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Формування середовища сприятливого для здоров’я  
у контексті забезпечення якості освіти
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Анотації:
Здійснено аналіз підходів до фор-
мування дружнього до школяра 
середовища, сприятливого для 
збереження і зміцнення здоров’я 
у контексті забезпечення якості 
діяльності закладу освіти. У до-
слідженні використані нормативно-
правові документи і літературні 
джерела, доповіді та звіти націо-
нальних і міжнародних державних 
та громадських інституцій. Обгрун-
товано, що проблема формування 
здоров’язбережного шкільного се-
редовища актуальна для України. 
Визначено імперативи щодо якості 
навчання (моральний, оточення, 
виживання, звітності). Доведено, 
що сучасні чинники, які сприяють 
забезпеченню якості та створенню 
здорового шкільного середовища 
закладу освіти – це орієнтація на 
клієнта, необхідність підтримки вну-
трішньої цілісності - послідовності, 
зменшення непевності. Встанов-
лено роль інформаційних систем у 
досліджуваному процесі.

Шиян Е. И. Формирование среды благо-
приятной для здоровья в контексте обе-
спечения качества образования. Прове-
дено анализ подходов к формированию в 
учебных заведениях дружественной к уче-
нику среды, благоприятной для сохранения 
и укрепления здоровья в контексте обеспе-
чения качества деятельности учреждений 
образования. В исследовании использованы 
нормативно-правовые документы и литера-
турные данные, доклады и отчеты нацио-
нальных и международных государственных 
и громадських институций. Обосновано, что 
проблема формирования здоровьесохраняю-
щей школьной среды актуальна для Украины. 
Определены императивы качества образова-
ния (моральный, окружения, выживания, от-
четности). Обобщены современные факторы, 
которые содействуют обеспечению качества 
(ориентация на клиента, необходимость под-
держки внутренней целостности  - последова-
тельности, уменьшение неуверенности) и со-
ответственно созданию здоровой школьной 
среды. Установлена роль информационных 
систем в исследуемом процессе.

Shyyan O.I. Forming school 
environment for health promotion 
in the quality education context. The 
approaches for the formation of student 
– friendly environment in schools that 
will be conducive to the preservation 
and promotion of health in the context of 
school education quality are analyzed. 
In the investigation legal documents 
and literary resources, report and 
account national and international, 
public and NGO institutions. Well-
founded the problem of the healthy 
school environment are relevant for 
Ukraine. The imperatives of education 
quality (moral, environment, survival, 
reporting) are determined. The modern 
factors that help to ensure the quality 
(customer focus, the need to support 
internal integrity  consistency, reduce 
uncertainty) and accordingly create 
a healthy school environment are 
generalized. The role of information 
systems in the studied process is 
examined.
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Вступ.1

На сьогодні проблема визначення підходів до за-
безпечення умов для збереження і зміцнення здоров’я 
молоді в процесі здобуття освіти набула помітного 
значення. Збереження здоров’я дітей та їх здатності 
навчатися визначається суттєвою складовою ефектив-
ної якісної системи освіти. Необхідність поліпшення 
освіти та збереження здоров’я учасників навчально-
виховного процесу своєю чергою зумовлює потребу 
створення середовища якісного навчання з відповід-
ними фізичними умовами, політикою та послугами 
щодо здоров’я. Положення 8 Стратегії Дакарської 
рамкової політики закликає всі країни до створен-
ня безпечного, здорового, всеохопного середовища 
навчання із справедливим доступом до ресурсів [5]. 
Проблема формування шкільного середовища для 
якісного навчання і забезпечення ЗСЖ учнів залиша-
ється актуальною і для України.

Проблеми і перспективи збереження здоров’я мо-
лоді через освіту, формування шкільного середовища 
вивчали вітчизняні та зарубіжні науковці (Ж.Аллак, 
Е.Вайнер, О.Балакірєва, Н.Рингач, Р.Левін та інші) [1; 
3; 4]. Соціологічне дослідження здоров’я та поведін-
кових орієнтацій учнівської молоді України висвітли-
ло панівні тенденції у ставленні молоді до шкільного 
оточення. Зокрема, задоволення своїм навчальним за-
кладом засвідчили понад 60% опитаних, частка неза-
доволеної молоді становила близько 30–40 %. Частка 
респондентів, яким школа зовсім не подобається, ста-
новила 6–9% [3]. Проблема формування в навчальних 
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закладах України дружнього до школяра середовища, 
сприятливого для збереження і зміцнення здоров’я, на 
думку фахівців. поки що залишається нерозв’язаною. 

Робота виконана за планом НДР Львівського дер-
жавного університету фізичної культури.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – аналіз підходів до формуван-

ня в навчальних закладах дружнього до школяра се-
редовища, сприятливого для збереження і зміцнення 
здоров’я у контексті забезпечення якості діяльності 
закладу освіти. 

Результати дослідження.
Рамковий документ ЮНІСЕФ, ВООЗ, Світового 

Банку та ЮНФПА «Концентрація ресурсів на дійо-
вості програм здоров’я в школі» (FRESH) передбачає 
«поліпшення усіх аспектів якості освіти, а також 
забезпечення відмінної якості усіх складових із 
тим, щоб всі досягли затверджених і вимірюваних 
результатів навчання, особливо це стосується 
писемності, вміння рахувати та суттєвих життєвих 
навичок» [5, с.15]. Слід відзначити, що навчання ЗСЖ 
на засадах розвитку навичок передбачає високоякісну 
освіту як таку. У документі також визначені основні 
компоненти програми шкільного здоров’я: шкільна 
політика щодо здоров’я; здорове середовище; 
навчання ЗСЖ на засадах розвитку навичок; послуги, 
пов’язані зі здоров’ям та харчуванням. 

Шкільна політика передбачає необхідність 
зусилль шкільних адміністраторів і педагогів у 
напрямі втілення в життя навчальних закладів 
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цілеспрямованих програм формування здорового 
навчального середовища [4].

Розгляд зазначеної проблеми, на нашу думку, 
необхідно розпочати з аналізу взаємозв’язку 
між забезпеченням якості діяльності закладу та 
формуванням здорового середовища. За основу узяті 
чотири імперативи щодо якості навчання запропоновані 
Уест-Бернхамом: моральний імператив – школи 
повинні пропонувати учням найкраще; імператив 
оточення – урахування зовнішнього оточення шкіл; 
імператив виживання – школи закриються, якщо 
не буде учнів; імператив звітності викликаний 
необхідністю віповідати вимогам суспільства та 
керівництва [9].

Усі чотири імперативи передбачають, на нашу 
думку, обов’язковість формування шкільного 
середовища як для якісного навчання так і для 
збереження здоров’я учасників навчально-виховного 
процесу. Зокрема, перший імператив, який стосується 
моральних зобов’язань, підвищує рівень вимог 
до освітніх послуг. Тому найкраще, що може 
запропонувати освіта – це високий рівень знань за 
умови збереження здоров’я через забезпечення ЗСЖ у 
процесі навчання. Наразі це видається фантастичною 
пропозицією, але, з точки зору морального імперативу 
щодо наступних поколінь, вимагає реалізації. 

Другий імператив зосереджує увагу на цільових 
групах зовнішнього оточення навчального закладу 
(батьки, інспектори, промисловість, ВНЗ) і їх 
сподіваннях. Так, наприклад, від школи всі цільові 
групи насамперед хочуть отримати як результат 
навчання – високий рівень знань. При цьому ж вони 
не заперечують пріоритетної цінності здоров’я і 
важливості забезпечення ЗСЖ тих, які навчаються. 
Але як першочергове це завдання не визначається. 
Цим часто пояснюється перевантаження учнів з метою 
зростання рівня їх знань, що своєю чергою погіршує 
стан їх здоров’я. 

Імператив виживання передбачає закриття закладу 
за умови втрати контингенту, що може в ньому 
навчатися. Причиною цього може бути як демографічна 
криза, так і кращі умови навчання в іншій установі. 
Очевидно, що на ринку освітніх послуг дедалі більше 
матимуть успіх школи, які мають належні умови для 
збереження здоров’я і забезпечення ЗСЖ учнів. 

Забезпечення якості діяльності навчального 
закладу ми розглядаємо не лише як засіб поліпшення 
навчальних досягнень, але й як засіб збереження 
здоров’я учасників навчально-виховного процесу. 
Оскільки здоров’я учня визначається як результат 
якісної освіти, то щораз більше зростатимуть вимоги 
надання звітності за цим параметром [7].

У сучасних умовах школи перебирають на 
себе дедалі більше відповідальності. Розглянемо 
сучасні чинники, що сприяють забезпеченню якості 
(орієнтація на клієнта, необхідність підтримки 
внутрішньої цілісності/послідовності зменшення 
непевності) [8] та відповідно створенню здорового 

шкільного середовища. 
Орієнтація на клієнта• , передусім, відображає деда-
лі більшу конкуренцію між навчальними закладами. 
Таким чином, учень набуває особливого значення, 
оскільки є основою виживання школи. Змагання 
між школами зростає, а разом з тим – потреба в 
якості освіти. Розробка в школах політики здоров’я 
може допомогти створенню безпечного та надійно-
го фізичного і психологічного середовища, що і собі 
сприятиме зростанню конкурентноздатності закла-
ду. 
Кожен освітній заклад відчуває • необхідність під-
тримки внутрішньої цілісності/послідовності: 
вимог, які часто називають «єдиними вимогами». 
Початкова, основна і старша школи нерідко мають 
різні підходи до таких питань як оцінювання, керів-
ництво учнями, місії і завдання. Що ж до форму-
вання взаємних підходів школи і ВНЗ, то проблема 
набуває ще більших маcштабів. Важливо зрозуміти, 
що спроби вплинути на форми поведінки та умови, 
що стосуються пріоритетних у межах школи питань 
здоров’я, освіти та розвитку, найкраще втілюються 
за умови наявності цілісної концепції. 
Зменшення непевності•  може бути причиною осо-
бливої уваги до забезпечення якості, особливо коли 
школа переживає зміни. Прикладом цього може 
бути впровадження або модифікація національних 
програм, зокрема шкільних програм навчання здо-
рового способу життя на засадах розвитку життєвих 
навичок, що передбачає зміну в підходах до навчан-
ня. Підготовлені кадри відданих справі працівників 
є суттєвими чинниками інституалізації та зменшен-
ня рівня непевності. 

Необхідне інформаційне забезпечення стосується 
багатьох чинників, що мають вплив на здоров’я 
учасників навчально-виховного процесу. Воно 
змальовує цілісну ситуацію, і цей аспект є надзвичайно 
важливим. Насамперед, оскільки інформація дає 
можливість працювати над поліпшенням якості 
забезпечення здорового способу життя учнів. Боротися 
із захворюваністю учнів, пропусками уроків або 
шкідливими звичками можливо тільки за умови, якщо 
відомі, причини цього. Причини можуть існувати як 
у системі організації роботи школи, так і у шкільних 
процесах. 

Оточення, в якому працює школа, також може 
відігравати певну роль: спокуси розважальних клубів 
або кав’ярень, значення, яке надають батьки здоров’ю 
школярів, їх вплив на дітей. Ось чому школам дуже 
важливо визначати можливі причинно-наслідкові 
зв’язки. 

Освітній процес складніший, ніж процес 
виробництва. Нелегко сказати, що спрацювало 
неправильно і що потрібно зробити, щоб виправити 
помилку. Причинно-наслідкові ланцюги в системі 
освіти виявляються набагато складнішими, ніж це 
видалося на перший погляд [6]. 

Таким чином, можна прослідкувати аспекти, які на 
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перший погляд не стосуються питання забезпечення 
здорового способу життя молоді, але мають свій 
специфічний вплив на неї. Дуже важливою для 
забезпечення ЗСЖ є необхідність розглядати освітній 
процес як ланцюг взаємопов’язаних причин та 
наслідків насамперед для того, щоб відслідкувати 
найважливіші аспекти, на яких треба зосередитися, 
щоб поліпшити ситуацію й досягнути мети. За 
відсутності ланцюга причин і наслідків виникає 
ризик розглядати симптоми, а справжньої картини не 
помітити. 

Сучасні інформаційні системи містять формальні 
й неформальні компоненти. Прикладами формальних 
компонентів є результати екзаменів, контрольних 
робіт, звіти, кваліфікаційні характеристики вчителів, 
дані про учнів. Прикладом неформальної інформації 
може бути та інформація, яку управлінці отримують 
про вчителів від учнів або батьків, інформація, яку 
вчитель має про учня, його мотивація, ставлення до 
роботи [6]. 

Такі інформаційні системи можна розглядати як 
своєрідну попередню пересторогу. Високий рівень 
захворюваності, поширеність шкідливих звичок 
серед учителів або учнів, низька фізична активність, 
скарги на організацію харчування – усе це питання, 
які вимагають прямого втручання. Великий недолік 
цих неформальних і випадкових інформаційних 
систем полягає в тому, що вони можуть запропонувати 
обмежений набір показників, які своєю чергою можуть 
не мати прямого зв’язку з ключовою метою школи 
і не базуватися на ланцюгах причин та наслідків. 
Більше того, такий вид інформації є в розпорядженні 
тільки окремих осіб (що знає один учитель, не знає 
інший; що знає керівний склад, не знають вчителі). 
Така інформація не сприймається всіма як цінна та 
надійна (люди швидко зневірюються в неформальній 
інформації). Випадкова та неформальна інформації 
не спонукають співробітників до систематичного 
підвищення якості. 

Формування шкільного середовища сприятливого 
для здоров’я, ми вважаємо, одним з основоположних 
питань у процесі поліпшення якості навчання. Часто 
установи докладають великих зусиль і витрачають 
багато часу, збираючи інформацію, але не приділяють 
уваги або не спроможні виконати дії з подолання 
розбіжності між наявною ситуацією та бажаною 
перспективою. Найчастіше таке трапляється, коли збір 
інформації та використання інформації, виконання 
дій знаходяться в руках у різних людей. Це особливо 
очевидне, коли ми отримуємо, з одного боку, дані щодо 
проблем зі здоров’ям сучасної молоді та її способу життя, 
спостерігаємо зростання поширеності шкідливих звичок 
у молодіжному середовищі, а з другого – основним 

показником якості навчання вважаємо рівень знань учнів 
із певних предметів, до числа яких, фізична культура чи 
здебільшого не входить. 

Постає питання, чи розглядається ця розбіжність 
як проблема і, якщо так, то хто її бачить як проблему. 
Якщо, наприклад, дуже багато учнів мають слабкий 
рівень фізичної підготовленості, то це завдання чи 
проблема лише вчителя фізичного виховання чи за-
безпеченості цілісного процесу ЗСЖ. Таким чином, 
інформаційна система не може забезпечити всю по-
трібну інформацію, оскільки вона на це не розрахова-
на. Тут, звичайно, вступає в силу впровадження систе-
ми моніторингу та оцінювання ситуації.

Збирають та аналізують інформацію із різних 
аспектів щодо проблем молоді та їх способу жит-
тя такі міжнародні організації як ВООЗ, ЮНЕСКО, 
ЮНЕЙДС, Світовий Банк, ЮНФПА тощо, залучаючи 
відповідні організації в різних країнах світу [5]. 

Результати моніторингових досліджень дають ін-
формацію управлінцям і політикам, але не відобра-
жають усіх чинників, які певною мірою впливали 
на одержані результати, сприяли або заважа ли якос-
ті навчання та формування шкільного середовища 
сприятливого для здоров’я. Отже, основна складність 
полягає в тому, як саме управлінці освітою й урядов-
ці сприймають і порівнюють ін формацію про стан 
функціонування та якість системи загальної осві ти 
[4]. Саме тому до системи показників якості загальної 
середньої освіти, ми вважаємо за необхідне запропо-
нувати додати такий показник результативності освіт-
нього процесу як «здоров’я дітей і підлітків».

 Висновки.
Аналіз нормативних документів та сучасних на-

укових публікацій дозволив охарактеризувати чинни-
ки, що мають значний вплив на формування шкільно-
го середовища сприятливого для здоров’я у контексті 
забезпечення якості навчання. Забезпечення якості 
освіти, взагалі та формування здорового середовища, 
зокрема передбачає здійснення цілісної системи захо-
дів, які випливають із визначення мети та досліджен-
ня причин розбіжностей між наявною ситуацією й ба-
жаним результатом. Ключовим аспектом забезпечення 
якості є рівень розбіжності між наявною ситуацією та 
перспективою, яку обрала для себе організація. Таким 
чином, контроль якості й поліпшення якості дійовос-
ті програм здоров’я в школі – це невід’ємні складові 
процесу забезпечення якості і відповідно забезпечен-
ня ЗСЖ тих, хто навчаються. 

Здійснений ретроспективний аналіз свідчить про 
необхідність подальших досліджень впроваджен-
ня системи моніторингу та оцінювання формування 
шкільного середовища сприятливого для здоров’я. 
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