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ПОГЛЯДИ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО НА ЗБЕРЕЖЕННЯ 

ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ 
 
Одним із актуальних проблем сучасного фізичного виховання є ос-

мислення педагогічної діяльності П.Ф. Лесгафта, А.С. Макаренка, 
В.О. Сухомлинського та ін., які теоретично й практично доводили, що до-
бре здоров’я – це запорука життєвого успіху. 

У даний час теорія і практика шкільного навчання та виховання на 
перший план ставить формування, збереження і зміцнення здоров’я 
школярів засобами фізичного виховання. 

Мета – проаналізувати погляди В.О. Сухомлинського щодо збере-
ження здоров’я у підростаючого покоління. 

В.О. Сухомлинський працюючи у Павлівській середній школі звер-
тав увагу на фізичний та розумовий розвиток дітей. Саме у такій 
послідовності він виховував підростаюче покоління і вважав: «Добре здо-
ров’я, відчуття повноти, невичерпності, фізичних сил найважливіше дже-
рело життєрадісного світосприймання, оптимізму, готовності подолати 
будь-які труднощі. Хвора, квола, схильна до захворювань дитина – джере-
ло багатьох негод» [2, 125]. 

Педагог неодноразово турбувався про здоров’я і говорив, що 
найважливіша праця вихователя – турбота про здоров’я, від нього зале-
жить все: «Я не боюсь ще й ще раз повторювати: турбота про здоров’я – це 
найважливіша праця вихователя. Від життєрадості, бадьорості дітей зале-
жить їхнє духовне життя, світогляд, розумовий розвиток, міцність знань, 
віра у свої сили. Якщо порівняти всі мої турботи й тривоги про дітей про-
тягом перших 4 років навчання, то добра половина їх – про здоров’я» [1, 
103]. 

Турбуючись про здоров’я дітей, Василь Олександрович звертав увагу 
на постійний зв’язок вихователів із сім’єю: «Турбота про здоров’я немож-
лива без постійного зв’язку із сім’єю. Переважна більшість бесід з батька-
ми, особливо у перші 2 роки навчання дітей у школі, – це бесіди про здо-
ров’я малюків… Батьки пообіцяли добитися того, щоб діти більше були 
несвіжому повітрі, рано лягали спати й рано вставали, спали при відкритій 
квартирці. Все літо, у теплі осінні й весняні місяці діти спатимуть тільки 
надворі – про це ми теж домовилися з батьками… Дітям це дуже сподоба-
лося» [1, 103]. 

Для зміцнення та збереження здоров’я В.О. Сухомлинський радив 
щодня робити дітям ранкову гімнастику на свіжому повітрі, вмиватися, 



влітку купатися у ставку, зранку вставати в один і той самий час, щоб ці 
процедури стали звичними і для батьків: «Ще в «Школі радості» діти звик-
ли до ранкової гімнастики. Тепер важливо було добитися, щоб ця звичка 
збереглася. Я переконався, що звичка робити зарядку закріплюється саме в 
ранньому дитинстві. Батьки привчили дітей вставати в один і той самий 
час. Після гімнастики на свіжому повітрі діти вмивалися. Влітку вони 
звикли купатися в ставу; крім того, багато хто з батьків зробив душові на 
повітрі, в саду, і 6 місяців на рік (з травня по вересень) діти приймали душ. 
Це стало настільки звичним, що вони обмивалися водою по пояс і в зимові 
місяці, зрозуміло, в кімнаті» [1, 104]. 

За багаторічними спостереженнями, які були зроблені під час 
педагогічної діяльності у «Школі радості» Василь Олександрович робить 
висновки, що відсутність апетиту – грізний бич здоров’я, джерело хвороб і 
нездужань. Головна причина цього – багатогодинне сидіння у задушному 
класі, одноманітність розумової праці, відсутність різноманітної діяльності 
на свіжому повітрі і взагалі «кисневе голодування», – дитина цілий день 
дихає повітрям, насиченим вуглекислотою… я радив батькам готувати 
смачну і здорову їжу для дітей, заготовляти на зиму якомога більше 
фруктів, багатих на вітаміни… Завдяки тому, що діти більшу частину доби 
бували на свіжому повітрі, багато рухалися, працювали фізично, не засид-
жувалися над підручниками відразу після шкільних занять, у них був пре-
красний апетит [1, 105]. 

Педагог звертає увагу, що вчорашні діти, а сьогоднішні підлітки 
вразливо переживають за свій зовнішній вигляд, який для них так само 
важливий, як і турбота про здоров’я: «Підлітки, юнаки і дівчата дуже враз-
ливо переживають і естетичний бік свого фізичного розвитку. Вони близь-
ко до серця беруть думку інших людей про свій зовнішній вигляд. Для них 
турбота про красу так само важлива, як і турбота про здоров’я. І в кожному 
поколінні школярів ми бачимо дедалі уважніший їх погляд на самих себе» 
[2, 128]. 

Таким чином можна зробити висновки, проаналізувавши погляди ве-
ликого українського педагога В.О. Сухомлинського: 

1. Добре здоров’я – найважливіше джерело життєрадісного 
світосприймання, оптимізму, готовності подолати будь-які труднощі. Хво-
ра дитина – джерело багатьох негод. 

2. Турбота про здоров’я – це найважливіша праця вихователя. 
3. Турбота про здоров’я неможлива без постійного зв’язку із сім’єю. 
4. Щоденна ранкова гімнастика на свіжому повітрі, вмивання, влітку 

купання у ставку, зранку вставання в один і той самий час – ці процедури 
джерело доброго здоров’я. 

5. Свіже повітря, смачна і здорова їжа, фрукти, які багаті на вітаміни 
– формування, збереження і зміцнення здоров’я у підростаючого 
покоління. 
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