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ЗВЕРНЕННЯ ДО УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

ректора Харківського національного педагогічного університету 
імені Г. С. Сковороди, доктора педагогічних наук, професора, 

академіка НАГІН України Прокопенка Івана Федоровича

Від щирого серця вітаю вас з участю у VI Всеукраїнській науково- 
і фактичній конференції “Педагогіка здоров’я”.

У цьому році конференція проводиться нашим університетом спільно з 
Інститутом модернізації змісту освіти МОН України, Департаментом освіти і 
науки Дніпропетровської облдержадміністрації та Дніпропетровським 
обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти на базі Криворізької 
іи лльноосвітньої санаторної школи-інтернату № 8 1-ІІ ступенів.

Криворізька загальноосвітня санаторна школа-інтернат № 8 І-ІІ ступенів -  
і псціапізований навчальний заклад санаторного типу, де навчаються й 
оздоровлюються діти з різними хронічними бронхо-легеневими 
і.іхиорюваннями. За багато років дослідно-експериментальної діяльності 
іиколою-інтернатом виконано цілу низку наукових досліджень, основна мета 
•іних зосереджена на створенні здоров’язбережувального освітнього простору і 
шіронадженні інноваційних педагогічних технологій навчально-виховної та 
оздоровчої діяльності, які дозволяють забезпечувати розвиток здорової 
особистості в умовах загальноосвітнього навчального закладу та необхідні 
умови для гармонійного фізичного, психічного, духовного і соціального 
• і лновлення дитини та виховання свідомого ставлення до власного здоров’я.

Цей освітній заклад можна вважати зразковим щодо впровадження в 
пиіишльно-виховний процес здоров’язбережувальних освітніх технологій, 
і рндиційних та інноваційних технологій здоров’ятворчої педагогіки: дихальної 
і імиастики, методів ейдетики, арт-терапії, казкотерапії, музикотерапії, 
і лицювальної терапії, фізкультхвилинок, динамічних перерв, вправ оздоровчої і 
ишіьчикової гімнастик, вправ психогімнастики, вправ-активаторів та 
сиергізаторів, вправ-розминок, прийомів імунної гімнастики, лікувальної 
фізкультури, рухливих ігор, якісного забезпечення та дотримання санітарно- 
і її іонічних вимог, режиму дня та рухової активності. Методичною службою 
■ лнаторної школи-інтернату постійно презентуються рекомендації та поради з 
питань валеологізації навчально-виховного процесу.

Я сподіваюся, що матеріали конференції сприятимуть впровадженню 
трим аних наукових знань та досвіду здоров’язбереження, накопиченого за 
багато років у Криворізькій загальноосвітній санаторній школі-інтернат № 8 та 
игіма учасниками конференції у навчально-виховний процес дошкільних, 
і неціальних, загальноосвітніх та вищих навчальних закладів нашої держави.
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свідомість. Природознавчі основи

Матвієнко О.П. Упровадження програм оздоровлення школярів як запорука формування 244 
здоров’язбережувального освітнього середовища в сучасних навчальних закладах 

Медведюк О.Б. Психолого-педагогічні засади формування здорового способу'життя 247 
Мелаш В.Д., Стартова С.К. Підготовка вчителя до формування здоров’язбережувальної 251 
компетентності молодших школярів через організацію проектної діяльності

Мешко Г.М. Створення психологічно безпечного освітнього середовища у школі як 254 
умова збереження здоров’я учнів

Мешко Г.М., Мешко О.І. Професійне здйров’я вчителя як багатовимірна інтегральна 259 
характеристика його особистості

Микитченко Л.І. Формування здоров’язбережувальної компетенції молодших 264 
школярів шляхом створення сприятливого психологічного мікроклімату в мікро- та 
макросередовищі
Мінжоріна І.Л., Переверзєва С.В., Ткачук 0 .0 .  Уявлення студентів про особисте 273 
здоров’я

Мірошниченко О.В. Психолого-педагогічні засади формування здоров’язбережувальної 276 
поведінки молодших школярів

Мірошніченко Н.І. Психолого-педагогічні засади формування здорового способу життя 278
Мойсеюк В.П. Практичні аспекти здоров’язбережувальної діяльності майбутніх 283 
соціальних педагогів

Найдовська Ж.М. Особливості організації здоров’язбережувального освітнього 286 
процесу у школі-інтернаті

Науменко Т.П., Шутько В.В. Адаптаційні можливості учнів старшої школи в умовах 289 
шкільного навантаження

Неведомська Є.О. Здоров’язбережувальні умови під час навчання 293
Недодатко Н.Г. Валеологічний розвиток дітей дошкільного віку 299
Ніколаєнко Л.І. Упровадження технології стимулювання і зміцнення здоров'я на 302 
заняттях гуртка “Музична абетка” школи ранньої творчої орієнтації “Малюк”



і >мі н.-м'їіко Т.Г. Сучасні тенденції формування здорового способу життя: світовий 
ти від ш українські перспективи
■ >мг|іі І.Д. Мотивація навчання дошкільнят як аспект здоров’язбережувального 
огні і нього середовища
ііннщ ук С.О. Формування здоров’язбережувальної компетентності у майбутніх 
фпіімцін міжнародної торгівлі

ІІ|І«чі Т.Н. Формування в учнів основ здорового способу життя при вивченні 
природознавства
11 пні т о н ш і Л .М . Загальні питання здоров’язбереження учасників освітнього процесу 
і |щ 'к  |іііі ь < на В.В. Формування основ здорового способу життя в учнів при вивченні 
мті зі.ного курсу “Економічна і соціальна географія України”
11 пі < ним < МІ., Копчук Т.Г. Біоетика в основі формування сучасного медичного 
фичіпцм
11 и«учи М.С. Показники здоров’я учнів 11-го класу Богодухівського колегіуму № 2  
І.пі ниучінсі.кої районної ради Харківської області 
Ні 11 кім Д.О. Профілактика алкоголізму та наркоманії
ііі ірняська К.В., Тургенєва А.О. Досвід роботи у сфері профілактики ВІЛ/СНІДу
■ і рнд студентської молоді
іінііін|ііі І.П. Шляхи формування здорового способу життя у вихованців центрів
■ " ніінн.ііо психологічної реабілітації дітей
IIні «їїїї* К.О. Сучасна школа культури здоров’я
її» імщук Л .М . Здоровьесберегающие образовательньїе технологии в системе общего 
нОрйііійшіия *
О іу л и  І .А. Превентивна освіта учасників навчально-виховного процесу за моделлю 

ПШІНЦІ, дружньої до дитини”
Ггці.км І.II. Підходи до оцінки ефективності діяльності шкіл сприяння здоров’ю 
  пін Л.В. Іпсіерепбепі туогк ог§апіга4іоп ргоЬІетз аі НщЬ зсЬооІ
Сіімніїппн Н.В. Використання здоров’язбережувальних технологій на уроках 
■і 111 пінської мови
І'у ні. < II., Т окар О.В. Здоров'я -  найцінніший скарб
< япніііп Г.С., Сорока О.С. Диференційований підхід як засіб реалізації розкриття 
їм ІІІІІІІІУІІІІІ.ІІО-НСИХОЛОГІЧНИХ особливостей дитини шляхом стикування проблем 
Пінної її ти фізики
( «пчукО .В . Ризику розвитку вегето-судинної дисфункції у дітей 14-17 років 
•ні пііі.ноосвітніх навчальних закладів різного типу 
і и-ппіи II.М. Школа філософії життя -  запорука здоров’я людини

< и р н к  ІІ.Ф. Педагогический потенциал биоадекватного урока: из опьіта работм
і кріііінікова О.А., Килипко А.О. Ефективність застосування окорухової гімнастики у 
іі|ніфІішктиці порушень зору у школярів
і ііііііііп І.Ю ., Шеремет В.В. Роль основних складових здорового способу життя у 
І<ІІ'|ІСЖСІІИІ здоров'я людини
< нині кпин О.М . Здоров’язбережувальні освітні технології та психологія здоров’я у 
цінному навчальному закладі
‘ іі'ііиііюк К.І. До проблеми збереження здоров’я молодших школярів на уроках 
іруш того навчання
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Сухіх А.С. Здоров’язбережувальний складник ІК-компетентності учнів основної школи 
Терешкевич Г.Т., Федорощак І.М. Паліативна та хоспісна допомога в контексті 
гідності та недоторканості людського життя і здоров'я
Токарь Н.В. Здоровьесберегающий потенциал ноосферной методики в начальной 
школе: из опьіта работьі
Третяк Т.О. Психофізіологічні особливості адаптації студентів першокурсників до 
умов навчання у вищому навчальному закладі

Тріфаніна Л.С. Інформаційна культура як засіб захисту і збереження інформаційного 
здоров’я молодших підлітків

Турчинов А.В., Таймасов Ю.С., Редькіна І.В. Здоров’я як сенс існування людини і 
суспільства

Унгурян Т.М. Профілактика тютюнопаління серед студентів спеціальності “Фармація” 
Халайджі С.В., Болтоматіс Д.В. Вплив дотримання основних компонентів здорового 
способу життя на дієздатність студентів

Ханкишиева Т. Литотерапия как уникальньїй метод лечения и оздоровлення 
Чепурнова О.А. Охорона та гігієна дитячого співочого голосу

Чернявський Ю.Д. Важливість здоров’язбережувальних освітніх технологій у вищих 
медичних навчальних закладах

Шаповал Л.В. Використання гімнастики для очей під час роботи з комп’ютером з метою 
профілактики втоми та зняття зорового напруження
Шаповалова Т.Г. Використання природно-релаксаційних стежин у оздоровленні 
підростаючого покоління

Шапран Ю.П. Використання здоров’язбережувальних освітніх технологій в 
педагогічному університеті

Шмдлєй С.В., Щербина Т.І. Валеологічна діяльність вчителя в процесі 
здоров’язбережувального навчання школярів
Шматко В.С. Причини та профілактика ожиріння в дитячому та підлітковому віці

Штилюк Н.М. Методичні підходи до організації просвітницької діяльності із 
запобігання інфікування та розповсюдження ВІЛ/СШДу серед дітей та молоді
Шуль М.Т. Формування культури здоров’я учнів початкових класів як соціокультурна 
проблема

Шуст О.В. Значення емоційної саморегуляції для психологічного і духовного здоров’я
Шутько В.В., Письменна 0.1. Теоретичні та методологічні аспекти здоров'язбереження в 
освітньому середовищі

Щербак І.М., Гетьман К.В., Кунченко К.С., Всеволодська С.О. Визначення ступеня 
схильності до стресу та вміння володіти собою у студентської молоді

Щербина І.Ю. Реалізації оздоровчої функції освіти через впровадження 
здоров’язбережувального навчання та підготовку майбутнього вчителя до нього 
Юхимчук Т.І. Інноваційні педагогічні технології здоров’язбереження як потужний 
інструмент оптимізації оздоровчої діяльності ліцеїстів

Розділ II. Вплив екологічних факторів навколишнього середовища на здоров’я 
людини. Проблеми екологічної освіти і виховання

Бойчук Ю.Д., Зуб О.В., Алфімова Л.Д., Пальчик 0 .0 .  Вплив військової діяльності на 
екологічний стан навколишнього середовища
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Інірмчук О.А. Формування здорового способу життя при викладанні екології та його 
її ни мизв'язок з навколишнім середовищем

Поник Г.П., С коропадська С.О. Формування еколого-валеологічної культури в 
\ мовах закладу спортивного профілю
Крамаренко Д.М. Ідеї освіти для сталого розвитку як основні орієнтири процесу 
формування особистості учня

ІУІі'інліиська Г.П., Алексеєнко А.Д., Рудницька М.В., Іванова Т.С. Стан 
щ< ірудненості радіонуклідами цезію рекреаційних зон міста Києва

Міч нлінська Г.П., Маруненко І.М., Даниленко Є.В., Ісаченко О.М. Вплив водної та 
неп цінової витяжки деяких злакових культур на умовно-патогенні бактерії

Мухіна О.Ю., Бойчук Ю.Д., Довгалюк Д., Осинський М. Хвороба Дайма, або 
кліщовий борреліоз: симптоми, збудник та переносники
Нальчик О.О., Тетьоркіна В.А., Промська К.В., Кісь М.М. Аналіз екологічного 
і піну малих річок України

ІІоюрслова С.М., Пальчик О.О., Здорик Р.М., Шаповалова Н.С. Стан водних 
ресурсів України та проблема якості питної води 
< її ні х Ю.В. Екологічні аспекти викладання хімії в школі
І омашевський Я.І., Бумбар О.І., Бумбар З.О., Андрушко В.Т. Невідкладні завдання 
профілактики йододефіцитних захворювань та цукрового діабету у педагогічному 
процесі та сімейній медицині
У паз ова І.П., Глущенко А.О., Писаренко О.В. Особливості екологічного виховання 
молодших школярів
ІІІі'ііель И.М., Пальчик О.А., Черникова Н.В. Природно-рекреационньїй потенциал 
нроектируемого национального парка “Мжанский”
ІІІпачинський Д. Вплив біоритмів на організм людини
МкуПа М.С. Екологічна освіта і виховання як основа формування гармонійної, 
екологічної грамотної особистості

Розділ III. Проблеми фізичного виховання і спорту, фізичної реабілітації та
рекреації

Лксьонова О.П., Лиходід Л.В., Гвоздьов М.В. Інноваційна програма з лікувальної 
фізичної культури дітей і підлітків в умовах навчального закладу компенсую чого та 
санаторного типів
Лравіцька М.Г. Принципи проведення йоги в системі реабілітації хворих ожирінням 

Иванская Е.В., Воробьева И.И. Физическая реабилитация девочек 7-8 лет с 
использованием средств оздоровительной гимнастики

Комісова Т.Є., Коваленко Л.П, Сакали А.Ю. Сучасні методи фізичної реабілітації 
підлітків зі сколіозом
Костюшко Г.О. Формування здорового способу життя молодших підлітків під 
цілеспрямованим впливом фізично-оздоровчих традицій українців
Кривенцова І.В., Ііашкевич С.А. Визначення рухливості хребта, як фактору ризику 
виникнення захворювань у ліцеїсток
Литовська Н.Г., Ц апенко Л.М . Зміцнення здоров’я молоді шляхом використання 
симостійних занять фізичними вправами
Л иівиненко А.Н. Тренировочньїе средства единоборств ударного типа в физическом 
поспитаним студентов
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Мазін В.М., Бицюк В.В. Понятійний апарат для описання виховної роботи тренера- 56 
викладача ДЮСШ

Марчик В.І., Макаренко Н.Г. Оцінка фізичної підготовленості студентів за курсами 57 

Павлюк О.В., Захлевська Т.В. Формування здоров’язбережувальної компетентності 57 
студентів вищих навчальних закладів засобами фізичного виховання
Перекопський С.Ю., Перекопська М.Г., Кірік В. Шляхи підвищення емоційного 581 
стану підлітків та молоді за допомогою рухової активності

Пустолякова Л.М . Форми і методи підвищення резервних можливостей організм у 58 
студентів з різним рівнем фізичної підготовки

Рябуха Ю.М. Інноваційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 587 
навчальному закладі: досвід, проблеми, перспективи

Сергєєва Т.П., Гончарук В.В. Вплив інноваційних фітнес-технологій на здоров’я студентів 591 
Сотрихіна О.С., Слімаковський О.В. Значення фізичної культури у формуванні 596 
здорового способу життя

Ципа Е.В. Здоровьесберегающие технологии на уроках физической культури на основе 600 
методов реализации личностно-ориентированного похода
Шуба В.В. Модернізація системи фізичного виховання студентської молоді при 603 
використанні тренажерів та тренажерних пристроїв

Шуба Л.В. Оптимізація уроку фізичної культури в середніх класах загальноосвітньої 607 
школи на основі впровадження ігрового методу

Розділ IV. Актуальні проблеми корекційної педагогіки та інклюзивної освіти

Бойчук Ю.Д., Іонова О.М., Потамошнєва О.М., Кукуруза Г.В., Олійник Т.О. 612
Підготовка студентів до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання дітей з 
розладами спектра аутизму

Галій А.1. Значення дисципліни “Основи патопсихології”  у професійній підготовці 615 
студентів за спеціальністю “Спеціальна освіта”

Голуб Н.М. Просторові, здоров’язбережувальні, соціатьно-психологічні ресурси 619 
корекційної-розвивального освітнього середовища для дітей з порушеннями 
формування писемного мовлення

Гомон О.В. Навчання в інклюзивному класі за методикою М. Зайцева 624
Гоичарова Н.М., Литвищенко Т.І. Оцінка рівня сформованості навичок культури 628 
поведінки на уроках соціально-побутового орієнтування в процесі моделювання 
реальної ситуації

Демченко І.І. Проблема готовності майбутнього вчителя початкових класів до 630 
професійної діяльності в умовах інклюзивної освіти

Іноземцева С.В. Актуальні проблеми інтегративної та інклюзивної освіти дітей та 633 
молоді з особливими потребами

Казачінер О.С. Використання ігрових технологій у навчанні дітей іноземної мови в 637 
умовах інклюзії

Кайда В.В.,Федотова М.В. Морально-правове виховання учнів початкових класів 641 
спеціальних шкіл-інтернатів
Калініна Т.С. Толерантне ставлення до дітей з особливими освітніми потребами як 644 
основа впровадження інклюзивної освіти

Каминін І.М., Тучина Н.В. Впровадження принципів інклюзивної освіти в процес 647 
навчання англійської мови в школі



ї ї  < М . Розвиток усного мовлення на заняттях з математики у дітей з вадами слуху
і т і    н шкільного віку

її ніш .м. 1.11. Практичні аспекти інклюзивного навчання в ДНЗ

Іііннчгк II.А. Особенности воспитания детей снарушениямипсихофизическогоразвития
і» н пін ■ шиї О.В. Индивидуализация процесса обучения учащихся с особмми 
і|(І|ІИюнії гсльннми потребностями

і'   іськя Т.В. Сучасні проблеми соціалізації дітей з обмеженими можливостями
ніороп'н в Україні

Ьшгіпко В.II. Роль музично-ритмічного виховання у корекції психоемоційної сфери 
ІМ Ш ІН іІІІ.ІІИ К ІВ  з особливими освітніми потребами
М ініте»» О.Б., Дуло О.А., Кручаниця М.І. Розвиток дрібної моторики та 
мнрфофункціонального стану дітей з розумовою відсталістю засобами лікувальної 
фізичної культури
Миглішская Ю .С. Развитие индивидуальности школьника с нарушениями речи в 
І руїішшой деятельности
ііанді.онова Г.О. Образ тіла у підлітків із дитячим церебральним паралічем

ІІнсенко Ю.Г. Актуальність дослідження проблеми впровадження комп’ютерно 
ч|ііі шопаної підтримки інклюзивного навчання учнів ЗНЗ
Ми тисова С.В. Використання здоров’язбережу вальних технологій в спеціальних 
мінімальних закладах
ІІіффснова А.А., Дорошенко Е.О., Прокопенко Л.І. Шляхи реалізації інклюзивної 
пі ні ги у сучасному світі
ІІішіснко О.В. Розвиток навчальних закладів на засадах впровадження інклюзивних 
підходів
Пелюстка М.І. Соціально-психологічний клімат в студентських групах в умовах 
Інклюзивного навчання
ІІпіиленко О.Н., Зеленин А.А., Семеняка В.В. Организация комплексного 
консервативного лечения сколиотической болезни в условиях Днепропетровской 
• шаторной школьї-интерната № З

ІІусголякова Л.М ., Болгар М.А., Павліченко С.В. Ососбливості фізичного виховання 
студентів за станом здоров’я віднесених до спеціальної медичної групи з вадами слуху
І’айчук М.І. Актуальні питання навчальної дисципліни “Ігри в логопедичній роботі” 
Румянцева І.В., Райчук М.І. Роль та значення гри у логопедичній роботі 
( афронов М.О. Здоров’язбережувальні технології на уроках історії 
Сіліна Г.О., Буравель С.Д. Інклюзивна освіта -  вимога сьогодення 
Сінппальнікова Н.М. Особливості логіко-математичного розвитку дітей з вадами 
мовлення
Туренко Н. М. Сучасні педагогічні технології. Синквейн

Турищева Л.В. Умственное воспитание школьников с нарушениями речи в процессе 
ознайомлення с природой
Христова Т.Є., Чорна Т.Г., Казакова С.М. Сучасна технологія реабілітації осіб з 
обмеженими фізичними можливостями
Шигимага Т.П., Светличная Л.И. Социально-психологическая адаптация в процессе 
интеграция слабовидящих детей в общество в условиях специализированной школьї- 
интерната
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