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У наш час не можна вважати себе культурною людиною, якщо не 

вмієш берегти своє здоров’я. Завдання кожного громадянина – прагнути 
оволодіти мистецтвом бути здоровим, не жаліючи на це ні часу, ні зусиль. У 
той же час, людина має право чекати допомоги від медицини і від усіх тих, 
хто покликаний боротися за збереження і зміцнення її здоров’я. 

Держава забезпечила громадянам право на здоров’я, це право 
передбачає безпосередній обов’язок, який вони не мають права перекладати 
ні на державу, ні на оточуючих. Цей обов’язок полягає в дотриманні 
елементарних правил життя, від яких залежить як фізичний, так і психічний 
стан людини [2]. 

У наш час усе більш очевидною є залежність здоров’я не тільки від 
лікувально-профілактичних заходів, а, перш за все, від самої людини, від її 
усвідомленого ставлення до формування, зміцнення і збереження свого 
здоров’я, здоров’я членів сім’ї та оточуючих. «Життя прожити – не поле 
перейти» – свідчить народне прислів’я. Життя – це не тільки щастя, це праця 
і користь для Батьківщини. Життя і здоров’я людини належать народу, і 
кожний громадянин відповідальний перед суспільством за те, як він проживе. 
Отже, можна зробити висновок, що уміння берегти здоров’я характеризує 
рівень сформованості громадянської культури людини. 

Дослідники даної проблеми вважають, що здоров’я починається зі 
світогляду. Саме від світоглядних позицій залежить фізичне і психологічне 
здоров’я людини. Йдеться про перебудову свого мислення, своєї психології, і 
крок цей може бути успішним за умови його добровільності й 
усвідомленості. Завдання полягає в тому, щоб допомогти тим, хто ризикує 
своїм життям, зробити висновок – альтернатива здоров’ю одна: хвороба, а 
державі потрібні здорові люди, повноцінні члени суспільства, що не 
потребують лікарсько-медикаментозної допомоги. Здоров’я ми отримуємо 
від народження. Залишили нам його розсудливі предки, а який генетичний 
спадок залишимо ми своїм нащадкам? Як було б чудово, якби все йшло так 
просто, але здоров’я нації вимірюється зовсім не тим, скільки ліжок є в 
лікарнях, або кількістю аптек і таблеток. Збереження здоров’я народу – 
державне завдання [4]. 

Тому проблема збереження здоров’я є актуальною не тільки в 
медицині, а й у педагогічній науці. Її досліджували з точки зору медицини 
(М. Амосов), психології (Г. Петровський), біології (С. Шмалей), гігієни 
(Г. Сердюковський), а також педагогіки (Е. Вільчковський, З. Плохій, 
Н. Холодова) та інші. Але у педагогічної роботи їхні досягнення втілюються 
повільно. 

Мета даного дослідження полягала в тому, щоб розкрити особливості 
збереження здорового способу життя у молодших школярів, у контексті 



формування громадянської культури. 
Це зумовлено, перш за все, тим, що наслідком безрозсудної поведінки 

людини в державі є: зменшення народжуваності, зниження працездатності 
населення, погіршення здоров’я практично всіх вікових груп, зростання 
смертності, у тому числі насильницької, депресивні процеси. У суспільстві 
відбувається падіння моральності – від знищення національних засад і 
взаємовідношення статей до девіантної поведінки (наркоманія, алкоголізм, 
збочення) [5]. 

У той же час, сучасна молодь повинна поставитися зі всією 
відповідальністю до питань споживання будь-яких наркотиків і, перш за все, 
алкоголю, які є головними руйнівниками генетичного коду. Дослідження 
показують, що ураження генетичного коду і його можливе відновлення у 
чоловіків і жінок неоднакове, зважаючи на відмінність їх спадкового апарату. 
Жінка від народження і в процесі всього життя несе генетично успадкований 
набір яйцеклітин, запас яких поступово витрачається у процесі 
функціонування репродуктивної сфери. Враховуючи провідну роль жінок у 
продовженні роду, суспільство за допомогою своїх моральних, етичних 
принципів завжди більше охороняло жінку. Статеві ж клітини чоловіків 
виробляються безперервно, якщо яєчники чоловіка здорові, то вони 
виробляють здорові статеві клітини, які зберігаються в організмі чоловіка 
тривалий час. Під впливом наркотиків у першу чергу ушкоджуються готові 
статеві клітини, протягом декількох років відбувається ураження яєчок 
чоловіка, які можуть виробляти статеві клітини з пошкодженим генетичним 
кодом. Проте у чоловіків є шанс протягом чотирьох років відновити свою 
репродуктивну функцію, чого не можна сказати про жінок. 

Наші предки в питаннях збереження генетичного коду володіли і 
знанням, і мудрістю. З генетичної точки зору інакше оцінювалися заборони і 
устої суспільства. Жінкам забороняли вживання вина. Якщо було відомо, що 
дівчина вживає алкоголь, то її не брали заміж; батькові заборонялося карати 
дівчаток. З генетичної точки зору це правильно, оскільки виключалися 
випадки пошкодження генетичного коду не тільки фізичним шляхом, але й за 
рахунок створюваних стресових станів [7]. 

Генетичний код нації є її головний скарб. Здібності і досвід, створений 
багатьма поколіннями наших мужніх предків, спресовані в індивідуальних 
генетичних формулах і передані нам як творчий потенціал нації, як її 
характер і риси. І ми повинні усвідомити, що руйнування і втрата 
генетичного рівня нації є найбільший злочин не тільки перед поколінням, що 
живе, але і майбутніми. 

Запропонована нами методика формування поняття «здоровий спосіб 
життя» у молодших школярів починається з першого класу. Відомо, що 
дисципліни гуманітарного циклу формують знання про культуру свого 
народу і культурні досягнення інших народів, що сприяє розвитку вміння 
порівнювати і оцінювати в дусі об’єктивності і толерантності. У розробленій 
нами системі набуті шестирічним учнем початкові знання при вивченні 
інтегрованого курсу «Я і Україна» узагальнюються і систематизуються. Він 



переконується, що збереження і зміцнення здоров’я є однією з 
найактуальніших проблем нашого суспільства. Тому важливо сформувати у 
дітей відчуття власної відповідальності за правильний розвиток свого 
організму. Першокласник повинен усвідомити, що необхідно тримати своє 
тіло в чистоті, що охайність – перша ознака ввічливості і культури і треба 
дотримувати правила безпечної поведінки у школі і вдома. 

Учні усвідомлюють, що людина з’являється на світ із певним запасом 
опірності, стійкості, «готових» механізмів пристосування. Життя неминуче 
зіштовхує її з якимись випробуваннями. Що б це не було – різка зміна 
температури або інфекція, фізичне перевантаження або душевне хвилювання, 
міцний організм відповість доцільними реакціями, відстоїть себе, а слабкий 
отримає поразку [6]. 

У другому класі, на основі знань накопичених в першому класі, 
формується правильне уявлення про здоров’я, необхідне для того, щоб 
викликати у молодших школярів прагнення до збереження свого здоров’я. З 
метою систематизації знань проводимо виховний захід «Моє здоров’я», на 
якому учні приходять до висновку, що дотримання режиму дня, прогулянки 
на свіжому повітрі, уранішня гімнастика, загартування, правильне 
харчування сприяють здоровому способу життя. 

Заклик стародавніх філософів пізнати самого себе сьогодні не менше 
актуальний, ніж за античної доби. Людині необхідно знати можливості свого 
організму, щоб протистояти хворобам і зробити життя найактивнішим, 
повноцінним. Здатність до самовдосконалення і розвитку притаманна 
людині. Вона, як чарівник, може перетворити свій організм, збільшуючи свої 
фізичні можливості. «Правильно кажуть, що людський організм міцніший за 
піраміду Хеопса – адже вона тільки руйнується, тоді як ми з вами, постійно 
відновлюючи поточні руйнування, можемо вдосконалюватися  і робити свій 
організм більш міцним, сильним» [3, 3]. 

Люди, що вважають себе високоморальним, переконані, що займатися 
зміцненням свого здоров’я етично незручно. Вони не враховують, що можуть 
стати найважчою ношею і малоприємним тягарем для близьких і суспільства 
в цілому. Людина повинна піклуватися про своє здоров’я, не перекладати 
свою ношу на плечі родичів, знайомих, держави, а якщо при цьому вона 
допомагає й іншим бути здоровим, то є дійсно людиною високоморальною. 

У третьому класі знання учнів про cвій організм удосконалюються в 
процесі вивчення предмету «Природознавство», зокрема в розділі «Жива 
природа», де розглядається тема «Людина». Підсумком вивченої теми може 
бути запропонований нами виховний захід «Бережи здоров’я». Формою його 
проведення може бути спортивне свято під девізом «Тато, мама і я – 
спортивна сім’я». Він допоможе вчителю визначити, чи дотримуються 
батьки здорового способу життя, як вони відносяться до свого здоров’я і 
здоров’я своєї дитини. Спортивно-масовій роботі на рівні держав, установ 
завжди надавали увагу. Адже відомо, що від здоров’я людини залежить 
продуктивність її праці. 

У розвинених країнах підприємці давно зрозуміли, що здоров’я людей 



– це найважливіша продуктивна сила, і тому сприяли здійсненню 
фізкультурно-спортивної революції у своїх державах. Завдяки заходам 
переконання у США і Японії у короткі терміни значна більшість населення 
кинула палити, переглянула свої уявлення про харчування. У результаті 
захворюваність зменшилася, прибутки держав зросли [1, 10]. І це прекрасно, 
коли людина реалізує себе повністю, на благо всім людям Землі. 

У четвертому класі, окрім знань про дотримання режиму дня, про 
загартування організму, про заняття спортом, активним відпочинком, 
необхідно показати молодшим школярам, як взаємовідносини в соціумі 
впливають на здоров’я людей. Зокрема, на здоров’я негативно впливають 
конфлікти, сварки і шкідливі звички. На виховному заході «Пізнай себе» учні 
розбирають і аналізують життєві ситуації, на прикладі яких вчаться 
відрізняти поведінку корисну для здоров’я, від шкідливої. Важливо, щоб 
кожний учень зрозумів, що тільки здорова людина справді щаслива і бачить, 
який чарівний світ навколо. 

Учні усвідомлюють, що велич людини визначається, перш за все, у 
справедливості, скромності, принциповості, відсутності зарозумілості, в 
турботі про людей і в її добрих справах, бо зло і велич несумісні. Людина не 
гідна пошани, якщо не поважає людської гідності іншого. Грубість не 
народжується разом з людиною. Вона довільно або мимовільно 
прищеплюється і культивується з ранніх років і поступово стає рисою 
характеру; усвідомлення неможливості боротися з грубістю, хамством і 
породжує переживання, які призводять до важких серцевих захворювань. 

«Тримайте свій характер при собі, він нікого не цікавить», – такі слова 
можна прочитати в одній із зарубіжних клінік. І, дійсно, в цій клініці, в цьому 
колективі панує атмосфера самодисципліни і взаємоповаги. Важливо знати, 
що серед причин, що різко скорочують життя людини, є грубе слово, що 
впливає на працездатність і настрій людини, а звідси на її здоров’я. Грубість 
– це духовна слабкість. Експериментальні дослідження показують, що слово 
може призвести до глибоких зміни у всьому організмі, при цьому 
підкреслюють, що при дослідженні рецепторний прилад діяв долі секунди, а 
реакція продовжувалася не тільки декілька годин і навіть декілька днів [7]. 

Згубно на організм діє негідна поведінка людини, низькість, підлість та 
інші моменти, коли людина відчуває себе безсилою зупинити 
несправедливість, що викликає обурення всієї її сутності. С. Єсенін писав про 
те, що бути усміхненим і простим – найвище у світі мистецтво. Така 
поведінка відповідає найвищим поняттям про мораль сучасної людини, її 
духовність [7]. 

Ввічливість, такт, бажання зробити для кожної людини все якнайкраще 
– це необхідні якості людей у нашому суспільстві, у взаємостосунках один з 
одним. Чесність і правдивість перед собою, перед суспільством, глибока 
повага до кожного, хто до тебе звернувся з будь-яким проханням – усі ці 
якості покращують настрій, що є однією з обов’язкових умов життя людини. 

З року в рік поступово змінюється ставлення дітей до навколишньої 
дійсності, до власних вчинків, до висловів і дій інших людей. А залежить це 



від чудових якостей учителя – його захопленості, пристрасті, що сприяють 
створенню оптимістичного настрою і мажорного тону у спілкуванні з дітьми. 

Протягом багатьох століть ставлення до вчителя було близьким до 
батьківського. Батьки дають життя, вчителі – знання. Тому будь-який прояв 
неповаги до вчителя повинен розцінюватися як прояв низької моральності, як 
поведінка негідна і несумісна із званням учня. Праця вчителя – не проста 
робота, це – подвижництво, етичне вболівання. 

Таким чином, вчителі, батьки, держава для людини з дитячих років 
роблять усе, і тому вона повинна відповідати добром на добро. Якщо про це 
не говорять, то вже з дитячих років виховується егоїзм, егоцентризм. 

Батьківські почуття такі сильні, що без жодних вагань батько і мати 
віддадуть усе, і навіть саме життя, заради дитини. А ось зворотне почуття 
дітей до батьків не таке сильне, і якщо його не виховати, то воно і зовсім 
зникне. Так само ми повинні ставитися і до суспільства, яке робить усе 
необхідне для своїх громадян. Оскільки людина зобов’язана суспільству і 
державі, то необхідно у неї з раннього дитинства виховувати почуття 
обов’язку перед Батьківщиною і суспільством. Адже, якщо буде добре 
Батьківщині, суспільству, то буде добре і їй, і її сім’ї, бо у важку хвилину 
вона захистить і допоможе їй. 

Як уже наголошувалося, показником сформованості громадянської 
культури молодших школярів є збереження здорового способу життя, 
зокрема: формувати почуття власної відповідальності за правильний 
розвиток організму; прагнути зберегти здоров’я своє і оточуючих; 
попереджати появу шкідливих звичок, конфліктів і сварок, що негативно 
впливають на здоров’я людини. Для визначення ефективності 
запропонованої нами методики організації виховних заходів у початковій 
школі учням четвертих класів були запропоновані завдання. Результати їх 
виконання показали, що учні експериментальних і контрольних класів 
розуміють важливість збереження свого здоров’я, роблять вранішню зарядку, 
дотримуються режиму дня, загартовують свій організм, беруть участь у 
спортивних змаганнях, що є показником сформованості вміння зберігати своє 
здоров’я. У той же час, діти контрольних класів, не завжди розуміють, що 
такі шкідливі звички, як куріння, вживання спиртних напоїв, призводять до 
серйозних проблем із здоров’ям у майбутній життєдіяльності; не розуміють, 
що сварки, конфлікти з друзями, батьками, вчителями також негативно 
впливають на збереження їхнього здоров’я, а також оточуючих. Звідси можна 
зробити висновок, що запропонована методика є ефективною і її необхідно 
впроваджувати у практику роботи початкової школи. 

Проаналізувавши особливості реалізації проблеми формування 
здорового способу життя у молодших школярів, можна зробити висновок, що 
здоровим бути нікого не примусиш. У той же час, актуальним залишається 
відомий афоризм: «Наше здоров’я в наших руках» і до його впровадження в 
життя необхідно прагнути вчителю початкових класів. 
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