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1. Жим штанги середнім хватом лежачи (3 підходи по 8 – 10 разів). 
2. Розведення гантелей на похилій лаві (3 підходи по 8 – 10 разів). 
3. Віджимання на широких брусах, не розгинаючи рук до кінця (2 підходи по 8 – 10 разів). 
4. Підтягування за голову широким хватом (3 підходи по 10 разів). 
5. Тяга на нижньому блоці в нахилі: почергово правою та лівою руками (3 підходи по 6 – 8 разів). 
6. Тяга штанги до підборіддя вузьким хватом (3 підходи по 6 – 8 разів). 
7. Жим штанги середнім хватом сидячи на похилій лаві (3 підходи по 6 – 8 разів). 
8. Розведення гантелей в нахилі сидячи (3 підходи по 8 – 10 разів). 
9. Піднімання гантелі на біцепс через пюпітр (3 підходи по 6 – 8 разів). 
10. Французький жим штанги над хватом лежачи (3 підходи по 6 – 8 разів). 
Вівторок, п’ятниця 
1. Присідання зі штангою на плечах (3 підходи по 8 – 10 разів). 
2. Присідання «сідлом» зі штангою в опущених руках, різнохват, гриф між ногами (3 підходи по 10 – 12 разів). 
3. Піднімання на носках стоячи зі штангою на плечах (3 – 5 підходів по 15 – 20 разів). 
4. Нахили зі штангою на плечах (3 – 56 підходів по 8 – 12 разів). 
5. Піднімання тулуба на похилій лаві (3 підходи по 20 разів). 
6. Піднімання ніг на похилій лаві (4 підходи по 20 разів). 
7. Обертання тулуба сидячи гриф на плечах (3 підходи з максимальною кількістю разів). 
ВИСНОВКИ. Вдосконалення є однією з найважливіших умов процесі навчання студентів. Аналіз науково – 

методичної літератури вітчизняних та зарубіжних авторів, педагогічний досвід та спостереження дозволяють нам зробити 
такі висновки: 

1. Вдосконалення фізичних вправ для студентів, які займаються атлетизмом, є найважливішою умовою зміцнення
їх здоров’я. 

2. Формування в студентської молоді мотивацій к занять атлетизмом є важливою проблемою. 
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СУЧАСНІ ІГРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ ВИДІВ СПОРТУ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Анотація. У статті розглянуто шляхи удосконалення процесу фізичного виховання дітей дошкільного віку. 
Проведено цілісний аналіз представлених в спеціальній науковій та методичній літературі сучасних ігрових технологій 
з елементами спорту, які застосовуються в практиці дошкільного фізичного виховання. Обґрунтовано необхідність 
упровадження ігрових технологій в навчально-виховний процес дошкільних навчальних закладів. 

Ключові слова: дошкільний вік, фізичне виховання, ігрові технології з елементами спорту. 
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Аннотация. Пасичник В. М., Питын М. П., Згоба В. Л. Современные игровые технологии с элементами 
видов спорта в физическом воспитании детей дошкольного возраста. В статье рассмотрены пути 
совершенствования процесса физического воспитания детей дошкольного возраста. Проведено целостный анализ 
представленных в специальной научной и методической литературе современных игровых технологий с элементами 
спорта, которые применяются в практике дошкольного физического воспитания. Обоснована необходимость 
внедрения игровых технологий в учебно-воспитательный процесс дошкольных учебных заведений. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, физическое воспитание, игровые технологии с элементами спорта. 
 
Annotation. Pasichnyk V. M., Pityn M. P., Zhoba V. L. Мodern gaming technology with elements of sports in 

physical education of preschool children. Purpose: to analyze the current game technologies with elements of sports in physical 
education of preschool children. Materials and methods: analysis and synthesis of scientific and technical literature data and 
information on the Internet, systems analysis and comparison. Results. The article focuses on the relevance of sports-oriented 
vector of development of education as one of the most pressing forms of physical education of children. Clearly, the sport-oriented 
forms of physical education of children should be based on mass popular sports, such as gaming. The ways of improving the 
process of physical training of children of preschool age. The influence of leading activity - games - on the physical, mental, 
emotional and personal development of preschool children, its educational opportunities and the use of gaming technology as the 
most effective means of harmonic development of children. The author of the article defines and concretized "technology" concept 
"pedagogical technology", "innovative technology" and "gaming technology." A holistic analysis of the special scientific and 
methodical literature of modern gaming technology with elements of sports, which are used in the practice of pre-school physical 
education. The necessity of introduction of gaming technology in the educational process of preschool education. Conclusions. 
Innovative activity in the educational process of preschool education aimed at improving physical education for maintaining the 
health of the younger generation. During the search and implementation of innovative educational technologies to organize 
physical education classes with preschool children were found attractiveness and importance of play for children. Using games with 
elements of sports in physical education of preschool children allows to satisfy their interests and needs in physical activity have to 
teach your body to stabilize the feelings and emotions, to develop not only physical but also mental, intellectual, moral and volitional 
qualities. As you can see, systems analysis presented modern gaming technology with elements of sports in physical education of 
preschool children clearly demonstrates the great interest to researchers definite problem. 

Keywords: preschool age, physical education, gaming technology with elements of sport. 
 
Постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями. Закон України «Про 

дошкільну освіту» визначає збереження та зміцнення фізичного, психічного і духовного здоров’я дитини як першочергове 
завдання розвитку, навчання і виховання наймолодших громадян країни. Сучасний стан здоров’я дошкільників викликає 
велику занепокоєність. Результати досліджень свідчать про наявну тенденцію погіршення показників здоров’я дітей та 
підлітків в Україні. За таких обставин значно підвищується роль фізичного виховання у системі дошкільної освіти. Великий 
потенціал фізичного виховання полягає в тому, що він впливає не лише на рухову сферу людини, а й на духовну, 
особистісну та соціальні [2, 4, 5, 9]. Розв’язання проблеми збереження здоров’я й забезпечення гармонійного розвитку 
особистості в дошкільних навчальних закладах – досить актуальне питання, що викликає великий практичний інтерес [4, 6, 
7, 9, 12]. У зв’язку з цим для якісного забезпечення процесу зміцнення здоров’я дітей постають нові завдання, які 
потребують розробки та впровадження сучасних технологій щодо організації системи фізичного виховання в дошкільних 
навчальних закладах. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дошкільний вік – це період, коли закладаються основи майбутнього 
стану здоров’я, фізичної підготовленості, формуються життєво необхідні рухові уміння та навички, відбуваються найбільш 
інтенсивні процеси росту і розвитку організму, формування особистості дитини. Саме в цьому віці відбувається закладка 
загального фундаменту пізнавальних здібностей, в особистісній сфері формуються ієрархічна структура мотивів і потреб, 
загальна і диференційована самооцінка, елементи вольової регуляції поведінки [2, 11, 15].  

Т. Ю. Круцевич,  Н. Є. Пангелова [4] відмічають, що характерною рисою фізичного розвитку дітей дошкільньного 
віку є його тісний зв'язок з психічним, особистісним, інтелектуальним та моральним розвитком.  

На думку видатного психолога А. В. Запорожця саме гра для дошкільника являє собою першу сходинку у 
всебічному розвитку особистості.  

Ян Амос Коменський [22] одним з перших відзначив педагогічне значення гри, визначив основні характеристики 
ігрової діяльності і створив модель «граючої школи». Він відзначав головну роль ігор, вбачаючи в них потужний засіб 
виховання характеру і фізичного розвитку дитини. 

Авторитетними вченими доведено, що ігрові заняття з дошкільниками створюють сприятливі умови для їх 
активного, особистісного розвитку, породжуючи нове ставлення до предмета ігрової діяльності, де цільовою установкою є 
способи реалізації рухових завдань [1, 2, 4, 11, 15]. 

За ствердженням провідних науковців Е. С. Вільчковського [11], О. Л.  Богініч [1] використання в дошкільному віці 
ігор з елементами спорту, як засобу і форми організації фізичного виховання, забезпечує всебічний розвиток дитини, 
створює умови для гуманізації педагогічного процесу, перетворює дитину з об’єкта соціально-педагогічного впливу в 
суб’єкт активної творчої діяльності на основі розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення.  

В умовах вибору Україною європейського вектору розвитку освіти однією з найбільш актуальних форм організації 
фізичного виховання дітей є спортивно-орієнтована модель. Зрозуміло, що спортивно-орієнтовані форми фізичного 
виховання дітей повинні ґрунтуватися на засобах популярних видів спорту, а саме ігрових. Тому одним із основних засобів 
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гармонійного розвитку дитини, формування позитивного відношення до навколишнього світу, оптимального емоційного 
стану є використання засобів спортивних ігор, як одного із корисних та захоплюючих видів рухової діяльності. 

Мета дослідження – полягає в аналізі сучасних ігрових технологій з використанням елементів спорту в процесі 
фізичного виховання дітей дошкільного віку. 

Методи дослідження: аналіз та узагальнення науково-методичної літератури та даних інформаційної мережі 
інтернет, системний аналіз та порівняння. 

Результати дослідження. Насамперед звернемося до термінологічного розгляду основних понять. Пропонуємо 
тлумачення такої дефініції як «технологія». Поняття «технологія» виникло у світовій педагогіці як протиставлення 
існуючому поняттю «метод» [19]. Воно походить від грецьких слів «techno» – мистецтво, майстерність, вміння і «logos» – 
наука, закон. Дослівно «технологія» – наука про майстерність [8]. 

Під педагогічною технологією розуміється система взаємопов’язаних прийомів, форм і методів організації 
навчально-виховного процесу, об’єднана єдиною концептуальною основою, цілями і завданнями освіти, створює задану 
сукупність умов для навчання, виховання і розвитку вихованців [8]. 

Н. В. Москаленко визначає поняття «інноваційні технології» як процесуально структуровану сукупність прийомів і 
методів, спрямованих на вивчення, актуалізацію та оптимізацію інноваційної діяльності у результаті якої створюються 
нововведення, які визивають якісні зміни [19]. 

Г. К. Селевко трактує поняття «ігрові технології» як досить велику групу методів і прийомів організації педагогічного 
процесу у формі різних педагогічних ігор. На відміну від ігор взагалі педагогічна гра володіє суттєвою ознакою – чітко 
поставленою метою навчання і відповідним їй педагогічним результатом, які можуть бути обґрунтовані, виділені в явному 
вигляді й характеризуються навчальною спрямованістю [8]. 

Слід відзначити, що ігрові технології широко застосовуються в дошкільному віці, тому як гра є провідною діяльністю 
в цей період. У дітей формуються уява і символічна функція свідомості, які дозволяють їй переносити властивості одних 
речей на інші, виникає орієнтація у власних почуттях і формуються навички їх культурного вираження, що дозволяє дитині 
включатися в колективну діяльність і спілкування. 

Саме тому на сучасному етапі розвитку дошкільної освіти можна виділити різні підходи до впровадження в процес 
фізичного виховання дітей ігрових технологій, а саме з елементами спорту, про що свідчать результати численних 
досліджень вчених Е. Й. Адашкявічене [13], Е. С. Вільчковський [11], В. І. Усаков [23]. За твердженням науковців, ігри з 
елементами спорту є одним з ефективних засобів формування у дітей рухових умінь та навичок, їх фізичного 
удосконалення [1, 10, 15].  

На думку О. Л. Богініч, Ю. М. Бабачук [1] ігри з елементами спорту, за відповідної організації їх проведення, 
сприятливо впливають на фізичний розвиток і працездатність дитини. Такі ігри постають у двох іпостасях: це і засіб 
фізичного виховання, і його ефективний емоційно насичений метод. На відміну від інших методів фізичного виховання, ігри 
з елементами спорту мають певні особливості: наявність елементів змагання, сюжетність і образність, різноманітність і 
свобода вибору засобу досягнення мети, відносна самостійність дій. Вчені відзначають, що вправи з м’ячами, воланами, 
ракетками, битками, ключками сприяють розвитку в дітей окоміру, координації, ритмічності, узгодженості рухів, а також 
створюються умови для розвитку дрібної моторики, збільшення рухливість суглобів пальців та кистей рук. Заняття з 
використанням елементів спортивних ігор сприяють розвитку у дітей таких фізичних якостей, як спритність, швидкість та 
сила.  

У дисертаційному дослідженні А. О. Чепуркіна [24] обґрунтовує використання елементів міні-гандболу у фізичному 
вихованні старших дошкільників. Адаптована у віковому аспекті технологія включає комплекси підготовчих, підвідних і 
спеціальних вправ, раціональні методи їх організації; оптимальну регламентацію навантаження на основі пульсової 
вартості вправ. Автором створені оціночні шкали антропометричних, функціональних показників і характеристик рухової 
підготовленості дітей 4-6 років, які  сприяють об'єктивізації контролю фізичного розвитку старших дошкільників. Практичне 
використання пропонованих підходів використання елементів міні-гандболу та регламентації навантаження в процесі 
фізичного виховання дошкільників в межах ДНЗ забезпечує позитивний вплив на динаміку рівня фізичного розвитку, 
загальної і спеціальної рухової підготовленості дітей.  

Зокрема Ю. М. Єрмаковою [16] розроблено методику фізкультурних занять на основі використання елементів гри в 
футбол для дітей 5-7 років, яка ґрунтується: на підборі доступних віковим особливостям способів і прийомів виконання 
дітьми ударів і ведення м’яча. Акцентується увага на підборі вправ, які забезпечують координацію рухів для виконання 
рухових дій футболіста (удари по м'ячу, передачі, зупинки, ведення та ін.), розподілі вправ за складністю виконання, 
складання блоків спеціальних вправ по спрямованості для освоєння рухових дій та ігор в умовах інтеграції рухової і 
пізнавальної діяльності дітей. Методика занять реалізується протягом року на 3-х заняттях в тиждень по 25–30 хвилин в 
обсязі 25% (на 34 заняттях), 50% (на 44 заняттях) і 100% (на 24 заняттях) застосування елементів гри в футбол від 
загального часу занять по відношенню до інших засобів, які традиційно використовуються в процесі фізкультурних занять в 
дошкільному закладі. Експериментально доведено, що застосування елементів гри в футбол на фізкультурних заняттях в 
ДНЗ забезпечує підвищення рівня фізичної підготовленості, фізичного розвитку і сприяє розвитку психічних процесів у 
дітей. 

Дослідником В. Т. Ніконоровим [20] розроблено та обґрунтовано експериментальну навчальну програму 
формування «школи м’яча». Педагогічними умовами формування «школи м’яча» є формування мотиваційної готовності 
до навчання; створення розвиваючого предметного середовища і простору для самостійного виконання дітьми рухових дій 
з м’ячем; попереднє формування у дітей орієнтовної основи рухових дій з м’ячем у вигляді знань і уявлень про рухової 
задачі, способи та умови її рішення на основі виділення опорних точок; навчання рухових дій з м’ячем в ігровій формі. 
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Автором доведено, що всі способи виконання рухових дій  з м’ячем (баскетболі, волейболі та футболі) представляють в 
сукупності цілісну систему рухів, між якими існують структурно-логічні зв’язки спільності і відмінностей. За даними 
дослідника, в їх змісті можна виділити сім рівнів узагальнення: 1) ігрова стійка; 2) біговій, приставний і стопорящий кроки; 3) 
відштовхування ногами, мах руками і ногами, політ, приземлення; 4) хльост ногами і тулубом, поступливий рух ногами і 
тулубом; 5) жорсткість і розслабленість ланок тіла, що діють на м'яч; 6) поступливий рух руками і ногами, хльост руками і 
ногою, тримання м’яча; 7) приватні елементи рухів. Ці елементи можна використовувати при розробці школи м'яча на 
основі теорії узагальнення стосовно будь-якої з перерахованих спортивних ігор. 

У роботі О. К. Ковалевського [17] підтверджена ефективність використання в системі фізичного виховання дітей 
дошкільного віку спортивно-ігрового комплексу гри городки. Відбір, зміст, структура, засоби спортивно-ігрового комплексу 
гри городки ґрунтуються на закономірностях природного розвитку дитини і адаптовані до програмного матеріалу і 
специфіці фізичного виховання. Автор визначає систему спеціальних ігрових вправ, спрямованих на формування умінь 
орієнтуватися при здійсненні локомоторних дій у зовнішньому просторі, виконувати точні прицільні дії в просторовому полі 
з предметами, через систему завдань на розвиток дрібної моторики рук і вміння підтримувати, довільно регулювати тонус 
мускулатури. Дозування фізичних навантажень, підвищення рівня складності фізичних вправ також здійснюється з 
урахуванням вікових та індивідуальних можливостей дітей. Педагогічний вплив спортивно-ігрового комплексу гри збагачує 
руховий розвиток дітей, що проявляється в повноцінному формуванні структури природних рухів (збагаченні перцептивно-
рухових координації та умінь) і розвитку аналізаторної функції їх рухового апарату. 

Основні аспекти застосування елементів спортивних ігор у фізичному вихованні дітей 5-6 років в умовах 
дошкільного навчального закладу висвітлено у дослідженні О. Є. Конох [18]. Основу змісту програми складають сучасні 
найбільш популярні спортивні ігри, що мають досить високу мотиваційну цінність і мають певну актуальність та 
привабливість для дітей старшого дошкільного віку. Їх спрощеним варіантом є міні-баскетбол, міні-гандбол і міні-фут-зал, 
що найбільш оптимальні саме для дітей старшого дошкільного віку. Фізкультурні заняття з використанням спортивних ігор 
класифікувалися на: навчальні, для ознайомлення з новим матеріалом; змішаного типу, спрямовані на закріплення; 
варіативні, з використанням складніших варіантів вже освоєних рухових дій; тренувальні, що включали велику кількість 
змагальних вправ і ігор з м'ячем, спрямованих на розвиток функціональних і рухових якостей. Залежно від завдань, до 
змісту різних частин заняття включалися вправи на освоєння, закріплення і вдосконалення рухових дій, що вивчаються. 
Основним засобом, формою і методом є гра. Особливістю занять є те, що виконання вправ здійснювалося в спеціально 
створених для дітей умовах, які забезпечують інтеграцію рухової та пізнавальної діяльності. Це досягалося за рахунок 
використання спортивного інвентарю й устаткування з дидактичною символікою. Використання у роботі з дітьми 
розробленої програми комплексного використання засобів спортивних ігор сприяло достовірному поліпшенню показників 
фізичного стану. 

На відміну від зазначених досліджень системний та комплексний підхід до застосування ігор з елементами спорту у 
фізичному вихованні дошкільнят запропоновано українським науковцем Л. В. Волковим [10] та російськими фахівцями Л.  
М.  Волошиною [15] та Л. Е. Пасмуровою [21]. 

Зокрема Л. Е. Пасмуровою [21] розроблено спеціальну програму «Разом веселіше» з метою оптимізації діяльності 
педагогів з навчання дошкільнят елементам спортивних ігор та вправ, досягнення «запасу міцності» здоров’я у дітей, 
розвитку їх рухових здібностей, поліпшення фізичної підготовленості. Програма передбачає використання спортивних ігор 
та вправ в комплексі з іншими фізкультурно-оздоровчими заходами, орієнтована на формування у дітей самостійності, 
самоконтролю, уміння діяти в групі однолітків, піклуватися про своє здоров’я. Програма складається з 10 розділів із 
зазначенням термінів їх реалізації: катання на ковзанах, ковзання по крижаних доріжках, ходьба на лижах, хокей, 
баскетбол, футбол, городки, бадмінтон, настільний теніс, катання на велосипеді. У кожному розділі визначено зміст 
атлетичної (загально-фізичної та спеціальної фізичної), техніко-тактичної та морально-вольової підготовки, що забезпечує 
комплексний підхід до вирішення освітніх, виховних та оздоровчих завдань. 

Парціальна програма і технологія фізичного виховання дітей 3–7 років «Грайте на здоров’я» Л. М. Волошиної [15] 
побудована на рухливих іграх та ігрових вправах, що включають різноманітні рухові дії. Авторами створено цілісну систему 
навчання ігор з елементами спорту (баскетбол, бадмінтон, теніс, настільний теніс, городки, хокей, лижі, сани, ковзани), яка 
доступна для дітей. Дослідниця обґрунтувала можливості розвитку рухових здібностей дошкільників у процесі фізичного 
виховання засобами цілеспрямованого використання ігор з елементами спорту.  

З метою оптимізації фізичної підготовки дітей дошкільного віку Л. В. Волковим [10] розроблена програма 
спортивно-ігрової підготовки, яка передбачає застосування у навчально-виховному процесі різноманітних методів і засобів 
виконання фізичних вправ ігровим і спортивно-ігровим методом. Автором представлено зміст засобів тренувального 
впливу і технологічна модель вибіркової величини фізичного навантаження. Основними засобами підготовки є основна і 
ритмічна гімнастика, танцювальні вправи, рухливі ігри, спортивні види фізичних вправ. Вчений відзначає, що основними 
завданнями, які вирішуються в процесі таких занять є формування гармонійно розвинутої, активної, творчої особистості; 
зміцнення здоров’я; покращення адаптаційних можливостей організму; розвиток фізичних якостей у поєднанні з навчанням 
руховим умінням і навичкам. 

Модернізація системи фізичного виховання В. К. Бальсевичем пов’язується з введенням в освітнє середовище 
інноваційних концепцій, однією з яких концепція конверсії обраних елементів спортивного тренування в інтересах 
удосконалення змісту і форм організації фізичного виховання в  дошкільних освітніх закладах. Автор пропонує вводити у 
зміст тренувальних занять традиційні та інноваційні (колове тренування, базові елементи спортивних вправ) засоби і 
методи фізичного виховання. Доведена ефективність організації таких тренувальних програм у фізичному вихованні дітей 
(короткі тренувальні програми) [14]. 
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Ще одним інноваційним підходом із використанням ігор з елементами спорту є програма виховання, освіти та 
організації дозвілля дітей «Спарта» [3]. Ключовою ланкою програми є впровадження інноваційних форм і методів 
виховання, які базуються на гуманістичних орієнтованих ігрових формах змагання із застосуванням духовно-етичних 
цінностей. Для ефективного використання спартіанських ігор у роботі з дошкільниками програма передбачає їх адаптацію 
до особливостей фізичного і психічного стану дітей. Організація і проведення спартіанських ігор повинна відбуватись на 
сюжетній основі, обов’язкове поєднання змагальних ігор з незмагальними, у яких немає переможців і переможених. 
Головний акцент у системі заохочування дітей – це перевищенні ними власних результатів, а не результатів інших 
учасників. У програмі йдеться про широке використання народних ігор, розваг, художніх конкурсів, які пов’язані з 
національними і народними культурними традиціями та звичаями.  

ВИСНОВКИ. Інноваційна діяльність у навчально-виховному процесі дошкільних навчальних закладів спрямована 
на вдосконалення системи фізичного виховання для збереження здоров’я підростаючого покоління. В ході пошуку і 
реалізації інноваційних педагогічних технологій для організації фізкультурних занять з дітьми дошкільного віку було 
виявлено привабливість і значимість ігрової діяльності для дітей.  

Використання ігрових технологій з елементами видів спорту у фізичному вихованні дітей дошкільного віку дозволяє 
задовільнити їх інтереси і потреби в руховій активності, навчити володіти своїм тілом, стабілізувати почуття і емоції, 
розвинути не тільки фізичні, але і психічні, інтелектуальні та морально-вольові якості. 

Як бачимо, системний аналіз, представлених сучасних ігрових технологій з елементами спорту у фізичному 
вихованні дітей дошкільного віку яскраво свідчить про значний інтерес дослідників до означеної проблеми. Втім, системний 
підхід до застосування різних ігрових технологій у практиці фізичного вихованні дошкільників не достатньо розкрито. 

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на класифікацію ігрових технологій, які застосовуються в 
практиці фізичного виховання дітей дошкільного віку. 
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ЗДОРОВ’ЯОХОРОНЯЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЯК СКЛАДОВІ БІОСОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ВПЛИВУ НА 

ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ 
 
Анотація. Путров С. Ю., Бобровник С. І. Здоров’яохороняльні технології як складові біосоціальних 

технологій впливу на здоров’я людини. 
У статті вказано, що здоров’яохороняльні технології складають особливий вид впливу на здоров’я людини. До 

них автор відносить: 1) екологічні, 2) організаційно-правові, 3) медичні лікувальні технологічні розробки. 
Здоров’яохороняльні технології організаційно-правового змісту належать до сфери міжнародного, національно-
правового і морально-громадського регулювання. Специфічними рисами суспільних відносин, що регулюються за 
допомогою медичного права, є ті, що  виникають, існують і розвиваються відповідно до особистісних благ людини, 
якими виступають життя та здоров’я. Автор підкреслює те, що у всьому світі організація системи охорони здоров’я 
розглядається як суспільна (національна) справа, для забезпечення якої створюються солідарні механізми, що 
акумулюють ресурси суспільства (в ринково-солідарних і в державно-солідарних формах). 

Ключові слова: здоров’яохороняльні технології, біосоціальні технології,  здоров’я людини. 
 
Аннотация. Путров С. Ю., Бобровник С. И. Здоровьеохраняющие технологии как составляющие 

биосоциальных технологий воздействия на здоровье человека. 
В статье указано, что здоровьеохраняющие технологии составляют особый вид воздействия на здоровье 

человека. К ним автор относит: 1) экологические, 2) организационно-правовые, 3) медицинские лечебные 
технологические разработки. Здоровьеохраняющие технологии организационно-правового содержания относятся к 
сфере международного, национально-правового и морально-общественного регулирования. Специфическими чертами 
общественных отношений, регулируемых с помощью медицинского права, являются те, что возникают, 
существуют и развиваются в соответствии с личностными благами человека, какими выступают жизнь и здоровье. 
Автор подчеркивает, что во всем мире организация системы здравоохранения рассматривается как общественное 
(государственное) дело, для обеспечения которого создаются солидарные механизмы, аккумулирующие ресурсы 
общества (в рыночно-солидарных и в государственно-солидарных формах).  

Ключевые слова: здоровьеохраняющие технологии, биосоциальные технологии, здоровье человека. 
 
Annotation. Putrov S., Bobrovnik S. Healthsavings technologies as components of technology biosocial effects 

on the human health. 
The article pointed out that the savings health technologies constitute a special kind of human health effects. These, author 

includes: 1) environmental, 2) organizational and legal, 3) health medical technological developments.  
Healthsavings technology organizational and legal content related to the field of international, national, legal, moral and 

social regulation. Specific features of public relations regulated with the help of medical law are those that arise, exist and develop 
in accordance with the personal well-being of man, which are the life and health.  

The author emphasizes that the world organization of the health care system is considered as a public (state) business, to 
ensure that solidarity mechanisms are accumulating resources of society (in the market-state solidarity and solidarity-forms). 

Healthsavings technologies are perhaps the most developed layer of content elements biosocial system technology impact 
on human health. In particular, there are certain conditions, such centers: rehabilitation, medical and social rehabilitation, social and 
occupational rehabilitation, vocational rehabilitation, educational rehabilitation, and others. 




