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Іванна Кудерська 

 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ 

ЗДОРОВʼЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

 

Найважливіша цінність суспільства – життя і здоровʼя людини. 

Проблема збереження здоровʼя населення, особливо учнів початкових 

класів, залишається однією із найбільш актуальних для держави. 

Одним із важливих завдань початкової освіти в забезпеченні 

оздоровчого виховання школярів є формування в них свідомого, 

відповідального ставлення до збереження та зміцнення здоровʼя. Одним з 

пріоритетних завдань загальної середньої освіти є виховання у кожного 

школяра відповідального ставлення до свого здоровʼя та здоровʼя інших 

людей як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності. 

Здоровʼя є складним, багатоаспектним феноменом, який вивчає 

медицина, психологія та інші науки. Однак, саме середній загальноосвітній 

навчальний заклад є основним соціальним інститутом, діяльність  

якого спрямована на ефективне виховання здорового способу життя 

підростаючого покоління. Результатом цієї роботи повинно стати 

виховання в школярів культури здоровʼя й цінностей здорового способу 

життя. 

Категорія «здоровʼя» містить в собі наступні складові: фізичну, 

психічну й духовну та соціальну. Кожна складова здоровʼя багатогранна. І 

лише за умови їх органічного поєднання формується і розвивається 

здоровʼя людини [2; 3; 5]. 

За останні роки інтерес учених – філософів, культурологів, 

соціологів, психологів, педагогів, медиків та інших – до проблем здоровʼя 

людини значно зростає. Вивчення проблеми здоровʼя на методологічному, 

теоретичному й практичному рівнях узагалі й формування культури 

здоровʼя зокрема висвітлені у вітчизняних і зарубіжних працях філософів і 

культурологів, продовжують працювати вітчизняні та зарубіжні вчені, 

серед яких слід відзначати. Питанню формування здорового способу життя 
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дітей і молоді присвятили свої праці О. Вакуленко, В. Васильєв, 

Г. Голобородько, В. Зайцев, О. Дубогай, В. Касаткін, Т. Кириченко, 

Ю. Лісіцин, С. Свириденко, Л. Сущенко, Н. Хоменко та ін. Сьогодні у 

цьому напрямку: Г. Апанасенко, І. Гундаров, В. Куліков, І. Муравов, 

В. Петленко, Л. Попова та інші дослідники. 

Педагогічні умови, які будуть цілеспрямовано впливати на 

формування культури здоровʼя у дітей молодшого шкільного віку: 

1. Формування в учнів мотивації на здоровий спосіб життя та 

ціннісне ставлення до здоровʼя; 

2. Поетапна реалізація методики формування у молодших школярів 

здоровʼязбережувальної компетентності; 

3. Організація здоровʼязбережувального середовища для закріплення 

учнями життєвих навичок, що сприяють фізичному, соціальному, 

психічному й духовному здоровʼю. 

Перша педагогічна умова «Формування в учнів мотивації на 

здоровий спосіб життя» передбачає формування в дітей інтересу до 

проблеми збереження здоровʼя, прагнення вести здоровий спосіб життя, 

усвідомлення необхідності здобуття знань щодо життєвих навичок, які 

сприяють фізичному,соціальному, психічному та духовному здоровʼю та 

їхньому формуванню. Готовність дітей молодшого шкільного віку до 

сприймання знань про основи здоровʼя та чинники, які сприяють здоровʼю, 

до дотримання здорового способу життя суттєво залежить від 

вмотивованості дітей та сформованості в них відповідних ціннісних 

орієнтацій. Реалізацію цієї педагогічної умови забезпечують такі методи 

роботи з учнями як бесіди, пояснення, проблемно-ігрові завдання, 

спостереження,моделювання ситуацій, тести, мозковий штурм, аналіз 

життєвих ситуацій, вчинків [1, с. 23]. 

Друга педагогічна умова «Поетапна реалізація методики формування 

в молодших школярів здоровʼязбережувальної компетентності» передбачає: 

 початкове ознайомлення учнів з основними поняттями та 

уявленнями збереження здоровʼя; 

 поглиблене вивчення основ здорового способу життя; 

 закріплення знань, умінь і навичок збереження та зміцнення 

здоровʼя та їх подальше вдосконалення. 

Упровадження в освітній процес зазначеної педагогічної умови 

забезпечують методи формування поглядів і переконань щодо дотримання 

здорового способу життя, а саме розʼяснення, бесіди, розповіді, казки та 

метод прикладу: позитивний приклад педагогів, батьків, новаторів 

здорового способу життя; методи формування оздоровчої поведінки. 

Третя педагогічна умова «Організація здоровʼязбережувального 

середовища для закріплення учнями життєвих навичок, що сприяють 

фізичному, соціальному, психічному і духовному здоровʼю» передбачає 
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застосування молодшими школярами набутих знань, умінь і навичок 

здорового способу життя, тобто закріплення здоровʼязбережувальних 

життєвих навичок у спеціально створеному здоровʼязбережувальному 

середовищі. У такий спосіб діти мають можливість самостійно моделювати 

свою поведінку та діяльність, приймати рішення, діяти за внутрішнім 

переконанням, нести відповідальність за свої вчинки, набуваючи, таким 

чином, власного досвіду свідомого дотримання здорового способу 

життя [4]. 

Реалізація третьої педагогічної умови вимагає також і дотримання 

від керівництва школи та вчителів гігієнічного нормування до загальних 

шкільних приміщень та спортивних споруд; до озеленення приміщень 

школи і класів; контроль за температурним режимом; контроль за 

природним та штучним освітленням у приміщеннях; забезпечення 

санітарно-гігієнічної відповідності шкільних меблів; контроль за чистотою 

класних кімнат; дотримання гігієнічних вимог до поліграфічної продукції 

для школярів, до одягу та взуття, до перегляду телевізійних передач та 

перебування за компʼютером [2]. 

Запропоновані педагогічні умови перебувають у змістовому та 

функціональному взаємозвʼязку і взаємозалежності, що забезпечує умови 

збереження здоровʼя молодших школярів і таким чином формують 

здоровʼязбережувальну компетентність. 

Виділені педагогічні умови підвищать рівень сформованості 

культури здоровʼя молодших школярів і забезпечать застосування вмінь і 

навичок збереження та зміцнення здоровʼя, ведення здорового способу 

життя учнів, а також допоможуть знайти шляхи та умови попередження 

уникнути найбільш поширених захворювань учнів. 
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