
Основні напрямки науково-

дослідницької діяльності 

учнів з біології людини та 

основ здоров’я



Шкільна гігієна

Гігієна — вивчає вплив різних факторів зовнішнього 
середовища.

Шкільна гігієна — це наука про охорону і 
зміцнення здоров'я дітей і підлітків.

Примітка: основна ідея полягає в у вивченні умов 
шкільного середовища на здоров’я дітей, їх стан 
самопочуття,  та розробці заходів профілактики 

порушень здоров’я та ін.



1. Гігієна навчально-виховного процесу 
(розпорядок дня, режим праці та 
відпочинку, застосування фізкульт-
хвилинок, рухливих перерв);

2. Гігієнічні вимоги до освітлення, 
опалення, інформаційних технологій 
(телефони, гаджети, комп’ютери, 
селфі,татуювання,онлайн-
спілкування) тощо та їх вплив на 
самопочуття та здоров’я учнів;



3.    Заходи профілактики втоми та 
перевтоми сучасних школярів

4.    Шкільна ергономіка

(примітка: шкільна т ериторія, будівлі, приміщення 
і робочі місця з навчально-виробничим 
обладнанням, меблями, наочними засобами, 
освіт лювальною т ехнікою, а т акож кольорове 
оформлення т а мікроклімат , ранці, портфелі 
тощо).



Валеологічна освіта 
школярів

Профілактика захворювань дітей в 
аспекті валеолого-гігієнічної освіти 
школярів. (Наприклад на захворювання 
дихальної, серцево-судинної систем, 
йододефіциту, ротової порожнини, 
шлунково-кишкового тракту, порушень 
постави, вегето-судинної дистонії тощо).

Примітка: валеологія або загальна теорія 
здоров’я (“здоров’я здорової людини”)



Основним завданням цього напрямку є:

А)  обов’язкове застосування заходів підвищення 
рівня валеологічної обізнаності учнів (консультації 
фахівців райлікарень, міського Центру планування 
сім’ї, до лікарів центру громадського здоров’я та 
спортивної медицини, обласного наркологічного 
диспансеру, венерологічного диспансеру, 
тубдиспансеру та лікарень лекції). За їх допомогою 
можна проводити зустрічі учнів шкіл з лікарями, 
організовані круглі столи.

Б) застосування результатів досліджень учнів на 
класних та виховних годинах у школі. 

В) створення методичних рекомендацій для 
учнів, вчителів та батьків.



Приклад

• Тема: Профілактика захворювань органів 
зору в школярів в аспекті валеолого-гігієнічної 
освіти.

• Дослідження: Анкетування з питань гігієни зору 
тощо, до та після впровадження валеологічних 
заходів.

• Результат: порівняльна характеристика рівня 
обізнаності учнів.

• Застосування: на класних та виховних годинах у 
школі, створення методичних рекомендацій для 
учнів, вчителів та батьків.









Питання вікової фізіології 
та фізичного виховання

1. Рухова активність і здоров’я людини (її вплив 
на розумову та фізичну працездатність, темпи 
фізичного розвитку, фізичне здоров’я тощо – є 
ряд методик за допомогою  яких це можна 
дослідити у умовах шкіл);

2.    Дослідження фізичного розвитку учнів у різні 
сенситивні періоди;

3.    Дослідження морфологічних та 
функціональних показників людини під 
впливом систематичних занять спортом 
(фізичним вихованням).





Дихальна гімнастика 
О.Стрельникової



Вимірювання показників артеріального 
тиску та пульсу





Формування здорового 
способу життя

1.   Питання раціонального здоров’я;
2.  Профілактика підліткового 

алкоголізму, тютюнопаління, вживання 
енергетичних напоїв, профілактика 
розповсюдження наркотичних речовин;

3. Профілактика виникнення стресових 
ситуацій та шляхи боротьби з ними;

4.  Формування навичок до систематичних 
занять фізичними вправами.









Екологія та здоров’я 
людини

1. Якість питної води;
2. Екологічний стан Херсонщини та 

України;
3. Застосування миючих засобів, зубних 

паст тощо.
4. Генетично модифіковані продукти, 

рафінований цукор тощо;
5. Біоримтологія.  







Доповідь закінчено!
Дякую за увагу!

Valeo!



 

Valeo!


