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ВІД АВТОРА 
 

В умовах колоніального гніту спочатку Російської імперії, а потім 
Радянського Союзу, русифікаторської політики, боротьби з релігією, 
створення єдиного Радянського народу наша національна культура 
зазнала помітної руйнації, а система сімейного виховання – значної 
деформації. Внаслідок цього в сім’ях і в державній системі освіти 
недооцінюється трудове виховання, недостатньо приділяється увага 
питанням етичного виховання, формування обов’язків перед сім’єю 
і суспільством, любові до Батьківщини, культури, і, в тому числі, культури 
здоров’я.  

Змалку дітей перегодовують, привчають до насолоди, у них поступово 
виробляється звичка багато і смачно їсти та пити. Діти починають 
усвідомлювати, що основним у житті є насолода: щастя людини полягає 
в тому, щоб вдосталь їсти та пити і менше напружувати своє тіло й душу. 
У результаті цього поступово формуються шкідливі звички: переїдання, 
вживання великої кількості смачних напоїв, тютюнопаління та вживання 
алкогольних напоїв. 

Такий спосіб життя веде до втрати здоров’я. Людина поступово 
обростає жиром, а з ним з’являються різні захворювання і лише після 
цього вона починає усвідомлювати, що щастя не в насолоді їжею, питвом, 
гострими відчуттями, а в міцному здоров’ї. «Дев’ять десятих щастя 
людини, – говорить народна мудрість, – складає її здоров’я.» Проте, де 
тепер взяти те здоров’я? 

Протягом десятків років сформувалась система звичок: багато і смачно 
їсти та пити, вживати алкогольні напої, курити, вести, так би мовити, 
святковий спосіб життя. А інакше вона й не вміє жити. 

Зі сказаного вище напрошується простий висновок: дитину спочатку 
в сім’ї, а потім і в школі потрібно виховувати так, щоб головним в її житті 
стали не насолоди, а такий спосіб життя, який давав би здоров’я. 

На думку М. М. Амосова, якби люди вели нормальний спосіб життя, то 
92 відсотки дорослих і дітей не хворіли б. Саме теорії здорового способу 
життя, практичному його втіленню в життя учнів початкової школи 
присвячено дану роботу. У ній подані теоретичні розробки та численні 
дидактичні матеріали для доступного ознайомлення учнів із 
найрізноманітнішими засобами, які сприяють збереженню, зміцненню, 
формуванню, відтворенню здоров’я дітей. Багато користі воно може дати 
й дорослим. 

 



 

ПЕРЕДМОВА 
 

Ще на початку ХІХ століття лікарі виявили, що діти, котрі навчаються 
в школі, хворіють порушенням статури, короткозорістю, застудними 
захворюваннями значно частіше, ніж їхні ровесники, які не відвідують 
школу. Подальші спостереження лікарів привели до виникнення поняття 
«шкільні хвороби», тобто захворювання, якими хворіють учні.  

З того часу минуло майже два століття, а здоров’я учнів не лише не 
покращилося, а набуло ще більшої гостроти. Початкову школу закінчує 
20 відсотків здорових дітей, а середню – лише 5 – 7. За даними 
Міністерства охорони здоров’я України у 2003 році у дітей віком від 7 до 
14 років захворювання органів дихання становили 745,7о%1 (112, с. 28), 
кістково-м’язової системи 82,0о% (112, с. 32). Трохи меншими є показники 
розладів органів травлення (168,2о%), захворювання органів зору 
(103,7о%), психічних розладів (43,3 %), кровообігу (35,2о%) та інші. До 
закінчення початкової школи у 62,4 відсотків учнів має місце порушення 
постави і, як уже вказувалось вище, 80 відсотків дітей мають погіршене 
здоров’я. Що ж є причиною такого становища?  

Розглянемо це явище з таких позицій. 
У тваринному світі, особливо серед класу ссавців, найкращим засобом 

фізичного розвитку, пробудження ряду рефлексів, підготовки звірят до 
життя, полювання, добування їжі – є гра. Згодом вона починає 
переплітатись із вихованням звірят батьками, спрямованим на підготовку 
добування їжі та самостійного життя. 

Людина виділилася з тваринного світу завдяки праці, в процесі якої 
вона змінювала навколишню і свою власну природу. Спочатку пізнання 
дітьми навколишнього світу відбувалось у процесі гри та виховання, 
а передача соціального досвіду здійснювалася в процесі праці. Причому 
виховання настільки перепліталося з нею, що складало єдине ціле. Проте, 
в процесі наступного історичного розвитку суспільства його досвід 
зростає, і виховання, на певному етапі, поступово виділилося в окрему 
сферу діяльності – цілеспрямовану передачу суспільного надбання як 
основу підготовки до життя. Поряд з ігровою та трудовою виникли 
художньо-зображальна та спортивна діяльність. А коли в соціальному 
досвіді головну його частину стали складати знання, виникла необхідність 
у створенні умов для їх засвоєння. Тому було штучно створено новий вид 
діяльності – навчання. Останнє суттєво відрізняється від названих вище 
видів діяльності. 

1. Оскільки навчання є штучно створеним видом діяльності, то воно не 
є природним. 

                                                 
1 Дані приведені у промілях, тобто на 1000 осіб. 



 

2. Навчання, як процес засвоєння знань, у порівнянні з іншими видами 
діяльності, не сприяє фізичному розвитку дитини в такій мірі, як, скажімо, 
гра чи фізична праця. 

3. Великі статичні навантаження в процесі навчання є неприродними 
для дітей. 

4. Навчання і пов’язана з ним розумова праця за своєю сутністю не 
є хвороботворним видом діяльності, проте, при наявності розумово-
емоційного напруження, на думку лікарів, поступово з’являються клінічні 
ознаки розвитку патологічного стану. 

За даними досліджень вітчизняних лікарів, педагогів, у кожного 
четвертого першокласника є відхилення від норми в серцево-судинній 
системі, підвищена нервова збудливість, усі діти скаржаться на головний 
біль. 

Таким чином, навчально-виховний процес початкової школи, якщо 
розглядати його з точки зору здоров’я учнів, є чинником ризику. Але не 
лише він є причиною погіршення здоров’я дітей. 

Як відомо, здоров’я дорослих і дітей залежить: 
1) на 17 – 20 відсотків (за округленням 20) - від генофонду нації та 

спадковості, тобто, таку частину складає здоров’я, одержане від батьків; 
2) на 17 – 20 відсотків (за округленням 20) - від соціально-економічних 

та екологічних умов життя; 
3) на 8 – 9 відсотків (за округленням 10) – від системи охорони 

здоров’я та медицини;  
4) на 51 – 53 відсотки (за округленням 50) – від способу життя, тобто 

від кожного учня. 
Отже, школа повинна готувати дітей до ведення здорового способу 

життя. Проте, в минулому столітті, коли формувався зміст професійної 
освіти спеціальності «початкове навчання» педагогічних ВНЗ, коледжів та 
училищ, теоретичні основи і практика (методичний аспект) підготовки 
майбутніх учителів початкової школи до ведення здорового способу 
життя та здійснення цієї роботи в школі було упущено. 

В умовах демографічної кризи в Україні прийнято Закон України «Про 
загальну середню освіту», спрямований на скорочення тривалості уроків 
у початкових класах, створено певні умови для поліпшення здоров’я 
учнів. Саме з розрахунку на це підготовлено цей посібник.  

Даний посібник містить теоретичні положення і практичні поради 
щодо підготовки учнів до ведення здорового способу життя. Це перша 
спроба розкрити сутність поняття «здоровий спосіб життя» і його 
складових частин. Автор не претендує на довершеність цієї роботи 
і з вдячністю прийме зауваження та пропозиції щодо її вдосконалення. 
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