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ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСУ ФОРМУВАННЯ 

ЦІННІСНОГО СТАВЛЕННЯ ДО ЗДОРОВ’Я  

УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

(Романенко Л.В.,  Романенко К.А.) 
 

Проблема збереження, зміцнення та формування здоров’я молодшого 

покоління турбують освітян, ще з часу виникнення педагогіки як науки. 

Починаючи з 80–х років ХХ сторіччя, дослідники різних галузей відзначали 

негативні тенденції у стані здоров’я дітей, підлітків та молоді, і стало 

зрозуміло, що в освіті має здійснюватися педагогічна діяльність у трьох 

взаємопов’язаних напрямах – формування, зміцнення та збереження здоров’я 

вихованців. 

Поняття «здоров’я» є наскрізною категорією, бо використовується в 

багатьох галузях науки, в яких досліджуються проблеми існування та 

діяльності людини, функціонування її організму (філософія, біологія, 

медицина, соціологія, психологія, педагогіка, валеологія тощо). Здоров'я є 

фундаментальною характеристикою життя людини і внаслідок тривалої 

історії свого вивчення й дослідження фахівцями різних наукових напрямів 

має пенні визначення, яких деякі дослідники нараховують біля 300 [2].  

У педагогічній літературі найбільшого поширення вибуло визначення 

здоров’я, що подане у статуті ВООЗ: здоров’я – це стан повного фізичного, 

душевного та соціального благополуччя, а не лише відсутність хвороб або 

фізичних вад [12]. У цьому визначенні ВООЗ здоров’я містить три складові: 

фізичне, душевне та соціальне здоров’я. 

Усі складові здоров’я (фізична, соціальна, психічна і духовна) тісно 

пов’язані між собою: на базі фізичного здоров’я розвивається соціальне 

здоров’я, на основі фізичного та соціального формується психічне і, як 

вершина, формується духовне здоров’я людини. Тому в працях В. Горащука 

[6], В. Оржеховської [11], С. Омельченко [10], Т. Бойченко [2] та багатьох 

інших проблема здоров’я, формування здорового способу життя 

розглядається холістично, цілісно. Для нашого дослідження цілісний погляд 

на здоров’я визначаємо в якості методологічного підґрунтя. Вважаємо, що 

формування ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно–технічних 

навчальних закладів має відбуватися цілісно, а не окремо для фізичної, 

психічної та соціальної складових. 

 У контексті нашого дослідження здоров’я в освітній діяльності 

виступає в якості предмета. Отже, у процесі навчально–виховної діяльності 

має забезпечуватися і збереження, і зміцнення, і формування здоров’я 

вихованців. Беручи до уваги визначення здоров’я та його складових, можна 

стверджувати, що всі терміни, які використовуються в педагогічній 

літературі з коренем «здоров’я» стосуються стану організму, здатності 

особистості до саморегуляції поведінки, різних аспектів самопочуття та 

благополуччя людини тощо. Підтвердження цієї думки знаходимо також і в 

тлумачних словниках, де здоров’я найчастіше визначається як стан 
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організму, за якого нормально функціонують всі його органи, або той чи 

інший стан, самопочуття людини [4, с. 262]. 

Проаналізуємо трактування понять «збереження», «зміцнення» і 

«формування» з позиції теми дослідження. Звертаючись до словників, 

знаходимо, що термін «збереження» є похідним від слова «зберігати» й 

означає дію та стан: 1) оберігаючи, тримати цілим, не давати пропасти, 

зникнути; дбаючи, тримати що–небудь у доброму стані, намагатися 

залишити незмінним; 2) тримати що–небудь у певних умовах, оберігаючи від 

псування, руйнування; оберігати, захищати від чого–небудь згубного; 

3) дбайливо ставитися до чого–небудь, не розтрачувати чогось; 

продовжувати залишатися в якому–небудь стані, не втрачати якихось ознак, 

властивостей, якостей [4, с. 257]. «Зміцнення» означає дію за значенням 

дієслова «зміцнювати»: 1) робити міцнішим, стійкішим; укріплювати;  

робити що–небудь надійнішим, більш сталим, постійним; 2) загартовувати 

кого–, що–небудь; робити стійкішим, здоровішим, витривалішим; робити 

духовно, морально сильнішим, міцнішим [4, с. 374]. Як було зазначено вище, 

«формування» означає дію за значенням дієслів «формувати» і 

«формуватися»: 1) надавати чому–небудь певної форми, вигляду тощо; 

2) виробляти в кому–небудь певні якості, риси характеру і т. ін; 3) надавати 

чому–небудь завершеності, визначеності; 4) визначати, встановлювати, 

намічати що–небудь [4, с. 1329]. У педагогіці він означає спрямований 

розвиток особистості або яких–небудь її сторін, якостей під впливом 

виховання і навчання [8, с. 14]. 

Отже, збереження, зміцнення й формування здоров’я передбачає 

діяльність із забезпечення здоровʼя учасників навчально–виховного процесу, 

причому не просто його (здоровʼя) утримання на постійному рівні, а й 

намагання зробити організм міцнішим, стійкішим до негативних чинників 

довкілля. Тому діяльність педагогічного й учнівського колективів має бути 

спрямована на забезпечення здоровʼя в трьох різних аспектах: збереження, 

зміцнення та формування. 

Аналіз психолого–педагогічної літератури, яка стосуєтьсяпроблеми 

здоров’я дітей, підлітків і молоді, дозволяє стверджувати, що найбільш 

вживаними поняттями є «здоров’язбереження», «здоров’язберігаючі або 

здоров’язбережувальні технології», «здоров’язбережувальна діяльність», 

«здоров’язбережувальне середовище», «здоров’язбережувальний навчально–

виховний процес», «здоров’язбережувальна компетентність», які окреслюють 

тільки збереження здоров’я. Поширене поняття «здоров’язбережувальні 

технології» має неоднозначне тлумачення. З погляду науковців Інституту 

вікової фізіології Російської академії освіти, і з цим не можна не погодитися, 

термін «здоров’язбережувальні технології» взагалі не відповідає тим формам 

і видам діяльності, які проводяться в навчальних закладах з метою 

збереження та зміцнення здоров’я дітей, підлітків та молоді.  

У педагогіці, «педагогічна технологія» визначається як сукупність 

засобів і методів відтворення теоретично обґрунтованих процесів навчання і 

виховання, які дозволяють успішно реалізовувати освітні цілі. Педагогічна 
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діяльність, як окремий вид соціальної діяльності передбачає навчання й 

виховання підростаючого покоління відповідно до накопиченого досвіду 

людства і замовлення суспільства. Освітні цілі педагогічної діяльності 

визначені в Законі України «Про освіту» як передбачають всебічний 

розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток 

її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних 

якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, 

збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу 

народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного 

господарства кваліфікованими фахівцями. Таким чином, освітня мета 

передбачає результат у навчанні, вихованні її розвитку людини. Мета ж 

здоров’язбережувальних – збереження здоров’я, а це не може бути основною 

метою окремої освітньої технології. Вважаємо, що збереження здоров’я 

можна розглядати як умову для досягнення мети освіти й педагогічної 

діяльності загалом. Слушною є думка О. Коточигової, що збереження 

здоров’я треба розглядати як якісну характеристику будь–якої педагогічної 

освітньої технології. При цьому, підкреслює автор, методологія професійно–

педагогічної діяльності має відповідати задачі збереження, зміцнення та 

формування здоров’я суб’єктів навчально–виховного процесу і можливості 

досягнення цього в рамках запропонованої технології [9]. 

Одним із зауважень щодо використання термінів, похідних від 

«збереження» і «здоров’я», є те, що здоров’я не може бути сталим впродовж 

усього життя людини, бо паралельно з розвитком організму змінюється 

(поліпшується або погіршується) й стан фізичного, психічного та соціального 

благополуччя людини.  

Важливо підкреслити, що утворені від поняття «збереження» терміни 

нівелюють можливості освіти у сфері зміцнення й формування здоров’я 

вихованців. Отже, на нашу думку, недоцільно використовувати ці терміни, 

зокрема «здоров’язбережувальна діяльність освітнього закладу», бо він 

обмежує розуміння завдань, пошук педагогічних форм, методів і засобів, що 

стосуються збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів. Поява таких 

понять, як «здоров’яформувальний потенціал», «здоров’яформувальна 

функція», «здоров’яформувальна технологія» свідчить про те, що в освіті 

активізувалися дослідження, спрямовані на формування здоров’я дітей, 

підлітків і молоді. При цьому обов’язково треба враховувати, що педагогічна 

діяльність тільки сприяє формуванню бажаних якостей, рис, станів 

особистості, скеровує розвиток. Вихованець же є не тільки об’єктом навчання 

та виховання, а й їхнім суб’єктом. Елементи саморозвитку, самовиховання й 

самоосвіти відіграють значну роль у становленні особистості. Слід зауважити, 

що у процесі вивчення понять «здоров’яформувальний потенціал», 

«здоров’яформувальна функція» тощо поза увагою педагогів залишаються 

проблеми збереження і зміцнення здоров'я. 

За тлумачними словниками, праця, дії людей у якій–небудь галузі, 

застосування своєї праці до чого–небудь означає «діяльність» [4, с. 115]. 

Отже, в контексті нашого дослідження діяльність щодо збереження здоров’я 
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учнів можна назвати «здоров’язбережувальною»; діяльність щодо зміцнення 

їх здоров’я – «здоров’язміцнювальною»; діяльність щодо формування 

здоров’я – «здоров’яформувальною». Аналіз подібних понять свідчить про їх 

недосконалість і обмеженість. На практиці ці види педагогічної діяльності 

настільки взаємопов’язані між собою, що виокремити діяльність, де 

результатом є тільки збереження здоров’я без його формування й зміцнення, 

практично неможливо і навпаки. Дослідження освітньої діяльності зі 

збереження, зміцнення та формування здоров’я учнів навчальних закладів 

привели О. Єжову до створення поняття «здоров’яспрямована діяльність». 

Здоров’яспрямованою діяльністю у навчальному закладі, О.Єжова визначає 

як, сукупність планомірних освітніх дій та заходів, зосереджених на 

збереженні й зміцненні здоров’я учнів шляхом сприяння формуванню в них 

ціннісного ставлення до власного здоров’я та здоров’я інших [7, с. 47]. 

Аналіз психолого–педагогічних напрацювань дає можливість 

стверджувати, що в якості суб’єкт–об’єкта здоров’яспрямованої діяльності 

виступають викладачі та учні; предмета – здоров’я як стан людини; методів, 

форм і засобів діяльності – різноманітні психолого–педагогічні методи, 

форми, засоби, які адекватні поставленій меті (формування ціннісного 

ставлення до здоров’я в учнів початкової школи) і дозволяють досягти 

запланованого результату.  

Питаннями розробки і впровадження здоровʼязбережувальних, 

здоров’язміцнювальних та здоров’яформувальних заходів в навчальні 

заклади займаються О. Аксьонова, Т. Бережна, В. Бобрицька, Т. Бойченко, 

Ю. Бойчук, Е. Булич, О. Ващенко, І. Волкова, М. Гончаренко, М. Гриньова, 

О. Міхеєнко, І. Муравов, І. Петренко, В. Оржеховська, С. Свириденко та інші. 

Упровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій, на думку 

І. Волкової та О. Ващенко, пов’язано з використанням медичних (медико–

гігієнічних, фізкультурно–оздоровчих, лікувально–оздоровчих), соціально–

адаптованих, екологічних здоров'язбережувальних технологій [3; 5]. 

Здоров’язбережувальні технології є різновидом педагогічних, мета 

яких не лише в збереженні здоров’я учнів, а й у зміцненні і формуванні 

ціннісного ставлення до здоров’я у процесі навчання і виховання. О. Єжової, 

вважає, за доцільне використовувати лексеми «педагогічні технології, 

спрямовані на формування ціннісного ставлення до здоров’я», замість 

«здоров’язбережувальні технології». У педагогічній системі формування 

ціннісного ставлення до здоров’я учнів початкової школи мають 

застосовуватися основні та додаткові технології, які гарантують одержання 

результату: підвищення рівнів ціннісного ставлення до здоров’я учнів. 

Отже, технологічні особливості формування ціннісного ставлення до 

здоров’я в учнів початкової школи мають відповідати технологічним засадам 

навчально–виховної діяльності, а саме з діяльності  педагога та діяльності 

учня. І. Бех зазначав, що діяльність учнів виникає і формується у процесі 

навчання і виховання, педагог керує її становленням [1]. Ефективність 

педагогічної діяльності визначається ефективністю формування власної 

діяльності учнів, оскільки саме на її основі відбувається їхній розвиток. 
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Отже, технологічні особливості формування ціннісного ставлення до 

здоров’я пов’язані з діяльністю учнівського та педагогічного колективів і 

стосуються її спрямування на збереження, зміцнення й формування здоров’я 

в учасників навчально–виховного процесу початкової школи. Технології, 

засоби, методи, які перетворюють діяльність учнів і педагогів у 

здоров’яспрямовану, будуть становити технологічні особливості процесу 

формування ціннісного ставлення до здоров’я в системі початкової школи. 

У навчально–виховному процесі початкової школи, враховуючи 

особливості розвитку молодших школярів, доцільне використання методів: 

формування свідомості та ціннісних орієнтацій (оповідання, бесіди, 

переконання, методи позитивного прикладу, ціннісно–смислові поради, 

настанови, проекти), формування суспільної поведінки (вправлення, 

привчання, доручення, створення педагогічних ситуацій, методи педагогічної 

вимоги, громадської думки), методи стимулювання діяльності й поведінки 

(заохочення, рольова гра, змагання, емоційний вплив), методи рефлексії 

(спостереження, бесіда, самоаналіз, самооцінка, самоконтроль, самокорекція). 

Пропонуємо творчий міжпредметний проект для учнів 1–4 класів 

«Здоров’я дитини – багатство родини! Здоров’я народу – багатство країни!» 

реалізований студентами–практикантами Київського університету імені 

Бориса Грінченка (О. Товкач, О. Давиденко) під час виробничої педагогічної 

практики  на базі Копачівської ЗОШ І–ІІ ст. Ця робота спрямована на 

формування позитивної мотивації щодо ведення здорового способу життя та 

ціннісного ставлення до власного здоров’я учнів початкової  школи. 

Картка учасників колективного проекту «Здоров’я дитини – багатство 

родини! Здоров’я народу – багатство країни!» 

Школа: Копачівська ЗОШ І–ІІ ст., Обухівського р–ну, Київської обл. 

Клас: 4 клас 

Група: Діана Ф., Марія М., Сергій П., Андрій Г., Оксана Б., Ксенія Р.,  

волонтери: Каріна Ф., Ярослав М. 

Наш  міні–проект: Вплив природних чинників на стан здоров’я 

людини 

Мета проекту: з’ясувати значення природних факторів та їх вплив на 

здоров’я людини, ознайомитись з народними методиками оздоровлення 

організму дитини, формувати здоровий спосіб життя. 

Основні завдання:  

 збір інформаційного матеріалу теорії та досвіду практики з питань 

формування здорового способу життя, профілактики небезпечної для 

здоров’я та життя поведінки в школі й побуті; 

 створення архіву інформаційно–освітніх матеріалів; 

 проведення діалогів, зустрічей, свят, змагань, конкурсів, естафет 

ділових ігор для надання можливостей учням реалізувати власні інтереси та 

інформаційні потреби в дружньому неформальному середовищі, власні 

ініціативи шляхом залучення до пропаганди здорового способу життя. 

Нам знадобиться під час проекту: інтернет–ресурси, бібліотечний 

фонд сільської бібліотеки; консультації лікарів  педіатра, гомеопата, 
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фізіотерапевта;  вчителів біології, географії, українознавства, хімії, фізичної 

культури; фахівців екології та генетики.  

Нам слід прочитати: 1. Ващенко О., Свириденко С. Як створити 

Школу сприяння здоров’я. – К.: Шк.. світ, 2008. – 112 с.  

2. Воропай О. Звичаї нашого народу. Етнографічний опис. І, ІІ част. – 

Київ, 1991. – 453 с., 445 с. 

Ми будемо звертатися по допомогу і поради: народного цілителя 

нашого села Ольги Калістратовни Глущенко, знавця лікарських рослин 

Бориса Михайловича Дзюби, настоятеля храму Казанської Божої Матері отця 

Володимира. 

План виконання роботи: 

 Обговорення у класі важливості проблеми. Висловимо пропозиції 

щодо форм розв’язання завдань, шляхів досягнення та представлення 

результату. 

 Визначимо джерела потрібної інформації. Розподілимо обов’язки 

між учасниками. 

 Зберемо необхідний матеріал. Аналіз та систематизація матеріалів. 

 Обговорення забраного матеріалу. Виготовимо кінцевого продукт 

проекту. 

 Захист проекту: Презентація усного журналу «Людина в 

радіаційному середовищі», Семінар–практикум «Традиційні та нетрадиційні 

системи загартування», Свято здоров’я «Тато, матуся і я – здорова сім’я» та  

буклет «Наші друзі – лікарські рослини», пам’ятка здоров’я «Я – 

першокласник». 

 Підіб’ємо підсумки: 

Чи ми виконали те, що задумали?  Так!   

Що було зроблено добре?  Аналіз першоджерел і народними 

цілителями. та пізнавальне спілкування з цікавими фахівцями. 

Що особливо запам’яталось? Міні–експедиція «Лікарські рослини 

рідного краю» під керівництвом знавця лікарських рослин  Бориса 

Михайловича Дзюби. 

Кому ми хотіли б подякувати за допомогу? Кураторам проекту 

О. Товкач, О. Давиденко, фельдшеру ФАПУ Л. Пальцун, народному 

цілителю О. Глущенко, знавцеві лікарських рослин Б. Дзюбі, настоятелю 

храму Казанської Божої Матері отцю Володимиру. 

Хто міг би нам подякувати за цей проект? Громада села Копачів, 

вихователі дитячого садка «Джерельце». 

Як дорослі оцінили нашу роботу?  Добре. 

Як друзі оцінили нашу роботу?    Добре. 

 Висунемо прогностичну тему наступного проекту: Абетка 

здорового харчування: традиції, звичаї, перспективи. 

Отже, технологічні особливості процесу формування ціннісного 

ставлення до здоров’я учнів початкової школи полягає у системному 

поєднанні принципів, засобів, методів, елементів педагогічної майстерності 
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спрямованих на турботу про збереження здоров’я і залучення до формування 

цінності здоров’я в учнів у процесі здобуття початкової освіти. 
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ПРОБЛЕМА ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ 

ПРОГРАМНО–АПАРАТНИХ ЗАСОБІВ  

В УМОВАХ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

(Сухіх А. С.) 
 

На сучасному етапі розвитку суспільства інформаційно–комунікаційні 

технології (ІКТ) та програмно–апаратні засоби (ПАЗ), як їх підклас, стали 

невід’ємною частиною життя людини, інтегруючись в усі сфери суспільної 

діяльності. Впродовж останніх десятиліть вони перетворилися на вектор 

світового прогресу, базис та потужний каталізатор розвитку інформаційного 

суспільства. Значних перетворень зазнала освітня сфера, зокрема загальна 

середня освіта: впровадження ПАЗ сприяло розширенню спектра 

дидактичного інструментарію, підвищенню ефективності та якості засвоєння 
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