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на 11%”, - каже віцедиректор Центру
споглядальних наук та етики Університету 
Еморі, один із розробників СЕЕН Брендан 
Озава де Сільва [1].

Цитування доказової бази позитивного 
впливу розвитку емоційного інтелекту можна 
ще довго продовжувати.

У нашій країні тривалий час головну 
роль у формуванні емоційної компетентності 
учнів відігравав обов’язковий шкільний 
предмет «Основи здоров’я», кілька редакцій 
навчальних програм якого включили в себе 
багато з рекомендованих ЮНЕСКО 
принципів Програми SEL [7]. З 2019 року в 26 
школах із 23 областей України апробується 
Програма соціально-емоційного та етичного 
навчання (СЕЕН) [5]. Також варто
відзначити, що й новий Державний стандарт 

базової середньої освіти передбачає 
реалізацію схожого з Основами здоров’я 
курсу з орієнтовною назвою «Здоров’я. 
Безпека. Добробут». Вбачається украй 
важливим цю ідею зберегти і у стандартах 
старшої профільної школи.

Проте, як свідчить досвід, найбільш 
ефективною моделлю формування будь-яких 
навичок є не лише акцентування уваги на їх 
формуванні у межах окремого предмета, а й 
відпрацювання відповідних дій у межах 
вивчення інших предметів, і у позаурочній 
діяльності. На нашу думку, саме таке 
поєднання шкільних ресурсів й дозволить 
забезпечити належний рівень здоров’я і 
конкурентоспроможності випускників наших 
шкіл.
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межах екологічної культури,
здоров’явитратності та технологій
відновлення, стереотипів поведінки, рівнів 
медичних послуг тощо.

Алгоритм дій здоров’язбереження 
старшокласників проектуються на основі 
інтегрованої оцінки їх морфо-
функціонального стану. Основні принципи і 
форми оздоровчо-профілактичних заходів 
для старшокласників розробляються у теорії і 
методиці фізичного, психологічного,
соціального й духовного здоров’я на основі 
виявлених філософських, культурологічних, 
медико-біологічних, психолого-
педагогічних, соціально-професійних
аспектів його формування. Гармонізація 
психологічної сфери старшокласників 
здійснюється засобом впливу на організацію 
їхнього здорового способу життя.

Формування здоров’язберігаючої
компетентності старшокласників має стати 
ключовим питанням в освіті, адже здоров’я є 
одним із показників безпекового рівня, що 
відображає культурний рівень та перспективи 
соціально-економічного розвитку держави [1, 
с. 42]. Розбудова системи формування 
здоров’язберігаючої компетентності
старшокласників потребує розроблення 
тезаурусу та вивчення факторів, які 
впливають на стан їхнього здоров’я [6, с. 100] 
(екологічна культура, стереотипи поведінки, 
якість медичних послуг, здоров’явитратність 
та ін.).

З’ясовано, що динаміка проблем 
особистісного та суспільного характеру 
відтісняє на другий план процес гармонізації 
психологічної сфери старшокласників [7, с. 
105] засобом організації їх здорового способу 
життя. Її формування віддається на відкуп 
самоорганізації та виховання у родині з її 
обмеженими можливостями [8, с. 108].

Розкрито, що в освітній процес 
методологічно закладаються норми
здорового способу життя в умовах освітнього 
процесу загальної середньої освіти - 
всебічний розвиток, виховання і соціалізація 
особистості [9, с. 270], а досягнення 
забезпечуються створенням умов
формування компетентностей необхідних для 
організації успішної життєдіяльності [3, с. 
317]. Для життя і діяльності старшокласників 
важливий як внутрішній об’єм засвоєних 
знань, так і можливість їх використання (як 
структурні, морфологічні, так і
функціональні, діяльнісні якості), що 
спонукає структурувати особистісну
характеристику старшокласників з метою 
фіксації їхнього освітнього результату [2, с. 
275] у вигляді компетентностей.

Виявлено, що компетентності мають 
певну ієрархію, яка ґрунтуються на якостях 
старшокласників, що проявляються в певних 
способах їхньої поведінки і спираються на 
психофізіологічні функції, що мають 
широкий практичний контекст [5, с. 102] та 
наділені високим ступенем універсалізації. 
Доведено, що завдяки розробленому змісту 
освіти у експериментальних класах 
старшокласники набувають
компетентностей, які дають змогу 
включитись у продуктивну діяльність [4, с. 
145].

Зроблено висновок, що у процесі 
розроблення теорії здоров’язберігаючої 
компетентності старшокласників мають 
враховуються ієрархічні ознаки
компетентностей, що гуртуються на 
особистісних якостях і проявляються в 
певних способах поведінки, які спираються 
на психофізіологічні функції й мають 
широкий практичний контекст та наділені 
високим ступенем універсалізації.
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