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рівні навчання; варіативності методів і форм навчання; рівномірному по-
єднанні рухових і статичних навантажень; навчанні в малих групах; вико-
ристанні наочності і використанні різних форм надання інформації; ство-
ренні емоційно сприятливої атмосфери; формуванні позитивної мотивації 
до навчання («педагогіка успіху»); на культивуванні у школярів знань з 
питань здоров’я [2, с. 23]. 

Здоров’язбережувальні технології – це поліфункціональне поняття, 
яке є невід’ємної складової навчання студентів-медиків, що забезпечує не-
обхідні умови для успішного вирішення державних завдань щодо віднов-
лення, зміцнення, збереження здоров’я і формування здорового способу 
життя населення з урахуванням економічних, соціальних, медичних, пе-
дагогічних, психологічних та інших аспектів цієї проблеми. 

Таким чином, особливості використання здоров’язбережувальних 
технологій у навчальному процесі майбутніх вчителів основ здоров'я ма-
ють включати сукупність знань і вмінь, які визначають результативність 
праці, об'єм навичок виконання завдання щодо формування основ здоро-
в'я людини, її зміцнення, збереження, реабілітація та рекреація; єдність 
теоретичної і практичної готовності до розробки та впровадження здоро-
в'язбережувальних технологій у процес виховання особистості. 
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На сьогодні з 10 випускників шкіл тільки 1 є практично здоровим. 
Це дуже страшна цифра – 90% хворої молоді, а якщо буде подовження 
терміну навчання до 12 років, то мабуть здорових випускників нам не ба-
чити. 

Одним з факторів зниження захворюваності є знання причин хво-
роб. Відомо, що механізми здоров’я та патології близькі: генетичні, еколо-
гічні, онтогенетичні, акумуляційні. Впливати можливо на екологічні меха-
нізми – впровадженням у свідомість кожного та його життя здорового спо-
собу життя; на генетичні механізми – генною інженерією у майбутньому, 
на онтогенетичні механізми – зараз через медицину (фармакологія та хі-
рургія).  

Основи здорового способу життя включають не тільки відмову від 
шкідливих звичок, а й слідування індивідуальним біоритмам, дотриму-
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вання норм особистої гігієни, використання здорового харчування, загар-
тування, щоденну фізичну активність. Остання при малорухливому житті 
потребує 1 годину на добу, та разом з раціональним харчуванням впливає 
на активність генів, що запобігає провідним хворобам нашої епохи. Важ-
ливим є психологічний настрій, що впливає на психосоматику. 

Основи здорового способу життя пов’язані з біологічними дисциплі-
нами, імунологією, неврологією, ендокринологією, психогенетикою, пато-
фізіологією та іншими. 

Основи здорового способу життя спочатку закладаються у сім’ї та 
освітніх закладів, вивчення цієї дисципліни дає знанні, які потрібно пере-
вести у автоматичні вміння та навички. 
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physical rehabilitation. 
Постановка проблеми. Вегето-судинна дистонія (ВСД) – поліеті-

ологічний синдром, який характеризується дисфункцією вегетативної (ав-
тономної) нервової системи (ВНС), і функціональними порушеннями з боку 
практично всіх систем організму (в основному серцево-судинної) [1]. 

За останні роки серед молодих людей, особливо жінок та дівчат, 
значно зросла (від 3,7 до 41%) частота артеріальної гіпотензії на фоні ве-
гетативних дисфункцій, що створює ризик розвитку цереброваскулярної 
патології, ранньої артеріальної гіпертензії та ішемічної хвороби серця [2]. 


