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Постановка та актуальність проблеми. Загальновідомо, що від знань професійної ком-
петентності, педагогічної майстерності, активної, пристрасної позиції вчителя вирішальною 
мірою залежить успіх процесу виховання здорового молодого покоління. 

Метою професійної діяльності педагога є створення умов для всебічного гармонійного 
розвитку особистості учня, розкриття індивідуальності, творчого потенціалу та підготовка до 
виконання певних соціальних ролей у суспільстві шляхом передачі накопичених людством 
культури й досвіду від старших поколінь молодшим [1]. 

В умовах сьогодення прогресує тенденція до поширення серед молоді згубних соціаль-
них явищ, у зв’язку із загостренням соціально-економічних, психолого-педагогічних медико-
біологічних чинників, які детермінують деструктивну поведінку підлітків. Так, за даними 
ВООЗ, Україна посідає перше місце у світі за рівнем споживання алкоголю серед дітей та мо-
лоді (2008). Стрімко зростають захворювання більше соціально-психологічного характеру, 
що вирішальною мірою стосуються способу життя й пов’язані з вживанням наркотичних і 
токсичних речовин, не кажучи вже про тютюнопаління. 

Про наркотичні засоби і їх вплив на людину відомо багато століть. Але тільки у другій 
половині ХХ ст. наркотики і близькі до них за дією на організм людини речовини занепокоїли 
суспільство як такі, що здатні призвести до загибелі людської цивілізації. Вживання наркоти-
ків призводить до тяжкої хвороби – наркоманії. Поряд із вживанням наркотиків останнім ча-
сом серед частини людства дедалі частішають випадки вживання психотропних та сильно-
дійних препаратів, хворобливий потяг до яких називається токсикоманією [2]. 

Найдієвішим способом запобігання поширенню згубних соціальних явищ є профілакти-
ка їх виникнення. З філософсько-психологічних міркувань, запобігти поширенню наркоманії 
серед молоді вдалося б повною мірою за умов відсутності будь-якої інформації про існування 
таких речовин, що викликають ейфоричний стан організму. Тоді не виникало би спокуси пе-
ревірити їхню дію на собі. Але на сучасному етапі розвитку людської цивілізації, в добу по-
тужних електронних технологій та надзвичайно швидкого поширення інформації, накласти 
таке табу практично неможливо. Тому необхідно їй протиставляти інформацію про небезпеку 
для людського організму та страшні наслідки вживання наркотичних і токсичних речовин. І 
інформації цієї має бути в десятки, сотні разів більше за ту, якій вона протиставляється. Бо 
достатньо зробити один крок, щоб переступити межу над прірвою. А скільки потрібно кроків, 
щоб переступити цю межу в зворотному напрямку? [3]. Саме освічений та компетентний пе-
дагог здатний на дієвому та доступному для вихованців рівні забезпечити їх необхідним обся-
гом такої інформації. 

Досвід показує, що здоров’я можна сформувати, здобути лише шляхом цілеспрямованої 
напруженої праці над собою і набуття відповідних знань. Це знання засад здорового способу 
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життя, тобто порядку життєдіяльності, який би зберігав і навіть примножував здоров’я, а не 
руйнував його. “Здоровий спосіб життя” – одне з ключових понять валеології – науки, що 
пріоритетом визначає запобігання, а не лікування захворювань. Таким чином, повинен домі-
нувати профілактичний підхід до збереження здоров’я населення, в який належать: виявлення 
факторів ризику у дітей та підлітків; вивчення їх вікової еволюції та шляхів коригування з 
урахуванням фізіологічної динаміки змін в організмі дитини з віком, а також розробка систе-
ми засобів і методів формування свідомої мотивації до здорового способу життя в процесі 
навчання та виховання. Коли ж із здоров’ям вже виникли проблеми, людина стає об’єктом не 
валеологічного, а медичного дослідження й лікування, та зазвичай, виявляється складною та 
коштовною річчю [3]. 

Характерною ознакою здорового способу життя є монолітність, неперервність та довго-
тривалість системи виключно позитивного ставлення до власного здоров’я. Набуття систем-
ного характеру, з подальшою трансформацією в систему здорового способу життя можливе в 
періоди відсутності саморуйнування власного здоров’я через прояви валеологічної поведінки, 
тобто дотримання загальноприйнятих або найбільш сприятливих для конкретної людини чи 
групи людей валеологічних норм, що проявляється в позитивному, дбайливому ставленні до 
власного здоров’я, відображається в загальній поведінці та за певних обставин може спричи-
няти відповідний вплив на оточення [3]. Свідоме чи несвідоме нехтування (не дотримання) 
валеологічними нормами буде проявом негативної, недбайливої поведінки стосовно до вла-
сного здоров’я, інакше кажучи, характеризуватиме "не здоровий спосіб життя" (наявність 
шкідливих звичок тощо). 

У традиційній педагогіці ролі вчителя порівняно з роллю учня надається перебільшено 
велике значення. В той час як головним завданням вчителя має бути полегшення і водночас 
стимулювання процесу навчання та виховання для учня, тобто вміння створювати відповідну 
інтелектуальну й емоційну обстановку в учнівському колективі, атмосферу психологічної 
підтримки [4]. 

У навчально-виховному процесі наставник впливає на учня підсвідомо, ототожнюючись 
(або не ототожнюючись) із певною еталонною для учня особистістю. Немає нічого дивного в 
тому, що вчитель у кожному жесті, виразі обличчя, у роботі, в одязі, у стилі життя, у загаль-
них морально-етичних установках залишає в психології учня свій індивідуальний вклад, ніби 
відбиток своєї особистості [4]. Тому для учнів може і повинен стати еталоном їхнього цінніс-
ного відношення до власного здоров’я особистий приклад вчителя – відображення сукупності 
валеологічних знань, принципів і культури, накопичених людством, що закладатиме підвалини 
формування валеологічної поведінки як початкової сходинки на шляху до здорового способу 
життя. 

Формування ж поведінкових рис значною мірою належить до сфери виховання, а вихо-
вання валеологічне знаходиться в тісному взаємозв’язку з вихованням фізичним, яке формує 
переконання в тому, що рухова активність – це органічна потреба людини й обов’язкова 
складова здорового способу життя. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Аналіз вишівської підготовки майбутніх 
учителів із проблеми формування здорового способу життя школярів спонукав звернути увагу 
на аналогічну підготовку студентів педагогічних ВНЗ за кордоном, розглянути вимоги і зав-
дання, які стоять перед майбутнім учителем в сфері досліджуваної проблеми. Так, аналіз іно-
земної літератури з проблеми “Health Education” (навчання здоров’ю), проведений вченими 
Crout, Ruth Ellen (1958), Schneider Roberte (1958), Harnett Arthur (1959), B.Sanders (1959) і т. д., 
засвідчує, що в класифікаційних характеристиках майбутніх педагогів особливим чином виді-
лено вимоги до вчителя, в яких говориться про те, що “педагог, передусім, повинен бути осо-
бистим прикладом у досягненні власного здоров’я”, про “розуміння й майстерність майбут-
нього вчителя в розвитку емоційного оточення”; про “використання ігрових моментів в на-
вчально-виховному процесі”, які сприяють зняттю втоми, підвищенню працездатності школя-
рів. Виділена особлива сфера знань про ріст і розвиток дитини, про особисте й суспільне здо-
ров’я та способи його досягнення, про особисту і громадську гігієну. У розділах “спеціаліст 
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повинен знати” в низці кваліфікаційних характеристик виділено знання вчителем елементар-
них гігієнічних вимог до навчально-виховного процесу; профілактичних заходів; проведення 
тестування на визначення рівня функціонування органів зору, слуху і т.д.; здійснення корекції 
фізичних дефектів; програми безпеки життєдіяльності учнів і надання першої медичної допо-
моги; розвиток фізичних якостей учнів, уміння організувати правильний відпочинок; плану-
вання навчальної програми з врахуванням фізичного і розумового здоров’я школярів [5]. 

Низка закордонних дослідників [6, 7] вказують на оздоровчі методи навчання в навча-
льно-виховному процесі. Це, на їхню думку, – методи проблемного вирішення завдань на за-
нятті: демонстрації, досліди, виставки, драматизування, подорожі, використання наочних по-
сібників, уроки-дискусії тощо. При цьому слід наголосити на статистичних даних 62 країн 
світу, що відображають основну мету й завдання програми “Навчання здоров’я” майбутнього 
вчителя, окремі з яких варто зазначити: 

- у Сполучених Штатах Америки – розвивають у школярів «моду» на здоров’я, розумні 
позиції стосовно здорового способу життя, прищеплюють здорові звички; 

- у Канаді – формують в учнів стан розумового й фізичного здоров’я, а також здорове 
шкільне оточення; 

- у Німеччині – створюють умови для природного розвитку дитини в навчальному за-
кладі; 

- в Аргентині – розвивають у дітей зацікавленість у собі, у власному здоров’ї, вихову-
ють почуття обов’язку і відповідальності за своє здоров’я і здоров’я оточення; 

- в країнах Близького Сходу: Ірані, Кувейті, Саудівській Аравії та інших – виховують 
здорову дитину, враховуючи релігійні аспекти [5]. 

Аналіз іноземної літератури та статистичних даних закордонних країн, педагогічного 
досвіду вчителів Данії, Швеції, Німеччини свідчать про те, що в системі професійної підготов-
ки майбутнього педагога будь-якого спрямування виділено аспект “Навчання здоров’я” іден-
тичний з аспектом валеологічної роботи вчителя з учнями. Разом з тим, як показує дослі-
дження закордонних та вітчизняних [8, 9] джерел, перелік знань, умінь, вимог до особистості 
вчителя в його педагогічній діяльності з цієї проблеми у кваліфікаційних характеристиках 
майбутніх учителів іноземних і вітчизняних вишів відображено не повністю. У них не пред-
ставлено перелік знань майбутніх педагогів про сутнісну характеристику здорового способу 
життя школярів, технології його формування. При цьому треба зауважити, що за кордоном 
цьому аспекту приділяють більше уваги, ніж у нас в Україні і країнах СНД. Така неувага до 
професійної підготовки майбутнього вчителя не може задовольняти суспільство, тим паче, 
якщо передумови до перегляду програм педагогічних вишів було закладено в об’ємних нау-
кових дослідженнях учених багатьох країн [5]. 

Розвиток масової фізичної культури та спорту в загальноосвітніх школах насамперед 
спрямовано на зміцнення здоров’я учнів, їх фізичний розвиток і рухову підготовку. Заняття 
фізичними вправами сприяють поліпшенню як фізичного, так і духовного здоров’я. Заняття 
спортом відкривають великі можливості для виховання в дітей і молоді високих моральних і 
вольових якостей. Цьому сприяє природне прагнення дітей до занять спортивного характеру, 
колективний та емоційний характер спортивних занять і змагань. Тому, чим ліпше організо-
вано фізичне виховання в шкільні роки, тим вищий рівень фізичної підготовки дорослої лю-
дини. Адже, за даними ВООЗ здоров’я, людини на 50% залежить від активного способу жит-
тя. А повноцінно прожити життя і бути корисним для суспільства за всіх інших рівних умов є 
більше шансів у здорової людини [10]. 

Цьому дослідженню передувало виявлення сутності відношення міської та сільської уч-
нівської молоді до тютюнопаління, вживання алкоголю, наркотичних і токсичних речовин і 
визначення й здійснення комплексного аналізу характерних для міського та сільського навча-
льного середовища чинників, які значною мірою впливають на їхню валеологічну поведінку, 
з подальшим формулюванням основних теоретичних пропозицій щодо засобів орієнтації під-
літків на здоровий спосіб життя [3]. У результаті було отримано доволі невтішні показники, 
що охарактеризували недовіру учнівської молоді до своїх наставників-педагогів. Адже серед 
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факторів, чий вплив на валеологічну поведінку учнів є вирішальним, “Учителів” позаду за-
лишили: “Друзі”, “Кохана людина”, “Релігія” і “Спорт”, а перші й ключові позиції зайняли 
“Батьки” [3]. 

Мета дослідження полягала в здійсненні аналізу ситуативного відношення міської та 
сільської учнівської молоді до згубних соціальних явищ у реальних життєвих ситуаціях із 
тим, щоб своєчасно впливати на їхню валеологічну поведінку, використовуючи відповідний 
арсенал соціально-педагогічних факторів. 

Завдання дослідження передбачали визначення ставлення згаданих категорій учнів до 
ситуації, пов’язаної із пропозицією вжити речовину, шкідливу для організму та визначення, 
до кого звертаються за порадою учні в разі виникнення проблем із здоров’ям. 

Результати дослідження, проведеного за допомогою методу соціологічно-педагогічно-
го опитування, виявили безпосередній зв’язок між результатами цього дослідження й вияв-
ленням факторів впливу на валеологічну поведінку учнів. 

Опитавши учнів старших класів міських та сільських шкіл щодо прийняття рішення в 
конкретній ситуації на пропозицію вжити речовину (препарат тощо) шкідливу для організму, 
ми отримали такі результати (рис.1). 
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Рис.1. Прийняття рішення із запобігання шкідливим звичкам 
учнями 10-11 класів міської та сільської місцевостей 

 

Можливі небезпечні наслідки для життя і здоров’я не всіх підлітків стримують у бажан-
ні “Спробувати” шкідливу речовину (препарат тощо) (47% і 44% відповідно). 

Викликає занепокоєння й невисокий відсоток тих, хто прийняв альтернативне рішення 
“Відмовитись і переконати інших не робити цього” (18% і 20% відповідно), що характеризує 
їх байдужість до чужої долі. 

Опитавши учнів щодо питання “До кого вони звертаються за порадою у разі виникнен-
ня проблем із здоров’ям?”, було виявлено слабкість позицій “Учителів”, а домінують тут із 
значною перевагою “Батьки” (рис.2). 

Незважаючи на бажання у першому випадку “Cпробувати” і, можливо, зашкодити сво-
єму здоров’ю, у другому випадку підлітки виявляють недовіру майже до всіх, крім близьких 
людей у питаннях, пов’язаних з їх здоров’ям. 

Щоб посилити свої позиції у питаннях довіри учнів, учителеві потрібно багато чого на-
вчитися заново, а здебільшого і багато в чому перевчитися. Необхідно навчитися слухати й 
чути кожного учня, бачити його внутрішні спонукання й прагнення, спрямованість його по-
треб і мотивів, навчитися впливати на цю спрямованість, виробити гуманний й демократич-
ний стиль спілкування й взаємодії з учнями. Не менш важливо вчителеві навчитися слухати і 
самого себе, свій внутрішній стан, відчутно сприймати ступінь здійснення поставленої перед 
собою мети, невідповідності у вирішенні окремих навчальних і виховних завдань, характер 
своїх повсякденних взаємовідносин з учнями, з їх батьками, зі своїми колегами, з тим, щоб 
своєчасно корегувати свою діяльність, свою поведінку [4]. 
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Рис.2. До кого звертаються за порадою учні 10–11 класів міської та сільської місцевостей 
у разі виникнення проблем із здоров’ям? 

 

Висновки: 
1. При розробці нових методів і форм навчання необхідно враховувати психофізіологіч-

ні особливості кожного учня. Застосування в навчанні принципів і правил дидактики й техні-
ки навчання без урахування психофізіологічних можливостей організму не дозволить сфо-
рмувати в учнів фізичні, психічні та морально-етичні якості вищого порядку. 

2. Особливу увагу приділяти початковому періоду адаптації учнів до умов сьогодення. 
Саме в шкільні роки вони потребують найбільше інформації про здоровий спосіб життя, ефе-
ктивні методи навчання, знання власного організму. 

3. Актуальним є посилення традиційних зв’язків між школою і сім’єю, послаблених че-
рез об’єктивні причини сьогодення, що дозволить здійснювати вплив на активізацію виховної 
діяльності батьків, підвищуючи їхню відповідальність за виховання дітей. 

4. Для популяризації ролі вчителя в навчально-виховному процесі важливим є його осо-
бистий позитивний приклад, що разом із створенням необхідної психолого-емоційної обста-
новки на заняттях та в позаурочний час матиме дієвий результат. Адже виховання, що є знач-
ною мірою наслідуванням, не дасть позитивного ефекту, доки в житті дорослих молодь бачи-
тиме розходження між гаслами й реальністю, між словом і поведінкою. 

Перспективи подальших досліджень. На основі комплексного аналізу та узагальнення 
отриманих результатів планується сформулювати відповідні практичні рекомендації стосовно 
ефективного використання в системі нерозривного фізичного й валеологічного виховання 
чинників (факторів), що містять соціальну й педагогічну складові та є вирішальними в фо-
рмуванні здорового способу життя підлітків. 
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Аннотация. В публикации поднят вопрос о необходимости формирования профессийной компетентности 
учителя в отношении учитывания психофизиологических особенностей каждого ученика при разработке новых 
методов и форм обучения для популяризации ценностного отношения школьников к собственному здоровью в 
общем контексте воспитания здорового подрастающего поколения. 
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Abstract. The publication raised the issue about the formation of professional components in order to consider the 
pupils psychic as well as physiological aspects while elaborating new methods and forms of study. Popularization of 
teacher’s role while forming value-based attitude of pupils to their health in general context of educating healthy young 
generation is highlighted. 
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