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У будь-якому суспільстві, побудованому на гуманістичних і демок-

ратичних засадах людина та її здоров’я є найвищою цінністю держави. 
В Україні основні підходи до збереження і зміцнення здоров’я дітей 

та молоді зазначені в Законі України «Про охорону дитинства», Державних 
національних програмах «Діти України» та «Освіта» (Україна XXI століт-
тя) та ін. Таке соціальне замовлення суспільства вимагає системного та 
комплексного підходу до виховання здорового способу життя школярів. 

Проблемам формування здорового способу життя присвячено ряд 
досліджень вітчизняних науковців: формування здорового способу життя 
шляхом фізичного удосконалення (О.Д. Дубогай, М.Д. Зубалій, 
А.В. Мерлян та ін); напрями валеологічної обізнаності (Т.Є. Бойченко, 
Т.Г. Кириченко, С.О. Свириденко, С.О. Юрочкіна); формування ціннісних 
орієнтацій на здоровий спосіб життя (Г.І. Власюк, С.В. Лапаєнко, 
В.М. Оржеховська). Враховуючи захворюваність дітей, їх невміння керу-
вати своїм здоров’ям особливого значення у наш час набуває цілеспрямо-
ваний педагогічний вплив на особистість. 

Метою нашої статті є виявлення виховного впливу ЗОШ на здоровий 
спосіб життя школярів. Здоровий мікроклімат школи визначається тісною 
взаємодією усіх учасників виховного процесу, який досягається в процесі 
повсякденного спілкування на уроках, у позаурочній діяльності, поза шко-
лою. До ефективних форм роботи можна віднести години спілкування, 
тренінги, круглі столи, консультаційні пункти, дні відкритих дверей, уро-
ки, відеолекторії, батьківські збори, фестивалі соціальної реклами, просві-
тницькі акції тощо. 

Вирішальну роль позитивного мікроклімату в школі, відіграє адміні-
страція школи. Важливим фактором є узгодженість дій усіх учасників 
освітнього процесу, а саме: адміністрації, учителів, учнів, класних керів-
ників, психолога, соціального педагога, батьків.  

Центральну роль у процесі створення у школі здорового мікрокліма-
ту відіграє соціально-психологічна служба (психолог та соціальний педа-
гог школи). Зокрема, соціальний педагог виявляє міжособистісні та внутрі-
сімейні конфлікти, співпрацює з класним керівником, з дітьми «групи ри-
зику», організовує зустрічі з батьками, проводить тренінги по профілактиці 
зловживання учнями психоактивних речовин. Психолог планує і розробляє 
розвиваючі корекційні програми профілактичної діяльності у школі з під-
літками, проводить психологічну експертизу і психолого-педагогічну ко-
рекцію асоціальної поведінки, проводить роботу з учнями та їх батьками з 
питань профілактики вживання підлітками психоактивних речовин, консу-



льтує педагогів з питань проведення профілактичної роботи з учнями, про-
водить тренінги для учнів, педагогів, батьків, формує психологічну куль-
туру учнів, педагогів, батьків. 

Педагог-організатор здійснює керівництво дитячими об’єднаннями, 
створює умови для альтернативних видів дозвілля, здійснює індивідуальну 
роботу з дітьми, які потребують особливої уваги, організовує діяльність 
різновікових груп у позаурочній виховній діяльності, бере участь в органі-
зації літнього відпочинку та оздоровлення дітей. 

Заступник директора з виховної роботи здійснює керівництво вихов-
ною діяльністю у закладі, здійснює зв’язок з позашкільними установами та 
громадськими організаціями з питань профілактики вживання підлітками 
психоактивних речовин, координує діяльність керівників, учителів, вихо-
вателів груп продовженого дня, організовує спільну роботу з батьками. 

Особливе місце у створенні здорового мікроклімату школи займає 
самоврядування – парламент, президентська рада або інші форми шкільно-
го колективу. Учнівське самоврядування сприяє створенню певного стилю 
життя шкільного колективу, класі постійно діючих груп, сучасних рад, 
штабів, комісій, що призначенні для з проведення конкретних справ, здій-
снює колективний аналіз і оцінку всіх проведених збирає регулярні самоз-
віти учнів про виконані доручення. Учень має змогу виступати не тільки в 
ролі об’єкта виховного впливу, але й суб’єкта виховної діяльності. 

Система роботи ЗОШ щодо організації здорового способу життя 
школярів потребує розширення організаційно-педагогічних можливостей, 
збагачення змісту виховання форм і методів виховання у відповідності до 
вікових особливостей дітей та підвищення знань у виховуючих осіб з даної 
проблеми. 

Звичайно, у даній роботі не повно висвітлено всі аспекти даного пи-
тання. Подальшого потребує аналіз змісту, форм і методів, які є дієвими у 
вихованні здорового способу життя серед школярів. 
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