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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА УКРАЇНИ  
ЩОДО СПРИЯННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ МОЛОДІ 

 
У статті здійснено теоретичний аналіз нормативно-правової бази України щодо сприяння здоров’я-

збереження молоді. Підсумовано, що Державна політика України щодо збереження та зміцнення здоро-
в’я населення активізувалася з кінця 80-х років ХХ ст. Визначено передумови становлення сучасної осві-
тньої політики України з питань забезпечення здорового способу життя (ЗСЖ) молоді. Встановлено, 
що українське законодавство у сфері охорони прав дитини, збереження здоров’я та забезпечення здоро-
вого способу життя складається з Конституції України, законів і значної кількості підзаконних актів 
(постанов Кабінету Міністрів України, указів Президента України, наказів Міністерства охорони здо-
ров’я, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки та ін.). Здійснено 
детальний аналіз найголовніших нормативно-правових документів, які регулюють питання збережен-
ня та зміцнення здоров’я української молоді. На основі отриманих висновків, конкретизовано перелік 
документів, які визначають концептуальні наукові орієнтири здоров’язберігаючої діяльності закладів 
вищої освіти в Україні.  
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життя, нормативно-правові акти. Державна політика України щодо збереження та зміцнення здоров’я населення активізувалася з кінця 80-х років. Світові орієнтири щодо форму-вання ЗСЖ молоді лягли в основу нових підходів до сфери охорони здоров’я, відображених у Ком-плексній програмі профілактики захворювань і формування ЗСЖ населення, затвердженої поста-новою Ради Міністрів Української РСР № 305 від 7 грудня 1989 р. Її виконання розраховувалося до 2000 року. Як підсумовує С. Гаркуша, подібні про-грами розроблялися, конкретизувалися і частко-во впроваджувалися на рівні відомств і адмініст-ративних територій, підприємств і організацій, але їх виконання стримувалося в зв’язку з відсут-ністю необхідного фінансування [2, 49]. Це підтве-рджується суспільно-історичними передумовами становлення сучасної освітньої політики України з питань забезпечення ЗСЖ молоді, серед яких основними визначено: 
– загострення наприкінці 80-х рр. ХХ ст. про-блеми збереження здоров’я та формуван-ня ЗСЖ молоді на території колишнього Радянського Союзу;  
– наявність табуйованих як для населення, так і для політиків проблем, що стосували-ся здоров’я молоді, приховування та неви-знання їх існування на офіційному рівні;  
– відсутність чітких концепцій, механізмів формування та забезпечення ЗСЖ молоді; розбіжності у підходах до освіти з питань здоров’я в СРСР і країнах Заходу; 

– Україною ратифіковано більшість міжна-родних нормативно-правових актів у сфе-рі збереження, зміцнення здоров’я та фор-мування ЗСЖ молоді [7, 8]. Нині, українське законодавство у сфері охоро-ни прав дитини, збереження здоров’я та забезпе-чення ЗСЖ, за словами О. Шиян [7, 9], має певну специфіку, що відображено в Конституції України, законах і підзаконних актах (постанови Кабінету Міністрів України, укази Президента України, на-кази Міністерства охорони здоров’я, Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки тощо), які розглядають цю пробле-му в певній ієрархічній системі. Значний внесок у розробку історико-теоретичних засад формування здорового спосо-бу життя з допомогою засобів освіти зробили віт-чизняні (М. Амосов, Г. Апанасенко, О. Балакірєва, Т. Бойченко, Е. Булич, Н. Василенко, Г. Васянович, Ю. Галустян, М. Гончаренко, В. Горащук, В. Оржеховська, Л. Сущенко та ін.) і зарубіжні нау-ковці (В. Дубровський, К. Ободинський, P. Шней-дер та ін.). Праці дослідників стали методологіч-ним підґрунтям для системного розгляду пробле-ми державної освітньої політики з питань забез-печення здорового способу життя молоді. 
Метою статті є теоретичний аналіз нормати-вно-правової бази України щодо сприяння здоро-в’язбереження молоді. Розглянемо нормативно-правове забезпечен-ня України щодо питань здоров’язбереження (ЗЗ) 
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ОКСАНА ШУКАТКА Нормативно-правова база України щодо сприяння здоров’язбереження молоді молоді. Загалом законодавство України про охо-рону здоров’я базується на Конституції України, яка визначає здоров’я людини як найвищу соціа-льну цінність (стаття 3) [3], Законі України (далі – ЗУ) «Основи законодавства України про охорону здоров’я» та інших прийнятих відповідно до ньо-го актів законодавства, що регулюють суспільні відносини у сфері охорони здоров’я [5]. У науко-вих колах цей документ інколи називають медич-ною Конституцією України [2]. Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають, що кожна людина має при-родне невід’ємне і непорушне право на охорону здоров’я [5]. Поряд з цим, у документі наголошено на відповідальності суспільства і держави перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження генофонду народу України. Передбачається, що забезпечення збереження та зміцнення здоров’я українських громадян відбу-ватиметься шляхом: 
– визнання пріоритетності охорони здоро-в’я в діяльності держави; 
– поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення; 
– розв’язання екологічних проблем; 
– вдосконалення медичної допомоги і за-провадження ЗСЖ [5]. Детальний аналіз основ законодавства Украї-ни про охорону здоров’я свідчить, що Україна до-тримується загальновідомого, прийнятого ВООЗ трактування здоров’я, оскільки його охорона ви-значається одним з пріоритетних напрямів дер-жавної діяльності (стаття 12) [5]. Основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, еконо-мічні та соціальні засади охорони здоров’я в Украї-ні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з ме-тою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, високої працездатності і довголіт-нього активного життя громадян, усунення чинни-ків, які шкідливо впливають на здоров’я населення, попередження і зниження захворюваності, інвалід-ності та смертності, поліпшення спадковості. Клю-човим у світлі дослідження є той факт, що в доку-менті задекларовано державну стратегію сприяння формуванню ЗСЖ (стаття 32), шляхом: 
– тотальної популяризації наукових знань з питань охорони здоров’я, організації ме-дичного, екологічного і фізичного вихо-вання;  
– здійснення заходів, спрямованих на підви-щення гігієнічної культури населення, створення необхідних умов, у тому числі медичного контролю, для заняття фіз-культурою, спортом і туризмом;  
– встановлення системи соціально-еконо-мічного стимулювання осіб, які ведуть здоровий спосіб життя та ін. 

З метою реалізації стратегії формування ЗСЖ в ЗУ «Основи законодавства України про охорону здоров’я» наголошується на необхідності ство-рення сприятливих для здоров’я умов праці, на-вчання, побуту та відпочинку молоді (стаття 28), у тому числі й у процесі здобуття вищої освіти. З моменту проголошення незалежності нашої дер-жави проблема зміцнення та збереження здоров’я учнівської та студентської молоді перебувала в полі зору народних законотворців. Так, для вирі-шення проблеми зниження рівня здоров’я молоді та забезпечення умов ЗЗ у різний час прийнято низку важливих ЗУ, серед яких: «Про фізичну ку-льтуру і спорт» (1994 р.), «Пpo coцiaльну poбoту з ciм’ями, дiтьми тa мoлoддю» (2001 р.), «Пpo Зaгaльнoдepжaвну пpoгpaму пiдтpимки мoлoдi нa 2004–2008 poки» (2003 р.), «Пpo кoнцeпцiю фopмувaння пoзитивнoї мoтивaцiї дo здopoвoгo cпocoбу життя у дiтeй тa мoлoдi» (2004 р.), «Про державні цільові програми» (2004 р.), «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тю-тюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоро-в’я населення» (2005 р.), «Про запобігання захво-рюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД) та соціальний захист населення» (2011 р.), «Про вищу освіту» (2014 р.),«Про освіту» (1995 р., 2002 р., 2017 р.) та ін. Зокрема, у ЗУ «Про фізичну культуру і спорт» (1994 р.) визначені основні напрями дер-жавної політики, в тому числі й освітньої, у сфері фізичної культури і спорту (ст. 4), серед яких: 
– визнання фізичної культури і спорту як пріоритетного напряму гуманітарної полі-тики держави; 
– визнання фізичної культури як важливого чинника всебічного розвитку особистості та формування здорового способу життя; 
– визнання спорту як важливого чинника досягнення фізичної та духовної доскона-лості людини, формування патріотичних почуттів у громадян та позитивного між-народного іміджу держави; 
– забезпечення гуманістичної спрямованос-ті та пріоритету загальнолюдських цінно-стей, справедливості, взаємної поваги та гендерної рівності; 
– забезпечення безпеки життя та здоров’я осіб, які займаються фізичною культурою і спортом; 
– сприяння безперервності та послідовності занять фізичною культурою і спортом гро-мадян різних вікових груп; 
– утвердження етичних та моральних цін-ностей фізичної культури і спорту; 
– створення умов для соціального та право-вого захисту громадян у сфері фізичної культури і спорту; 
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– орієнтування на сучасні міжнародні стан-дарти у сфері фізичної культури і спорту, поєднання вітчизняних традицій і досяг-нень із світовим досвідом у цій сфері [6].  Задекларовані напрями реалізації державної політики щодо популяризації фізичної культури актуалізують проблему інноватизації здоров’яз-бережувальної діяльності закладів вищої освіти (ЗВО) у напрямі використання європейського та світового педагогічного досвіду збереження та зміцнення здоров’я студентів. Адже, як підкресле-но в Указі Президента України № 258/2002 від 15.03.2002 р. «Про невідкладні додаткові заходи щодо зміцнення моральності у суспільстві та утвердження здорового способу життя», здоров’я молоді розглядається як інтегративний показник суспільного розвитку, могутній чинник впливу на економічний і культурний потенціали країни. У цьому документі наголошено, що «…захист мора-льності, утвердження в суспільстві загальнолюд-ських гуманістичних цінностей, здорового спосо-бу життя, докорінне вдосконалення системи духо-вного, морально-етичного та екологічного вихо-вання перш за все молоді… на сучасному етапі є одним із пріоритетних напрямів діяльності … на-вчальних закладів України». Здійснивши ретроспективний аналіз розвит-ку та становлення нормативно-правової бази України щодо формування ЗСЖ, В. Бобрицька [1] підсумовує, що з метою збереження здоров’я мо-лоді ухвалено комплексні та цільові програми державного рівня [1, с. 107]. Прийнято Цільову комплексну програму генетичного моніторингу в Україні на 1999–2003 роки (1999 р.), Цільову ком-плексну програму «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998 р.), упровадження яких потребувало перегляду сформованих стереотипів поведінки сучасної молоді, переосмислення концептуальної моделі здоров’я з урахуванням того, що провідне значення в його збереженні та зміцненні нале-жить способу життя [1, с. 108]. Висновок авторки ґрунтується на аналізі основних напрямів реаліза-ції Цільової комплексної програми «Фізичне вихо-вання – здоров’я нації» (1998 р.) у навчально-виховній галузі, як-от: 
– формування нових підходів до фізичного виховання і спорту, виходячи з існуючих соціально-економічних реалій;  
– впровадження дієвої системи фізкультур-ної просвіти населення, яка б сприяла фо-рмуванню традицій і культури здорового способу життя, престижу здоров’я, залу-ченню громадян до активних занять фізи-чною культурою і спортом. У документі наголошується на винятковій ролі фізичного виховання в освітній сфері як 

складової частини загальної освіти студентів. Від-повідно до положень Цільової комплексної про-грами «Фізичне виховання – здоров’я нації» (1998 р.) саме фізичне виховання (ФВ) є основою забезпечення та розвитку фізичного і морального здоров’я, а тому повинно базуватись на: 
– реалізації комплексного підходу до фор-мування розумових і фізичних якостей особистості; 
– вдосконалення фізичної та психологічної підготовки до активного життя і профе-сійної діяльності на принципах а) індиві-дуального підходу; б) пріоритету оздоров-чої спрямованості; в) широкого викорис-тання різноманітних засобів і форм фізич-ного вдосконалення; г) безперервності цього процесу.  Документом також визначені основні прин-ципи інноватизації процесу ФВ у ЗВО, результа-том якого є фізична культура (ФК). Наведемо де-які з них: 
– формування в студентської молоді потре-би у зміцненні здоров’я засобами фізичної культури і спорту;  
– розроблення і реалізація ефективного ди-дактичного наповнення змісту фізичного виховання у ЗВО;  
– збільшення обсягу рухової активності сту-дентів залежно від психофізіологічної пот-реби в рухах; 
– підвищення якості навчального процесу з фізичного виховання та ін.  Детальний аналіз згаданих нормативно-правових документів дав змогу зробити авторсь-кий висновок, що відображені в них основні поло-ження регулюють певний аспект ЗЗ діяльності ЗВО. Тоді як концептуальні наукові орієнтири здоров’язберігаючої діяльності визначені такими державними нормативними документами: 
– Концепція неперервної валеологічної осві-ти в Україні (1994 р.); 
– Концепція національного виховання (1996 р.); 
– Концепція освіти «рівний-рівному» щодо здорового способу життя молоді України (1999 р.); 
– Концепція неперервного валеологічного виховання та освіти в Україні (1999 р.); 
– Концепція валеологічної освіти педагогіч-них кадрів (2001 р.); 
– Концепція розвитку охорони здоров’я на-селення України (2001 р.); 
– Концепція формування позитивної моти-вації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді (2004 р.); 
– Концепція наукового забезпечення розви-тку охорони здоров’я України у 2012 році (2008 р.);  
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– Загальнодержавна програма «Здоров’я 2020: український вимір» (2011 р.); 
– Національна парадигма сталого розвитку України (2012 р.); 
– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки (2012 р.); 
– Концепція проекту Загальнодержавної цільової соціальної програми «Форму-вання здорового способу життя молоді України» на 2013–2017 роки (2013 р.); 
– Проект Концепції формування нової сис-теми охорони здоров’я (2014 р.); 
– Концепція розвитку освіти України на пе-ріод 2015–2025 років (2015 р.) та ін. Зокрема, в програмі «Здоров’я нації» на 2002–2011 рр. (2002 р.) йшлося про необхідність розро-бки та запровадження системи дієвої просвіти студентської молоді в напрямі активізації їх соціа-льних орієнтацій на ЗСЖ на основі усвідомлення престижу здоров’я, залучення студентів до актив-них занять фізичною культурою і спортом для збереження здоров’я та професійного довголіття. Висловлені тези підтверджують, що реалізація основних положень програми залежить не лише від органів державного управління, ЗВО, але й від стратегій поведінки самої людини.  Продовжуючи, зазначимо, що відповідно до нормативно-правових документів, які конкрети-зують концептуальні наукові орієнтири здоров’я-зберігаючої діяльності ЗВО, oдним iз ключових cтpaтeгiчниx зaвдaнь вищої освіти є створення здоров’язбережувального освітнього середовища (ЗЗОС) у ЗВО, що сприятиме виxoвaнню у студент-ської молоді вiдпoвiдaльнoгo cтaвлeння дo влacнoгo здopoв’я як дo нaйвищoї iндивiдуaльнoї тa cуcпiльнoї цiннocтi.  Трансформація сучасного українського сус-пільства, породжена активною євроінтеграцією, детермінує необхідність зміни векторів соціаль-ної політики держави в напрямі збереження, зміц-нення та примноження здоров’я сучасної студент-ської молоді. Про це йдеться у Загальнодержавній програмі «Здоров’я 2020: український вимір»,  де засобами досягнення анонсованої мети визна-чено:  
– розроблення та впровадження новітніх технологій мінімізації факторів (чин-ників) ризику захворювань та створення сприятливого для здоров’я середовища на основі даних наукових досліджень;  
– розроблення стратегії з питань формуван-ня усвідомленого та відповідального став-лення населення до власного здоров’я та особистої безпеки;  
– оптимізація організації та механізму фі-нансування системи надання медичної 

допомоги, спрямованої на розв’язання реальних потреб населення, запровад-ження солідарного принципу фінансуван-ня; 
– проведення та застосування результатів сучасних інноваційних наукових розробок з обов’язковим створенням ефективної системи впровадження результатів науко-вих розробок у практику охорони здоров’я (взаємодія із зворотним зв’язком);  
– проведення наукових досліджень із  збереження та зміцнення здоров’я насе-лення шляхом первинної профілактики захворювань та вивчення негативного впливу факторів ризику та соціальних де-термінант на здоров’я та шляхів його міні-мізації.  Одним із сучасних документів, що регулюють питання формування ЗСЖ студентської молоді є Постанова Кабінету Міністрів України № 148 від 18.02.2016 р. «Про затвердження Державної ці-льової соціальної програми «Молодь України» на 2016-2020 роки та внесення змін до деяких поста-нов Кабінету Міністрів України. Нормативно-правовий документ основним засобом формуван-ня ЗСЖ молоді визначає просвітницькі (соціальні, освітні) заходи, спрямовані на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу жит-тя та культури здоров’я серед молоді. Це своєю чергою передбачає застосування кращих досяг-нень світової та європейської практики та норма-тивно-правового забезпечення вітчизняної націо-нальної політики щодо формування здорового способу життя [4] та реалізації здоров’язберігаю-чої політики в освітній сфері.  Загалом нормативно-правова база України щодо сприяння здоров’язбереження молоді налі-чує близько 200 документів, з яких приблизно 65% вітчизняних. Вона є досить розгалуженою, адже регулює медичний, валеологічний, освітян-ський, просвітницький, рекреаційний, реабіліта-ційний, фізкультурний напрями соціальної дер-жавної політики щодо зміцнення та збереження здоров’я молоді на основі формування ЗСЖ. Вaжливим нaпpямoм дiяльнocтi нaвчaльниx зaклaдiв є пoшук нoвиx фopм i мeтoдiв змiцнeння здopoв’я cтудeнтiв – у пpoцeci їx нaвчaння i виxoвaння, впpoвaджeння здopoв’язбepе-жувальниx тexнoлoгiй у нaвчaльнo-виxoвний про-цес закладу освіти. Перспективи подальших розві-док у даному напрямку вбачаємо у висвітленні методологічних підходів до формування індивіду-альних стратегій здоров’язбереження майбутніх бакалаврів природничих спеціальностей в універ-ситетах. 
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Шукатка О. В. Нормативно-правовая база Украины по содействию здоровьесбережения мо-

лодежи 
В статье осуществлен теоретический анализ нормативно-правовой база Украины относительно 

содействия здоровьесбережения молодежи. Подведены, что Государственная политика Украины по 
сохранению и укреплению здоровья населения активизировалась с конца 80-х годов. Определены предпо-
сылки становления современной образовательной политики Украины по вопросам обеспечения здорово-
го образа жизни (ЗОЖ) молодежи. Установлено, что украинское законодательство в сфере охраны прав 
ребенка, сохранения здоровья и обеспечения здорового образа жизни состоит из Конституции Украины, 
законов и значительного количества подзаконных актов (постановлений Кабинета Министров Украи-
ны, указов Президента Украины, приказов Министерства здравоохранения, Министерства по делам 
семьи, молодежи и спорта, Министерства образования и науки и др.). Осуществлен подробный анализ 
главных нормативно-правовых документов, регулирующих вопросы сохранения и укрепления здоровья 
украинской молодежи. На основе полученных выводов, конкретизирован перечень документов, которые 
определяют концептуальные научные ориентиры здоровьесберегающей деятельности заведений выс-
шего образования в Украине. 

Ключевые  слова :  социальная политика, здоровье, здоровьесбережение, студенты, здоровый об-
раз жизни, нормативно-правовые акты. 

 
Shukatka Oksana. Normative-legal basis of Ukraine on the promotion of youth health saving 
The article deals with the analysis of normative-legal basis of Ukraine on the promotion of youth health sav-

ing. It is summarized, that the State Policy of Ukraine on saving and strengthening health of population was acti-
vated since the late 80’s. The prerequisites for the formation of a modern educational policy of Ukraine about 
ensuring the healthy lifestyle (HLS) of youth are defined: the aggravation of the problem of health saving in the 
late 80’s of the ХХ century and formation the HLS of young people on the territory of the former Soviet Union; the 
presence of taboo problems, which were related to youth health, for both population and politics, concealment 
and non-recognition of their existence on the official level; the absence of clear conceptions, mechanisms of forma-
tion and ensuring the HLS of youth; differences in approaches to the health education in the USSR and the West. 
The majority of international normative-legal acts in the field of saving and strengthening of health and forma-
tion of youth HLS has been ratified by Ukraine. 

It is determined, that Ukrainian legislation on the protection of the rights of the child, saving of health and 
ensuring a healthy lifestyle consists of the Constitution of Ukraine, laws and a significant number of by-law acts 
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Сучасна школа повинна формувати в учнів світогляд, розуміння місця людини у світі, став-лення особистості до навколишньої дійсності та до самої себе. Постійно зростаючі вимоги до зміс-ту й організації освітнього процесу потребують нових, більш ефективних підходів до формування світогляду школярів. Освіта є основою інтелектуального, духовно-го, фізичного й культурного розвитку особистос-ті, її успішної соціалізації, економічного добробу-ту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями й культурою держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і сус-

пільству, збагачення на цій основі інтелектуаль-ного, економічного, творчого, культурного потен-ціалу Українського народу, підвищення освітньо-го рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору [1]. Могутнім засобом формування у здобувачів початкової освіти світоглядних уявлень і понять, ціннісних орієнтацій, розвитку гуманістично спрямованої особистості виступає ефективно ор-ганізований інноваційний освітній простір почат-кової школи. Проблема організації інноваційного освітнього простору у школі стала предметом ви-вчення таких учених: Є. Бачинської, Л. Ващенка, А. Каташова, І. Колесникова, О. Леонова, О. Мали-новської, Н. Маскової, Н. Рибки, А. Цимбалару, О. Шафран, В. Ясвіна. На пріоритет організації інноваційного освіт-нього простору вказують всі сучасні законодавчі та нормативні документи, найбільш регламенту-ють здійснення інноваційної діяльності закони 

СВІТЛАНА ЯКИМЕНКО · Формування світогляду першокласників  у інноваційному інтегрованому освітньому просторі нової української школи 
(resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine, decrees of the President of Ukraine, orders of the Ministry of 
Health, Ministry of Family, Youth and Sports, Ministry of Education and Science etc.), which are considered in a 
certain hierarchical system. 

It is resumed, that the most important document, which determines human health as the biggest social value, 
is the Constitution of Ukraine (Art. 3). In general, the legislation of Ukraine about health care is based on Law of 
Ukraine «Fundamentals of Ukrainian Health Law» and another adopted in accordance with it legislative acts, 
that regulate social relationships in the sphere of health care. The Fundamentals of Ukrainian Health Law deter-
mine that each human has natural inalienable and inviolable right on health care.  

The detailed analysis of the most important normative-legal documents, which regulate the issue of saving 
and strengthening of health of Ukrainian young people, is made. On the basis of the findings, the list of documents 
defining the conceptual scientific guidelines for health saving activity of higher education establishments in 
Ukraine is concretized.  

Key  words :  social policy, health, health saving, students, healthy lifestyle, normative-legal acts. 
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У статті розглянутопедагогічні умови формування світогляду першокласників в інноваційному 
інтегрованому освітньому просторі Нової української школи. Визначено вплив навчально-виховного про-
цесу на формування наукового світогляду здобувачів початкової освіти. Описано експеримент для ви-
значення рівня сформованості світогляду шестирічок з використання авторської інноваційної інтегро-
ваної особистісно-орієнтованої технології (за С. І. Якименко) на базі ЗОШ І-ІІІ ст. №50 ім. Г. Л. Дівіної, в 
результаті визначено рівні сформованості світогляду першокласників. 

Ключові  слова :  світогляд, особистість, гармонійний розвиток, інтегрована особистісно-
орієнтована технологія, інноваційний простір. 


