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У третьому тисячолітті особливо гостро постає проблема людини та її 

здоров’я. Дійсно, стан здоров’я є показником духовного, соціально-

економічного й людино-біологічного добробуту населення, рівня 

цивілізованості країни. Гуманізація освіти вимагає якісно нового підходу до 

потреб людини, формування стійких мотивацій до здорового способу життя, 

позитивної соціальної поведінки. 

Важливим засобом формування у молодших школярів здоров’я-

зберігаючої компетентності є підручник. Його значущість посилюється з огляду 

на призначення цього виду навчальної літератури – як носія змісту освіти та 

засобу навчання. Прикметно, що одним із компонентів предметного змісту, 

який має бути повноцінно представлений у книзі, – є здоров’я-зберігаючий 

компонент. 

Проблема навчальної книги має тривалу історіографію. Дослідження 

теоретичних основ побудови шкільного підручника було започатковане 

Я.Коменським у 2-й половині ХVII століття. Свій подальший розвиток ця 

галузь знайшла у працях К.Ушинського (2-га половина ХІХ століття). 

Сучасні дослідники трактують підручник як «вид навчальної літератури, 

який репрезентує знання і види діяльності з конкретного навчального предмета 

відповідно до державних стандартів освіти та вимог навчальної програми з 

урахуванням особливостей учнів і будується на засадах домінуючої концепції 

навчання». 

В умовах варіативності навчальної літератури актуалізується проблема її 

аналізу й оцінювання. Наявний науковий фонд свідчить про фрагментарність її 

вивчення. Так, наприклад, теоретичні основи побудови шкільного підручника 

відображені у дослідженнях В.Безпалька, В.Бейлінсона; особливості побудови 

підручника для початкової школи аналізували Н.Бібік, Л.Занков, Я.Кодлюк, 



О.Савченко та ін; окремі підходи до аналізу й оцінювання навчальної книги 

окреслені у працях Н.Буринської та французьких учених Ф.Жерара, К.Роеж’єра. 

З іншого боку, проблемами здоров’язберігаючої компетентності займалися 

відомі вітчизняні дослідники О.Ващенко, І.Мельник, С.Свириденко. 

Таким чином, відсутність спеціальних досліджень, присвячених 

здоров’язберігаючій функції підручника для школи першого ступеня, з одного 

боку, та потреба посилити здоров’язберігаючий вплив чинних підручників на 

особистість молодшого школяра в умовах особистісно орієнтованого навчання. 

Значення здоров’я важко переоцінити. Здоров’я - найперша необхідна 

умова успішного розвитку кожної людини, її навчання, праці, добробуту, 

створення сім’ї і виховання дітей. 

Здоров’я людини – один із найважливіших показників економічного, 

соціального і морального благополуччя суспільства. Водночас сучасні 

соціально-економічні та екологічні кризи в країні зумовили значне погіршення 

здоров’я населення, особливо дітей. 

У Статуті Всеукраїнської організації охорони здоров’я записано: 

«Здоров’я – це стан повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, 

а не лише хвороб або фізичних вад». 

Здоров’я – одне із основних джерел щастя, радості та повноцінного 

життя. Пропаганда здорового способу життя мала місце в усній народній 

творчості, мудрих заповідях народу: «Без здоров’я немає багатства», «У 

здоровому тілі – здоровий дух», «Як немає сили, то й світ немилий», 

«Здоровому все здорово!», «Бережи одяг, доки новий, а здоров’я, доки 

молодий». 

Питання здоров’я набирає особливої актуальності у наш час, коли 

практично здорових дітей немає. За даними матеріалів спільної сесії АМН і 

АПН України (червень 2001р.), лише 35% дітей, які прийшли до школи, є 

здоровими, закінчують школу здоровими близько 11%.  

Державні національні програми «Діти України» та «Освіта» (Україна ХХІ 

століття), «Національна доктрина розвитку освіти» одним із головних завдань 

закладів освіти визначають збереження і зміцнення фізичного, психічного, 



соціального та морального здоров’я школярів, формування в них умінь і 

навичок здорового способу життя. 

Проблема збереження, зміцнення і відтворення здоров’я особистості 

розглядається з різних наукових позицій у працях філософів, медиків, 

психологів, соціологів (М.Амосов, Г.Апанасенко, Г.Борисов, М.Віленський, 

О.Газман, М.Гончаренко, Г.Зайцев, Д.Ізуткін, В.Казначеєв, Ю.Лисицин, 

С.Попов, В.Петленко, А. Степанов, Т. Сущенко, Г.Царегородцев, А.Щедріна та 

ін.). Концептуальні основи здоров’язберігаючого виховання закладені в працях 

К.Бондаревської, І.Брехмана, Є.Бойченко, О.Дубогай, З.Малькової, Л.Новікової, 

В.Оржеховської, Н.Полєтаєвої, М.Таланчука, Л.Татарнікової. 

Основним завданням сучасної школи стає виховання компетентної 

особистості, яка не тільки володіє знаннями, а й уміє застосовувати їх у житті, 

діяти адекватно у відповідних ситуаціях, адаптуватися до складних соціальних 

умов, долати життєві труднощі, підтримувати своє здоров’я на належному 

рівні, надавати опір негативним впливам. 

Від ставлення людини до свого здоров’я багато в чому залежить його 

збереження і зміцнення. Навчити дітей берегти і зміцнювати своє здоров’я – 

одна з найважливіших проблем сучасної школи. 

Дослідження вітчизняних та зарубіжних науковців доводять, що здоров’я 

людини знаходиться в прямій залежності від її способу життя. Найбільш повно 

взаємозв’язок між способом життя та здоров’ям знайшов своє відображення в 

понятті «здоровий спосіб життя». 


