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Постановка проблеми. За останні десятиліття в Україні відбулися значні зміни у сфері 

державної освітньої політики з питань забезпечення здорового способу життя (далі – 

ЗСЖ) молоді. Стратегічні завдання, мета, пріоритетні напрями управління освітою у цій 

сфері визначені Конституцією України, Законами України ―Про освіту‖, ―Про охорону 

праці‖ ―Про загальну середню освіту‖ та іншими нормативними актами, які наголошують 

на необхідності забезпечення ЗСЖ молоді засобами освіти. У Національній доктрині 

розвитку освіти України (2002) серед пріоритетів державної політики розвитку освіти 

виокремлено пропаганду ЗСЖ через навчання та виховання, медико-санітарне 

просвітництво, активні форми та методи збереження, зміцнення поліпшення та 

відновлення індивідуального здоров’я, фізичного розвитку, стимулювання молоді до 

активного стилю життя.  

У Резолюції Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй ―Спорт як засіб 

сприяння освіті, здоров’ю, розвитку і миру‖ визначені актуальні завдання морального, 

духовного, ціннісного розвитку підростаючого покоління, підготовки до активної 

творчості, соціально значущої та сповненої особистісного змісту діяльності дитячого та 

юнацького колективів. 

Проте становище у справі як формування, так і забезпечення ЗСЖмолоді залишається 

складним, іноді  загрозливим для національної безпеки України [1;3;10]. Незважаючи на 

вжиті заходи, серйозне занепокоєння викликає стан здоров’я і спосіб життя підростаючого 



покоління, зумовлений несприятливим навколишнім середовищем, погіршенням 

санітарно-гігієнічних умов навчання, якості медичного обслуговування та поширенням 

шкідливих звичок. Особливо це стосується дітей-підлітків шкіл-інтернатів. Майже кожна 

дитина має більше двох захворювань; чисельність учнів, які часто хворіють щорічно, 

зростає на 3-4%. Характерними є різноманітні форми дезадаптації учнів у школі-інтернаті, 

інтелектуальна дефіцитарність, соціально-стресові та невротичні розлади. У школах-

інтернатах спостерігається й несприятливий вплив хронічного психоемоційного 

перевантаження, яке знижує працездатність учнів, призводить до втоми та перевтоми 

центральної нервової системи, що, в свою чергу, негативно впливає на стан здоров'я. 

Позитивний перебіг подій залежить від низки факторів, серед яких пріоритетним є саме 

спосіб життя. В умовах школи-інтернату необхідно зосереджувати педагогічні зусилля на 

формування знань, умінь і навичок учнів вести ЗСЖ на фоні формування ціннісного та 

свідомого ставлення учнів до здоров’я, задоволення базових потреб особистості учня за 

умов умотивованості самостійно та постійно вести ЗСЖ. Йдеться про виховання основ 

ЗСЖ учнів. Означену дефініцію в психолого-педагогічній літературі сформульовано не 

чітко, що утруднює процес моделювання означеного напрямку діяльності з метою більш 

ефективного практичного його здійснення. 

Аналіз наукових досліджень і публікацій.На підставі аналізу різних підходів до 

визначення понять ―виховання‖ (Ю.К.Бабанський, 1984; Т.А.Ільїна, 1984; І.Ф.Харламов, 

1990; І.П.Підласий, 1996;Б.Т.Ліхачов, 1996; Т.Г.Веретенко, 2004; Г.М.Коджаспірова, 2004; 

П.І.Підкасистий, 2004; С.С.Пальчевський, 2007; М.М.Фіцула, 2007; О.І.Вишневський, 

2008; Н.П.Волкова, 2009; Є.С.Рапацевич, 2010 та ін.), виокремлюємо аспекти означеної 

дефініції: 

цілеспрямована підготовка молодого покоління до життя в певному суспільстві, яка 

здійснюється через спеціально створені державні та громадські структури, чия діяльність 

контролюється та корегується суспільством; 

цілеспрямована змістовна професійна діяльність педагога, яка сприяє 

максимальному розвитку особистості дитини, входженню її в контекст сучасної культури, 

становленню її як суб’єкта та стратега власного життя, гідного Людини; 

організована діяльність дитини, яка залучає її до активної взаємодії із сучасною 

культурою, що сприяє наповненості життя житини культурним змістом; 

цілеспрямоване ініціювання осмислення дітьми ціннісного змісту життя та 

розвитку здатності здійснювати усвідомлений вибір у життєвих ситуаціях з орієнтацією на 

найвищі цінності життя. 



Спираючись на зазначене, в межах дисертаційного дослідження з теми ―Виховання 

основ здорового способу життя учнів 7-8 класів шкіл-інтернатів у процесі спортивно-

оздоровчого туризму‖ тлумачимо виховання як соціально значущий процес становлення 

та формування особистості вихованця за умов активного задоволення узгоджених 

морально-етичних потреб індивідуума та соціуму. 

Критерієм ефективності та якості навчально-виховного процесу є вихованість 

особистості – наявність в людині високих моральних якостей 17, с.252. Науковці поняття 

―вихованість‖ визначають як ступінь сформованості в людині соціальних та морально-

естетичних відносин як найважливішої частини її особистісного розвитку 18, с.311; як 

інтегративну особливість особистості, яка характеризується обсягом та характером 

засвоєних знань, умінь, навичок, звичок, якостей та властивостей, що реалізуються в 

діяльності14, с.158; як ступінь відповідності особистісного розвиткуучня поставленій 

педагогом меті (ключове поняття для оцінювання виховного процесу) 12, с.463. 

Н.Є.Щуркова категорію ―вихованість‖ пропонує використовувати серед критеріїв оцінки 

виховного процесу; визначає її як продукт професійної педагогічної діяльності або її 

результат. За словами автора, чим більш виховані діти, тим вища оцінка професіоналізму 

педагога. Вважаємо за доцільне зазначити групи критеріїв ефективності виховного 

процесу: 

для оцінювання професійної роботи педагога; 

для оцінювання виховного результату певної професійної роботи; 

ступінь змін, динаміка в особистісному розвитку індивідууму. 

Саме з такої позиції Н.Є.Щуркова визначає вихованість як ступінь відповідності 

особистісного розвитку учня поставленій педагогами меті [11]. 

Спираючись на позиції зазначених вище авторів, у контексті теми дослідження 

визначаємо вихованість як продукт спільних зусиль педагога та вихованця щодо набуття 

певного ступеню автономної активності останнього в оточуючому соціумі за умов 

задоволення потреб особистості та дотримання загальнолюдських цінностей. 

У тлумачному словникуЄфремової поняття ―основи‖ визначається як ―…1. Начала, 

устои. 2. Исходные, главныеположениячего-л. (какой-л. науки, теории и т.п.) [15]. У 

тлумачному словнику Кузнецова ―основа‖  опірна частина чого-небудь, на якій 

закріплюються інші частини; те, на чому створюється що-небудь; виток, джерело. У 

множині термін ―основи‖ визначається як підвалини, вихідні, головні положення певної 

галузі знань або напрямку…‖ [16]. У соціально-педагогічному словнику ―основа‖ 

тлумачиться як ―достатня і необхідна умова для чого-небудь‖ [13, с.167]. Синонімами 

слова ―основи‖ визначені опора, база чого-небудь [4]. 



Таким чином, у контексті теми дослідження слово ―основи‖ розуміємо як головні базові 

складові певної конструкти. 

З метою з’ясування поняття ―спосіб життя‖ ми проаналізували дефініції в 

філософському [5] та соціально-педагогічному словниках [13] (табл. 1). Виокремлювали 

при цьому сутнісне формулювання (ключову фразу), складові ЗСЖ, критерії й параметри 

ЗСЖ. 

У контексті теми дослідження поняття ―спосіб життя‖ тлумачимо як системну 

сукупність різних видів активної діяльності людини (групи людей), складовими якої є 

життєзабезпечувальні, рекреаційні, розвивальні компоненти; критеріями  регулятивний, 

споживний, соціально-естетичний напрямки. 

                                                                                                                             Таблиця 1 

Тлумачення поняття ―спосіб життя‖ в словниках 

Джерело Філософський словник [5] 
Соціально-педагогічний 

словник [13, с.250] 

Тлумачення 

Системна та нормована 

сукупність форм буденної 

життєдіяльності людей, порядку 

та способів їх повсякденного 

існування. 

Сукупність типових видів 

життєдіяльності індивіда, 

групи людей. 

Складові 

Засоби безпосереднього 

життєзабезпечення. 

Рекреація людини. 

Процеси саморозвитку людини. 

Праця людини. 

Побут. 

Спільності життя і культура. 

Критерії, параметри 

Життєвий уклад – організаційно-

регулятивний. 

Рівень життя – обсяг і якість 

споживаних соціальних благ. 

Стиль життя – соціально-

естетичний. 

Уклад життя. 

Рівень життя. 

Якість життя. 

 



За сучасними уявленнями здоров’я розглядається як комплексна проблема, 

складний феномен глобального значення; визначається як філософська, соціальна, 

економічна, біологічна, медична категорії, як об'єкт споживання, вкладу капіталу, 

індивідуальна і суспільна цінність, явище системного характеру, динамічне, постійно 

взаємодіюче з навколишнім середовищем, здоров’я розглядається не лише як ресурс, а як 

мета життя. 

Л.В.Міхєєва звертає увагу на причини втрати здоров’я підростаючої молоді. 

Зокрема: 1) емоційний дискомфорт, спричинений труднощами навчального процесу; 2) 

інтенсивний негативний вплив середовища існування (зростання почуття невпевненості, 

заниженої самооцінки, агресії, невдоволення собою і світом, які ―придушуються‖ 

тютюном, алкоголем, різними наркотичними речовинами тощо [10]. 

Поняття ―здоровий спосіб життя‖ має широкий сутнісний діапазон. Саме тому 

означений феномен вивчається на різних наукових напрямках: медико-біологічний; 

педагогічний; філософський; соціально-психологічний. Поряд з цим, рядом дослідників 

доведено, що проблема наукового змісту поняття ―здоровий спосіб життя‖, виокремлення 

принципів, умов його формування, виховання не втрачає своєї актуальності.  

Формулювання цілей статті.На основі аналізу дефініції здорового способу життя, 

систематизації принципів, умов, завдань щодо формування різних його компонентів 

сформулювати поняття ―виховання основ здорового способу життя‖. 

Виклад основного матеріалу. Аналіз літературних джерел з питань здорового 

способу життя дозволив нам впевнитися, що одностайної позиції в трактуванні цього 

феномену не існує. Наукова думка не є однозначною. Однак, майже усі автори 

дотримуються єдиної тактики в процесі формування поняття – описування змісту ЗСЖ на 

фоні перетинання суб’єктивних і об’єктивних факторів здоров’я [3]. 

Щоб не відмежуватися від значущих позицій, які присутні в усіх формулюваннях 

поняття ―здоровий спосіб життя‖, ми систематизували їх до таблиці 2 ―Поняття ―здоровий 

спосіб життя‖ у психолого-педагогічній літературі‖. 

                                                                                                                              Таблиця 2.  

Поняття ―здоровий спосіб життя‖ у психолого-педагогічній літературі 

А
в
то

р
, 

р
ік

, 

д
ж

ер
ел

о
 Ключова фраза у 

формулюванні 

Умови. Принципи. 

Закономірності. 

Цільове спрямування 



К
у
зь

м
ен

к
о
 В

.Ю
.,
 2

0
0
3
 [

7
] 

Організація 

життєдіяльності 

підлітка. 

Самовдосконалення,самоорганізаці

ї, оптимального рухового режиму, 

психологічної підготовки як 

основи профілактики стресів, 

вироблення позитивних емоцій. 

Забезпечує 

оптимальний за 

даних умов рівень 

збереження й 

розвитку фізичного, 

морального та 

психічного здоров′я. 

Г
ео

р
гі

єв
сь

к
и

й
 А

.Ф
.,
 2

0
0
9
 [

2
] 

Типова сукупність 

форм і способів 

культурної та 

повсякденної 

життєдіяльності, яка 

поєднує норми, 

цінності. 

Формування потреби в дотриманні 

норм і правил життя і поведінки. 

Виховання певної системи 

ціннісних орієнтацій. 

Профілактика 

здоров’я. Сприяння 

виконанню 

навчально-

трудових, 

соціальних і 

біологічних 

функцій. 

Л
іс

іц
и

н
 

Ю
.П

.,
 

1
9
8
2
 [

8
] 

Діяльність, активність 

особистості, групи людей, 

суспільства. 

Використовуючи 

матеріальні та духовні 

умови та можливості. 

В інтересах здоров’я, 

гармонії фізичного та 

духовного розвитку 

людини. 

Л
у
к
ь
я
н

ен
к
о
 

В
.П

.,
 

2
0
0
1
 

[9
] 

Процес дотримання 

людиною певних норм, 

правил і обмежень у 

повсякденному житті. 

Має розглядатися як 

моральний принцип 

загальнолюдського рівня. 

Збереження здоров’я, 

оптимальне 

пристосування 

організму до умов 

середовища, високий 

рівень працездатності. 

Ж
у
р
ав

л
ев

а 
И

.В
.,
 

2
0
0

2
 

[6
] 

―Самозбережувальна 

поведінка‖ як система дій 

і відносин, ставлень. 

Систематичне виконання 

усіх заповідей зміцнення 

здоров’я (правильно 

дихати, їсти, пити, 

зберігатися, 

розслаблятися, думати) 

Опосередковують 

здоров’я та тривалість 

життя індивіда. 



В
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о
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к
о
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.І
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 2

0
1
0
 [

1
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Види і способи 

діяльності; форми 

матеріальної і духовної 

життєдіяльності;вияв 

усвідомленої 

активності особистості; 

повсякденна 

життєдіяльністьлюдин

и. 

Відповідно до рівня розвитку 

людини, суспільства. 

У напрямі 

задоволення 

життєвих потреб і 

досягнення 

довголіття;зміцненн

я адаптивних 

можливостей 

організму, 

відновлення сил, 

виконання функцій. 

 

Проведена аналітична діяльність дозволяє сформулювати поняття ―здоровий спосіб 

життя‖ в такій редакції: це  система самозбережувальної поведінки особистості за умов 

її активності з метою довголіття. 

Використовуючи метод головних компонентів, ми виокремили ключові фрази в 

тлумаченні дефініції зазначеними в табл. 2 авторами та розмістили їх за рангом 

значущості від простого, часткового (І) до найбільш складного, узагальненого (УІІ). При 

цьому співвіднесли складові компоненти дефініцій авторів за вертикалями (―ключова 

фраза‖, ―принципи‖, ―цільове спрямування‖), що дозволило виокремити певні рівні за 

горизонталями. Сприймаючи виховний процес як циклічну систему, означені 

горизонтальні рівні ми уявляємо як цикли виховання основ ЗСЖ учнів (рис.1). 

Висновки.Здійснений теоретичний аналіз надав підстави сформулювати поняття ―основи 

здорового способу життя‖. Означена категорія є метою, змістом, результатом 

багатогранного виховного (самовиховного) циклічного процесу, спрямованого на 

індивідуально достатній рівень адаптації, працездатності, пристосування, повноцінності, 

успішності, гармонії, довголіття особистості. Пропонуємо чотири рівня виховання ОЗСЖ 

(об’єктивований, потребово-мотиваційний, поведінковий, самоактуалізований), у 

структурі яких сім виховних циклів, кожний з яких має певне цільове спрямування та 

конкретні пріоритетні принципи (рисунок 1). Ієрархічний підхід щодо структурування 

процесу виховання ОЗСЖ дозволив виокремити сутнісні ознаки вихованості ОЗСЖ 

індивідууму, які ми співвідносимо з показниками, розміщеними в змісті рисунка 1 

―Цільове спрямування‖:  

адаптація (адекватна реакція органів і систем організму індивідууму до впливів 

чинників оточуючого середовища); 



працездатність (функціонування органів і систем організму у відповідності до 

часткових ситуацій середовища та потреб комфортного існування індивідууму); 

пристосування (усвідомленість учнем вимог оточуючого середовища); 

повноцінність (систематичне фонове включення та використання учнем засобів 

збереження оточуючої природи і природи людського єства); 

успішність (досягнення позитивних ефектів від різних заходів в життєдіяльності 

учнів за умов розумної їхньої достатності за змістом і обсягом); 

гармонія (усвідомлений вибір учнем різноспрямованих засобів залежно від 

нагальних проблем, потреб і завдань щодо профілактики здоров’я); 

довголіття (тривала творча життєдіяльність за умов самоактивностіучня у 

контексті ініціювання складових ЗСЖ як компонентів індивідуального активного стилю 

життя особистості). 

Перспектива. Перспективи подальших досліджень полягають у розробці моделі 

виховання основ ЗСЖ учнів шкіл-інтернатів у процесі спортивно-оздоровчого туризму, 

укладання відповідної програми, розробки методики перевірки ефективності означених 

експериментальних матеріалів. 

Рівні 

ВОЗСЖ 

учнів 

Цикли Ключова фраз  Принципи  
Цільове 

спрямування 
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I.  

Процес дотримання 

норм 
→ адекватність → адаптація 
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II.  Форма поведінки → відповідність → працездатність 

 
 

П
О

В
Е

Д
ІН

К
О

В
И

Й
 

III.  

Спосіб 

життєдіяльності 
→ усвідомленість → пристосування 

 
 



IV.  

Засіб збереження 

здоров’я 
→ систематичність → повноцінність 
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V.  Образ думок → розумність → успішність 

 
 

VI.  

Рівень особистісних 

якостей 
→ різноспрямованість → гармонія 

 
 

VII.  

Система 

самозбережувальної 

поведінки 

→ активність → довголіття 

Рисунок 1. Співвіднесення ключових фраз в тлумаченні дефініції ―здоровий спосіб життя‖ 

за рангом від часткового до загального за вертикалями та горизонталями. 
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компонентов подается формулировка понятия ―воспитание основ здорового образа 

жизни‖. 

Ключевые слова: воспитание, основы, здоровый образ жизни, учащиеся, личность. 

Annotation: Lupinovich Anton Slavomirovich. Education and healthy life as a subject of study. 

On the basis of analysis the definition of a healthy lifestyle, organizing principles, modalities, the 

task of forming its various components supplied definition of the concept of ―education and 

healthy life‖. 

Keywords: education, basics of a healthy lifestyle, students, and personality. 

 

                                                                           

                                                                                                    

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 


