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До оргкомітету Всеукраїнської науково-практичної конференції (далі -
Конференція) було подано 64 заявки від представників із 15 областей України.
Безпосередньо в Конференції взяли участь понад 110 науковців з більше ніж 30
освітніх закладів і установ України.

До організації та проведення Конференції долучилися: Міністерство освіти
і науки України, Тернопільська обласна державна адміністрація, Тернопільська
обласна рада, Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти»,
Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної
освіти, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира
Гнатюка, Тернопільський національний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Рівненський
державний гуманітарний університет, Національний ботанічний сад
імені М. М. Гришка НАН України, Хмельницький національний університет.

Матеріали доповідей учасників Конференції опубліковано у збірнику
“Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх
змін”: матеріали Всеукраїнської наук.-практ. конф., (Тернопіль, 06-07 червня, 2019)
[ред.кол.: В. Черняк (відп.ред.) та ін.]; Тернопільський ОКІППО. – Тернопіль:
Крок, 2019 – 240 с.

Доповіді учасників виголошено за такими напрямами:
● історичні аспекти розвитку здорового способу життя в Україні;
● здоров’язбереження як домінантний аспект освітньої діяльності навчального

закладу;
● нові підходи до організації способу життя в сучасних умовах;
● професійна підготовка фахівців щодо створення здоров’язбережувального

освітнього простору;
● психолого-педагогічні особливості інклюзивної освіти в контексті

здоров’язбереження;
● збереження і зміцнення здоров’я — невід’ємна складова національного

майбутнього України;
● екологія і здоров’я;
● постаті та події.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Здоров’язбережувальні
технології закладу освіти в умовах сучасних освітніх змін» забезпечила для
наукової спільноти можливість обговорити актуальні теоретичні і практичні
проблеми, пов’язані з використанням здоров’язбережувальних технологій у
закладах освіти в умовах сучасних освітніх змін; визначити шляхи їх вирішення;
об’єднати зусилля науковців і практиків щодо збереження і зміцнення здоров’я
учасників освітнього процесу.



Учасники Конференції вважають її актуальною та практично значимою,
відзначили високий науковий рівень та рівень організації роботи конференції і
висловлюють вдячність оргкомітету.

Заслухавши і обговоривши доповіді, учасники Конференції рекомендують:
1. Усім зацікавленим установам й організаціям продовжувати наукову та

науково-методичну роботу з актуальних теоретичних і практичних проблем,
пов’язаних з використанням здоров’язбережувальних технологій у закладах
освіти в умовах сучасних освітніх змін.

2. МОН України та МОЗ України вимагати від виробників меблів для
закладів освіти дотримання санітарно-гігієнічних норм, включаючи технічне
вирішення механічного регулювання висоти меблів для учнів.

3. Звернути увагу закладів вищої освіти на створення відповідних умов
для якісної підготовки фахівців напряму з «Основи здоров’я».

4. Запроваджувати інклюзивну освіту із залученням відповідних
спеціалістів-фахівців поступово, починаючи, з дошкільного закладу, створюючи
необхідні умови для реабілітації, оздоровлення, адаптацію, навчання.

5. Обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти активізувати
відповідну роз’яснювальну просвітницьку роботу серед керівників закладів
освіти, голів громад (ОТГ) з порушеної теми.

6. Закладам освіти здійснювати діяльність на засадах
здоров’язбережувальних технологій та принципів освіти для сталого розвитку ,
керуючись положеннями представленими у національній доповіді «Цілі сталого
розвитку: Україна», які були затверджені на Саміті ООН зі сталого розвитку у
2015 році.

7. Схвалити позитивний досвід проведення науково-практичної
конференції, під час роботи якої відзначено постаті науки.

8. Проводити конференції “Здоров’язбережувальні технології закладу
освіти в умовах сучасних освітніх змін” періодично (раз у п’ять років).

9. Опублікувати повідомлення про результати роботи Конференції та
розмістити електронну версію матеріалів конференції на сайті Тернопільського
обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти.

10.Обласним інститутам післядипломної освіти удосконалювати науково-
методичне забезпечення навчання учителів та керівників закладів освіти щодо
оволодіння сучасними педагогічними технологіями креативної освіти і створення
умов системного переходу середньої освіти на засади креативно-педагогічної
парадигми (у т.ч. програми, підручники, дидактичні матеріали).

Учасники Конференції доручають Оргкомітету підготувати від їх імені
звернення до:

1. Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів
України:

1.1. Щодо розробки Державної програми «Здоров’я дитини – пріоритет
держави» (державні заходи для покращення стану здоров’я дитячого населення,
репродуктивного здоров’я, родинного виховання).

1.2. Щодо запровадження щорічної доповіді Президента (або Голови ВР
України) про стан здоров’я дітей України.

2. Міністерства освіти і науки України:



2.1. Щодо прискорення розробки Державного галузевого стандарту вищої
освіти спеціальності 014.05 (Біологія та основи здоров’я) для підготовки учителів
відповідної спеціальності освітнього рівня «Бакалавр» та освітньо-наукового
рівня «Магістр».

2.2. Проведення моніторингу навчальних програм та підручників з метою
усунення гіперперевантаження дітей.

2.3. Щодо вирощування екологічно чистої сільськогосподарської продукції
для харчування дітей в освітніх і медичних закладах та установах.

3. Міністерства охорони здоров’я України:
3.1. Підримати розвиток нових спеціальностей, наприклад «парамедик»,

«реабілітолог», «медичний психолог», «фахівець громадського здоров’я» тощо.
4. РНБО України:
4.1. Щодо розгляду питання про здоров’я дітей, репродуктивне здоров’я

населення України, як складової національної безпеки держави.
На увагу заслуговує зміст журналу «Сонце-сад», та практична робота з

питань поширення інформації та популяризації інтродукційної практики у сфері
плодівництва, садівництва і городництва, поширенні колекційних рослин шляхом
благодійництва.

Учасники Конференції висловлюють особливу подяку адміністраціям
Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної
освіти, Тернопільській Українській гімназії ім. І.Франка за організацію
заходів під час Конференції.

07 червня 2018 року

Голова оргкомітету конференції,
к. істор. н., доцент, директор
Тернопільського обласного
комунального інституту
післядипломної педагогічної освіти Олександр ПЕТРОВСЬКИЙ

Заступник голови оргкомітету конференції,
д-р біол.н., професор, завідувач кафедри змісту і
методик навчальних предметів
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