
ЕКОЛОГІЧНА ПЕДАГОГІКА, 
АБО ШКОЛА КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ'Я

Бережи одяг, 
доки новий, 

а здоров’я —  
доки молодий

Здоров’я, як і честь, треба 
берегти змолоду —  так гово
рили ще за часів Київської 
Русі. Та усвідомлення того 
"треба”, на жаль, приходить 
разом з початком хвороби. 
Адже, поки молодий і здоро
вий, здається, що так буде зав
жди, здоров’я вистачить на все 
—  і тільки тоді, коли його втра
чаєш, воно стає справжнім 
скарбом.

За прогнозами деяких уче
них, в нинішньому столітті для 
влаштування на роботу поряд 
з освітою і комунікативністю 
важливим критерієм буде стан  
здоров’я, оскільки мати здоро
вих працівників роботодавцю 
економічно вигідно. Однак ба
гатьом з нинішніх підлітків не 
під силу буде витримати цю 
конкуренцію, тому що, в силу 
низької культури населення, 
здоров’я не стоїть на першо
м у  місці в ієрархії людських 
цінностей сучасної молоді. 
Вміння вести здоровий спосіб 
жйття —  ознака високої куль
тури людини, ї ї  освіченості, на
полегливості, волі.

Відомо, що здоров'я —  це 
стан повного фізичного, психі
чного і соціального благопо
луччя, а не просто відсутність 
хвороби. За оц інками 
фахівців, стан здоров’я насе
лення на 20 —  40% залежить 
від стану, навколишнього сере
довища, на 15 —  20% —  від 
генетичних чинників, на 20 —  
30% —  від способу життя і 
лише на 10% — від роботи 
служб охорони  здоров’я

Вектор динам іки показ
ників, які характеризують здо
ров’я підростаючого поколін
ня, має нині негативну спрямо
ваність. За даними Центру 
медичної статистики МОЗ, за 
останні роки кількість захворю
вань серед молоді збільши
лась на 30 %. Сьогодні кожен 
третій  перш окласник має 
різноманітні відхилення у стані 
здоров’я, у 20 —  40 % спосте
рігається порушення постави, 
у 50 —  60% —  схильність до 
частих захворювань.

Порівняно з іншими облас
тями, Київська область знахо
диться на четвертому місці по 
кількості дитячих хвороб в Ук
раїні. Особливо .поширеними 
є хвороби ендокринної систе
ми, розладу харчування та по
рушення обміну речовин, хво
роби органів дихання, трав
лення, кістково-м’язової та 
сполучної тканини, уроджені 
аномалії (вади розвитку); трав
ми, отруєння та деякі інші на
слідки д ії зовнішніх причин. За
лиш ається високим рівень 
захворювань, що передають
ся статевим шляхом. Соціаль
но небезпечною проблемою 
став СНІД. Переважна 
більшість ВІЛ- інфікованих є 
наркоманами (особи від 15 до 
30 років). Внаслідок вживання 
алкогольних напоїв, наркотич
них та інших психоактивних 
речовин відзначається по
гіршення психічного здоров’я 
підлітків. Рівень репродуктив
ного здоров’я молоді з кожним 
роком погіршується.

За результатами проф
ілактичного огляду дітей 
шкільного віку м. Славутича у 
2004 році, 20 % учнів мають 
проблеми пониження гостроти 
зору, біля 2 % —  мають сколі
оз, у 12 % —  зафіксовано по
рушення постави.

Конституцією України здо
ров 'я громадян визначено 
найвищою  соц іальною  
цінністю, адже здорова нація 
є запорукою успішного розвит
ку будь-якої держави. На ос
нові ряду нормативно-законо
давчих актів, державних цільо
вих комплексних програм пріо
ритетними визначено завдан

ня виховання свідомого ставлен
ня дітей до власного здоров’я та 
здоров’я інших громадян, фор
мування гігієнічних навичок і за
сад здорового способу життя, 
збереження та зміцнення фізич
ного, психічного, соціального і ду
ховного здоров’я учнів.

Саме в школі повинні розв'я
зуватися завдання формування 
відповідального ставлення до 
свого здоров’я в процесі навчан
ня виховання й розвитку особи
стості. І найважче, але найвідпо
відальніше завдання педагога —  
створити екологічно чисте на
вчальне середовище, умови, за 
яких дитина зацікавиться тим, як 
потрібно дбати про своє здоро
в’я. Прямі заклики до ведення 

 здорового способу життя і бо
ротьба з так званими шкідливи
ми звичками, загрози і заляку
вання не лише безрезультатні, а 
й шкідливі, позаяк викликають у 
дітей приховану протидію.

Формування ціннісних орієн
тацій, переконань, активної життє
вої позиції' можливе за умови ви
користання педагогами таких ме
тодів і прийомів, які сприяють за
лученню учня до активного проце
су здобуття й перероблення знань.

“Кожна дитина і молода лю
дина в Європі мають право та 
повинні мати можливості здобу
ти освіту в школі зміцнення здо
ров’я”, —  записано в Резолюції 
Конференції Європейської ме
режі шкіл зміцнення здоров'я, 
яка була офіційно заснована і 
відкрита для членства з 1992 
року з метою створення по всьо
му Європейському регіону груп 
“взірцевих” шкіл, що демонстру
ють результати втілення в життя 
принципів зміцнення здоров’я в 
шкільних умовах. Учасники про
екту мають розповсюджувати 
свій досвід та інформацію в сек
торах освіти й охорони здоров’я, 
щоб вплинути таким чином на 
політику та практику шкіл 
зміцнення здоров’я на регіональ
ному, національному і міжнарод
них рівнях. Ці школи беруть на 
себе зобов’язання зі зміцнення 
здоров’я, перетворюючи сво ї 
заклади в такі, де приємно пра
цювати, вчитися, розвиватися. 
Це досягається шляхом установ
лення та заохочення партнер
ства вчителів, учнів, батьків і гро
мади з метою поліпшення стану 
здоров’я. Школи віддають пере
вагу питанням здоров’я у програ
мах, практиці шкільного само
врядування, а також у фізичній 
та соціальній сферах.

У 2002 році за погодженням 
двох міністерств (охорони здоро
в'я та освіти і науки України) був 
оголошений конкурс-захист су
часної моделі навчального зак
ладу —  Школи сприяння здоро
в’ю. Цей конкурс вперше дозво
лив отримати відомості щодо 
участі навчальних закладів у ро
боті з формування та збережен
ня здоров’я дітей та підлітків. А  
головне, що огляд дозволив 
створити Національну мережу 
шкіл зміцнення здоров’я.

Загальноосвітні навчальні 
заклади нашого міста не могли 
лишитися осторонь такої важли
во ї справи , як ф ормування 
зміцнення здоров’я школярів, 
адже, як відомо, Славутич —  ак
тивний учасник проекту В се 
світньої організації Охорони здо
ров’я “Здорові міста.”

Першою виявила бажання 
стати Школою зміцнення здоро
в’я загальноосвітня школа №4. 
Адміністрацією та педагогічним 
колективом ще у 1999 році була 
розроблена цільова комплексна 
програма, план дій. Проте через 
певні причини активність роботи 
була втрачена. І лише після зат
вердження рішенням колеги Уп
равління освіти і науки Київської 
обласної адміністрації в квітні 
2004 року “Регіональної програ
ми розвитку Національної мережі 
шкіл сприяння здоров'ю” до цьо
го питання повернулися знову.

Нині дана програма реалі
зується педагогічними коле кти-

вами загальноосвітніх шкіл №3 
та №4.

Першими кроками адмініст
рації загальноосвітньої школи 
№3 (директор В. В. Бивалькевич) 
стала розробка власної цільової 
комплексної програми “Школа 
сприяння здоров’ю”, визначення 
як науково-методичної пробле
ми педагогічного колективу теми: 
“Формування позитивної моти
вації на здоровий спосіб життя у 
дітей та молоді". Для учнів зап
роваджено вивчення курсів: “ 
Психологія спілкування”, "Сімей
не виховання і здоров’я”, “Осно
ви статевого виховання”, "Осно
ви медичних знань”, “Валеоло- 
гія”, проводяться заняття фа
культативу “Футбол”, відкрито 
клас спортивного профілю.

У рамках реал ізац ії дано ї 
програми у школі проводяться 
показові методичні заходи: мето
дичні і педагогічні ради, семіна
ри, тренінги не тільки для вчи
телів школи, а й для колег з 
інших навчальних закладів. А  
головне, іде наполеглива, цілес
прямована робота з учнями. Вже 
традиційними стали на уроках 
фізкультхвилинки, проводяться 
цикли позакласних заходів, на 
яких учням демонструють кіноф
ільми, проводять спортивні свя
та, ігри, організовують дискусії, 
психологічні тренінги тощо.

Слід зауважити про те, що пе- 
  дагогічний колектив веде актив

ну оздоровчу роботу з учнями не 
лише у стінах навчального зак
ладу, а й залучає до співпраці 
батьків, які є неабияким автори
тетом і взірцем для своїх дітей.

Без сумніву, ключовою фігу
рою в запровадженні оздоровчої 
педагогіки має стати вчитель 
Педагог, який реалізує парадиг
му підтримки дитини, є майст
ром вищого педагогічного класу. 
В когорті імен таких майстрів 
учителі початкових класів вищої 
категорії ЗОШ №3: вчитель-ме- 
тодист, заслужений вчитель Ук
раїни Г.В. Паршикова та вчитель- 
методист, методист міського ме
тодичного центру Н.М. Костик.

Основним професійним кредо 
Наталії Миколаївни Костик вже 
давно стала формула: “Не на
ш кодь!” Навчально-виховний 
процес учитель будує на засадах 
оздоровчої педагогіки пізнаваль
но-рухового навчання, активно 
застосовує у роботі з учнями сво
го класу здоров’я зберігаючі мето
дики, висвітлені у ї ї  авторському 
методичному посібнику “Даючи 
знання —  не відбирай здоров’я”, 
випущеному за сприяння місько
го методичного центру у 2000 
році. Цілеспрямована, комплек-  
сна і творча робота Наталі Мико
лаївни з дітьми із використанням 
багатющого потенціалу народної 
педагогіки, художньої літератури, 
тісна співпраця з батьками дають 
очевидні результати: діти з раді
стю навчаються, із задоволенням 
відвідують нетрадиційні заняття 
в гуртку “Здоров’ятко”, а під час 
епідемії у місті підступного грипу 
вс і до одного були веселими 
і здоровими.

Значно активізується сьо
годні у навчальному закладі ро
бота з формування психологіч
ної складової програми сприян
ня здоров’ю, означена приходом 
до школи практичного психоло
га Раїси Степанівни Білозьоро-  
вої. Пройшовши підготовку в 
рамках програми Міністерства 
освіти і науки України/ АПН Ук- 
раїни/ПРООН/ЮНЕЙДС “Спри
яння просвітницькій  роботі 
“рівний— рівному” серед молоді 
України щодо здорового спосо
бу життя”,- Раїса Степанівна та 
вчитель початкових класів Сміян 
Н.І. розпочали роботу з підготов
ки серед учнів основної та стар
шої школи Інструкторів освітньої 
програми, діяльність яких спря
мована на ініціювання свідомо
го та інформованого діалогу між 
ровесниками і є складовою  
цілеспрямованої сучасної систе
ми профілактичних дій в Україні 
щодо формування культури здо

ров’я особистості.
Загальновідомо, що здоро

ву особистість може виховати 
здоровий вчитель, а відтак 
саме він потребує сьогодні 
особливої уваги. Вже з десяток 
років поспіль педагогічна гро
мадськість занепокоєна поши
ренням так званого "синдрому 
емоційного згорання педагогів”. 
Як уникнути цього вкрай небез
печного явища, а тим паче, як 
його позбутися? І цими непро
стими питаннями опікується 
шкільний практичний психолог 
Р.С.Білозьорова, проводячи 
психологічні тренінги для педа
гогів школи, в якій працює, а та
кож для колег з інших навчаль
них закладів.

Плідним, з огляду на зазна
чені проблеми, було професій
не спілкування заступників ди
ректорів навчальних закладів з 
виховної роботи, шкільних пси
хологів, соціальних педагогів, 
керівників методичних об 
’єднань класних керівників у 
ході міського семінару-практи- 
куму на базі ЗОШ №3 на тему  
"Формування культури здоров’я 
та навичок здорового способу 
життя у дітей та підлітків ”.

Хто володіє інформацією, 
той досягає успіху —  загаль
новідома аксіома, яку люблять 
повторювати бібліотекарі шко
ли №3 Н.М. Примаченко, С.В. 
Шумейко, Л.Ю. Клименко. Цю 
думку вони активно доводили 
на організованому для своїх 
колег бібліотекарів навчаль
них закладів семінарі-практи- 
кумі з питань інформаційно- 
просвітницької підтримки реа
лізації програми школи культу
ри здоров'я Бібліотекарі обго
ворили питання, що торкали
ся потенційних можливостей 
бібліотечної діяльності на до
помогу формуванню здорово
го способу життя, познайоми
лися з низкою різноманітних 
методичних ідей щодо попов
нення інф орм ац ійно ї бази 
бібліотеки, ї ї  популяризації се- 
ред учнівської молоді та педа
гогів, стали учасниками теат
ралізованої презентації при
годницької книги валеологіч- 
ного зм істу для молодших 
ш коляр ів Антона Алатона 
“Пригоди в країні невидимок". 
Окрім цього, бібліотекарі вели 
серйозну конструктивну роз
мову про невикористані резер
ви бібліотек, міських бібліотеч
но-інф ормац ійних центрів 
щодо організації просвітниць
кої діяльності серед дітей, мо- 
лоді, батьківської громадсь
кості. Серед рекомендацій, 
прийнятих у ході семінару, 
були, як видається, досить 
цікаві і необхідні заходи, а 
саме: розробити міську комп
лексну програму “Здоровому 
місту —  здоров'я дітей” в ме
жах проекту "Здорові міста", 
складовою  тако ї програми 
може бути проект “Бібліотеки 
—  за здорове покоління 
молоді".

Окреслені в статті напрям
ки формування здорового осв
ітнього простору, позитивної 
мотивації до здорового спосо
бу життя дітей та підлітків, без 
сумніву, лише початок, перші, 
можливо, ще несміливі кроки 
до справжньої екологічної пе
дагогіки, школи культури здоро
в'я. Попереду системна, напо
леглива праця, побудована на 
партнерстві школи, органів 
місцевого самоврядування, 
інформаційних, культурно-про
світницьких та соціально-пси
хологічних служб, закладів 
фізичної культури та спорту —  
всіх, хто опікується підростаю
чим поколінням, кому не бай
дужі проблеми його здоров’я, 
справжнього здорового кліма
ту нашого міста. Адже від цьо
го залежить майбутнє —  май
бутнє Славутича.

Подбаймо про наше май
бутнє разом!

Катерина КОЛОСАЙ


