
«Здоров’язбережувальні засади 

використання програмно-апаратних

засобів в освітньому процесі

5–9 класів»

Національна академія педагогічних наук України

Інститут інформаційних технологій і засобів навчання 

Сухіх Аліса Сергіївна

Київ - 2020



Масштабне реформування освіти в Україні впродовж

останніх років

Підготовка підростаючого покоління до

здоров’язбережувальної життєтворчості в умовах

динамічного, швидко змінного, технологічно

насиченого простору

Вразливість дітей підліткового віку щодо негативних

зовнішніх чинників, негативна динаміка

захворюваності

Актуальність дослідження

2

Інтенсивне використання програмно-апаратних

засобів (ПАЗ) у ЗЗСО



ВООЗ

Погіршення умов 

життя та зниження

стабільності у 

суспільстві

обумовлюють

зростання стресових

станів у підлітковій

популяції більше, 

ніж в інших, що

призводить до 

зростання

захворюваності

У дітей підліткового

віку виявлено значне

погіршання здоров’я

за період їхнього

навчання у школі. 

Найбільш

поширеними стали 

патологія

ендокринної

системи, поведінкові

розлади, хвороби

дихання та кістково-

м’язової системи

Упродовж останніх 

років здоров’я дітей 

підліткового віку 

залишається 

незадовільним при 

негативній тенденції 

до погіршення 

НАМН України МОЗ України

3



Між негативними 
наслідками педагогічно 

невиваженого 
використання ПАЗ... 

Між інтенсифікацією 
використання ПАЗ у 
навчанні й дозвіллі 

учнів...

Між необхідністю 
формування здоров’язбере-
жувального складника ІК-

компетентності учнів...

... та низьким рівнем 
обізнаності учнів щодо 

можливостей 
їхнього уникнення

... та низьким рівнем 
сформованості 

здоров’язбережуваль-
ного складника їхньої 

ІК-компетентності

... та відсутністю 

відповідних методик
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Протиріччя



Об’єкт
дослідження:

Предмет
дослідження:

використання програмно-апаратних 
засобів в освітньому процесі 

5–9 класів

організаційно-педагогічні умови 
здоров’язбережувального використання 

програмно-апаратних засобів в 
освітньому процесі учнів 5–9 класів

та методика формування 
здоров’язбережувального складника ІК-

компетентності учнів 5–9 класів

теоретично обґрунтувати та розробити
науково-методичний супровід

здоров’язбережувального використання
програмно-апаратних засобів (ПАЗ) 

учнями 5–9 класів у закладах загальної
середньої освіти (ЗЗСО)

Мета
дослідження:
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1. Проаналізувати стан теоретичної розробленості проблеми у
вітчизняному та закордонному науково-педагогічному
просторі.

2. Визначити властивості програмно-апаратних засобів
навчального призначення та систематизувати основні
ергономіко-педагогічні вимоги до їхнього використання.

3. Обґрунтувати організаційно-педагогічні умови
здоров’язбережувального використання програмно-
апаратних засобів у освітньому процесі 5–9 класів.

4. Визначити сутність здоров’язбережувального складника
ІК-компетентності учнів 5–9 класів, його компоненти,
показники, критерії, рівні сформованості та розробити
модель його формування.

5. Розробити компоненти методики формування
здоров’язбережувального складника інформаційно-
комунікаційної компетентності учнів 5–9 класів та
експериментальним шляхом перевірити її ефективність. 6

Задачі дослідження



 вперше: 
• теоретично обґрунтовано та визначено поняття
здоров’язбережувального складника ІК-компетентності
(ЗСІКК) учнів 5–9 класів;
• розроблено модель формування ЗСІКК учнів 5–9 класів;

 уточнено:
• поняття «здоров’язбережувальне використання ПАЗ»; 
• ергономіко-педагогічні вимоги до здоров’язбережувального
використання ПАЗ в освітньому процесі;
• організаційно-педагогічні умови здоров’язбережувального
використання ПАЗ в освітньому процесі;

дістали подальшого розвитку теорія та методика
застосування апаратних і програмних засобів інформатизації
освіти, зокрема здоров’язбережувальне використання таких
засобів в освітньому процесі 5–9 класів.

Наукова новизна та теоретичне значення

одержаних результатів
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Практичне значення одержаних результатів 
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Розроблено основні компоненти методики формування
ЗСІКК учнів 5–9 класів;

Розроблено навчально-методичні матеріали для
факультативних занять з учнями 5–9 класів для
формування ЗСІКК;

Укладено навчально-методичний посібник для вчителів
5–9 класів «Здоров’язбережувальне використання
програмно-апаратних засобів у навчальному процесі
основної школи»;

Укладено навчально-методичні рекомендації для учнів
5–9 класів «Здоров’язбережувальне використання
програмно-апаратних засобів»;

Розроблено пам’ятку-рекомендації для батьків
«Використання програмно-апаратних засобів без шкоди
для здоров’я».
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Провідною ідеєю дослідження
визначено положення про те, що основою 

здоров’язбережувального використання ПАЗ 

в освітньому процесі 5–9 класів є створення
спеціальних організаційно-педагогічних умов та 

систематичне цілеспрямоване

формування здоров’язбережувального 

складника ІК-компетентності учня.
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Здоров’язбережувальне використання ПАЗ –

спеціально організований освітній процес, який

передбачає єдність дотримання низки

організаційно-педагогічних умов суб’єктами

освітнього процесу, спрямованих на збереження

фізичного й психічного здоров’я учнів або його

покращення, та збереження стійкої працездатності

протягом усього уроку, під час якого

використовуються ПАЗ.
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Для вирішення проблеми здоров’язбережувального 
використання ПАЗ в освітньому процесі  необхідне 
залучення методології різних наукових дисциплін 

Медицини: вивчення факторів негативного впливу ПАЗ
на організм людини;

Ергономіки: визначення вимог до роботи з ПАЗ для
підвищення ефективності, безпеки та комфортності умов
для користувачів;

Психології: вивчення факторів впливу на психічну сферу
людини, шляхів уникнення негативних наслідків;

Педагогіки: дослідження можливостей створення
здоров’язбережувального навчального середовища,
формування й розвитку компетентності суб’єктів
освітнього процесу в аспекті здоров’язбережувального
використання ПАЗ.
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Чинники, ризики і наслідки 

використання ПАЗ для здоров’я
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Чинники,



Ергономіко-педагогічні вимоги 
до здоров’язбережувального використання ПАЗ

Вимоги до організації приміщення: мікроклімату і

освітлення, дизайну, розміщення меблів і пристроїв

відповідно до санітарно-гігієнічних вимог та вимог

пожежної безпеки тощо, дотримання чистоти.

Вимоги до організації робочого місця
користувача: ергономічності й адаптивності
елементів меблів та техніки, що сприяють
дотриманню правильного положення тіла залежно від
виду використовуваного ПАЗ.

Вимоги до організації діяльності: дотримання

рекомендованого часового регламенту при роботі з

ПАЗ, чергування різних видів діяльності, проведення

фізкультурних і релаксаційних хвилинок і т.ін.
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Рівень стійкості уваги і 
розумової працездатності учнів

до початку роботи з 
комп’ютером

Рівень стійкості уваги і 
розумової працездатності

учнів після роботи з 
комп’ютером

Визначення рівня стійкості уваги і розумової 
працездатності учнів

до та після роботи з комп’ютером

ЕГ – 137 учнів

КГ – 143 учнів



Динаміка рівнів вестибуломоторних реакцій 
учнів з КГ та ЕГ

до та після роботи з комп’ютером
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 Вчителі та учні 5–9 класів регулярно використовують ПАЗ
в освітньому процесі (ПК, нетбук, планшет, електронну
книгу та ін.).

 Дійсний часовий регламент, рекомендований державними
санітарно-гігієнічними нормами, більшості учнів
невідомий і не дотримується.

 Відсутні узгоджені дії вчителів та батьків. Як наслідок,
якщо у школі час і умови роботи з ПАЗ чітко
регламентовано згідно з санітарно-гігієнічними вимогами,
то вдома часові межі не контролюються й інколи можуть
сягати 3-х годин і більше.

 Відсутні системні навчальні, просвітницькі заходи,
спрямовані на формування компетентності учнів в аспекті
здоров’язбережувального використання ПАЗ.
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Висновки за констатувальним експериментом



 Ефективна робота з ПАЗ неможлива без знання й

дотримання норм та вимог до їх безпечного,

здоров’язбережувального використання;

 Формування компетентності здоров’язбережувального

використання ПАЗ має передувати власне їх

безпосередньому використанню в освітньому процесі;

 Розвиток компетентності здоров’язбережувального

використання ПАЗ має проходити паралельно

навчанню з використанням ПАЗ (у якості

супроводжуючого елементу), упродовж всього періоду

навчання, і головним чином, під час вивчення

інформатичних дисциплін.
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Знання, уміння й навички здоров’язбережувального 
використання ПАЗ доцільно розглядати в межах 

ІК-компетентності як один з її компонентів, оскільки: 



Здоров’язбережувальний складник ІК-

компетентності учнів 5–9 класів – це здатність 

учнів усвідомлено здійснювати низку розроблених 

заходів щодо педагогічно виваженого та безпечного 

використання ПАЗ в освітньому процесі.

Формування ЗСІКК учнів передбачає набуття ними

сукупності відповідних знань, умінь і навичок,

ставлення, переконань, мотивації, спрямованих на

збереження фізичного та психічного самопочуття і

здоров’я при використанні ПАЗ.
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Модель формування ЗСІКК учнів 5–9 класів



12 академічних

годин,

12 занять 

Авторський курс тренінгових занять 
«Здоров’язбережувальне використання  

програмно-апаратних засобів»

Мета –

формування

ЗСІКК учня
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Навчання у 

вікових класах з 

5 по 9 включно



Динаміка рівнів сформованості ЗСІКК учнів 
з ЕГ (137 осіб) та КГ (143 особи)

на початку та наприкінці педагогічного 
експерименту
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Здоров’язбережувальні засади використання
програмних засобів.

Здоров’язбережувальні засади використання
мережних технологій (мережі Інтернет).

Визначення особливостей і шляхів формування й
розвитку здоров’язбережувального складника ІК-
компетентності інших суб’єктів освітнього процесу,
зокрема вчителів.

Перспективи подальших досліджень
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