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МЕТА ТА ЗМІСТ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’Я 

УЧНІВ У ШКОЛІ В.О. СУХОМЛИНСЬКОГО 

У Павлиській середній школі склалося особливе, не притаманне 

педагогіці того часу розуміння сутності й змісту здоров’я особистості та 

формування відповідної культури. Воно не зводилось до набуття 

школярами гігієнічних знань та вироблення навичок здорового способу 

життя, а набуло більш глибокого сенсу, в основі якого – ідея гармонії 

здорового тіла та здорового духу, прагнення дитини до оптимістичного 

світосприйняття, до гуманізації соціальних стосунків та естетики 

особистої поведінки. В. О. Сухомлинський набагато раніше, ніж це було 

визнано тогочасною офіційною наукою, створив гармонію фізичних, 

психічних і духовних сил справжньою домінантою виховання, головною 

метою та мірилом всебічного розвитку особистості. 

Процес формування культури здоров’я школярів реалізувався через 

оптимальне поєднання загального та специфічного виховання, тобто його 

цілі були досягнуті шляхом таких видів діяльності, які були 

безпосередньо чи опосередковано валеологічно спрямовані.  

Метою даної статті є визначення мети та змісту 

валеологічного виховання учнів Павлиської середньої школи. 

Проаналізувавши педагогічну спадщину В. О. Сухомлинського 

щодо формування культури здоров’я школярів, можемо зробити 

висновок, що цей процес у Павлиській середній школі носив 

спіралеподібний характер, тобто від віку до віку передбачалося постійне 

розширення досвіду дітей та поглиблення знань про здоров’я, способи 

його формування, збереження та зміцнення. На основі цього у 

досліджуваній системі формування культури здоров’я ми виділили три 

концентри: І етап – валеологічна освіта дітей передшкільного та 

молодшого шкільного віку, ІІ етап – валеологічна освіта учнів 

підліткового віку, ІІІ етап – валеоосвіта старших школярів. Кожен із 

концентрів являв собою відносно завершену валеологічну освіту на рівні, 

який відповідав віковим можливостям і властивостям учнів. 
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Доцільність поділу процесу формування культури здоров’я 

школярів на умовні етапи (концентри) обумовлена специфікою 

оволодіння школярами нормами валеологічного способу життя, тобто 

їхнього просування від епізодично-фрагментарного (здатність до 

елементарного узагальнення валеологічних знань та вмінь) до стійкого 

активно-діяльнісного виконання валеодіяльності (прояви відповідної 

поведінки та внутрішня готовність, усвідомлена позиція людини на вибір 

і реалізацію валеологічної діяльності). 

Рух учнів від одного етапу до іншого являв собою перехід від 

низького рівня валеоосвіченості до більш високого, ціннісні 

новоутворення кожного етапу актуалізувалися й переходили на новий 

якісний рівень. При цьому якісно та кількісно змінювався зміст 

формування культури здоров’я, форми, методи й засоби роботи з дітьми 

ускладнювалися, видозмінювалися відповідно до стратегічних цілей та 

завдань виховання.  

«Світ дитинства» – так В. О. Сухомлинський називав дошкільний 

та молодший шкільний вік; це найважливіший період людського життя, 

не підготовка до майбутнього життя, а справжнє, яскраве, самобутнє, 

неповторне життя [1, с. 15]. Це період бурхливого росту, формування 

характеру, мислення, мови дитини, розвитку й становлення усієї 

особистості. Павлиський педагог добре усвідомлював, що період 

дитинства – від народження до юності – найдовший у людини порівняно 

з іншими представниками тваринного світу, і бачив у цьому велику 

таємницю буття: «Цей період немовби відведено самою природою на 

розвиток, зміцнення, виховання нервової системи – кори півкуль 

головного мозку. Людина саме тому стає людиною, що протягом дуже 

тривалого часу вона переживає період дитинства нервової системи, 

дитинства мозку» (підкр. авт.) [1, с. 44]. 

У перший рік навчання у школі відбуваються серйозні зміни в 

оточенні дитини й певна стандартизація умов життєдіяльності, пов’язана, 

перш за все, із новим, чітко регламентованим режимом роботи (треба 

рано прокидатися, не можна пропускати заняття, на уроках треба 

поводитись спокійно, своєчасно виконувати домашнє завдання тощо), що 

може призвести до прояву різних відхилень у фізичному та психічному 

здоров’ї учнів (гіперзбудженість, гіпердинамія або, навпаки, 

загальмованість, скутість, швидковтомлюваність, апатія, байдужість до 

навчання тощо). Глибоко розуміючи основні труднощі першокласників, 

павлиський учений дійшов висновку, що розпочинати навчання потрібно 

приблизно за рік до його офіційного початку. Так, з 1951 року у Павлиші 

створено «Школу радості» для дітей-дошкільників: «Рік, що передував 

навчанню за партою, був потрібний мені для того, щоб добре пізнати 

кожну дитину, глибоко вивчити індивідуальні особливості її сприймання, 

мислення і розумової праці. Перш ніж давати знання, треба навчити 

думати, сприймати, спостерігати. Треба також добре знати індивідуальні 
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особливості здоров’я кожного учня – без цього не можна нормально 

вчити» [1, с. 19]. 

Показово, що вивчення дітей передшкільного віку педагогічний 

колектив школи розпочав зі знайомства з їхніми сім’ями, з глибокого 

аналізу стосунків між батьками. Атмосфера, яка панувала в родині 

кожного з учнів, вважав Василь Олександрович, значним чином впливала 

на становлення характеру, звичок та самопочуття дитини. 

Павлиський педагог мав унікальну можливість прослідкувати за 

долями своїх вихованців майже від народження й до часу, коли школу 

закінчували вже їхні діти: «Багаторічна праця в тій самій школі, з тим 

самим колективом створювала сприятливі умови для тривалого 

експерименту, для спостереження за процесом становлення, розвитку, 

участі у виробництві й громадському житті принаймні двох поколінь: 

сьогодні закінчують школу діти тих, хто в перші роки нашої багаторічної 

роботи були учнями» [2, с. 55]. Аналізуючи навчальну діяльність та 

поведінку своїх учнів, В. О. Сухомлинський подумки відтворював 

життєвий шлях їхніх батьків і міг оцінити його вплив на духовний, 

психічний та фізичний розвиток дітей та стан їхнього здоров’я. 

Таким чином, можна констатувати, що формування культури 

здоров’я учнів Павлиської середньої школи розпочиналося з діагностики 

здоров’я майбутніх школярів, рівня їхнього емоційного та когнітивного 

розвитку, сформованості елементарних умінь здорового способу життя, 

з’ясування наявності інтересу до власного здоров’я тощо. Василь 

Олександрович наполягав на тому, що вдалим діагностування може бути 

лише за умови спільних зусиль батьків, медиків та педагогічного 

колективу школи [1; 3]. Про стан здоров’я дітей, які вступили до школи, 

після їх ретельного медогляду педраді доповідав лікар. На основі цього 

вчителями й батьками було розроблено комплекс оздоровлення для 

кожної дитини. За учнями, у яких було виявлено слабкість серцево-

судинної системи, дихальних шляхів, порушення обміну речовин, 

слабкий зір або схильність до вірусних захворювань, встановлювався 

постійний педагогічний нагляд [4].  

В рамках даної статті, висвітлимо мету та зміст І концентру 

формування культури здоров’я учнів передшкільного віку та початкової 

школи. 

Мета валеологічного виховання у школі В. О. Сухомлинського: 

 діагностика рівня здоров’я та культури здоров’я школярів; 

 формування протовалеологічної когнітивної бази та 

елементарних валеологічних умінь та навичок; 

 формування «Я» учня, усвідомлення себе індивідуальністю, 

відповідальною за своє здоров’я, здоров’я оточення та природи. 

Реалізація визначеної триєдиної мети відбувалася через:  

 формування розуміння необхідності укріплювати своє здоров’я, 

дотримуватись санітарно-гігієнічних правил; 
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 оволодіння знаннями про людський організм, прояви здоров’я, 

фактори, що його обумовлюють (режим дня, режим праці та відпочинку, 

достатня рухова активність, правильно збалансоване харчування), шляхи 

та засоби оздоровлення; 

 формування уявлення про значення занять фізичними вправами 

для розвитку людини;  

 формування уявлень учнів про взаємозв’язок та 

взаємообумовленість зовнішньої та внутрішньої культури; 

 засвоєння учнями правил ввічливості, охайності, акуратності; 

правил поведінки в школі, сім’ї та суспільстві; 

 формування інтересу до занять фізичними вправами, ранковою 

гімнастикою, загартуванням, прогулянками на природу; 

 формування інтересу бути здоровим та оздоровлюватись; 

 виховання позитивного ставлення до життя та оточення; увага 

до старших та молодших; турботливе ставлення до батьків, любов до 

всього живого; 

 формування у школярів таких соціальних емоцій, як людяність, 

доброта, лагідність, доброзичливість, почуття довіри до інших тощо; 

 формування здатності керувати бажаннями, емоціями та 

поведінкою; 

 негативне ставлення до невиконання правил особистої гігієни та 

санітарії, уникнення занять фізкультурою; 

 вироблення нетерпимості до лінощів та недбальства у праці, 

необережного ставлення до результатів праці людей; 

 формування усвідомленого прояву дитиною емоцій та почуттів;  

 розвиток навичок самоконтролю і самоорганізації; 

 формування вміння висувати елементарні гігієнічні вимоги до 

себе та інших, бути охайними, чистими, акуратними; 

 формування вмінь складати режим дня та дотримуватися його; 

правильно організовувати вільний час; 

 формування навичок поведінки у природному середовищі, 

раціонального використання оздоровчого впливу сонця, повітря й води; 

 формування звички та вміння дотримуватися порядку на 

робочому місці, гігієни праці; 

 формування навичок самообслуговуючої праці (догляд за 

одягом, взуттям, книгами, іграшками тощо), допомоги батькам у веденні 

домашнього господарства; 

 формування вмінь і навичок різних видів оздоровчої діяльності 

(обов’язкове виконання ранкової гімнастики та водних процедур на 

свіжому повітрі, загартування – ходіння босоніж, вологе обтирання 

тощо);  

 засвоєння деяких гігієнічних навичок та вправ на укріплення 

постави, профілактику погіршення зору, тренування дрібної моторики 

рук тощо; 
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 сумлінне виконання трудових доручень, прояв старанності, 

дисциплінованості, відповідальності, ініціативи; 

 оволодіння навичками суспільно-корисної колективної праці. 

З вищезазначеного стає зрозуміло, що В. О. Сухомлинський так 

розробляв зміст виховання культури здоров’я школярів, щоб 

стимулювалася активність усіх функцій особистості, усієї системи 

функціональних якостей.  

Треба відзначити, що предмети всіх циклів мали однаково важливе 

значення у процесі формування культури здоров’я школярів. 

На уроках з основних предметів шкільного курсу, під час 

позакласних та позашкільних заходів активно формувався ідейно-

теоретичний блок культури здоров’я. Засвоюваний матеріал збагачував 

школярів знаннями про особисте здоров’я (духовне, психічне та 

фізичне): побудову організму, взаємодію та функціонування його органів 

та систем, здоровий спосіб життя, елементарні гігієнічні вміння та 

навички, профілактику захворювань, вплив навколишнього середовища 

на здоров’я людини, оздоровлення організму тощо. Предмети художньо-

естетичного циклу (малювання, музика, праця) сприяли формуванню 

емоційно-чуттєвої сфери особистості, укріпленню духовного та 

психічного здоров’я тощо.  

В. О. Сухомлинський достеменно знав [1; 5], що відповідно до 

законів педагогіки та вікової психології молодші школярі ще не мають 

стійкої мотивації чи потреби бути здоровими, але у процесі виконання 

валеологічно спрямованої  діяльності в них з’являється інтерес до самого 

процесу, потреба в діяльності, прагнення отримати високий результат. 

Так, формування потребнісно-мотиваційного блоку культури здоров’я 

учнів Павлиської середньої школи відбувалося шляхом залучення дітей 

до практичної оздоровчої діяльності. 

Одним із показників сформованості емоційно-вольового блоку 

культури здоров’я молодших школярів Павлиської середньої школи було 

вміння більш стримано виявляти свої емоції (роздратування, заздрість, 

обурення, засмучення), особливо коли дитина перебуває серед 

однолітків, боячись їхнього осуду: «Вміння керувати бажаннями – в цій, 

здавалося б, найпростішій, а насправді дуже складній людській звичці – 

джерело людяності, чуйності, сердечності, внутрішньої самодисципліни, 

без якої немає совісті, немає справжньої людини» [1, с. 87]. 

Ретельне вивчення здоров’я дітей передшкільного віку та 

молодших школярів переконало педагогічний колектив у тому, що 

причиною поганого стану здоров’я більшості дітей є неправильно 

організований режим дня, праці та відпочинку. Саме тому одним із 

найголовніших завдань педагогічного процесу в початковій школі 

В. О. Сухомлинський вважав прищеплення учням навичок правильної 

побудови режиму дня. Педагог був переконаний, що навички 

дотримуватись раціональної організації життя, діяльності та відпочинку 

формуються саме в ранньому дитинстві. 
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Сон при відкритій кватирці, виконання вимог рано лягати спати та 

просинатися, робити ранкову гімнастику, загартовуватись, збалансовано, 

раціонально харчуватися, більшу частину дня перебувати на свіжому 

повітрі, – такі поради давав учням початкової школи Василь 

Олександрович. Він вважав неприпустимим, коли одразу ж після 

закінчення занять дитина повертається додому, швидко їсть і знову 5 – 6 

годин сидить над уроками. Друга половина дня – після занять у школі – 

період латентної розумової діяльності, що являє собою систематизацію і 

розвиток знань, глибоке особистісне осмислення матеріалу. Саме в цей 

час В. О. Сухомлинський радив читати цікаву літературу, працювати в 

майстерні, трудитися серед природи [6; 1]. А домашні завдання слід 

виконувати до уроків, рано-вранці, адже саме це час найінтенсивнішої 

праці мозку, коли все швидко засвоюється, і не треба сидіти 5–6 годин 

над книжкою [7, с. 77]. 

На особливу увагу заслуговують показники фізичного здоров’я 

дітей молодшого шкільного віку. Уважне діагностування протягом 

усього навчання у початковій школі стану здоров’я кожного з учнів 

висвітлило таку динаміку: «У І класі було четверо дітей з ослабленим 

зором, в ІІ – двоє, в ІІІ – жодного. … в 3 дітей симптоми серцево-

судинної слабкості, у 2 – залишкові явища після плевритів, у 2 – ознаки 

бронхіту, в однієї дитини – підозра на приховану форму туберкульозу. 

На час закінчення початкових класів тільки в однієї дитини були 

відмічені симптоми серцево-судинної слабкості – набагато менше 

виражені, ніж у перші 2 роки навчання» [1, с. 111]. 

Разом з тим, слід зазначити, що особливістю виховного процесу в 

Павлиській середній школі була націленість на «випередження» розвитку 

й перспективність виховання. На прикладі початкової школи ми бачимо, 

що педагогічний колектив намагався заздалегідь утвердити в свідомості 

молодших учнів «дорослість думки» й «зрілість духу», прищепити їм 

низку якостей та навичок, які стануть вкрай необхідні потім – у 

підлітковому віці та дорослому житті: «Багато з того, що я намагався 

зробити в роки дитинства моїх вихованців, звичайно, не треба було б 

робити, якби людина все життя лишалася дитиною. На гіркому досвіді 

своїх товаришів, та й на власному, на численних помилках я 

переконався: одне з великих лих шкільного виховання – забуття того, що 

дитина перестає бути дитиною» [8, с. 291–292]. 

Таким чином, реконструювавши зміст формування культури 

здоров’я дітей передшкільного віку та молодших школярів у роботі 

Павлиської середньої школи, можна зробити висновок, що цей процес 

мав чітку мету та відповідав віковим особливостям розвитку дітей даної 

вікової групи. Валеологічне освіта учнів Павлиської середньої школи 

здійснювалася шляхом комплексного, гармонійного виховання. 

Системний підхід до розуміння сутності особистості дав ученому 

можливість подолати однобічність у навчально-виховній роботі та 
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забезпечити цілісність духовного, психічного та фізичного розвитку 

учнів у всіх сферах їхньої різноманітної діяльності та спілкування. 

Подальшого дослідження потребують такі питанні: мета та зміст 

валеологічного виховання учнів основної та старшої школи; форми, 

методи та засоби валеологічного виховання школярів; підготовка 

вчителів до формування культури здоров’я школярів тощо. 
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Карпенко М. І. Мета та зміст формування культури здоров’я 

учнів у школі В. О. Сухомлинського 

Статтю присвячено проблемі формування культури здоров’я 

молодших школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського. 

Теоретичний і практичний досвід павлиського вченого з формування 

здоров’я дітей та молоді подає приклад адекватного розв’язання 

валеологічних проблем сучасної школи, тому всебічний аналіз його 

доробку є важливим для розв’язання проблеми здоров’ятворення. 

Проаналізовано і узагальнено особливості формування потребнісно-

мотиваційного та емоційно-вольового блоків культури здоров’я молодших 

школярів, здійснено аналіз концептуальних ідей, змісту та програми 

валеологічного виховання школярів у Павлиській середній школі.  

Ключові слова: педагогічна спадщина В. О. Сухомлинського; 

формування культури здоров’я школярів; блоки культури здоров’я; 

духовне здоров’я; психічне здоров’я; фізичне здоров’я. 
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Карпенко М. И. Цель и содержание формирования культуры 

здоровья школьников в школе В. А. Сухомлинского 

Статья посвящена проблеме формирования культуры здоровья 

младших школьников педагогическом наследии В. А. Сухомлинского. В 

исследовании путѐм историко-реконструктивного анализа выявлена его 

валеологическая концепция, проанализированы идейно-теоретический, 

потребностно-мотивационный, эмоционально-волевой и операционно-

практический блоки КЗ; обобщены задачи валеологического воспитания 

учеников младшей школы в практической деятельности павлышского 

ученого. 

Ключевые слова: педагогическое наследие В. А. Сухомлинского; 

формирование культуры здоровья школьников; блоки культуры 

здоровья; духовное здоровье; психическое здоровье; физическое 

здоровье. 

 

Karpenko M. The Aim and Content of Forming of Culture of 

Health of Students at School V. Sukhomlynsky 

The this article with problem of schoolchildren health culture formation 

in V. Sukhomlynsky pedagogical heritage. This research revealed 

V. Sukhomlinsky valeological concept by historical and reconstructive 

analysis and the corresponding program that detected the purpose and 

objectives of building schoolchildren’ health culture.  

On basis of scientific resources problem of schoolchildren health culture 

formation through V. Sukhomlynsky pedagogical heritage was analyzed; 

social and historical background of developing the idea of schoolchildren 

health culture formation by V. Sukhomlynsky was found; concepts of health 

culture formation in V. Sukhomlynsky pedagogical heritage were discovered; 

peculiarities of Pavlysh Secondary school teachers training for schoolchildren 

health culture formation were evaluated; goal, essence, forms and methods of 

formation of schoolchildren health culture in practice of V. Sukhomlynsky 

were characterized; possibilities of application of V. Sukhomlynsky ideas 

concerning schoolchildren health culture formation in modern educational 

practice were found. 

Complete and final system of building pupils’ health culture was created 

by V. Sukhomlinsky and teaching staff of Pavlysh school and it was the first 

experience of valeological education not only in our country but also in the 

world. 

Key words: pedagogical heritage of V. Sukhomlynsky; schoolchildren 

health culture formation; requirement of motivational, emotional-volitional 

blocks; spiritual health; psychological health; physical health.  

 

Стаття надійшла до редакції 11.03.2017 р. 

Прийнята до друку 27.04.2017 р. 

Рецензент – д. п. н., доц. Бабич В. І. 

 


