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У статті розкрито особливості формування здоров’язбережувальної
компетентності молодших школярів у процесі вивчення курсу «Основи
здоров’я». Виявлено, що формування здоров’язбережувальної компетентності
учнів у навчальному процесі початкової школи здійснюється на основі
оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку, практичними навичками
здорового способу життя і безпечної поведінки, виховання ціннісного
ставлення до життя та здоров’я.
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Настанова на збереження і зміцнення здоров’я, здоровий спосіб життя
ефективно формується лише у результаті цілеспрямованого педагогічного
впливу. Звідси починати формування здоров’язбережувальної компетентності
особистості важливо ще зі школи, адже це єдина структура, через яку
«проходить» усе населення країни. Саме цілеспрямоване систематичне
навчання і виховання дозволяють ефективно здійснювати цей процес, а отже,
роль школи у збереженні і зміцненні здоров’я дітей є визначальною [3, с. 5].
Так, Законом України «Про загальну середню освіту» визначено, що серед
завдань загальної середньої освіти чільне місце посідає виховання свідомого
ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної
цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя,
збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я учнів (ст. 5), а

загальноосвітній навчальний заклад повинен забезпечувати безпечні і
нешкідливі умови навчання, режим роботи, умови для фізичного розвитку та
зміцнення здоров’я учнів (ст. 22) [2].
Нормативно-правовими

документами,

що

визначають

вимоги

до

загальноосвітньої підготовки учнів, встановлюють обов’язковість предмета і
кількість годин на його вивчення, розкривають зміст і результати навчання, а
також містять рекомендації щодо його викладання є: Державний стандарт
початкової загальної освіти; Базовий навчальний план, який слугує основою
для розробки типових навчальних планів для різних типів загальноосвітніх
навчальних закладів; навчальні програми з предметів.
Державний стандарт початкової загальної освіти ґрунтується на засадах
особистісно зорієнтованого і компетентнісного підходів, що зумовлює чітке
визначення результативної складової засвоєння змісту початкової освіти.
Державним стандартом передбачено формування здоров’язбережувальної
компетентності

молодших

школярів

шляхом

набуття учнями

навичок

збереження, зміцнення, використання здоров’я і дбайливого ставлення до
нього, розвитку особистої фізичної культури. Для досягнення зазначеної мети
передбачається виконання таких завдань:
– формування в учнів знань про здоров’я, здоровий спосіб життя,
безпечну поведінку, фізичну культуру, фізичні вправи, взаємозв’язок організму
людини з природним і соціальним оточенням;
– розвиток у дітей активної мотивації дбайливо ставитися до власного
здоров’я, займатися фізичною культурою, удосконалювати фізичну, соціальну,
психічну і духовну складові здоров’я;
– виховання у молодших школярів потреби у здоров’ї, що є важливою
життєвою цінністю, свідомого прагнення до ведення здорового способу життя;
– набуття

учнями

власного

здоров’язбережувального

досвіду

з

урахуванням стану здоров’я;
– використання у повсякденному житті досвіду здоров’язбережувальної
діяльності для власного здоров’я та здоров’я інших людей [1].

Здоров’язбережувальна компетентність молодших школярів формується
на міжпредметному рівні за допомогою предметних компетенцій з урахуванням
специфіки навчальних предметів і пізнавальних можливостей учнів. Вона
формується шляхом вивчення предметів освітньої галузі «Здоров’я і фізична
культура» і передбачає оволодіння учнями відповідними компетенціями. Її
головною метою є розвиток фізичних, соціальних, психічних, духовних якостей
особистості, формування життєзберігаючої і фізичної культури; підготовка
учнів до повноцінного життя у постійно змінюваному навколишньому
середовищі. З урахуванням мети і завдань зміст освітньої галузі визначається за
такими змістовими лініями: «Здоров’я» і «Фізична культура».
Освітній процес початкової школи містить великі можливості для
розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів, забезпечує вивчення
значної кількості навчального матеріалу щодо здоров’я людини, його
формування, збереження і зміцнення. Аналіз змісту навчальних програм дає
підстави зробити висновок, що найбільше відомостей про здоров’я та здоровий
спосіб життя діти отримують під час вивчення навчального курсу «Основи
здоров’я». Його метою є формування здоров’язбережувальної компетентності
учнів на основі оволодіння ними знаннями про здоров’я та безпеку,
практичними навичками здорового способу життя і безпечної поведінки,
виховання ціннісного ставлення до життя та здоров’я, сприяння їх фізичному,
психічному, соціальному і духовному розвитку.
Зміст програми для кожного класу структурується за такими розділами:
здоров’я людини (передбачає формування цілісного уявлення учнів про
здоров’я, безпеку і розвиток людини та їх взаємозв’язок із способом життя і
навколишнім середовищем); фізична складова здоров’я (спрямовано на
вивчення чинників, що впливають на фізичне благополуччя дитини); соціальна
складова здоров’я (присвячено вивченню чинників, що впливають на соціальне
благополуччя людини та правил безпечної поведінки у навколишньому
середовищі); психічна та духовна складові здоров’я (містить інформацію про
чинники, які впливають на емоційний, інтелектуальний та духовний розвиток

учня, профілактику шкідливих звичок, розвитку позитивної самооцінки,
навичок критичного мислення і уміння приймати рішення) [4].
Аналіз програм з «Основ здоров’я» для учнів 1-4 класів показав, що
вивчення навчального матеріалу дає змогу учням розширити знання про
здоровий спосіб життя та закріпити уміння й навички щодо особистої гігієни,
загартування та профілактики захворювань, запобігання травматизму, безпеки
життєдіяльності. Так, у першому та другому класах відповідно до програми ця
діяльність здійснюється за темами: «Здоров’я та його ознаки», «Порушення
здоров’я (травми, захворювання) та їх профілактика», «Щоденне піклування
про своє здоров’я», «Правила особистої гігієни», «Харчування і здоров’я»,
«Фізичні вправи і загартовування», «Піклування про здоров’я в сім’ї»,
«Правила безпечної поведінки у школі», «Здоров’я і хвороби», «Профілактика
захворювань», «Навчання і відпочинок», «Культура харчування», «Фізичні
вправи і здоров’я», «Правила і процедури загартовування», «Надання першої
допомоги при забиттях, порізах, подряпинах, укусах комах» тощо.
У третьому й четвертому класах формування здоров’язбережних умінь і
навичок здійснюється відповідно до тем: «Показники здоров’я і розвитку
дитини», «Чинники, що впливають на здоров’я», «Здоровий спосіб життя»,
«Профілактика інфекцій, що передаються контактним і повітряно-крапельним
шляхом», «Охайність та особиста гігієна», «Вибір продуктів харчування»,
«Вплив комп’ютерних ігор на психічне і фізичне здоров’я дітей», «Характер і
здоров’я»,

«Профілактика

емоційного

перенапруження»,

«Цінність

і

неповторність життя і здоров’я людини», «Цілісність здоров’я: взаємозв’язок
фізичної, соціальної, психічної і духовної його складових», «Чинники
здоров’я», «Збалансоване харчування», «Вітаміни та їх значення для здоров’я»,
«Значення води для життя і здоров’я людини», «Вплив рухової активності на
розвиток організму», «Профілактика порушень зору, слуху, опорно-рухового
апарату», «Повітря, його значення для здоров’я» та ін.
Отже, здоров’язбережувальна компетентність є широким поняттям, яке
включає в себе знання, уміння, навички, життєвий досвід, цінності, інтереси, які

учень самостійно реалізує і використовує в певній життєвій ситуації. Саме тому
формування життєвих навичок базується на знаннях і вміннях, які у процесі
навчальної діяльності формують ставлення дитини, тобто її погляди, уявлення,
переконання, оцінки, очікування, мотивації тощо. Ставлення зумовлюють певні
дії або реакції учня, формують його здатність використовувати набуті знання і
вміння у різноманітних життєвих ситуаціях. Вищезазначене підкреслює
необхідність формування здоров’язбережувальної компетентності молодших
школярів у навчальному процесі початкової школи.
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