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Збірник  містить  тези  учасників  I  Всеукраїнської  наукової  конференції
«Актуальні проблеми психолого-педагогічного супроводу та розвитку суб’єктів
спортивної діяльності» (19 жовтня 2018 р.). Матеріали розкривають результати
досліджень студентів-початківців та науковців у сфері психології, педагогіки,
фізичного  виховання  і  спорту.  В  тезах  висвітлюються  такі  проблеми:
«Актуальні  напрями психологічного забезпечення та  супроводу в фізичному
вихованні  і  спорті»,  «Педагогічні  аспекти  підготовки  та  розвитку  суб’єктів
спортивної діяльності»,  «Рухова активність та психолого-педагогічні аспекти
формування здорового способу життя».
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практиків,  які  цікавляться  актуальними  питаннями  психолого-педагогічного
супроводу суб’єктів спортивної діяльності.
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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
В УЧНІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ

Мужайло Ірина

Загальноосвітній навчальний заклад ІІ-ІІІ ступенів
“Вечірня (змінна) спеціальна школа No 27” м. Києва, Україна

Нині актуалізуються питання щодо формування здорового способу. Важливим це є і
для  учнів  з  особливими  освітніми  потребами,  які  здобувають  освіту  і  у  вечірніх
загальноосвітніх  спеціальних  закладах,  оскільки  саме  сучасне  життя  вимагає  активного
залучення учнів до здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної
позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я.

Проведений  аналіз  літературних  джерел  щодо  здоров’язберігаючої  діяльності
загальноосвітніх закладів України дозволив виділити складові моделі цієї діяльності.

Досліджена модель поєднує в собі наступні види роботи:
 корекцію порушень соматичного здоров’я з використанням комплексу оздоровчих та➢

медичних заходів без відриву від навчального процесу;
 різноманітні  форми  організації  навчально-виховного  процесу  з  урахуванням  їх➢

психологічного та фізіологічного впливу на учнів;
 контроль за виконанням санітарно-гігієнічних норм організації навчально-виховного➢

процесу; нормування навчального навантаження та профілактику перевтоми учнів;
 медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного➢

розвитку учнів;
 діяльність служби психологічної допомоги вчителям та учням у подоланні стресів,➢

стану  тривоги;  сприяння  гуманному  ставленню  до  кожного  учня;  формування
доброзичливих взаємовідносин у колективі вчителів;

 організацію  та  контроль  за  дотриманням  збалансованого  харчування  всіх  учнів➢
школи;

 заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров’я вчителів та учнів,➢
створення умов для їхнього гармонійного розвитку;

 розробку та реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення➢
здорового способу життя та профілактики шкідливих звичок [1-4].

Цілком  доречним  вважаємо,  що  системне  і  планомірне  вирішення  проблеми
збереження  здоров’я  учнів  у  закладі  потребує  пильної  уваги  всіх  зацікавлених  в  цьому:
педагогів, психологів, батьків, представників громадськості. Втім, відповідальне і стрижневе
місце  та  відповідальність  в  оздоровчій  діяльності  відводиться  освітній  системі,  яка
зобов'язана  і  має  всі  можливості  для  того,  щоб  зробити  навчально-виховний  процес
здоров’язберігаючим [2].  І  в  цьому  випадку  мова  йде  вже  не  просто  про  стан  здоров’я
сучасних учнів з особливими освітніми потребами, а про майбутнє України.

Для реалізації питань щодо здорового способу життя у закладі створено усі необхідні
умови:  формування  бази  даних  про  здоров’я  учнів  з  особливими  освітніми  потребами,
моніторинг стану здоров’я та їхнього психічного розвитку від вступу до закладу і до випуску
із  закладу;  створення оптимальних умов,  що забезпечують охорону і  зміцнення здоров’я
учнів;  впровадження  здоров’язбережувальних  технологій  в  усі  види  навчально-виховної
діяльності; взаємодія з батьками.

Одним із головних завдань, що стоять перед педагогами нашого закладу, є виховання
здорового підростаючого покоління. В умовах закладу, який працює у першу і другу зміни
тільки  при  злагодженій  спільній  роботі  колективу  та  батьків  можна  досягти  бажаного
результату – максимально сприяти вихованню здорової особистості.

На нашу думку, питання щодо формування здорового способу життя у навчальному
закладі  вирішується  системно  і  послідовно,  займає  гідне  місце  в  бесідах  з  батьками  та
самими учнями.

Пріоритетним методом збереження й зміцнення здоров’я учнів з особливими освітніми
потребами є раціональне використання різноманітних засобів і форм доступного і зручного



спілкування,  виховання  при  оптимальній  руховій  активності,  що  відповідає  науково
обґрунтованим  гігієнічним  нормативам  залежно  від  статі  та  віку  [2,4].  Найважливішим
фактором,  який  сприяє  розвитку,  збереженню  і  зміцненню  їхнього  здоров’я  є  щоденні
провітрювання  приміщення,  дотримання  температурного  режиму  в  класах,  чистота  в
приміщеннях, достатня освітленість,  спокійний, доброзичливий тон педагогів, обов’язкові
рухливі  ігри,  дихальна  коригувальна  гімнастика,  гімнастика  для  очей,  рухово-оздоровчі
фізкультурні  хвилинки,  комплекси  вправ  на  розвиток  дрібної  моторики,  екскурсії-
прогулянки різноманітної тематики, виховні заходи “Скажи “НІ” шкідливим звичкам” та ін.

З огляду на представлене, можна стверджувати що збереження й зміцнення здоров’я
учнів  з  особливими  освітніми  потребами  у  нашому  закладі  відбувається  з  дотриманням
існуючого законодавства і можливостей використання різноманітних засобів спілкування і
виховання.
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