Бути сучасним, значить – здоровим
«Найвища цінність у людини – це її здоров’я. Вона зможе його оцінити,
якщо його втратить», – так стверджує Олександр Захаренко у книзі «Поради
колезі, народжені в школі над Россю».
В Конституції України (ст. 3) визначено: «Людина, її життя і здоров’я,
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою
соціальною цінністю...». Держава несе відповідальність перед людиною за свою
діяльність і зобов’язана забезпечити їх реалізацію. А найбільша цінність для
кожної людини – це її життя і здоров’я. Сьогодні кожен має усвідомити, що
«здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а
не лише відсутність хвороб або фізичних вад», – як визначено в Статуті
Всесвітньої організації охорони здоров’я.
«Конвенція ООН про права дитини», яка набула чинності в Україні
27.09.1991 року, «Всесвітня декларація виживання, захисту і розвитку
дітей» вимагають цілеспрямованих дій нашої держави, суспільства щодо
створення сприятливих умов розвитку особистості дитини, таких, як:
 пробудження її творчих можливостей;
 вдосконалення природних здібностей;
 гуманізація способу мислення;
 інтелектуальний розвиток дитини.
Відповідно до Концепції Міжнародного проекту «Європейська
мережа шкіл сприяння здоров’ю» (ЄМШСЗ), «Кожна дитина та підліток в
Європі має право та повинен мати можливість отримати освіту в школі
сприяння здоров’ю».
Тому потребує посиленої роботи координація та інтеграція зусиль
держави і громадськості по забезпеченню умов та механізмів щодо діяльності
Школи сприяння здоров’ю на базі кожного навчального закладу,
соціального становлення і розвитку здорового підростаючого покоління,
реалізації його конституційних прав та свобод.

2012 рік проголошено Роком спорту та здорового способу життя
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 квітня 2011 року за
№360-р «Про заходи щодо підготовки та проведення в Україні у 2012 році
Року спорту та здорового способу життя»).
2012 рік рішенням депутатів десятої сесії обласної ради VІ скликання від
28 грудня 2011 року визначений Роком охорони здоров’я в Одеській
області.
У січні 2012 року розпочався четвертий Всеукраїнський конкурс-захист
сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

Що ж сьогодні є загрозою здоров’ю дитини?
Як зазначають науковці, на стан здоров’я дітей впливають такі фактори,
як несприятливі соціальні та економічні умови. Але поряд з цим загрозою
здоров’ю дитини є багато факторів, які мають місце в навчальних закладах,
це вплив таких педагогічних чинників:
 Стресова педагогічна тактика.
 Інтенсифікація навчального процесу.
 Невідповідність методик і технологій навчання
віковим і функціональним можливостям школярів.
 Нераціональна організація навчальної діяльності.
 Невиконання елементарних фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального процесу.
 Низька культура міжособистісних стосунків та
психології взаємовідносин.
 Зниження рухової та фізичної активності.
 Функціональна неграмотність педагогів у питаннях
охорони та зміцнення здоров’я.
 Безграмотність батьків у питаннях збереження здоров’я.
 Відсутність системи роботи з формування цінності здоров’я і здорового
способу життя (в тому числі профілактики шкідливих звичок, статевого
виховання та сексуальної освіти тощо).
 Нераціональне харчування.
 Наявність шкідливих звичок.

Найважливіша справа будь-якої школи – турбота про здоров`я учнів. Від
здоров’я, гарного самопочуття і бадьорості дітей залежить їх духовне життя,
світосприйняття, розумовий розвиток, рівень навчальних досягнень, віра в свої
сили. Навчання учнів здоровому способу життя повинне бути системним і
сприяти гармонійному розвиткові психофізичних здібностей.

Керівники

навчальних закладів, на яких покладена відповідальна
місія, мають забезпечити системне управління створення і розвитку Школи
сприяння здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них,
розбудову такого науково-освітнього, навчально-виховного об’єднання
культури здоров’я, яке сприяло б збереженню та зміцненню здоров’я, як
фізичного, духовного і соціального благополуччя, на засадах партнерства
вчителів, учнів, батьків та громадськості.

Слова

великого педагога В. О. Сухомлинського «Зміцнити здоров’я
людини в дитинстві, не допустити, щоб дитина вступала в юність кволою і
млявою, - це означає дати їй всю повноту життєвих радощів» мають
стати аксіомою діяльності кожного директора, кожного педагога.

Всеукраїнський конкурс-захист сучасної моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»
-

-

Відповідно до статті 56 Закону України «Про освіту» та на виконання:
постанови
Кабінету
Міністрів
України
від
10.01.2002
№14
«Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми «Здоров’я нації»
на 2002-2011 роки»;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21.05.2008 №731-р.
«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми
«Здорова нація» на 2009–2013 рр.»;
рішення
Одеської
обласної
ради
від
25.10.2002
№56-ХХІУ
«Про
затвердження
обласної
комплексної
програми
«Здоров’я»
на 2002-2014 роки»;
наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України:
- від 20.07.2011 №828 «Про затвердження Положення про Всеукраїнський
конкурс – захист сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння
здоров’ю» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04.08.2011 за
№3950/19688
- від 07.11.2011 №1260 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»
та утворення журі»;
наказу управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації
від 18 жовтня 2011 р. № 447-ОД «Про організацію та проведення обласного
етапу Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі навчального закладу
«Школа сприяння здоров’ю»
в Одеській області протягом січня - квітня 2012 року пройдуть районні,
міські та обласний етапи Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі
навчального закладу (дошкільного, загальноосвітнього, позашкільного та
професійно-технічного) «Школи сприяння здоров’ю» (відповідно до
Положення про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі навчального
закладу «Школа сприяння здоров’ю»).
Конкурс проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту
України, Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства
освіти і науки, молоді та спорту України.
Конкурс проводиться з метою:
 реалізації державної політики щодо зміцнення здоров’я дітей і учнівської
молоді,
 подальшого розвитку мережі Шкіл сприяння здоров’ю;
 залучення батьківської громадськості, представників медичної галузі,
органів місцевого самоврядування, громадських організацій до проведення
превентивних заходів щодо профілактики негативних проявів у дитячому та
молодіжному середовищі, формування культури здоров’я у підростаючого
покоління.
Конкурс проводиться поетапно:
1-й етап: міський, районний - січень-лютий;
2-й етап: обласний - березень-квітень - за участю закладів, які стали
переможцями першого етапу;
3-й етап: Всеукраїнський: - травень-червень за участю закладів - переможців
другого етапу.

При розбудові та відпрацюванні сучасної моделі Школи

сприяння здоро-

в’ю слід керуватися:
 нормативно-правовими документами;
 Критеріями діяльності навчального закладу «Школи сприяння здоров’ю»,
визначених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в
Положенні про Всеукраїнський конкурс – захист сучасної моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»:
- наявність власної концептуальної моделі закладу «Школа сприяння
здоров’ю» та її науково-методичне обґрунтування;
- навчально-методичне забезпечення життєдіяльності закладів у
напрямі формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя,
культуру здоров’я дітей та учнівської молоді;
- досвід роботи закладу в регіоні як Школи сприяння здоров’ю;
- наявність системи комплексного моніторингу стану здоров’я учнів;
- проведення масових акцій і заходів, пов’язаних із пропагандою
здорового способу життя;
- проведення науково-практичних конференцій, семінарів, семінарівтренінгів з проблем здорового способу життя;
- підготовка та видання навчально-методичних матеріалів з досвіду
роботи навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю».

Неодмінною

складовою Школи сприяння здоров’ю є створення системи
педагогічної підтримки дитини, оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі, гуманного, освітньо-виховуючого середовища життєтворчості,
комфортних умов ефективного розвитку особистості, здорового середовища
проживання, спрямованого на зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку,
соціальної адаптації і духовного зростання. Дуже важливим є аспект соціально-правового захисту життя, здоров’я дитини, створення демократизованого
правового простору атмосфери шкільного життя, впровадження принципів
толерантності та поваги, довіри, ствердження людської гідності.

Основними напрямками діяльності сучасного навчального закладу є:
1. Створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов,
які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою
гуманізації і демократизації навчально-виховного процесу на засадах:
фізкультурно-спортивної
активності;
обґрунтованої
відповідності
навчального
навантаження
обсягові
інформації,
психофізичним
можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об’ємної
системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання,
вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці.
2. Реалізація наукової організації навчальної праці, харчування та
відпочинку учнів.
3. Створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов.
4. Формування культури здорового способу життя учнів як у навчальний,
так і позаурочний час. Введення в навчальний процес гуманітарних курсів
«Основи здоров’я», «ОБЖ», «Етика». Активне залучення учнів до

здоров’язберігаючого навчального процесу, формування в них активної
позиції щодо зміцнення і збереження власного здоров’я, пропаганди ідей
здорового способу життя.
5. Забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти, соціального
захисту дітей, об'єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу,
закладів медицини та фізичної культури, громадськості.
6. Створення системи оздоровлення учнів в умовах літніх таборів.
7. Створення інформаційно-комп’ютерного забезпечення оздоровчої системи.
8. Відкриття в навчальному закладі консультативно-оздоровчих центрів
здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів.
9. Створення системи підготовки кадрів з проблем здоров’язбереження.
Забезпечення програмного і навчально-методичного обладнання.
10. Створення в навчальному закладі системи управління Школою сприяння
здоров’ю та моніторингу стану здоров’я учасників навчально-виховного
процесу.
11. Створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з проблем моделювання й апробації здоров’язберігаючих
освітніх технологій.

Радимо

при розбудові моделі Школи сприяння здоров’ю зосередити
увагу на таких актуальних питаннях:
 забезпечення умов та механізмів щодо діяльності Школи сприяння
здоров’ю відповідно до нормативно-правових актів, документів, на
виконання яких спрямована районна/міська Програма розвитку мережі
навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю;
 формування суспільної думки
щодо пріоритету захисту здоров’я
(фізичного, психічного, соціального,
Школа сприяння здоров’ю?
духовного) дитини;
 взаємозв’язок школа – родина –
державні установи – громада –
соціокультурні системи;
 об’єднання та координація зусиль
державних та громадських організацій, об’єднань, фондів, дітей та
родин, соціокультурних систем з
метою узгодження та сплочення дій
щодо вирішення питань стосовно
здоров’я дітей;
 створення умов по забезпеченню здорового середовища проживання,
спрямованого на зміцнення здоров’я дітей, їх фізичного розвитку, соціальної
адаптації, духовного зростання, підвищення культури стосунків у соціумі;
участь у реалізації міжнародних програм ЄМШСЗ «Забезпечити здорове
середовище життя для дітей – забезпечити краще майбутнє»;
 забезпечення повноцінного медичного обслуговування, впровадження
новітніх технологій медичного забезпечення;

 здійснення соціально-правового захисту життя, здоров’я дитини, від
насилля, експлуатації;
 здійснення профілактики соціального неблагополуччя дитини та надання їй
допомоги;
 активізація пропагандистсько – просвітницької діяльності в громаді, руху
«Громада за здоров’я», «Жінки Одещини – за тверезу громаду»;
 мобілізація місцевих ресурсів щодо реалізації розбудови Школи сприяння
здоров’ю, створення сприятливого життєвого простору буття дитини;
 розбудова Школи сприяння здоров’ю на засадах етнокультури та традицій,
найповніше використання соціуму;
 здійснення моніторингу діяльності Школи сприяння здоров’ю, фізичного,
психічного і морального здоров’я дітей. Адаптація до навчального закладу
моніторингу та оцінки роботи навчального закладу-Школи сприяння здоров’ю згідно визначених критеріїв, відповідно до стратегічних завдань державного курсу, принципів Європейської політики «Здоров’я для всіх у ХХІ столітті»;
 забезпечення гласності роботи Школи сприяння здоров’ю;
 впровадження цілісної системи соціальної підтримки здорового способу
життя, яка стимулює молодь зберігати і зміцнювати власне здоров’я;
 підтримка яскравих, енергійних національних та місцевих ініціатив щодо
розбудови та розвитку Школи сприяння здоров’ю.

Програма розбудови сучасної моделі Школи сприяння здоров’ю потребує:
 Науково-методичного супроводу щодо забезпечення оптимального педагогічного клімату в шкільному колективі, гуманного, освітньо-виховуючого
середовища життєтворчості, комфортних умов ефективного розвитку особистості, здорового середовища проживання, спрямованого на зміцнення здоров’я
дітей, їх фізичного розвитку, соціальної адаптації, духовного зростання, системи педагогічної підтримки дитини.
 Науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу.
 Соціально-правового супроводу щодо захисту життя, здоров’я дитини,
створення демократизованого правового простору атмосфери шкільного життя,
впровадження принципів толерантності та поваги, довіри, ствердження
людської гідності.
 Медично-корекційного та реабілітаційного супроводу.
 Психолого-корекційного супроводу.

Програма

розвитку Школи сприяння здоров’ю передбачає перехід на
більш високий рівень культури життєдіяльності школи та освітніх процесів
у школі, збільшення якості навчання та виховання, гуманності,
демократичності, культуроємності.

Партнерство вчителів, учнів, батьків та громадськості, міжсекторальна взаємодія (державних структур, комерційних підприємств і некомерційних
організацій, громадян, дитячих і молодіжних організацій, органів учнівського
самоврядування) з опорою на місцеві ресурси забезпечить створення здоро-

в’яформуючого середовища, сприятливих умов виховання здорового молодого
покоління, збереження їх фізичного, психічного і духовного здоров’я; розвитку
життєстійкості та життєздатності дітей, молоді, включення їх до соціальної
практики та соціального проектування, розвитку соціальної компетентності;
залучення їх до процесів здорового самотворення й упорядкування здорового
середовища власної життєдіяльності.

Щоб стати володарем свого здоров’я,

слід знати, що таке
здоров’я і що саме забезпечує нормальний процес життєдіяльності людини.
З цією метою кожний навчальний заклад має обрати пріоритетним напрямом
своєї діяльності як «Школа сприяння здоров’ю», як найбільш ефективного
навчального закладу у вирішенні проблем збереження і зміцнення здоров’я
дитини, в якому найбільш ефективно і комплексно забезпечують виховання в
учнів ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я оточуючих.
А ЗМІСТОМ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ в такій школі є життя дітей, в якій
вони дорослішають, розвиваються і формуються як особистості; всі аспекти
навчальної діяльності мають підпорядковуватись основній меті – саморозвитку
дітей. Це школа, яка забезпечує умови для того, щоб кожна дитина могла
знайти простір для розвитку своїх можливостей і змогла в повній мірі проявити
свою індивідуальність. Це школа щасливого дитинства, культу
шляхетності, духовності, справедливості, милосердя, любові й добра.

Ми сподіваємось, що при відповідальному підході до проблеми збереження
і зміцнення здоров’я дітей та молоді, формування здорового способу життя,
культури здоров’я кожний навчальний заклад Одеської області стане
Школою сприяння здоров’ю.

Запрошуємо педагогічні колективи навчальних закладів Одещини до участі
у четвертому Всеукраїнському конкурсі – захисті сучасної моделі навчального
закладу «Школа сприяння здоров’ю» - 2012.

При

розбудові та відпрацюванні сучасної моделі Школи сприяння
здоров’ю свого навчального закладу пропонуємо познайомитись з:
 ідеями, інноваційним досвідом навчальних закладів Одещини, дійсних
членів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, Дипломантів
Міжнародної виставки «Сучасна освіта – 2010», який надруковано в
науково-методичних збірках серії «Школи здоров’я Одещини» та ЗМІ;
 рекомендаційним бібліографічним списком літератури
«Здоров’язберігаюча діяльність навчальних закладів»;

з

проблеми

 довідково-бібліографічним списком з проблеми «Моніторинг фізичного
розвитку учня та впровадження здоров’язберігаючих технологій у
практику роботи навчальних закладів».

Науково-методичні збірки,
у яких презентовано досвід роботи навчальних закладів Одещини,
дійсних членів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю

* Школа здоров’я. Частина 1. / Уклад. В. В. Григораш. – Х.: Вид. група
«Основа», 2010. – 208 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»;
Вип. 8 (92)).
* Школа здоров’я. Частина 2. / Уклад. В. В. Григораш. – Х.: Вид. група
«Основа», 2010. – 224 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою»;
Вип. 10 (94)).
Автори: Чешенко О. І., Лісовська Т. І., Ісаєва Л. М., Лимаренко Т. П.,
Ступкевич О. А., Саказли Т. А., Іванова Н. В., Лєфтерова М. І., Калараш О. П.,
Соловйова А. Г., Сивізіна Н. П., Маляренко Т.І., Буйневич О.В., Тихоплав С.М.,
Іванова П. І., Кравченко Т. Ю., Унгарова М. П., Бирченко Н. І., Антонова Л. Ф.,
Попова І. М., Донні Л. А., Гриньова І. Г., Слєпа Т. Д., Чокова І. М., Іванов О. Р.
У збірці «Школа здоров’я» презентовано досвід створення Шкіл культури
здоров’я в Одеській області. Автори розкрили актуальність, сутність та
особливості організації сучасних навчальних закладів у мережі Шкіл сприяння
здоров’ю.
Для керівників навчальних закладів.
* Чешенко О. І. Розвиток обласної мережі Шкіл сприяння здоров’ю.
Науково-методична збірка / О.І. Чешенко. – Одеський обласний інститут
удосконалення вчителів. – Одеса, 2011. – 100 с. – (Серія «Школи здоров’я
Одещини»).
У
збірці
розкривається
тривекторне
спрямування
розбудови
здоров’язберігаючого освітнього середовища, досвід розвитку обласної мережі
навчальних закладів – Шкіл сприяння здоров’ю Одещини, науково-методичний
супровід. Розкрито інноваційну технологію створення та розбудови об’єднання
культури здоров’я, презентовано 11 інноваційних здоров’язберігаючих
педагогічних ідей та новацій творчих освітян Одещини, програми обласних
науково-методичних та науково-практичних заходів.
Збірка стане в нагоді районним/міським координаторам мережі Шкіл
сприяння здоров’ю, керівникам навчальних закладів, їх заступникам, вчителям,

усім тим, хто не байдужий до проблем формування, збереження та зміцнення
здоров’я підростаючого покоління.
* Чешенко О. І. Кожний навчальний заклад має бути Школою сприяння
здоров’ю в інтересах дітей та створення кращого світу для них (методичні
поради учасникам Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної моделі
навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю»). Науково-методична збірка /
О І. Чешенко. – Одеський обласний інститут удосконалення вчителів. – Одеса. –
2012. – 156 с. – (Серія «Школи здоров’я Одещини»).
У збірці представлено сучасні підходи до розбудови навчального закладу –
Школи сприяння здоров’ю, нормативно-правову базу, розкривається
інноваційний досвід роботи навчальних закладів Одещини, дійсних членів
Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, вміщено концепції, схеми,
структури, програми дослідно-експериментальної роботи на базі навчальних
закладів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю, довідниково-інформаційні матеріали.
Збірка стане в нагоді учасникам та організаторам районних/міських,
обласного етапів четвертого Всеукраїнського конкурсу – захисту сучасної
моделі навчального закладу «Школа сприяння здоров’ю» – 2012, керівникам
навчальних закладів, їх заступникам, вчителям, районним/міським
координаторам мережі Шкіл сприяння здоров’ю, усім тим, хто не байдужий
до проблем формування, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого
покоління.

Науково-методичні публікації
у ЗМІ з досвіду роботи навчальних закладів Одещини,
дійсних членів Національної мережі шкіл сприяння здоров’ю,
надрукованих в науково-методичних виданнях України та Росії:
- «Директор школи, ліцею, гімназії»
- «Завуч»
- «Наша школа»
- «Виховна робота в школі»
- «Директор школи»
- «Основи здоров’я»
- «Наукові праці»
- «Початкова освіта та виховання»
- «Сучасна школа України»
- «Сучасний урок»
- «Управління школою»
- «Біологія в школі»
- «Школа»
- «Биология в школе» (Россия)
- «Школа / для заступників і не тільки»
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