-
ємопідпорядкування, аналіз результатів)

0,1

Забезпечення матеріально-технічних, сані-
тарно-гігієнічних і фінансово-економічних 
умов ФЗСЖ

0,05

Кадрове забезпечення процесу ФЗСЖ, ва-
леологічна культура педагогів

0,1

Психологічний супровід роботи з ФЗСЖ, 
мотивація персоналу

0,05

Методичне забезпечення роботи з ФЗСЖ, 
залучення спеціалістів, науковців до робо-
ти з педагогами й учнями, готовність пе-
дагогів до відповідної діяльності

0,1

Інтеграція урочної та позаурочної освіт-
ньої діяльності з ФЗСЖ

0,1

Організація груп здоров’я 0,05

Організація харчування 0,1

Організація медичного обслуговування 0,1

4. Конт-
рольно-
аналітич-
на діяль-
ність

0,1 Наявність і рівень системи моніторингу, 
внутрішньошкільного контролю за проце-
сом та результатами ФЗСЖ

0,4

Поєднання різних форм контролю (само-
контроль, взаємоконтроль, адміністратив-
ний, громадський)

0,2

Рівень аналізу результатів діяльності 
з ФЗСЖ

0,4

5. Ре-
зульта-
тивність 
роботи 
з ФЗСЖ

0,4 Рівень інформаційної культури учнів 
з питань ФЗСЖ (навчальні досягнення 
з ОБЖ, результати анкетування, тесту-
вання тощо)

0,3

Покращення здоров’я учнів (за інформаці-
єю медичних служб)

0,3

Підвищення рівня готовності педагогів 
до ФЗСЖ, рівень валеологічної культури 
вчителів

0,2

Результати моніторингу процесу ФЗСЖ 
за критеріями навчального закладу

0,2
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