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Вступ 
 

 

           Здоров’я дітей і підлітків у будь-яких соціально-економічних і політичних 

ситуаціях є найактуальнішою проблемою і предметом першочергової важливості 

державного масштабу. 1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права 

дитини. Виконання її умов, а також положень Всесвітньої декларації про забезпечення 

виживання, захисту і розвитку дітей вимагає від Української держави, всього суспільства 

цілеспрямованих дій щодо створення сприятливих умов для життя дітей та молоді, 

оскільки стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров'я підростаючого по-

коління є інтегральним показником суспільного розвитку, дієвим чинником впливу на 

економічний, культурний, оборонний потенціал країни. 

          Конституція України визнає життя і здоров'я людини найвищими соціальними 

цінностями. Відповідно до Основного Закону, держава несе відповідальність перед 

людиною за свою діяльність і зобов'язана ефективно вирішувати завдання виховання 

здорового покоління, від чого значною мірою залежить соціально-економічний розвиток 

суспільства і країни в цілому. 

          З метою поліпшення здоров'я населення в Україні здійснено відповідні практичні 

кроки: прийнято ряд законів і підзаконних актів щодо запобігання поширенню 

інфекційних хвороб, порядку правового регулювання питань, пов'язаних із поширенням 

СНІДу; організовано Центр планування сім'ї при Інституті педіатрії, акушерства і 

гінекології АМН України, 45 обласних, міських центрів планування сім'ї, що 

забезпечують доступність медичних послуг, спрямованих на збереження репродуктивного 

здоров'я, в першу чергу, дітей та молоді. Особливою увагою оточено потерпілих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; розвивається мережа соціальних служб для молоді, 

збільшується обсяг та різноманітність соціальних послуг для них, створюються нові типи 

спеціалізованих соціальних служб: консультативні пункти, кризові стаціонари, школи 

батьківської підтримки тощо. 

          Незважаючи на це, серед молоді продовжують поширюватися такі негативні явища 

як наркоманія, зловживання алкоголем, куріння, що відбуваються на фоні надмірного 

психоемоційного навантаження, безладних статевих стосунків, нераціонального 

харчування, гіподинамії та інших складових нездорового способу життя. Так, за даними 

Міністерства охорони здоров'я України в останні десять років зареєстровано підвищення 

рівня захворюваності й поширення серед молоді хвороб крові та кровотворних органів, 

новоутворення сечостатевої та кістково-м'язової систем та кровообігу; почастішали 

ускладнення вагітності, пологів і післяпологового періоду, вроджені вади розвитку. 

Залишається високим рівень захворювань, що передаються статевим шляхом. Соціально 

небезпечною проблемою став СНІД (ВІЛ-інфекція): за темпами розвитку цієї епідемії 

Україна посідає одне з перших місць у світі. Переважна більшість ВІЛ-інфікованих 

наркоманів — особи віком від 15 до ЗО років; спостерігається   зростання   ВІЛ-інфекції 

серед наркоманів-підлітків і дітей. Відповідна статистика по Україні є вражаючою: 

 107 тис. наркоманів зареєстровано по лінії МВС;  

 Реально – в 10-15 разів більше (більше 1 млн.);  

 95% – це  молодь віком 15 – 30 років;  

 97% наркоманів вперше спробували наркотики у віці від 12 до 19 років;  

 Третина всіх злочинів зв’язана с незаконним обігом наркотиків;  

 Более половины осужденных – наркоманы;  

 Кожен 5-й наркоман – жінка;  

 9 из 10 проституток – наркоманки;  

 Щорічно в Україні біля 150 тис. молодых людей стають наркоманами;  

 Середня тривалість життя ін’єкційного наркомана – 5-6 років;  



 Щорічно держава несе збитки від незаконної торгівлі наркотиками на суму більше 

3 млрд. $;  

 Біля 120 тис. людей щорічно вмирають від наркоманії та її наслідків (329 чоловік за 

добу);  

 Тільки 2% наркоманів виліковуються, інші 98% – гинуть, в основному не 

досягнувши 30-річного віку;  

 Україна займає I-е місце у Східній Європі по темпу росту ВІЛ – інфекції;  

 Офіційно зареєстровано 50 тис. ВІЛ-інфікованих, але за даними ВООЗ – в 10 разів 

більше ( 500 тис. чоловік);  

 Від загальної кількості ВІЛ-інфікованих наркомани складають 88%;  

 В Україні 450 тис. молодих людей з подвійним  діагнозом: ВІЛ,  наркоманія.  

        В Україні відзначається щорічне погіршення психічного здоров'я підлітків, 

насамперед, внаслідок вживання алкогольних напоїв, наркотичних та інших психотропних 

речовин. Низький рівень здоров'я молодих людей, що призиваються на службу до 

Збройних Сил України, є свідченням негативних тенденцій у ставленні молоді до власного 

здоров'я: придатними до військової служби визнається 74—76% юнаків, а кількість тих, 

хто отримує відстрочку за станом здоров'я, постійно збільшується. 

       Окрім того, низький стан здоров'я молоді спричиняється падінням суспільної моралі, 

значним соціальним розшаруванням населення, складною криміногенною ситуацією, 

комерціалізацією статевих стосунків, раннім початком статевого життя, на що також не-

гативно впливають засоби масової інформації.  

       В зв’язку з цим в сучасних умовах актуалізовується роль сім’ї, школи та трудових 

колективів як найефективніших інституцій формування здорового способу життя та 

культури здоров'я дітей і молоді. Проблема здоров’я учнів стає пріоритетним напрямом 

розвитку освітньої системи сучасної школи, стратегічна мета якої – виховання та розвиток 

вільної життєлюбивої особистості, збагаченої науковими знаннями про природу і людину, 

готової до творчої діяльності та моральної поведінки. Першочерговими завданнями школи 

наразі є: розвиток інтелекту, формування етичних почуттів, сприяння соціальному 

самовизначенню, а також турбота про здоров’я дітей.  

       Проблема формування здорового способу життя досить ретельно висвітлена в 

багатьох соціально-фіософських, педагогічних, соціологічних та медичних працях як 

минулого, так і сьогодення. Особливої актуалізації ця проблематика набула у другій 

половині XX століття як у світі в цілому, так й в Україні. Формуванню здорового способу 

життя в учнівської молоді, формуванню ціннісних орієнтацій підлітків на здоровий cnoci6 

життя, організації  здорового способу життя школярів, медико-біологічним та психолого-

педагогічним основам здорового способу життя, принципам формування здорового 

способу життя молоді присвячені наукові праці та посібники. Зокрема, ці питання 

відображені в роботі вітчизняних авторів Бойченко Т. та Колотій Н. «Викладання курсу 

„Основи здоров'я" в загальноосвітніх закладах» [5]. Питання валеологічної освіти 

викладені в роботах українських науковців Брехман І.І. [6] та Булич Е.Г. і Муравов І.В. 

[8]. Зокрема, вказані автори вважають, що сучасною методологічною основою фор-

мування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є гуманістична 

модель освіти, сутність якої полягає у створенні сприятливої соціокультурної ситуації, 

готовності до формування у них суспільно значущої смислоціннісної життєвої стратегії. 

Рівень цієї готовності характеризується здатністю дітей та молоді перетворювати зовнішні 

вимоги на внутрішні спонуки, мотиви поведінки з пробудженням їх самосвідомості і 

відповідальності за власну культуру здоров'я. 

         Заслуговують на увагу роботи Оржеховської В.М. [29, 30, 31] щодо питань 

збереження репродуктивного здоров’я та духовного розвитку особистості. Різносторонні 

підходи щодо формування здорового способу життя, а також величезний інформаційний 

матеріал з даної проблематики зосереджений в праці російських науковців  Горцева Г. 



«Энциклопедия здорового образа жизни» [20] та Лісіцина Ю.П. і Сахно А.В. «Здоровье 

человека - социальная ценность» [27]. 

          Мета даної роботи: узагальнити досвід роботи Мукачівської спецшколи-інтернату 

щодо методики формування здорового способу життя учнів з вадами зору. 

          Завдання роботи: 

1) вивчити стан даного питання по літературним джерелам; 

2) описати особливості формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя в 

учнів з вадами зору в умовах спеціальної школи-інтернату; 

3) описати особливості методики викладання окремих розділів програми з «Основ 

здоров’я»; 

4) надати практичні матеріали для роботи з формування здорового способу життя 

учнів. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Проблема  здорового  способу життя  в  системі  виховної    роботи. 
      

Кожна історична доба формує певні світоглядні орієнтири та уявлення про природу 

і світ, місце, роль і сутність людини в ньому, її ставлення до самої себе та навколишніх. 

Починаючи з епохи Відродження, коли людину було проголошено цінністю, освіту 

розглядають як спосіб сприйняття нею культурних норм та включення їх у дальший її 

розвиток. Освіта стала засобом створення власного образу особистості людини, її 

неповторної індивідуальності, духовності та творчого начала.  

Теперішня епоха характеризується процесами становлення нової парадигми у 

філософії та теорії освіти. Нове світосприйняття та світовідчуття спричиняють зміну в 

освітніх поглядах на розвиток і формування особистості дитини, визначають можливості, 

завдання, мету й засоби освіти. Побудова нової освітньої моделі передбачає теоретичне 

переосмислення та практичну орієнтацію на новий ідеал.  

            В національній програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-12 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів України» [  ] зазначається, що «…виховання учнів в 

сучасній школі здійснюється в контексті національної і загальнолюдської культури, 

охоплює весь навчально-виховний процес, ґрунтується на свободі вибору мети 

життєдіяльності та поєднує інтереси особистості, суспільства, держави і нації». 

Йдеться про кризу світогляду, зміну пріоритетів і переоцінку цінностей. Нова 

соціально-політична ситуація, з одного боку, вимагає переосмислення мети виховної 

діяльності педагогів, провідних теоретико-методологічних принципів та критеріїв 

ефективності змісту, форм і методів виховання, а з другого – призводить до порушення 

елементарних прав дитини на її розвиток. Панування культу придбання та накопичення, 

духу нерівності і змагальності, відсутність комфортності і захищеності прирікає більшість 

дітей України на постійний страх, нервовість, депресії викликає навіть психічні 

захворювання. Ці негативні тенденції в суспільстві стосовно способу життя істотно 

впливають на ефективність навчально-виховного процесу . Більш того, питання здоров'я 

населення України в даний час трансформувалися у проблему, яка загрожує національній 

безпеці держави.  

Сучасна наука розглядає здоров'я особистості як складний феномен глобального 

значення, котрий містить філософський, соціальний, економічний, біологічний, медичний 

аспекти і виступає як індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, 

динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою чергу, постійно 

змінюється. Тобто, за сучасними уявленнями, уже не розглядається як суто медична 

проблема. Більше того, вважається, що комплекс медичних аспектів становить лише малу 

частину феномена здоров'я. 

            З огляду на вищевказане, пріоритетним напрямком національної системи 

виховання повинне стати формування в учнівської молоді здорового способу життя. За 

своєю сутністю воно є системоутворювальним проектом, який спрямований на 

діагностику, корекцію функціонального, психо-фізіологічного та духовно-морального 

стану людини.           

          Здоровий cnoci6 життя - це спосіб життеддяльності, метою якого є формування, 

збереження i зміцнення здоров'я. До основних складових здорового способу життя 

належать: cnoci6 життя, рівень культури, місце здоров'я в iєpapxiї потреб, мотивація, 

зворотні зв'язки, настанова на довге здорове життя, навчання здоров'ю. 

          Cnoci6 життя має велике значення для здоров'я людини. Узагальнені підсумки 

численних наукових досліджень залежності здоров'я особистості від різних чинників 

впливу доводять, що рівень розвитку й стану системи охорони здоров'я у любому 

суспільстві зумовлює, в середньому, лише близько 10 % всього комплексу впливів. Решта 

90 % припадає на умови зовнішнього середовища (близько 20 %) , на спадковість (близько 

20 %) і найбільша - на спосіб життя (50 %).  



          Під способом життя розуміється стійка манера життєдіяльності людей, яка склалася 

в певних соціально-економічних умовах і яка виявляється в діяльності, праці, побуті, доз-

віллі, нормах моральної поведінки, спілкуванні цих людей. Спосіб життя має три складові: 

рівень, якість і стиль: 

 рівень життя — це категорія економічна, яка відображає ступінь задоволення 

матеріальних, культурних і духовних потреб дитини з обмеженими можливостями 

в школі-інтернаті. 

 якість життя характеризує ступінь комфорту дитини в задоволенні особистих 

потреб. До комфорту можна віднести: умови життя учнів у школі-інтернаті; 

задоволення від навчання, цікавою діяльністю (працею, спортом, різними видами 

мистецької діяльності тощо); сімейний стан дитини та стосунки в сім'ї; соціальне 

оточення; політична та економічна ситуація в державі. На якість життя мають 

вартісний вплив певні чинники: стан дитини, який дає змогу безболісно долати 

перешкоди; зовнішній світ; здатність учня школи-інтернату адекватно розв'язувати 

поставлені завдання; здатність до самореалізації; можливість жити повноцінним 

життям у контакті з педагогами, однолітками, батьками, природою; бути в гармонії 

з самим собою, суспільством і природою. Якісне життя учня спеціальної школи-

інтернату — це такий спосіб життя, коли він життєрадісний, доброзичливий, коли в 

нього нічого не болить. 

 стиль життя — категорія соціально-психологічна. Це – особливість 

повсякденного життя дитини, яка цілодобово живе в школі-інтернаті, певний 

стандарт життя, за яким настроюється як психологія дитини, так і її фізіологія. 

Стиль життя — це суто індивідуальні прояви самостійності учня, здібності 

сформувати себе як особистість відповідно до власних психофізичних вад та 

уявлення про повноцінне життя. 

         Стиль i устрій життя значною мipoю зумовлений історичними традиціями, 

закріпленими у свідомості людей. Багато поколінь наших предків жили у тicномy зв'язку з 

природою, тому ритм їхнього життя залежав від часу доби, періоду року. Haшi ж 

сучасники живуть у ритмі виробничого циклу, тому часто стають „користувачами", а не 

„виробниками" здоров'я. 

          Важливою частиною способу життя є звички людини. Психофізіологічною основою 

звичок є динамічний стереотип, тобто добре засвоєна і закріплена тимчасовими зв'язками 

програма дій. Для формування динамічних стереотипів виконання всіх деталей дії 

потрібні вольові зусилля, активність мислення і задоволення. Якщо програма 

повторюється багаторазово, ліквідуються помилки, моделюються варіанти виконання, то 

звички закріплюються і виконуються вже автоматично, без вольових зусиль. 

         Стосовно здоров'я людини, її способу життя, звички можуть бути корисними і 

шкідливими. Корисні звички, наприклад, пунктуальність, охайність, дотримання режиму 

дня та гігієнічних навичок, виконання правил і принципів різноманітних систем зміцнення 

фізичного та психічного здоров'я підвищує працездатність, стимулює фізичний і 

психічний розвиток, сприяє активному довголіттю. Чим раніше вони сформувалися, тим 

краще організована людина, міцніше її здоров'я, тим легше їй уникнути шкідливих звичок. 

Корисні звички виробляються під час навчання та виховання (у сім'ї, школі, колективі) на 

основі природних потреб. 

          Шкідливі звички, навпаки, дезорганізують людину, руйнують волю і здоров'я, 

знижують працездатність, скорочують тривалість життя. Шкідливі звички з'являються у 

різному віці. Чим раніше вони утворюються, тим згубніше діють і тим складніше їх 

позбутися. 

          Збереження i відновлення здоров'я залежать від рівня культури, яка є суб'єктом i 

головним результатом діяльності людини. Культура - це не тільки сума знань, а й 

поведінка i cyкyпнicть моральних засад. Від пращурів нам залишилися знання про 

природу, про організм i, звичайно ж, про здоров'я та хвороби. Однак, багато хто часто 



нехтує ними, веде неправильний спосіб життя: не дбає про руховий режим, переїдає, 

палить, зловживає алкоголем. Тому для збереження здоров'я потрібні знання, які 

сформували б свідомість i звички людини. 

           Здоров'я в iєpapxiї потреб не завжди займае перше місце порівняно з речами та 

іншими матеріальними благами. Звичайно, здоров'я залежить від добробуту. Але 

накопичення модних i дорогих речей для багатьох людей стало метою всього життя. 

Заради цього вони нехтують фізичним i духовним удосконаленням, гармонійним 

розвитком особистості, нищать природу, забруднюють навколишне середовище, чим 

шкодять своему здоров'ю i здоров'ю прийдешніх поколінь. Здоров'я повинне займати 

перше місце в iєpapxiїi потреб людини. 

           Мотивація в основному визначає cnoci6 життя. Хоча люди й розуміють значення 

здоров'я, але ціну здоров'я більшість усвідомлює лише тоді, коли воно вже втрачене. 

Тільки тоді, i то не завжди, людина хоче вилікуватися, стати здоровою. Для того, щоб 

кожний був зацікавленим у зміцненні свого здоров'я, важливе значення мають матеріальні 

стимули. Наприклад, платне лікування робить очевидним те, що бути хворим набагато 

дорожче, ніж вести здоровий cnoci6 життя. 

           Зворотні зв'язки - це важливий фактор формування i збереження здоров'я. Багато 

людей нерозумно i довго випробовують свій організм неправильним способом життя, 

алкоголем, нікотином. I тільки через десятиліття спрацьовують зворотні зв'язки цього 

шкідливого для здоров’я впливу. Тоді люди перестають палити, зловживати алкоголем, 

проте вже буває пізно. Зворотні зв'язки поволі реалізуються не тільки на негативні, а й на 

позитивні впливи. Наприклад, ефект ранкової гімнастики, загартування організму тощо 

проявляється щонайменше через місяць. Сповільнена дія та довге невиявлення зворотніх 

зв'язків - одна з головних причин невалеологічної поведінки людей, недооцінки ними 

здорового способу життя. 

           Настанова на довге здорове життя - важливий фактор здоров'я. Якщо людина думає 

тільки про хворобу, „входить" в неї, не мобілізує внутрішні резерви, тоді складно, а то й 

неможливо досягти певного рівня здоров'я. Стародавній сирійський лікар А.Фаридж так 

звертався до хворого: „Дивись, нас троє: я, ти й хвороба. Якщо ти будеш на моєму боці, 

нам легше буде удвох подолати її". Отже, конструктивна настанова на довге здорове 

життя допомагає зміцнити здоров'я, а при потребі й перемогти хворобу. 

          Таким чином, формування здорового способу життя, культури здоров'я, підвищення 

їх виховних можливостей потребує максимальної уваги до мотиваційної сфери дітей та 

молоді у прагненні бути здоровими.  

           Мотивація на здоровий спосіб життя — це  система ціннісних орієнтацій, 

внутрішніх спонук до збереження, відновлення і зміцнення здоров'я. Критеріями 

формування позитивної мотивації, на здоровий спосіб життя у дітей та молоді є: 

—на рівні фізичного здоров'я: прагнення до фізичної досконалості, ставлення до власного 

здоров'я як до найвищої соціальної цінності, фізична розвиненість, загальна фізична 

працездатність, загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, 

виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;  

 — на рівні психічного здоров'я {психологічного комфорту): відповідність пізнавальної 

діяльності календарному віку, розвиненість довільних психічних процесів, наявність 

саморегуляції, адекватна самооцінка, відсутність акцентуацій характеру та шкідливих 

звичок; 

— на рівні духовного здоров'я: узгодженість загальнолюдських та національних 

морально-духовних цінностей, наявність позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття 

прекрасного у житті, в природі, у мистецтві; 

— на рівні соціального здоров'я (соціального благополуччя):  сформована громадянська 

відповідальність за наслідки нездорового способу життя, соціально орієнтована комуніка-

тивність, доброзичливість у ставленні до людини, здатність до самоактуалізації, 

саморегуляції, самовиховання.   



         Ефективність процесу формування позитивної-мотивації на здоровий спосіб життя 

залежить від відповідної спрямованості виховного процесу, форм та методів його 

організації. Серед форм і методів процесу формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя пріоритетна роль належить, активним методам, що ґрунтуються на 

демократичному стилі взаємодії, і сприяють формуванню критичного мислення, 

ініціативи й творчості. До них також належать соціальне проектування, метод відкритої 

трибуни, ситуаційно-рольова гра, соціально-психологічний тренінг, інтелектуальний 

аукціон, метод аналізу соціальних ситуацій з морально-етичним характером (див. 

Додаток), гра-драматизація тощо. Доцільно застосовувати традиційні методи: бесіда, 

диспут, лекція, семінар, роз'яснення, переконання, позитивний і негативний приклади, 

методи вироблення звичок, методи вправ, контролю і самоконтролю, створення 

громадської думки тощо. 

        Застосування цих методів сприяє утворенню у дітей та молоді адекватної моральної 

самооцінки, організації дієвої роботи з формування позитивної мотивації на здоровий 

спосіб життя, перебудові і зміні асоціальних форм у їхній поведінці на соціально значущі; 

підтримці, посиленню позитивних моральних спонук, активізації їх проявів чи 

загальмуванню негативних мотивів, зниженню їх сили, утриманню дітей та молоді від 

прояву деструктивної мотивації на здоровий спосіб життя. 

         З нетрадиційних, для педагогіки, методів ефективно діють мето-ди «педагогічної 

психотерапії», а саме: саморегуляції, педагогічного аутотренінгу, рефлексотерапії. Ці 

методи створюють певну єдність і доповнюють один одного. 

         Процес формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя, як реалізація 

одного з актуальних напрямків виховної роботи, відбувається шляхом організованого 

навчання та через самоосвіту. 

          Організоване навчання здійснюється у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, 

професійно-технічних, вищих навчальних закладах, у закладах післядипломної освіти 

незалежно від форм власності та відомчого підпорядкування за умови вирішення таких 

основних завдань: 

          1) участь у реалізації державних стандартів початкової, середньої, вищої освіти та 

відповідного комплексу нормативних, навчально-методичних, інших документів, які 

регламентують   та   унормовують   організацію   навчально-виховного   процесу   під 

керівництвом педагогів; 

          2) організація навчання дітей та молоді з використанням традиційних та 

інноваційних форм і методів. 

          Самоосвіта базується на необхідності людини формувати, зберігати та зміцнювати 

власне здоров'я з використанням навчально-методичної бази та технічних засобів, що 

забезпечують самостійне навчання. Самоосвіта можлива за таких умов: 

          1)  наявність освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки дітей 

та молоді до ведення здорового способу життя з конкретними методичними 

рекомендаціями та коментарями; 

          2)  наявність доступної наукової та навчально-методичної літератури з цієї проблеми 

у бібліотеках,  книжкових  магазинах,  електронних  підручниках,  в  Інтернет,  

електронних засобах масової інформації; 

          3) розгалужена мережа консультативних пунктів з надання практичної допомоги в 

оволодінні знаннями, уміннями та навичками з формування, збереження та зміцнення 

власного здоров'я під керівництвом педагогів, методистів та психологів. 

          Самоосвіта дітей та молоді з формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 

життя може здійснюватися також за участю державних, комерційних телевізійних і 

радіопрограм. 

          Навчання здоров'ю - на перший погляд простий процес, оскільки зараз є багато 

інформації про здоров'я i методи навчання здоров'ю. Але складність полягає в тому, що 

тільки сама людина може навчитися бути здоровою. Можна вчитися у батьків, вчителів, 



друзів, на заняттях валеології, використовуючи підручники, посібники, п'ючи з джерела 

народної мудрості нашого народу. Але при відсутності у підростаючого покоління 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя,  формування якої є пріоритетним 

завданням національної системи виховання, все це може видатися малоефективним. 

          Немає сумніву, що такі шкідливі звички, як паління, зловживання алкоголем, 

вживання наркотиків і токсичних речовин, переїдання, низька рухова активність тощо, є 

однією із серйозних причин погіршення здоров'я, виникнення захворювань, передчасного 

старіння і смерті багатьох людей. У підлітковому та юнацькому віці ця проблема постає з 

особливою гостротою. Адже в ці роки учень щодня дізнається або відкриває для себе 

щось нове, ще не пізнане ... Нові враження, нові відчуття, нові ситуації, нові друзі... Але з 

кожним таким відкриттям він буде краще пізнавати себе, що є основою його самостійності 

і незалежності в дорослому житті. Все частіше учень потраплятиме у ситуацію, коли 

необхідно буде зробити вибір: як прореагувати, що сказати, як вчинити. Деякі рішення 

залишаться непоміченими, а деякі можуть докорінно змінити все життя підлітка. Ось чому 

для нього надзвичайно важливо виховати і виробити в себе почуття відповідальності за 

свої рішення і вчинки, що дозволить зберегти здоров'я, уникнути шкідливих звичок, 

досягти успіху і реалізувати свої творчі потенціали. Іноді зробити правильний вибір не 

складно, а часом для цього необхідно мати відповідні знання, світогляд і мотиваційні 

установки. Саме ці якості і необхідно розвивати в учнів в процесі виховної роботи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



2. Соціально-психологічні та економічні передумови  розвитку 

шкідливих звичок у людей з вадами зору. 
 

       В соціумі існують міфи про незрячих, які, здебільшого, описують дві крайні позиції. 

Згідно з першою, незряча людина має надприродні можливості та здібності, може бачити 

«внутрішнім поглядом», пророкувати. Другий міф, більш поширений, зводиться до того, 

що незрячий — цілковитий інвалід і має обмеження як фізичні, так і інтелектуальні. 

       Упродовж багатьох століть у людській свідомості складалися уявлення про 

особистість незрячого, як про глибоко занедбану. Сліпим приписували різноманітні 

негативні особистісні характеристики, гіпертрофовані біологічні потреби (харчову та 

сексуальну), відсутність духовних інтересів, наявність негативних моральних (егоїзм, 

безвідповідальність, споживацтво) і вольових (сугестивність, негативізм) рис, релігійно-

містичний світогляд. Усі ці особливості розглядалися як безпосередній наслідок 

порушення зору, а можливості формування позитивних властивостей та удосконалення 

особистості вважалися вкрай обмеженими. 

      Уперше в дефектології інтерпретація розвитку особистості в умовах сенсорної 

недостатності була дана Л. С. Виготським. Він переконливо показав, що будь-який 

дефект, будь-який тілесний недолік є чинником, що змінює відносини людини з 

навколишнім світом, головним чином з людьми, і дає в результаті "соціальну 

ненормальність в поведінці". Іншими словами, органічний дефект, порушуючи соціальні 

відносини, змінює соціальну позицію, провокує виникнення в сліпого інших, ніж узрячих, 

соціальних установок. Опосередкований вплив дефекту на психічний розвиток, 

обумовлений зміною відносин індивіда з навколишнім предметним і соціальним 

середовищем, пояснюється не тільки загальною закономірністю залежності антропо- і 

онтогенезу психіки від соціальних факторів, від колективного громадського життя, але й 

тим, що для сліпих відсутність зору саме по собі не є фактом психологічним і вони не 

почувають себе зануреними в морок. Психологічним фактом сліпота стає тільки тоді, коли 

людина вступає в спілкування зі    здоровими людьми, що відрізняються від нього. 

         Порушення соціальних контактів приводить до цілого ряду відхилень у формуванні 

особистості в сліпонароджених і рано втративших зір і може викликати появу  негативних 

характерологічних особливостей в осліплих у дозрілих літах. До таких особливостей 

вілносяться деякі зміни в динаміці потреб (наприклад, недорозвинення перцептивних 

потреб), які пов'язані з утрудненнями їхнього задоволення; звуження кола інтересів, 

обумовлене обмеженнями в сфері почуттєвого відображення; редукованість  здатності до 

видів діяльності, що вимагають візуального контролю; відсутність або різку обмеженість  

зовнішнього  прояву    внутрішніх станів. Крім того, дефект провокує, особливо в сфері 

сімейних відносин, виникнення умов, що несприятливо впливають на формування різних 

рис характеру.  До таких умов відносяться рівною мірою  як надмірна опіка з боку 

навколишніх, так і відсутність уваги, занедбаність дитини. У результаті у людей з 

глибокими вадами зору  формуються негативні моральні, вольові, емоційні й 

інтелектуальні риси характеру. Як то: егоцентричність, егоїзм, відсутність почуття 

обов’язку, самостійності, нерішучість, сугестивність, упертість, негативізм, байдужість до 

навколишніх, щиросердечна черствість, відсутність допитливості, почуття нового. 

Порівняно обмежені контакти з навколишніми спричиняють   замкнутість, 

некомунікабельність, прагнення піти у свій внутрішній світ. 

        Стійкі властивості особистості людей звадами зору (спрямованість, здібності, 

темперамент і характер) лише побічно пов'язані з дефектами зору. В одних випадках цей 

зв'язок обумовлений недоліками в області почуттєвого пізнання й невдалим досвідом 

пізнавальної й орієнтовної діяльності (наприклад, острах нового), а в інших - 

несприятливими умовами виховання, випаданням з колективу, обмеженням діяльності, 

негативними результатами спроб налагодження контактів зі зрячими. У формуванні 

основних властивостей особистості на перший план виступають соціальні фактори, дія 



яких виявляється відносно або повністю незалежною  від часу виникнення й глибини 

патології зору. 

         При формуванні спрямованості особистості, деяких моральних, вольових, 

інтелектуальних рис характеру,  дефекти  зору можуть  бути першопричиною відхилення 

їх від норми, утрудняючи й скорочуючи спілкування дитини з однолітками й дорослими, 

перешкоджаючи нагромадженню індивідуального досвіду. Однак, при створенні 

відповідних умов і правильної організації виховання й навчання, широкому залученні 

дитини в різні види діяльності, формування цих властивостей особистості, мотивації 

діяльності, установок виявляється практично незалежним від стану зорового аналізатора. 

           Розглядаючи питання формування особистості в тифлопсихології, необхідно 

особливу  увагу приділити проблемі активності особистості, оскільки не підлягає сумніву, 

що відсутність зору або важкі хронічні порушення його провідних функцій (гострота й 

поле зору) вносять істотні зміни в життя людини, утрудняючи її взаємодію з навколишнім 

світом, знижуючи її активність. Активність є фундаментальною властивістю всієї живої 

матерії, при цьому на різних щаблях еволюційних сходів рівні активності й прояв її різні. 

Активність людини визначається як біологічними, так і соціальними факторами, причому 

останні в цій взаємодії є ведучими. Зниження пізнавальної активності найбільше яскраво 

проявляється в дошкільному віці, і, насамперед , у зниженні рівня орієнтовно-пошукової 

діяльності.  

          Основним джерелом активності є потреби. Випадання або редукування зорових 

функцій негативно впливає на їхнє формування, порушуючи співвідношення 

матеріального й духовного. Спонтанний розвиток потреб веде до домінування й навіть до 

гіпертрофії в сліпих потреб органічних,  задоволення яких відбувається легко. 

         Зниження пізнавальної активності обумовлено недостатньою стимуляцією її ззовні. 

Відсутність або різке обмеження можливості візуально сприймати навколишній світ 

негативно позначається на тонусі кори головного мозку, знижує активність мозкової 

діяльності. Ще одним фактором, що знижує активність сліпих, є негативні емоційні стани 

(депресивні настрої, стреси), а також фрустрації, обумовлені неадекватною самооцінкою й 

труднощами адаптації до життя без зору. У ряді випадків інваліди по зору не в змозі 

перебороти перешкоди, які виникають перед ними.    Багаторазове повторення   фрустрації 

веде до зниження активності, безініціативності, відмови від діяльності. 

        Серйозною перешкодою для прояву активності є також ті труднощі, з якими 

стикаються люди з дефектами зору при встановленні соціальних контактів. Неадекватні 

установки сліпих та слабозорих  до себе й свого дефекту, до зрячих, до різних видів 

діяльності, так само як і невірні уявлення зрячих про людей з вадами зору і їхні 

можливості, є   основною перешкодою  включення інвалідів по зору в активну діяльність 

й, отже, їх соціально-трудової й соціально-психологічної реабілітації. 

          Соціально-психологічні наслідки дефектів зору проявляються найбільш  чітко тоді, 

коли інвалід по зору опиняється в змішаному колективі, де трудяться або вчаться сліпі й 

зрячі. Між здоровим оточуючими і незрячою людиною виникає межа, що підтримується 

обома стронами. З одного боку це обумовлено соціальними стереотипами про сліпоту як 

нездоланний бар'єр для нормального існування. Соціальне оточення, відповідно, 

найчастіше демонструє нерозуміння, розгубленість, жалість і страх, оскільки в суспільстві 

існують стандарти образу здорової людини, невідповідність яким і призводить до 

виникнення подібних почуттів. З іншого — відбувається відсторонення і самоізоляція 

незрячих від соціуму внаслідок страху бути незрозумілими, осміяними, неприйнятими. Це 

може стати приводом для відповідного ставлення до людини з боку оточуючих і вплинути 

на формування її «Я-образу».  

         Значення ставлення оточуючих для формування уявлень індивіда про себе, а тому і 

для ефективності функціонування особистості, незаперечно. Включення факту «дефектив-

ності» у структуру «Я-образу» призводить до неадекватної самооцінки, пасивної життєвої 

позиції, незадоволеності міжособистісними відносинами, емоційного дискомфорту. 



Відсутність зору, повна чи часткова, — це фізичне випадіння однієї з найважливіших 

функцій з цілісної системи організму, що призводить до обмеження пересувань у 

просторі, непевності в рухах, залежності від інших. І особистість, яка має здатність до 

рефлексії, співвідносить свої можливості та досягнення з можливостями і досягненнями 

інших. При цьому власний дефект порівнюється не тільки з образом «здоров'я», а й з 

іншими хворобами і дефектами. Встановлено, що переоцінка та недооцінка власних 

можливостей в осіб із порушеним зором, виражені набагато яскравіше, ніж у зрячих. 

Незряча людина усвідомлює свою невідповідність усталеному в суспільстві стандартові 

здорової людини. Виникає конфлікт між образом здорової людини і власним, який 

проявляється в неприйнятті свого образу. Як наслідок, формується захисна реакція у 

вигляді проекцій на зразок: «Усі люди дивляться на мене, засуджують, не розуміють...» 

Крім того, можуть виникати депресивні чи невротичні стани, апатія, втрата життєвих 

орієнтирів і цілей. Можливі суїцидальні думки, страх, тривога і невизначеність. 

Встановлено, що підлітки з помітними відхиленнями у фізичному розвитку більшою 

мірою піддаються несприятливому впливові соціально-психологічного середовища, що 

призводить до формування негативної «Я-концепції», залежно від оточення.  

        Таким чином, описані викривлення в «Я-образі» людей з глибоким вадами зору 

спричиняють їх соціально-психологічну дезадаптацію, що призводить до болісних 

внутріособистісних конфліктів, втрати звичних контактів із соціальним середовищем, 

порушення здатності виконувати відповідні соціальні ролі, розвитку емоційної нестійкості 

осіб із вадами зору. Глибокі зорові патології, передусім, порушують системну взаємодію 

суб'єкта з об'єктами навколишнього середовища. Це позначається на орієнтувальній 

реакції та орієнтувальній діяльності в цілому, гальмуванні гностичних процесів та дії 

вищих функціональних структур. Як крайні стани такого дефективного розвитку організ-

му та особистості інваліда, можливі: деприваційний синдром, соціальна і фізична 

самоізоляція, деградація, що часто супроводжуються шкідливими звичками – вживанням 

алкогольних та наркотичних речовин. І, якщо на перших порах, така людина усвідомлено 

намагається приглушити свій внутрішній емоційний біль, пов’язаний з власною 

неповноцінністю, то в подальшому у неї розвивається стійка звичка, яка поступово 

переходить спочатку в психологічну, а потім і в фізичну залежність. 

          Підсумовуючи, слід звернути увагу не на ізолювання та відокремлення незрячих від 

життя, а на їхнє раннє й тісне знайомство з реальними життєвими ситуаціями, з метою 

набуття навичок адекватної соціально-психологічної адаптації, бо незрячій дитині 

доведеться жити у соціумі поруч зі зрячими. Отже, існує необхідність у позитивних 

соціокультурних впливах на психіку, особистість і функціональну спроможність особи з 

глибокою зоровою патологією з метою її ефективної реабілітації та інтеграції в соціумі. 

         Розвитку шкідливих звичок у осіб з вадами зору сприяють і соціально-економічні 

чинники. Зокрема, проблеми працевлаштування, матеріальне та соціальне забезпечення 

інвалідів. В такому контексті, як свідчать психологічні дослідження, працевлаштованість 

виступає чи не найважливішим чинником емоційного благополуччя людини. 

         Існуюча в Радянському Союзі розгалужена система УТОСу з посильним для 

інвалідів по зору виробництвом забезпечувала належні умови праці і оптимальний 

заробіток. Після розвалу СРСР УТОС занепав. Багато осіб з вадами зору опинились без 

роботи і матеріального статку.  

         Втрата роботи насамперед справляє сильний негативний вплив на психічне здоров'я 

людей. Люди, які втратили роботу, стають більш тривожними, вони пригнічені, нещасливі 

й незадоволені життям загалом. У безробітних спостерігається занижена самооцінка, 

підвищена запальність, схильність до фаталізму і песимізм по відношенню до 

майбутнього. Істотні зміни відбуваються і  в «Я-образі» людини: втрата старої й набуття 

нової ідентичності, перебудова особистісних смислів. Дослідженнями зарубіжних 

психологів встановлена пряма залежність між безробіттям і рівнем захворюваності, 

госпіталізації й смертності.  



       Перспектива ж працевлаштуватись інваліду в нових ринкових відносинах, які 

склались в Україні, невтішна. Ситуація наразі ускладнилась світовою економічною 

кризою. За прогнозами Всесвітнього банку,  насувається невідворотна глобальна рецесія, 

яка охопить і багаті, і бідні країни. Однак, найболючіше вдарить по країнам, що 

розвиваються (в їх числі й Україна). Економіка цих країн в 2009 році буде зростати в 

середньому лише на 4,5%. Для країн, що розвиваються, такий повільний ріст рівноцінний 

рецесії, адже ці країни потребують швидкого створення нових робочих місць для свого 

населення. В результаті мільйони людей опиняться за межею бідності, втративши роботу. 

Так, згідно прогнозів уряду, рівень безробіття в Україні в 2009 році досягне 8,5-9%, а 

витрати на оплату праці скоротяться на 27,2%.   

       У найбільш невигідному становищі опиняться соціально незахищені верстви 

населення України, до числа яких входять і особи з психофізичними вадами розвитку. 

Адже розмір пенсій та соціальних виплат, що отримують ці люди, явно недостатній для 

прожиття. А працевлаштування для цієї категорії осіб на фоні скорочення робочих місць і 

масового вивільнення цілком здорових працівників стане ще більш проблематичнішим. І 

перед інвалідом постає вибір щодо шляхів розв’язання власної кризової ситуації: 

скористатися конструктивними стратегіями протистояння (подолання), вибрати шлях 

утечі від проблеми або слідувати саморуйнівній стратегії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Формування здорових устоїв життя у дітей з вадами зору в умовах 

спеціальної школи-інтернату. 

 
          Ставлення дитини з особливостями психофізичного розвитку до власного здоров'я 

на сучасному етапі розвитку спеціальної освіти — одна з недостатньо розроблених 

проблем, сутність якої зводиться до одного: як досягти того, щоб здоров'я стало 

провідною потребою дитини у всі періоди її життя. По суті, йдеться про ціннісне 

ставлення до здоров'я. У реальному житті учнів спеціальних шкіл-інтернатів формуванню 

адекватного ставлення їх до власного здоров'я перешкоджає ряд причин. 

       Перш за все, здорова дитина не помічає стану свого здоров'я і сприймає його як 

природну даність, вважаючи, що такий його стан є незмінним. Тож учень не вважає за не-

обхідне виконувати якісь спеціальні дії щодо збереження та зміцнення здоров'я. Дитина, 

яка часто хворіє, має певні особливості психофізичного розвитку, вважає свій стан хро-

нічним, постійним і також природним. Отже, така дитина не прагне до дій, що можуть їй 

зберегти здоров'я, зміцнити та відновити його, не виявляє активності, яка сприятиме 

одужанню. Таке ставлення пов'язане з недостатнім обсягом знань про здоров'я, способи 

його формування, збереження, зміцнення, відновлення. 

         По друге,  діти з особливостями психофізичного розвитку швидко звикають до 

нездорової поведінки, яка приносить їм миттєве задоволення (викурити цигарку, випити 

пива, з'їсти бюргер, жирний шматок м'яса, морозиво тощо). Нерідко діти не 

усвідомлюють, якою бідою може обернутися їх нездорова поведінка (порушення культури 

поведінки в побуті; спілкуванні; культури харчування; особистої гігієни; режиму сну; 

культури праці та відпочинку). 

        По третє, погляд на дітей з особливостями психофізичного розвитку як на 

неповноцінних людей, який часто є домінуючим у суспільстві, змушує учнів до нездо-

рової, стресової поведінки. Це явище поглиблює процес відчуження дитини від 

суспільства та створює умови для залучення її до криміногенних груп. Спостерігається 

також тиск дорослої молоді, яка веде нездоровий спосіб життя, на дітей спеціальних шкіл-

інтернатів. Як кажуть, «вулиця» вчить їх курити, вживати алкогольні напої, наркотики, 

вести антисоціальне життя. 

       По четверте, існує ефект затриманого зворотного зв'язку, коли дитина не бачить 

швидкого видужування або реабілітації власних дефектів. Вона перестає вірити в 

корисність ранкової гімнастики, загартовування, збалансованого харчування. Дітям часто 

не пояснюють, що оздоровчі процедури дають позитивний результат не одразу, а через 

певний час, іноді — через роки. 

       Психологи  наголошують, що ефект затриманого зворотного зв'язку — одна з 

головних причин нездорової поведінки людей, нехтування ними правил здорового 

способу життя. Це явище притаманне переважно дітям шкіл-інтернатів, які відірвані від 

родини на тиждень, а іноді й надовше. Частина вихованців таких закладів є соціальними 

сиротами. Деякі з них — це діти батьків-алкоголиків, або діти, позбавлені батьківського 

піклування. Соціальні сироти порівняно з «домашніми» дітьми мають обтяжені дефекти 

психологічного та інтелектуального розвитку, зокрема: 

 різні порушення у діяльності організму, які відбулися у період 

внутрішньоутробного розвитку, пологів, у ранньому дитячому віці (в т.ч. від 

черепно-мозкових травм, загальносоматичних та інфекційних захворювань); 

 яскраво виражені з дитячого віку нервовопатологічні прояви й 

патохарактерологічні реакції (надмірна крикливість, плаксивість, вони легко 

ображаються і дратуються, афективні, відчувають постійне хвилювання, 

порушення сну, мови тощо); 

 явища фізичного інфантилізму (в'ялість, швидка втомлюваність, знижена 

працездатність тощо) або відставання у фізичному розвитку, включаючи зовнішні 

вади; 



 низький рівень інтелектуального розвитку, який створює труднощі у спілкуванні з 

однолітками, педагогами під час навчання, праці, ускладнює набуття соціального 

досвіду. 

        Вихованець інтернатного закладу — це особистість із значно вищим рівнем 

тривожності, невпевненості у собі, імпульсивності й агресивності, значної відчуженості 

від суспільно прийнятної системи цінностей і соціально корисного спілкування. Аналіз 

контингенту учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів свідчить, що більшість з них — це 

педагогічно занедбані діти, які до вступу у школу-інтернат виховувались у 

неблагополучних сім'ях, перебували під впливом вуличних компаній, які на них негативно 

впливали. Ці діти мають різні вади психічного, розумового і морального розвитку, 

емоційну неврівноваженість, комплекс неповноцінності, безвідповідальність. У багатьох 

вихованців значно деформована емоційна сфера, спостерігається емоційна закритість, 

невміння виразити свої емоції, відсутність співчуття до страждань інших, агресія. 

Одночасно помічена емоційна неврівноваженість, схильність до неадекватних реакцій на 

ситуації, негативна зміна вольових якостей. Одностороння незрілість їхньої мотиваційної 

сфери часто переходить у вузьку часову орієнтаційну мотивацію, що знаходить свій прояв 

у прагненні жити сьогоднішнім днем, пливти за течією, користуватися тим, що дає 

держава тощо. Подібна орієнтація деморалізує особистість, не спрямовує на подолання 

труднощів, побудову довгочасних життєвих планів, а призводить до ситуативності, 

імпульсивності у діях і вчинках. 

        У більшості дітей, які приходять до закладів інтернатного типу, відсутній позитивний 

досвід ставлення до здоров'я, не сформовані уявлення про способи його збереження та 

моделі здорової поведінки. До цього слід додати ще й негативні аспекти соціалізації дітей 

у закладах інтернатного типу. А саме: 

 відсутність спілкування з біологічними батьками; 

 деформація родинних зв'язків через важке минуле; 

 дефіцит любові, ласки, уваги; 

 вузьке коло спілкування через закритий коллектив; 

 випадки жорстокості з боку персоналу та вихованців; 

 регламентація проведення часу; 

 несформований "Я-образ "; 

 підвищене почуття тривожності, орієнтація на ворожість соціуму; 

 закомплексованість, емоційне незадоволення; 

 відсутність соціальних навичок особистого життя; 

 відсутність особистого простору (власної кімнати, місця, де можна усамітнитися); 

 економічна депривація – діти не мають власних заощаджень і досвіду 

розпоряджатися грошима; 

 постійне перебування у вузькому комунікативному просторі; 

 відсутність власних речей (крім одягу та предметів особистої гігієни); 

 ранні сексуальні зв'язки  та  випадки сексуального насилля; 

 обмежені можливості у виборі професії; 

 відсутність навичок вирішення власних проблем з офіційними структурами; 

 соціальна незахищеність після виходу із закладів інтернатного типу. 

        У соціальному розвитку дитини з особливими потребами, в т.ч., і з вадами зору,  

можна спостерігати  два типи  перешкод. Перший тип – це певні фізичні, фізіологічні чи 

психічні розлади дитини; другий – вторинні явища, що полягають у специфічних 

особистісних утвореннях, пов'язаних із такими почуттями дитини,  як власна 

неповноцінність,  відчуженість тощо. Стосовно соціалізації дитини з особливостями в 

розвитку важливо враховувати щонайменше такі три складники, як особистісний, 

міжособистісний та власне соціальний розвиток. Об'єктивне ускладнення контактів 

дитини з вадами зору призводить до гальмування соціальних установок, вона має 



занижений фон настрою, схильність до замкненості, підвищену дратливість, негативні 

тенденції розвитку всіх складників самосвідомості (уявлення про себе, ставлення до себе, 

саморегуляції). Тяга до шкідливих звичок у такої дитини в підлітковому віці, з одного 

боку, зумовлена наслідуванням дій дорослих, з іншого – виступає як компенсація 

внутрішнього дискомфорту. Тому нагальним постає завдання створити умови для 

оптимізації соціальної ситуації, які стали б підґрунтям програми справжнього розвитку 

такої дитини. Ця програма має базуватися на таких засадах: 

   на  міжособистісному рівні (що розглядається як домінуючий через неперевершену 

потребу у спілкуванні): 

 зменшення почуття ізольованості; 

 зміна установки (змістом її має стати розширення позитивних контактів); 

 розвиток уявлень про інших людей, навички емпатії; 

 створення ситуацій взаємодопомоги, спілкування, емоційної близькості. 

 на соціальному рівні: 
 розвиток  навичок,  доречних у  даному  суспільстві форм поведінки; 

 формування почуття причетності до спільноти людей (мікро- чи макросоціуму); 

 розвиток почуття власної потрібності, корисності для інших. 

  Соціальний розвиток має відбуватись на тлі позитивного соціально-психологічного 

оточення. Для дитини мають бути знайдені такі соціальні структури, які найповніше 

відповідають її індивідуальним  особливостям. Урахування зазначених напрямків 

розвитку  сприятиме  змінам  на  особистісному  рівні: 

 подоланню схильності "зациклюватися" на власних переживаннях; 

 створенню стійкої позитивної домінанти - протидії негативним емоціям; 

 формуванню  відчуття  цінності  свого  життя, власної неповторності і впевненості ; 

 проявам власної активності; 

 формуванню позитивної мотивації до здорового способу життя. 

        З огляду на вищезазначене перед керівниками спеціальних шкіл-інтернатів, педаго-

гічними колективами постає глобальне завдання: забезпечення умов для формування 

здорового способу життя в учнів з особливостями психофізичного розвитку шляхом 

засвоєння знань, умінь і навичок здорового способу життя. Сформовані навички 

здорового способу життя в дітей у майбутньому спонукатимуть їх до здорового способу 

життя як еталону, мірки якісного, повноцінного життя. 

       Для інтернатних закладів освіти характерними є усі напрями формування культури 

здоров'я і здорового способу життя.  І здоров'я дітей тут певною мірою залежить від стилю 

життя і співпраці педагогічного та дитячого колективів, що обумовлений національними 

традиціями й особистісними нахилами. У той же час специфіка інтернатного закладу та 

особливості його вихованців потребують акцентування уваги на пріоритетних напрямах 

валеологічного виховання. 

       Прикладом може слугувати діяльність Мукачівської спеціальної загальноосвітньої 

школи-інтернату для сліпих дітей та дітей зі зниженим зором І-ІІ ступенів (Закарпатська 

область), де процес формування здорового способу життя відбувається у контексті 

корекційно-компенсаторної спрямованості навчально-виховного процесу та соціально-

педагогічної реабілітації вихованців. Тому першочерговим завданням педагогів, 

медперсоналу  та психологічної служби закладу є збереження і зміцнення психічного та 

соціального здоров'я дітей, корекція вад їх фізичного розвитку. 

      У спецшколі-інтернаті створена належна матеріально-технічна та методична база для 

проведення роботи по формуванню здорового способу життя серед учнів. Тут функціонує 

кімната психологічного розвантаження, де створено усі умови як для зміцнення фізичного 

здоров'я, так і для досягнення психологічної рівноваги, душевного спокою вихованців 

(застосування методів музичної терапії, релаксації, демонстрування фільмів тощо). У цій 

кімнаті проводиться психодіагностика та психологічна корекція поведінки учнів.  



      Корекція вад фізичного розвитку здійснюється в кабінеті лікувальної фізкультури 

(ЛФК), де встановлені комплекс «Здоров’я», велотренажери «Бадьорість», дошка 

Євмінова тощо. Під керівництвом досвідченого інструктора по ЛФК тут проводиться 

робота по виправленню вад осанки, запобіганню сколіозу та плоскоступу, стимуляції 

функціонування серцево-судинної системи тощо. 

 

                
   
                                  Фото 1. Заняття з лікувальної фізкультури в кабінеті ЛФК. 

 

        Значна увага в закладі приділяється  корекції специфічних вад фізичного розвитку 

вихованців –  дефектів зору. Цьому слугують спецкабінети – офтальмологічний та 

плеоптичний,  в яких проводиться діагностика та лікування зорових функцій при допомозі 

сучасного медичного устаткування: лазерного сканеру СМ-5, щілинної лампи СМ-4, 

тонометра Маклакова, КЕМ-стимуляторів, амбліотренажеру, бівізіотренеру, локалізатора-

коректора тощо. 

        В центрі уваги всього педколективу та медперсоналу Мукачівської спецшколи-

інтернату – формування у вихованців умінь і навичок здорового способу життя. Тут 

вважають, що навчально-виховний заклад покликаний виконувати роль провідника 

соціальних вимог, формувати дитину як майбутнього свідомого громадянина і створювати 

всі необхідні умови для повноцінного, гармонійного розвитку особистості. Серйозною 

проблемою, яку перед школою ставлять реалії життя, є систематична профілактична 

робота щодо попередження наркоманії, СНІДу, тютюнокуріння та алкоголізму серед 

учнів, їх інформування про морально-правовий аспект вживання наркотиків в учнівському 

середовищі. 

     Педагогів хвилює те, що з кожним роком ситуація з поширенням наркотиків 

загострюється, небезпека зростає, стає неконтрольованою і малопрогнозованою. 

Ускладнює її ще й те, що перші спроби залучення підлітків до шкідливих звичок майже не 

діагностуються без спеціальних медичних аналізів. Коли ознаки вживання наркотиків уже 

чітко простежуються, змінити ситуацію набагато важче, тому що молодий організм 

швидко звикає і фізіологічно перебудовується для штучного стимулювання активності 

окремих центрів головного мозку. Тому педагоги повинні на ранньому етапі орієнтувати 

підлітків на особистісне несприйняття антисоціальних форм задоволення своїх 



психофізіологічних потреб. Пріоритет тут має бути за усвідомленням вищості «людини 

розумної» над неконтрольованими процесами відчуття штучної миттєвої насолоди. 

      Одним з напрямів формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя є 

профілактика шкідливих звичок. Вона базується на принципах широкого вибору засобів 

пропаганди та компетентності педагогів. Такими засобами є: розповсюдження інформації 

про причини, форми і наслідки вживання наркотиків і алкоголю; формування навичок 

аналізу і критичної оцінки інформації про наркотики; впровадження установок на 

тверезість; цілеспрямована робота з групами ризику; залучення підлітків до громадського 

і спортивного життя; проведення фахівцями бесід, диспутів, лекцій; використання 

наочності; контроль за проведенням дозвілля. Виховна робота з профілактики може бути 

ефективною лише в тих формах, які цікаві та привабливі для вихованців. 

        Дитину виховує все — і речі, і явища, і люди. Виховує суспільство в цілому і кожний 

його структурний підрозділ: медичні заклади, правоохоронні органи, школа, громадські 

організаціі тощо. І всі вони у межах свого призначення шукають оптимальні шляхи і 

засоби позбавлення людського суспільства від шкідливих звичок. Медики, перш за все, 

бачать в наркоманії та алкоголізмі хворобу. Правники зіштовхуються з цією проблемою 

тоді, коли молоді люди в стані ейфорії скоюють якийсь злочин чи порушують правила 

суспільного життя. Школа веде пошук ефективних форм роботи з підлітками, 

організовуючи їхнє дозвілля та проводячи профілактичну роботу під час навчальної та 

позаурочної діяльності. Ефективність досягається, коли подібна профілактично-

роз’яснювальна робота здійснюється комплексно. 

       В цьому плані в Мукачівській спецшколі-інтернаті стала вже традицією практика 

проведення зустрічей за «круглим столом» (фото 1) за участю працівників 

правоохоронних органів, соціальних служб, Служби у справах дітей, лікарів-наркологів, 

сексопатологів, педагогів тощо. Подібна форма роботи дає можливість висвітлити 

актуальність теми різнобічно. З одного боку, учні отримують інформацію про шкідливий 

вплив алкоголю, тютюну та наркотиків на здоров’я, з іншого – дитина починає 

усвідомлювати свою відповідальність за вчинки, сприймати свої дії щодо вживання та 

розповсюдження наркотичних засобів як злочинні. Окрім того, учасники «круглих столів» 

можуть подискутувати, задати спеціалістам запитання і зразу ж отримати відповідь. Як 

правило, на подібні зустрічі запрошуються учні середньої та старшої вікової групи. 

Молодші школярі залучаються до інших форм профілактичної роботи, здебільшого 

ігрових. 

 

                                              
 
                                      Фото 2. «Круглий стіл» на тему «СНІД – чума ХХІ століття» (учасники: 

                                                    учні 5-10 кл., заст. директора з вих. роб., лікар-нарколог, юрист). 



        Формування навичок здорового способу життя розглядається в спецшколі-інтернаті 

як навчання дітей методів і технологій зміцнення та відновлення (реабілітації) здоров'я. У 

цій копіткій і щоденній праці певну роль відіграє ставлення дитини до власного здоров'я. 

Ставлення до здоров'я – це система індивідуальних потреб, інтересів і ціннісних 

орієнтацій дитини в житті, які сприяють або загрожують її здоров'ю. Розуміючи це, 

педагоги школи значну увагу приділяють формуванню в учнів позитивного ставлення до 

власного здоров'я. В основі такої роботи продумана система взаємодії з учнями: 

організація просвітницької роботи, залучення учнів до різних видів валеологічної 

діяльності, виховання природного прагнення до самовдосконалення. Реалізація 

необхідних здоров'язберігаючих, здоров'язміцнюючих технологій щодо свідомого 

ставлення до власного здоров'я базується на отриманні необхідних знань основних 

положень фізіології, психології людини, соціології та інших дисциплін та формуванні 

знань про фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров'я. 

         З метою формування позитивної особистісної спрямованості учнів, в закладі 

впродовж кількох років практикується проведення циклів бесід на морально-правову 

тематику. Вони проводяться медперсоналом, психологом школи,  вихователями та 

класними керівниками щомісяця диференційовано, з врахуванням вікових особливостей 

учнів. Тематика цих бесід охоплює досить широкий діапазон питань формування 

здорового способу життя. Наприклад: „Викрадач розуму – алкоголь", „ Біда великою 

буває", „Алкоголю та наркоманії - ні" тощо.  

        Значна роль у розвитку навичок здорового способу життя належить позаурочній 

роботі з учнями. Для активної соціалізації багатьох підлітків важливим є досягнення 

успіху та самореалізація в різних видах діяльності. Це клубні форми роботи, екскурсії, 

конкурси, ігри, діяльність громадських організацій, учнівське самоврядування тощо. 

Позаурочна діяльність сприяє виробленню життєвих навичок вихованців завдяки 

спільним діям і спостереженню за поведінкою інших. 

        Серед валеологічних справ, які організовують учні, валеологічні акції, спрямовані на 

пропаганду здорового способу життя, профілактику куріння, алкоголізму, наркоманії та 

СНІДу; тижні профілактики шкідливих звичок; конкурси плакатів; дні здоров'я; випуски 

санітарного бюлетеня та газети «Вісник школи» тощо.  

 

                   
 
                                Фото 3. Переможці шкільного конкурсу плакату «СНІДу – НІ !» 

 

        На розвиток в учнів дбайливого ставлення до свого власного життя та здоров'я, 

формування в них практичних вмінь та навиків здорового способу життя, спрямовані такі 



системні форми роботи, як операція „Чистий клас, чиста спальня", що проводиться 

щомісяця, санітарні дні, конкурси на кращу спальню та класне приміщення, чергування 

учнів по школі, їдальні, робота санпостів тощо. Окрім власне формування позитивного 

ставлення до власного здоров’я, вказані форми роботи сприяють розвитку в учнів  навиків 

самоврядування, що є важливим на шляху їх соціалізації.  

        Формуванню позитивних установок сприяють діагностичні методики (тести, анкети, 

опитувальники), ситуаційно-рольова гра, соціально-психологічний тренінг, метод аналізу 

соціальних ситуацій з морально-етичним характером. Належачи до активних форм і 

методів роботи, вони не тільки допомагають педагогам визначити ставлення учнів до 

проблеми, а й дають можливість вихованцям замислитися над своїм способом життя, 

визначити свою позицію стосовно шкідливих звичок, сприяють формуванню критичного 

мислення, ініціативи і творчості. 

         У ставленні до здоров'я існує й гендерний підхід. Аналіз ставлення дітей до власного 

здоров'я в спеціальних школах-інтернатах свідчить про те, що дівчатка більше перейма-

ються станом свого здоров'я. Хлопчики, як правило, звертають на здоров'я увагу лише 

тоді, коли воно погіршується. Ця особливість враховується і вихователями, і медичним 

персоналом закладу: робота по формуванню позитивного ставлення до свого здоров’я 

часто проводиться в одностатевих аудиторіях з врахуванням її специфіки. 

      Одним із найважливіших факторів, які сприяють виникненню у дітей та підлітків 

пристрасті до тютюнопаління, алкоголю, токсикоманії та наркоманії, є нездатність 

доцільно використати свій вільний час. Дана проблема стає особливо актуальною у 

вихідні та святкові дні, коли більшість учнів розходиться по родинам. Та ж частина учнів, 

що залишаються, здебільшого є соціальними сиротами. Вони усвідомлюють свою 

обділеність родинною турботою, не вміють самоорганізуватись до конструктивної 

діяльності в навчально-виховному закладі, відчувають себе непотрібними і глибоко 

переживають з цього приводу. На фоні такого внутрішнього дискомфорту і виникає тяга 

до шкідливих звичок, як можливості відволіктись від страждання і, водночас, зайнятись 

чимось. 

       В зв’язку з цим, в Мукачівській  спецшколі-інтернаті для сліпих дітей та дітей з 

вадами зору питанню організації дозвілля учнів приділяється особлива увага.  

 

                  
 
                                         Фото 4. Активний відпочинок з водними процедурами. 

 

        Дозвілля вихованців проходить в рамках Клубу вихідного дня (КВД). 

Використовуються різноманітні форми і методи роботи. Серед них:  



 суспільно-корисна робота (догляд за шкільним садом, квітниками, прання 

особистої білизни, прибирання території школи, класних та спальних приміщень);  

 культпоходи в кінотеатр, драмтеатр, музеї, виставки (вказані заклади культури 

знаходяться на території міста); 

 екскурсії по визначним місцям ; 

 активний відпочинок на лоні природи; 

 тематичні екскурсії; 

 спортивні змагання (міні-футбол, настільний теніс, шахи, шашки тощо); 

 різноманітні ігри (теренові, рухливі, настільні та ін.); 

 соціально-психологічні тренінги (зокрема, комунікативні тренінги); 

 розважальні заходи (дискотека, ігри-шоу «Поле чудес», «Що? Де? Коли?», 

вікторини. 

         Особливе місце в роботі КВД відводиться іграм. Вони дають можливість розвивати 

пізнавальні здібності, мислення, просторову уяву, фантазію, пам'ять, увагу дітей, 

допомагають дитині оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати, 

проявляти кмітливість і винахідливість. «Розвиваючі ігри» створюють умови для кращого 

пізнання дітьми себе і людей, взаємодії людини з навколишнім світом, усвідомлення 

зв'язків з природою, сім'єю, родичами, визначення поведінки в життєвих ситуаціях. 

Правильно підібрані й добре організовані ігри, логічні задачі та вправи сприяють 

усебічному, гармонійному розвитку школярів, допомагають виробити необхідні в житті та 

навчанні корисні навички і вміння, відволікають увагу дитини від власних внутрішніх 

проблем, нівелюють бажання захоплюватись шкідливими звичками.  

       Серед різноманітних ігор особливе місце займають рухливі ігри. Для цього в закладі 

створені відповідні умови: є спортивний зал, пристосований до занять для дітей з вадами 

зору; волейбольний майданчик; спортивне поле для міні-футболу; смуга перепон тощо. 

 

 

                       
 
                                                           Фото 5. Вчимося «чужим» іграм. 

 

       Крім традиційних спортивних ігор – футболу, волейболу, піонерболу, баскетболу, гол-

болу та інших, вихованці з задоволенням опановують нові, незвичні для нас, наприклад, 

бейсбол, грають в теренові ігри тощо. Спортивний азарт, що з’являється під час гри, з 

одного боку, сприяє фізичному розвитку учнів, а з іншого – викликаючи у дітей почуття 

задоволеності своїми власними діями та досягненнями, відволікає їхню увагу від спроб 



вдатися до шкідливих звичок, формує в них позитивну мотивацію до здорового способу 

життя. 

           Значна частина вільного часу дитини зайнята гуртковою роботою. В спецшколі-

інтернаті діють кілька гуртків та спортивних секцій: художньої самодіяльності; 

вокального мистецтва; розмовного жанру; кераміки; фітодизайну; краєзнавчо-

туристичний; секція л/атлетики; секція гол-болу. 

 

                           
 

                                                                       Фото 6. Біля центру Європи. 

 

       В процесі гурткової роботи учні мають можливість фізично розвиватися та 

загартовуватися,  задовольняти свої пізнавальні інтереси, амбіції, розвивати таланти та 

здібності, вміння і навички. Це сприяє становленню особистості учня та його 

самореалізації.  

 

 

                 
  
                                                        Фото 7. Ми на «вершині» України – горі Говерла.  

 



    Традиційно двічі-тричі на рік юні туристи спецшколи-інтернату приймають участь в 

спортивно-туристичних змаганнях, що влаштовуються управлінням освіти і науки для 

шкіл відповідного підпорядкування.  

 

                 
        
      Фото 8. Команда учнів Мукачівської спецшколи-інтернату на спортивно-туристичних змаганнях. 

 

 

               
 
                                                              Фото 9. Стомились – але перемогли. 

 

        Формування позитивної мотивації в учнів на здоровий спосіб життя здійснюється і в 

рамках літнього оздоровлення. Щороку на базі Мукачівської спецшколи-інтернату діє 

літній табір відпочинку «Сонечко», в якому вихованці закладу оздоровлюються за 

рахунок державних коштів.  

 



               
       
                                                          Фото 10. Табір відпочинку  «Сонечко». 

 

  В таборі працюють гуртки, спортивні секції, організовуються загальнотаборові заходи, 

розваги, дійства. Діти разом з вихователями живуть в наметах, які розбиваються в 

шкільному саду, здійснюють щоденну ранкову гімнастику на подвір’ї, вмиваються 

холодною водою, пробують самотужки готувати їжу на ватрі. Все це сприяє 

загартовуванню учнів, їх фізичному розвитку, формуванню свідомого позитивного 

ставлення до свого власного здоров’я. 

 

 

            
 
                                                Фото 11. Ранкова лінійка в таборі. 

 

 



         
 
                                                                  Фото 12. Таборова ватра. 

 

         Спецшкола підтримує тісні контакти з громадською організацією «Товариство 

«Приятелі дітей», заснованою українською діаспорою США та Канади. Щоліта 

«Товариство» запрошує  певну кількість учнів закладу в табір відпочинку на базі 

спортивного комплексу смт. Ворохта, що на Іванофранківщині. Це створює можливість 

учням збагатити свій соціальний досвід, розширити дружні контакти, глибше 

ознайомитись з традиціями і звичаями свого народу, загартувати себе. 

         Проблеми формування в учнів здорового способу життя повинні розглядатися на 

педагогічних радах, педагогічних семінарах, педчитаннях. Їх мета — зробити всіх членів 

педагогічного колективу учасниками процесу створення єдиного загальношкільного 

середовища, спрямованого на формування умінь і навичок здорового способу життя. 

Прикладом може бути педагогічна рада на тему «Виховання у дітей навичок здорового 

способу життя» та педчитання на тему «Взаємодія сім’ї та школи у формуванні здорового 

способу життя дітей». В процесі їх вчителі обмінюються інформацією і думками, спільно 

знаходять можливі напрями ведення просвітницької і профілактичної роботи серед учнів 

різного віку, разом із медичними працівниками, шкільними психологами обговорюють 

результати медогляду та моніторингу стану здоров'я школярів, оволодівають прийомами 

психологічних спостережень за поведінкою учнів, знаходять шляхи і методи подолання 

небажаних проявів та відхилень.  

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Просвітницька  робота  з  батьками   учнів 

спеціальної  школи-інтернату  для  дітей  з  вадами зору 

 
         Виховання та соціальна адаптація дітей з вадами розвитку — головні проблеми 

дефектології. Формування особистості аномальної дитини має довготривалий характер, 

відрізняється особливою складністю, залежить від багатьох факторів, відбувається в 

тісному контакті сім'ї та школи. Необхідними рисами процесу виховання у спеціальній 

школі мають бути: 

 дотримання вимог охоронного режиму; 

 стимулювання компенсаторних можливостей; 

 орієнтування на позитивні якості; 

 урахування індивідуальних та вікових особливостей; 

 делікатне, тактовне ставлення до психічних та фізичних вад дитини. 

Набуття навичок самостійності, самообслуговування, праці, культури поведінки, вміння 

жити та працювати в колективі, суспільстві, оптимізму та впевненості в собі, здатності 

переборювати труднощі, критично оцінювати власні дії та вчинки, звички до здорового 

способу життя сприяє кращій соціалізації учня спеціальної школи, готує до активної 

суспільно корисної діяльності, допомагає формуванню громадянських якостей. Вчасно 

розпочате і кваліфіковане виховання сприяє виробленню позитивних якостей, рис, 

характеру, створює оптимістичний прогноз адаптації в суспільному середовищі. 

        Проте в деяких випадках аномальні підлітки стають на шлях правопорушень, 

починають вживати алкогольні та наркотичні речовини. Причини цих негараздів різні 

(вони проаналізовані в попередніх розділах). Допомогти знайти вихід з психотравмуючої 

ситуації, надати психолого-педагогічну допомогу, прищепити навички позитивного 

спілкування з оточуючими, зорієнтувати в житті, застерегти дитину від вживання 

шкідливих речовин, залучити до здорового способу життя, привчити жити цікаво та 

змістовно прагне більшість дорослих, від яких залежить майбутнє аномального учня. На 

жаль, батьки не завжди в змозі вчасно помітити схильність дитини до шкідливих звичок, 

залучити її до корисної діяльності, виявити трудові можливості та нахили, допомогти 

включенню у соціальне середовище. Опанування соціально-позитивних моделей 

поведінки, і без того ускладнене захворюванням, ще більше погіршується внаслідок 

однобічних позитивних дій педагогів спеціальних шкіл і не завжди активної допомоги 

батьків аномальних дітей. І в більшості випадків справа не в тому, що вони не прагнуть 

якнайуспішнішої гармонізації життя своєї дитини. Для багатьох сімей зорова депривація  

дитини є великою драмою, яка змінює мікроклімат родини, ставлення до життя, характер, 

психологію. Деякі сім'ї гідно виходять із такої ситуації, з великим ентузіазмом активно 

стимулюють дітей до навчання, залучають до спорту, мистецтва, читання художньої 

літератури, привчають до праці, виховують характер та вміння боротися з труднощами, 

самостійність, оптимізм.  

        Однак, досвід роботи педколективу Мукачівської спецшколи-інтернату для сліпих 

дітей та дітей зі зниженим зором з батьками своїх вихованців свідчить, що більшість сімей 

не в змозі самостійно опанувати методику соціальної реабілітації, практично сприяти 

формуванню здорового способу життя та профілактиці шкідливих звичок, бо не мають 

потрібної освіти, не володіють методами корекції та адаптації, не завжди знають 

особливості розвитку та психіки аномальної дитини. 

       У сім'ях, де виховуються діти з вадами зору, досить часто можна спостерігати ви-

ховання за типом домінуючої гіперпротекції, коли батьки, поруч з підвищеною увагою до 

дитини, забороняють будь-які вияви самостійності, надмірно контролюють поведінку та 

вчинки, обирають, з ким дружити, сидіти за партою, нав'язують свої погляди, інтереси, 

норми поведінки, проведення дозвілля. Емоційні стосунки в таких сім'ях стримані, адже 

батьки, внаслідок авторитарного стилю спілкування не створюють умов для побудови 



атмосфери дружби та тепла. Зазвичай у таких родинах не сформовані традиції колектив-

ного змістовного та цікавого проведення дозвілля. Наслідком виховання в подібних сім'ях 

є те, що дитина часто стає некерованою, схильною до афективної та психопатоподібної 

поведінки, виходить з-під контролю, не слухається, шукає і знаходить приводи для ство-

рення конфліктів;  в інших випадках — призвичаюється бути пасивною, несамостійною, 

безпомічною, безвідповідальною, схильною до неврозів та депресій. Обидва типи схильні 

до адиктивної поведінки, а за певних обставин можуть стати потенційними членами асо-

ціальних угруповань. 

        За умов потураючої гіперпротекції, підвищена увага до дитини поєднується з 

тісним емоційним контактом та цілковитим прийняттям, а близькі не тільки надто 

піклуються, а ще й намагаються створити атмосферу барокамери — огороджують від усіх 

труднощів та проблем, дитина завжди знаходиться в центрі уваги, нею втішаються, 

балують, хвалять її. Батьки намагаються не помічати недоліків та поганих звичок, 

сприяють формуванню егоцентризму, завищеної самооцінки дитини. Вони схильні в 

усьому звинувачувати будь-кого, тільки не дитину, а вона ж, зіткнувшись із труднощами, 

не вміє знаходити вихід, сприймає негативну ситуацію як кризову, що також може 

сприяти бажанню швидко і без зусиль знайти вихід, змінивши свій психічний стан. У 

подібних сім'ях дитину не привчають до здорового способу життя, не сприяють 

загартовуванню, не залучають до фізичних навантажень, будь-яких видів праці, не вчать 

долати труднощі, виховувати силу волі, характер. 

        Низький рівень уваги, коли батьки з різних причин майже не цікавляться справами та 

переживаннями аномального підлітка, коли в сім'ї існують формальні правила та норми 

поведінки, заборони, вимоги до дитини, але контроль за їх виконанням не здійснюється, 

— це виховання за типом гіпопротекції. У деяких випадках, коли батьки не приділяють 

дитині уваги з достатньо об'єктивних причин, але все ж таки люблять і небайдужі до неї, а 

серед членів сім'ї встановлено емоційний контакт і стосунки досить теплі, то дитина росте 

в умовах потураючої гіпопротекції. Результатом такого виховання може стати 

схильність до адиктивної поведінки, адже хворий підліток привчається ні перед ким не 

відповідати за свої вчинки, він не планує свої дії, а робить тільки те, що хоче. 

        Спостереження за неблагополучними сім'ями, де виховання відбувається за типом 

гіпопротекції у поєднанні з емоційною холодністю, дають підстави зробити висновок, що 

таке виховання особливо небезпечне для розвитку особистості дитини з вадами зору. Ди-

тина переживає, емоційно виснажується, страждає, поступово в неї формується комплекс 

неповноцінності. Водночас підліток засвоює негативний тип взаємин у сім'ї, переносить 

його в інші сфери своєї життєдіяльності. Не вміючи подолати життєві негаразди, він стає 

жорстоким до оточуючих, вирішує всі проблеми з позиції сили, а для поліпшення 

емоційного стану врешті-решт вдається до вживання алкоголю чи наркотиків. 

        Такий стан справ особливо актуалізовує необхідність здійснення просвітницької 

роботи з батьками аномальної дитини з боку педагогічного колективу в питаннях 

виховання неповнолітніх взагалі і формування здорового способу життя, зокрема. Мета 

співпраці педагога з родиною в цьому випадку — об'єднання зусиль для попередження 

куріння, вживання алкогольних напоїв та наркотичних речовин, взаємодопомога в системі 

«батьки — педагоги», залучення сімей до активнішого пізнання своїх дітей, організація 

змістовного дозвілля, надання допомоги у вихованні педагогічно неспроможним сім'ям. 

       Однак,  залучення до активної співпраці батьківського колективу, є дуже складною 

ділянкою роботи педагога і школи в цілому. Досить часто батьки аномальних учнів, тим 

більше схильних до шкідливих звичок, уникають контактів і педагогу важко позитивно 

впливати, проводити серед них активну просвітницьку роботу. В особливо складних 

випадках на створення атмосфери співпраці з батьками ідуть місяці, роки; не завжди така 

робота врешті-решт дає плоди, навіть за умови докладання вчителем великих зусиль та 

майстерності. 



       Організація попереджувальної роботи з родинами потребує від учителя особливих 

якостей, як професійних, так і загальнолюдських. Тому педагогічний такт, майстерність, 

володіння необхідним обсягом інформації про шкідливі звички, знання особливостей і 

схильності контингенту учнів спеціальної школи до тютюнопаління, вживання алкоголю 

чи  наркотиків та методів профілактики адиктивної поведінки мають поєднуватися з 

комунікативними здібностями, моральними якостями, високим рівнем авторитетності, 

коректністю, ентузіазмом, добротою, наполегливістю, індивідуальним підходом тощо.  

         Зважаючи на різноманітність родин і типів виховання в них, в Мукачівській 

спецшколі-інтернаті, де навчаються діти з вадами зору з різних регіонів Закарпатської 

області, практикуються наступні форми просвітницької роботи з батьками щодо питань 

формування здорового способу життя дітей: 

 лекції і бесіди психолога, медиків, педагогів, спортсменів та інших фахівців про 

фізичне і психологічне здоров'я, раціональне харчування, загартування організму, 

про шкідливі звички тощо з метою оволодіння батьками культурою здорового 

способу життя; 

 тематичні загальношкільні та класні   батьківські збори, конференції на теми: 

«Розвиток співпраці вчителів і сім'ї», «Єдність вимог до дітей, погодженість дій і 

впливів сім'ї і школи» тощо; 

 групові та індивідуальні консультації щодо проблеми сімейних стосунків (з 

психологом, класним керівником, шкільним лікарем) з метою інформування про 

вікові особливості підлітків, створення в сім'ї атмосфери довіри і любові, 

необхідність для дитини відчуття захищеності і безпеки в сім'ї, необхідність 

емоційної підтримки дитини у будь-якій ситуації; 

 психолого-педагогічне супроводжування неблагополучних сімей;                                   

 залучення батьків до безпосередньої роботи в межах закладу по формуванню 

позитивної мотивації в учнів до здорового способу життя (спортивні свята, 

конкурси за участю батьків, педагогів і дітей); 

 відвідування сімей вдома; 

 надання психологічної, юридичної, медичної допомоги; 

 ознайомлення батьків із результатами поглибленого медичного огляду,  

показниками психофізичного розвитку   і рухової підготовки, результатами 

психодіагностики тощо.  

         В зв’язку з тим, що велика кількість сімей проживають в географічно досить 

віддалених районах області, а це ускладнює часті групові зібрання батьків, в закладі 

переважають індивідуальні форми роботи з батьками. Серед них: індивідуальні бесіди, 

консультації, телефонне спілкування, заочний всеобуч батьків. До основних тем, які 

підлягають висвітленню перед батьками, належать: 

 причини звернення підлітків до шкідливих звичок; 

 алкоголізм та наркоманія як захворювання: клінічна картина; 

 сутність психологічної готовності підлітка до вживання психотропних речовин; 

 роль сім'ї у житті підлітка, фактори сімейного виховання у профілактиці 

тютюнокуріння, алкоголізму і наркоманії; 

 психічні та фізичні особливості аномальних учнів у підлітковому віці; 

 обґрунтована оцінка та передбачення ситуації в певному класі (без розголошення 

перед загалом батьків прізвищ схильних до адиктивної поведінки учнів); 

 тютюн, алкоголь та наркотики: основні види, шляхи розповсюдження, ознаки 

вживання, механізм дії на організм, небезпека для життя та здоров'я; 

 формування здорового способу життя як протидія вживанню шкідливих речовин; 

 розроблення та обговорення з батьками програми антиалкогольних, анти-

наркотичних та оздоровлювальних заходів, методів, форм та прийомів роботи, 

засобів їх реалізації; 



 формування чітких життєвих орієнтирів як запорука негативного ставлення до пси-

хотропних речовин; 

 вплив соціального середовища на характер аномального підлітка. 

         Ближче познайомитися з родинами, де виховуються учні спецшколи-інтернату, 

оцінити характер взаємин у них, виявити рівень організації здорового способу життя 

допомагає домашнє відвідування. Воно має на меті попередньо ознайомити класного 

керівника або вихователя зі складом сім'ї, зібрати відомості про кількість дітей, 

спеціальність батьків та місце роботи, матеріальні та побутові умови життя. Під час пер-

шої бесіди з батьками вчителеві варто дізнатися, скільки часу вони проводять разом з 

дитиною, чи є в сім'ї спільні інтереси, традиції, як задовольняється пізнавальна та рухова 

активність дитини, чи має родина телевізор, магнітофон, комп'ютер, власну бібліотеку, 

музичні інструменти. Досвідчені педагоги вже після першого знайомства можуть зробити 

висновки про сімейний мікроклімат, пробують спрогнозувати ситуацію подальших 

взаємин з батьками підлітка. 

         Традиційною формою роботи з колективом батьків залишаються батьківські збори. В 

Мукачівській спецшколі-інтернаті для дітей з вадами зору вони проводяться 3-4 рази 

впродовж навчального року. Якщо такі збори добре продумані, вони допомагають краще 

організувати сімейне виховання, змістовно та корисно провести дозвілля дітей. Важливою 

складовою таких зборів є заняття з педагогічної освіти батьків, у тому числі й з пре-

вентивної тематики. Батьки мають дізнатись, що «групу ризику» складають, в першу 

чергу, підлітки: 

 з ускладненою алкоголем, наркотиками та психічними захворюваннями гене-

тичною спадковістю; 

 з відхиленнями в поведінці, характері, розумовому розвиткові; 

 після перенесених травм, нейроінфекцій; 

 схильні до навіювання, несамостійні, з відсутнім інтересом до життя; 

 педагогічно занедбані. 

        Спілкуючись з батьками підлітків, класний керівник та вихователь прагнуть 

забезпечити підтримку у превентивному вихованні взагалі та в попередженні схильності 

аномальних учнів до шкідливих звичок зокрема. Для того, щоб не допустити 

перетворення викликаних хворобою відхилень в поведінці у стійкі вади фізичного, пси-

хічного, соціального і духовного розвитку дітей, спілкування має бути систематичним. 

Також важливо враховувати кожну конкретну ситуацію, культурний та освітній рівень 

родин, специфічні риси характеру; не залякувати батьків, а намагатися вчасно допомогти, 

надати повну інформацію. Не слід обмежуватися лише викладенням теоретичного мате-

ріалу, доповіддю або лекцією. Доречним та цілком зрозумілим буде залучення батьків до 

дискусії, обміну досвідом виховання, щоб вони виступали не як пасивні слухачі, а брали 

активну участь в обговоренні. 

          Батькам також можна запропонувати такі форми співпраці зі школою, як участь у 

диспутах, конференціях з досвіду роботи, вечорах запитань і відповідей, практичних 

семінарах, виступи з лекціями перед іншими батьками, організація спортивних змагань, 

свят, олімпіад і конкурсів, керівництво секціями і гуртками, проведення екскурсій та 

походів вихідного дня тощо. Все це допомагає батькам визначити своє ставлення до 

здоров'я членів своєї сім'ї і власного здоров'я, сформувати позитивну орієнтацію на 

зміцнення та збереження здоров'я, створити у сім'ї позитивний мікроклімат, який цьому 

сприятиме.  

 

   

 

 



5.   Особливості методики викладання окремих розділів 

предмету   «Основи здоров’я» 
     

         Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді 

здійснюється шляхом розробки та впровадження навчальних програм з «Основ здоров'я» 

та формування здорового  способу життя у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-

технічних, позашкільних, вищих навчальних закладах незалежно від форм власності і 

відомчого підпорядкування; забезпечення реалізації цих програм за допомогою 

високоякісних підручників, посібників, технічних засобів навчання й наочного 

дидактичного матеріалу, а також варіативних програм, орієнтованих на формування 

здорового способу життя для різних типів навчальних закладів.  

          В Мукачівській спецшколі-інтернаті, яка є державним загальноосвітнім навчальним 

закладом, організоване навчання учнів здоровому способу життя відбувається в рамках 

шкільних дисциплін «Основи здоров'я» для школярів 1-6 класів по одній годині на 

тиждень та «Основи безпеки життєдіяльності» (ОБЖ) для 7-10 класів по 0,5 год. на 

тиждень. Обидві дисципліни спрямовані на інтеграцію широкого кола питань щодо 

моделей формування здорового способу життя, профілактики ВІЛ/СНІДу, сексуальної 

поведінки, вживання алкоголю, наркотиків тощо. 

          Програми цих дисциплін помітно відрізняються не тільки обсягом, а й змістом. Так, 

курс „Основи безпеки життєдіяльності" викладається в ракурсі „безпека - небезпека для 

дитини" і передбачає: 

 навчання учнів бачити цілісну картину небезпек, пов'язаних з навколишнім 

середовищем, та аналізувати їх; 

 формування в школярів необхідних складових індивідуальної захищеності людини, 

а саме: психологічної готовності адекватно діяти у разі наближення небезпек, 

набуття учнями умінь і навичок свідомого прийняття рішень; 

 розвиток в дітей усвідомлення своїх прав та обов'язків щодо власного здоров'я, 

здоров'я оточуючих, наданні домедичної допомоги. 

          Зміст предмету „Основи здоров'я" розгорнуто відповідно до Концепції формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей та молоді. Ним передбачається: 

 формування в учнів свідомого ставлення до свого життя і здоров'я; 

 оволодіння основами здорового способу життя, життєвими навичками безпечної 

для життя і здоров'я поведінки; 

 формування вмінь і навичок приймати самостійне рішення. 

        Якщо навчальний матеріал з ОБЖ в підручниках викладено в більш категоричній 

формі, наприклад, так - можна робити, а так - ні, бо це небезпечно, тобто, вибір дії чи 

поведінки дитини вже закладений, то в рамках предмету „Основи здоров'я" акцент 

ставиться на розвиток вмінь і навиків учня самостійно мислити, аналізувати ту чи іншу 

ситуацію і робити правильний вибір. А навчальний матеріал подається детально і в такому 

аспекті та об'ємі, щоб переконати учня і спонукати його до правильного вибору і 

прийняття рішення.  

        При вивченні  предмету "Основи здоров'я" проблемі прийняття рішення  надається 

великого значення. І це зрозуміло, оскільки людина, яка може прийняти обґрунтоване 

зважене рішення, вміє розрізняти позитивні і негативні чинники, що впливають на її 

здоров'я, і зробити власний вибір щодо його покращання і збереження. Тому всі теми 

навчального курсу з "Основ здоров'я" орієнтовані на вироблення в учнів навичок 

прийняття добре продуманого, обґрунтованого рішення в різних життєвих ситуаціях та 

його реалізації.  

       Прийняття рішення є частиною щоденного життя кожного учня, кожної людини. 

Однак, приймаючи різні рішення, і дорослі, а, тим паче, діти, часто відкладають їхнє 

втілення або ніколи їх не реалізовують. Зважаючи на цю обставину, в закладі особлива 



увага звертається на виробленню в учнів алгоритму прийняття і виконання рішення. Ці 

вміння стануть в нагоді кожному впродовж усього життя.  

       Алгоритм прийняття рішення умовно можна розділити на три етапи, на кожному з 

яких передбачається здійснення певних завдань, що сприяють успішній реалізації 

прийнятого рішення. 

      Перший етап. На цьому рівні алгоритму прийняття рішення учні під керівництвом 

учителя або самостійно поглиблюють знання, отримані раніше, і вчаться збирати й 

оцінювати додаткову інформацію. Як правило, вони роблять це щодня, набуваючи 

життєвого досвіду. Розширення бази знань сприятиме формуванню поведінки, яка 

покращує здоров'я. 

      Другий етап. Намагаючись навчити дітей робити зважене рішення, вчитель звертає 

увагу учнів на соціальні реалії, які сприяють або заважають їм застосовувати в житті 

знання про здоров'я, одержані в школі. Учні повинні бути спроможними визначити свій 

вибір та проаналізувати коротко- та довготривалі наслідки й альтернативи. Прийняття 

рішень має враховувати соціальну взаємодію з сім'єю, ровесниками та громадою. Учні 

вчаться визначати джерела підтримки, до яких вони можуть звернутися, щоб зменшити 

негативний вплив довкілля. Вони також вчаться використовувати сприятливі впливи, 

наприклад, власні принципи, погляди та вірування, що сприяють зміцненню їхнього 

здоров'я впродовж усього життя. 

     Третій етап. Увага фокусується на реалізації плану дій, що дає учням можливість 

застосувати отримані знання і вміння на практиці, в реальному житті. Учні навчаються 

використовувати різноманітні підходи до оцінювання свого розвитку, успіхів і перегляду 

власного плану дій. 

     Під час оцінювання своїх результатів і коригування плану дій, учні приходять до 

розуміння, що процес прийняття рішень, як правило, циклічний. Разом з тим, інколи він 

потребує повернення на попередні етапи, щоб переглянути, чи немає потреби 

удосконалити план дій. 

      Прикладом навчання учнів алгоритму прийняття обгрунтованого рішення може 

слугувати практична робота з „Основ здоров’я” в 6 класі на тему „Визначення 

калорійності щоденного харчування”.  

      Практичному заняттю передує підготовча робота. Учні під керівництвом вчителя, а 

також самостійно засвоюють знання з питань, які стосуються енергетичного забезпечення 

фізіологічних процесів людського організму, збалансованого харчування, особливостей 

харчування при різних видах діяльності, симптоматики недостатнього харчування чи 

переїдання, знайомляться із завданнями майбутнього заняття. Це і є перший етап 

алгоритму. 

     На другому етапі, який є власне практичною роботою (для зручності та більшої 

наглядності вона проводиться в шкільній їдальні), учні, виходячи із власних 

антропометричних даних, розраховують необхідний індивідуальний рівень калорійності 

щоденного харчування при різних видах діяльності (звичайна діяльність та інтенсивне 

фізичне навантаження). Наступне завдання практичної роботи – за даними меню шкільної 

їдальні розрахувати калорійність харчування в спецшколі-інтернаті на поточний день та 

обчислити середній рівень калорійності щоденного харчування в шкільній їдальні за 

даними останніх 10 днів. Далі учні порівнюють свій власний необхідний для різних видів 

діяльності рівень калорійності щоденного харчування із середнім по школі і роблять 

висновки щодо правильності особистого харчування (деякі школярі в силу тих чи інших 

причин не з’їдають повністю денну норму їжі в їдальні). Після цього всього – прийняття 

індивідуального обгрунтованого рішення (записується в зошит для практичних робіт): що 

потрібно робити, щоб калорійність харчування відповідала потребам власного організму. 

      Третій етап алгоритму – самоконтроль за виконанням прийнятого плану дій щодо 

харчування в шкільній їдальні та щотижневий усний звіт вихователю  про хід реалізації  

 



                    
 
                Фото 13. Практична робота в 6 класі: «Визначення калорійності щоденного харчування» 

 

прийнятого рішення (в обов’язки вихователя входить здійснення систематичного  

контролю за харчуванням вихованців). 

      Таким чином оволодіння учнями навичками прийняття рішення дозволяє їм брати на 

себе відповідальність за власне здоров'я та здоров'я інших.  

      Навчальний процес в Мукачівській спеціальній школі-інтернаті, на відміну від 

масових загальноосвітніх закладів, має свої особливості, що вносить певні корективи при 

викладанні будь-яких предметів, в т.ч. і „Основ здоров’я”.  

       Навчання учнів з вадами зору базується на розвитку компенсаторних процесів та 

корекції відхилень в розвитку, формуванні соціальних мотивів діяльності, 

безпосередньому ознайомленні з предметами оточуючої дійсності із застосуванням 

спеціальних підручників, оптичних та технічних пристроїв. В школах для учнів зі 

зниженим зором особливу значимість мають наглядні методи навчання. При цьому, 

наглядні посібники (картинки, малюнки, графіки тощо) мають строго відповідати 

встановленим гігієнічним та офтальмологічним вимогам. Можна користуватися і 

наглядними засобами, які застосовуються в масових загальноосвітніх школах, однак 

методика роботи з ними повинна бути іншою. Наприклад, демонструвати їх потрібно не 

всім учням відразу, а кожному окремо. Тому рекомендується користуватися роздатковим 

матеріалом, забезпечивши ним всіх учнів.  

    В зв’язку зі специфікою зорового сприйняття, звичайні класні дошки в спеціальній 

школі використовуються в процесі уроку значно рідше, ніж в масовій. Більшість 

слабозорих не завжди можуть розрізнити написане на дошці зі свого робочого місця. Тому 

їм дозволяється під час уроку підходити до дошки. Зручніше користуватись на уроках 

пересувними магнітними дошками, до яких легко прикріплюється наглядний  матеріал. 

      Досить часто в спецшколі-інтернаті при викладанні „Основ здоров’я” 

використовується інтерактивна дошка, яка надає можливість безпосередньо в процесі 

уроку змінювати розмір зображуваного матеріалу чи шрифту  відповідно до особливостей 

зорової функції того чи іншого учня, виділяти окремі фрагменти, змінювати фон, на якому 

демонструються необхідні об’єкти. Наявність сучасних технічних засобів навчання 

створює можливість застосовувати нові форми проведення навчальних занять. Прикладом 

може слугувати урок-презентація, який проводиться за допомогою комп’ютерної 

програми Microsoft Power Point. Дану програму можна застосовувати при викладанні 

будь-якої теми і незалежно від типу уроку. Закладені в ній можливості (динамічні, 

візуальні, аудіальні та інші ефекти) особливо цінні при роботі з учнями, які мають вади 



зору. При вмілому використанні програми Microsoft Power Point можна в потрібний 

момент зосередити увагу школярів на об’єкті, який наразі вивчається, здійснити повторну 

демонстрацію чи провести її в іншому ракурсі, озвучити фізкультхвилинку, яка для даного 

контингенту учнів є обов’язковою, тощо. Все це значно сприяє процесу засвоєння 

навчального матеріалу учнями, полегшує роботу вчителя, але, водночас, вимагає від 

педагога великої підготовчої роботи, належного володіння сучасною оргтехнікою. 

      При викладанні окремих розділів програми з „Основ здоров’я”, як то „Фізична 

складова здоров’я”,   „Соціальна складова здоров’я”   та  інших,  в  закладі   практикується 

        

                      
 
            Фото 14. Вивчення теми „Особиста гігієна підлітка в 6 класі за участю лікаря-офтальмолога 

 

 запрошувати на урок вузьких фахівців чи людей, безпосередньо зайнятих тим предметом, 

що наразі вивчається учнями. Серед запрошених – лікарі, спортсмени, вчитель 

фізкультури, інструктор з ЛФК, шкільний кастелян, шеф-кухар, працівник ДАІ тощо.  

 

                          
 
           Фото 15. Практична робота в 5 клас на тему „Виконання вправ для профілактики порушень  

                       постави”  проходить в кабінеті ЛФК під керівництвом інструктора.      

 



 

       Заняття в такому випадку проводяться або в класному приміщенні із запрошеними 

спеціалістями, або в кабінеті лікаря, в їдальні чи в кабінеті ЛФК. Засвоєння матеріалу 

учнями на подібних уроках проходить краще. Спрацювує ефект новизни: незвична форма 

роботи, нове оточення, сторонні особи, цікава інформація – все це сконцентровує увагу 

учнів на темі розмови, активізує процеси пам’яті, розвиває мислення. 

         Слід зауважити, що навчання учнів здоровому способу життя на уроках з «Основ 

здоров’я» чи ОБЖ повинно бути системним і повинно сприяти гармонійному розвитку 

психофізичних здібностей учнів. Воно не зводиться до періодичного спрямування на 

освідомлення здорового способу життя як цінності шкільного колективу. Така робота 

передбачає:  

 вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробки методів 

оцінювання здоров'я індивіда; 

 формування свідомості і культури здорового способу життя; 

 розробку методик навчання молоді здоровому способу життя . 

 впровадження соціальних програм культивування здорового способу життя і 

збереження здоров'я; 

 розробку і упровадження моніторингу здорового способу життя молоді.  

        Отже, успішне вирішення завдань формування в учнів культури здорового способу 

життя на уроках з „Основ здоров’я” залежить як від насиченості освітнього середовища 

інформацією (знання про здоров'я людини), так і від кваліфікованої  роботи педагогів, 

спрямованої на розвиток пізнавальної активності дітей і підлітків та формування їх потреб 

і вмінь у збереженні і розвитку здоров'я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. Практичні матеріали для роботи з формування 

здорового способу життя учнів 
 

Асамблея Здорового Способу Життя 

 

  

       Всеукраїнська громадська організація (ВГО) 

«Асамблея Здорового Способу Життя» була 

заснована наприкінці 2007 року з ініціативи 

громадських діячів, благодійних фондів і 

громадських представників бізнес-структур, 

стурбованих станом здоров'я нації. Створення 

Асамблеї підтримали фахівці різних галузей знання, 

пов'язаних з охороною здоров'я населення й 

розвитком спорту на Україні. Сьогодні регіональні 

відділення Асамблеї працюють у чотирнадцятьох 

регіонах України. 

Основною метою Асамблеї є поліпшення й зміцнення фізичного й духовно-

морального здоров'я українців, підвищення якості їхнього життя, поширення культури 

здорового способу життя на Україні через об'єднані зусилля громадських організацій, 

держави, органів місцевого самоврядування, бізнесу-сектору й громадськості. 

Сьогодні проблема збереження й зміцнення здоров'я українців стала одним із 

пріоритетів як державної соціальної стратегії так суспільства в цілому. Але неможливо 

розв'язати проблему тільки силами однієї сторони: держави або суспільства. Необхідна 

зацікавлена участь і взаємодія в цій справі держави, громадських організацій, бізнес-

сектора, усього цивільного суспільства й кожного з нас. Особливо важлива участь 

громадських організацій, здатних об'єднати всі прошарки суспільства щодо вирішення 

завдань поширення досвіду здорового й активного способу життя, розвитку масових видів 

спорту, зміцнення родини, створення умов для духовного й фізичного розвитку 

особистості, відродження національних культурних традицій. 

 За задумом організаторів, Асамблея Здорового Способу Життя повинна стати 

сполучною ланкою між громадськістю, яка зацікавлена в поліпшенні здоров'я населення 

України, і органами державної влади всіх рівнів у вирішенні завдань формування 

здорового способу життя й культури здоров'я українського населення.  

Програма організації визначила участь Асамблеї в розвитку національної охорони 

здоров'я, фізкультурно-спортивного руху, в облаштованості й охороні навколишнього 

середовища, у популяризації й поширенні здорового способу життя, у вихованні 

підростаючого покоління в дусі патріотизму, безкорисливого прагнення до корисної й 

творчої діяльності.  

Ідеологія Асамблеї Здорового Способу Життя: 

 Здоров'я українських націй є суспільною цінністю, пріоритетом державної 

політики, основою національного багатства й національної безпеки України, 

відображає процвітання й перспективи розвитку нації; 

 Здоров'я - це не просто відсутність хвороб, а стан фізичного, морального, 

психічного й соціального благополуччя, що включає такі форми поведінки й 

способу життя людей, які дозволяють поліпшити якість і тривалість нашого 

життя; 

 Забезпечення міжгалузевого багаторівневого підходу в питаннях підвищення 

якості життя, поліпшення умов праці, відпочинку й побуту населення, 

формування здорового способу життя є необхідною умовою для вирішення 

завдання по всебічному оздоровленню націй; 



 Проблема збереження здоров'я працездатного населення й проблема 

формування культури здоров'я підростаючого покоління - одні із самих 

актуальних проблем в Україні на сьогоднішній день. Вони носять стратегічний 

характер, оскільки зниження фізичного потенціалу нації грозить підривом 

базового трудового ресурсу економічного розвитку країни; 

 Здоров'я - це область взаємних інтересів і взаємної відповідальності держави, 

суспільства й людину. При цьому, якщо людина не готова до відповідальності 

за своє здоров'я, безглуздо призивати до відповідальності державу й 

суспільство. Наше головне завдання - розмежувати ці сфери й пояснити людям 

міру відповідальності кожного суб'єкта взаємодії; 

Пріоритетним завданням Асамблеї на даний момент є в максимально короткий термін 

змінити ситуацію, знайти нові форми пропаганди й впровадження цінностей здорового 

способу життя, культури здоров'я, вироблення нової системи соціокультурних цінностей, 

у якій здоров'я буде одним з основних особистісних пріоритетів. 

                                                                          …   

                                                               

Визначення поняття «здоров'я» за різними авторами 

 

Автор 

 

Визначення 

 Арістотель 

 

Здоров'я   людини   — щастя.   Найбільше   щастя   полягає  у   

пречудовій      мудрості. Людське щастя розкривається у 

розсудливості та цнотливості. Насолода людини — у діяльності, а 

фізичний стан має поєднуватися з душевною активністю. 

Гален  

 

Здоров'я — це рівновага та гармонія чотирьох соків, споріднених 

частин, органів, нарешті, сил, що керують усім організмом. 

Гален Здоров'я — це стан, ...в якому ми не відчуваємо болю і який не 

заважає виконувати функції нашого щоденного життя: брати 

участь у керівництві, митися, пити та їсти і робити усе інше, що 

ми хочемо. 

Авіценна  

 

У тілі людини є чотири соки: кров, флегма, жовта і чорна жовч... 

Якщо соки змішані у певних кількостях і нормальні, — людина 

здорова. 

Гегель Здоров'я — це пропорційність між самістю організму та його 

наявним буттям...   воно   полягає   у   рівномірному   відношенні   

органічного   та неорганічного, коли для організму немає нічого 

неорганічного, чого він не спроможний був би подолати. 

О.О.Остроумов 

 

Здоров'я — стан рівноваги між вимогами середовища та силами 

організму. 

Г.Сигерист 

 

 

Здоровою   може   вважатися   людина,   яка   відзначається   

гармонійним фізичним і розумовим розвитком і добре адаптована 

до оточуючого її фізичного та соціального середовища. Вона 

повністю реалізує свої фізичні та   розумові   здібності,    може    

пристосуватися    до    змін    оточуючого середовища, якщо вони 

не виходять за межі норми, і робить свій посильний внесок у 

благополуччя суспільства, сумірний з його здібностями. Здоров'я 

тому не означає просто відсутність захворювань: це щось 

позитивне, це життєрадісне та охоче виконання обов'язків, що їх 

життя покладає на людину. 

ВООЗ, 1958 

 

Здоров'я   —   це   стан   повного   фізичного,   душевного   та   

соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і 

фізичних вад. 



А.П.Чехов Хіба здоров'я не чудо? 

Л.О.Брусіловський 

 

Здоров'я — такий стан організму людини, коли функції усіх його 

органів і систем   врівноважені   із   зовнішнім   середовищем    і   

відсутні   будь-які хворобливі  зміни.  Саме  поняття  "здоров'я", як  

і  поняття  "норма",  є умовним   і   об'єктивно   встановлюється   

на   основі   антропометричних, клінічних, фізіологічних і 

біохімічних показників. 

Енциклопедія 

Ларусса 

Здоров'я... — стан індивіда, чий організм функціонує добре. 

О.М.Ізуткін Якщо фізіологічні та психологічні процеси знаходяться у 

відповідності та гармонії один з одним, тоді даний стан 

означатиме здоров'я... Здоров'я людини характеризується як 

гармонійний розвиток, за якого всі сторони його   життєдіяльності,   

фізіологічні   та   психічні,   фізичні   та   духовні, біологічні та 

соціальні, знаходяться у відповідності один з одним. 

Медична 

енциклопедія, 

Філадельфія, 1964 

Здоров'я — це стан, за якого всі функції тіла та розуму 

проявляються (зберігають) нормальну активність. 

С.М.Павленко Здоров'я — природний стан організму, що є виразом його 

досконалої саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і 

систем і динамічної рівноваги з оточуючим середовищем. 

БСЄ,1972 Здоров'я — природний стан організму, що характеризується його 

врівноваженістю з оточуючим середовищем і відсутністю будь-

яких хворобливих змін. Здоров'я людини визначається 

комплексом біологічних (спадкових і набутих) соціальних 

чинників. 

О. Тьомкін Здоров'я — це такий стан, коли всі частини організму організовані 

й функціонують у такий спосіб, щоб забезпечити людині 

можливість доброго життя та збереження виду. Здоров'я — це 

стан, що узгоджується з природою. 

М.Попов,  

П.Михайлов 

Під здоров'ям у загальному плані розуміють можливість людини 

адаптуватися до змін оточуючого середовища, взаємодіючи з нею 

вільно, на основі біологічної, психологічної та соціальної сутності 

людини. 

А.Ф.Серенко, 

В.В.Єрмаков 

Здоров'я — це стан повного соціально-біологічного та 

психологічного благополуччя, коли функції усіх органів і систем 

організму людини врівноважені із соціальним середовищем і 

відсутні будь-які захворювання, хворобливі стани та фізичні 

дефекти. 

В.Д.Жирнов Здоров'я — це стан життєдіяльності, що відтворює необхідну 

повноту атрибутів життя людини, що розвиваються. 

Ю.П.Лісіцин Здоров'я людини — це гармонійна єдність біологічних і 

соціальних якостей, зумовлених природженими та набутими 

біологічними і соціальними явищами. 

С.І.Ожегов Здоров'я — правильна, нормальна діяльність організму. 

В.П.Казначеєв Ми визначаємо здоров'я індивіда як динамічний стан, процес 

збереження і розвитку його біологічних, фізіологічних і психічних 

функцій, оптимальної працездатності за максимальної тривалості 

життя. 

М.С.Бєдний Здоров'я — це перша і найважливіша потреба людини, що 

визначає його здатність до праці, гармонійний розвиток особи, 

вона є головною передумовою до пізнання оточуючого світу, до 



самоствердження і щастя людини, до подальшого розвитку 

людського суспільства. 

О.М.Анохін Здоров'я є умовою гармонійного розвитку людини і в той самий 

час показником рівня соціально-економічного розвитку 

суспільства. 

Г.Л.Апанасенко Фізичне здоров'я — динамічний стан організму, який визначається 

резервами енергетичного, пластичного і регуляторного 

забезпечення функцій, характеризується стійкістю до розвитку 

патогенних чинників і здатністю компенсувати патологічний 

процес, а також є основою здійснення соціальних (праця) і 

біологічних функцій. 

Г.Л.Апанасенко Здоров'я — оптимальна стійкість до дії патогенних агентів, 

фізична, психічна і соціальна адаптивність до змінюваних умов 

життєдіяльності. 

Оттавська Хартія Здоров'я — це позитивне поняття, що наголошує на суспільних та 

персональних ресурсах, а також на фізичних спроможностях. 

Т.Є.Бойченко Здоров'я людини — це багатомірний і водночас цілісний феномен 

гармонійної життєдіяльності людини. Воно знаходить свій вираз 

через взаємоузгоджені стани, явища і процеси формування, 

зміцнення, збереження, споживання, відновлення, передачі 

фізичних, психічних, соціальних і духовних складових 

життєдіяльності людини, груп людей, спільнот, суспільства в 

цілому. 

                                                                       

                                                                          … 

 

Тексти для обговорення з учнями 

(стимульний матеріал для проведення бесід та диспутів) 

 

Із чого все починається? 

 

У всіх шкідливих звичок, або патологічних залежностей - свої закони формування. Усе 

починається з того, що в якийсь момент свого життя людина має бажання зазнати 

насолоди, психологічний комфорт від впливу на свій організм якоїсь речовини, і це їй 

вдається. Вона прагне випробувати цей стан ще раз, потім ще, ще. Свідомість, мозок - 

закріплюють стереотипне повторення тієї самої дії. Виникає залежність, яку називають 

психологічною. В народі це й називають звичкою. Насправді - це справжня залежність. 

Через якийсь час організм настроюється на постійне вживання якоїсь речовини і 

залежність переходить на більше глибокий - фізичний рівень, перетворюється в 

захворювання.  

Коли виникає патологічна залежність? 

У той момент, коли хтось починає вирішувати за допомогою тієї чи іншої речовини 

якісь психологічні проблеми. Якщо розслабитися, або простимулювати якусь діяльність 

без вживання алкоголю, тютюну, інших речовин дуже важко, взагалі неможливо - це вірна 

ознака того, що залежність виникла. Теж саме можна сказати й про більше тонкі речі. 

Наприклад, вживання алкогольних напоїв для заповнення внутрішньої порожнечі, паління 

- заради того, щоб перемкнутися з одного емоційного настрою на іншій. Інакше кажучи, 

якщо людина п'є вино заради його смаку й аромату, доповнює ними смак їжі - у цьому 

нічого тривожного немає. Якщо ж хтось регулярно ставить перед собою ціль - змінити 

свій психологічний стан, знайти психологічний комфорт за допомогою вживання 

спиртного - він уже починає спиватися.  

Як виглядають симптоми будь-якої психологічної залежності? 



Регулярні спроби міняти свій психічний стан за допомогою прийому якоїсь речовини 

або азартної гри. Властиво патологія починається тоді, коли людина губить контроль над 

дозою й кількістю. Наприклад, всупереч наміру випити 50г, виявляється випитою ціла 

пляшка. Або якщо бажання пограти годинку в улюблену комп'ютерну гру перетворюється 

на подив від споглядання світанку за вікном. 

Синдром відібрання, або абстинентний синдром. 

Коли людині стає погано без того, що є предметом його захоплення. Не зміг включити 

комп'ютер і опинитися в мережі, і всі її думки тільки про це. В основі патологічної 

залежності лежить нездатність адаптуватися до змінених зовнішніх і внутрішніх умов. 

Інакше кажучи, у людини повністю або частково порушуються адаптаційні механізми. Їй 

погано без якоїсь опори. Часто в людей, що пили раніше, у період виходу із кризи 

повністю псується характер, увесь світ представляється їм кошмаром, люди навколо 

бачаться їм ворогами й ідіотами, їх ніхто не розуміє й не цінує. Часто вони перескакують 

із однієї штучної підтримки на іншу. Кидають пити вино - починають годинами 

просиджувати за комп'ютером, пити міцну каву в неймовірних дозах, курити тощо. 

Придбати залежність дуже просто. А от позбутися, на превеликий жаль, дуже й дуже 

не просто. Не існує якихось чарівних таблеток, чудодійного зілля, що було б здатне 

усунути алкогольну або нікотинову залежність. Практика показує, що для виходу із кризи 

діючими виявляються тільки довгі, покрокові способи реабілітації. Всі швидкі методи, 

приміром, такі як кодування, тільки на якийсь час призупиняють хворобу, але дуже часто, 

коли закінчується строк тверезості, багато хто знову кидаються в безодню пагубних 

пристрастей. І так раз за разом. При цьому патологія стає все більш важкою. 

Що робити? 

Не боятися й не соромитися. Людині дуже й дуже складно розібратися в тому, що з 

нею відбувається. Найчастіше вона не може знайти гарних порадників серед друзів і 

рідних. Друзі можуть самі виявитися випиваками, а рідні вважають хворобою саму 

людини. Тому потрібно сміло звертатися до фахівців. Не слід побоюватися психологів, 

психіатрів і наркологів. Основне завдання - усе розкласти по поличках, зрозуміти свій 

стан, зважити власні сили. Поодинці, без фахівців - це зробити вкрай складно. Цілком 

можливо кинути пити, курити, вживати наркотики, відмовитися від азартних ігор. Для 

початку потрібно захотіти, а захотівши - знайти те, що приведе до реалізації цього 

бажання. Це довгий шлях, але його необхідно пройти. Звичайно, якщо ми розуміємо одну 

просту істину. Залежна людина не може розвиватися. Усе, що не розвивається - вмирає. 

Залежність не дає робити конструктивних дій, тільки деструктивні. Відхід від реальності 

призводить до того, що в певний момент вона приходить сама. До кого у вигляді лікарів 

швидкої допомоги, до кого у вигляді працівників міліції або пожежних. Повернутися до 

дійсності можна тільки повернувшись до самого себе. 

 

Що таке задоволення? 

 

       Чому люди йдуть у театри, на стадіони, у кіно, клуби?  - "Щоб відпочити, одержати 

задоволення", -відповісте ви. А що таке задоволення? Усе, що подобається, що викликає 

позитивні емоції. Однак заради "задоволення" випити трохи вина деякі люди готові 

пожертвувати здоров'ям, навчанням, родиною, роботою. Як це пояснити? Білоруський 

психолог Ю.А.Мерзляков ділить умовно всі задоволення на задоволення заповнення 

недостатку й задоволення надлишку. 

      Уявіть, що ви дуже голодні або вас долає спрага. Якщо вам у цей момент 

запропонувати їжу або джерельну воду, ви, напевно, отримаєте задоволення. Але доки? 

До тих пір, поки не наїстеся або не нап'єтеся. Але, все-таки, вам треба більшого. Ви хочете 

зустрітися із друзями, піти в кафе, поспілкуватись за чажкою кави тощо. Це вже 

задоволення надлишку. Серед них багато корисних (відвідування музеїв, стадіонів, 



колекціонування й т.п.), але є й шкідливі. Найпоширеніші з них і найбільш шкідливі для 

здоров'я – паління та вживання алкоголю і наркотиків. 

      Уявіть, що два товариші, один з яких не палить, а другий – зловживає сигаретами, 

поїхали на рибалку. Перший, милуючись природою, ловить рибу, з насолодою вдихаючи 

свіже повітря. Курящий же забув вдома сигарети. І йому не до рибалки. Неприємне 

відчуття заважає насолоджуватися природою. Він буде страждати цілий день, а 

повернувшись додому, кинеться до заповітної пачки. Закурив, затягся димом й... прийшов 

у стан, коли він здатний уже оцінити принади природи. Що ж відбулося? Він одержав 

"задоволення", пов'язане з шкодою для здоров'я, і став задоволений. Але чи варто 

видумувати для себе штучні муки, турботи? Та й чи задоволення це? 

      Задумайтеся, хто палить, із чого це у вас почалося? Хіба було бажання, подібне до 

почуття спраги, голоду? Чи вимагав організм сигарету? Ця потреба виникла вже потім, 

коли організм звик до нікотину. А чи не краще взагалі не закурювати? 

      Або інший випадок. Ви гуляєте по місту. Поруч – симпатична вам людина. Ви захотіли 

пити, зайшли в кафе,пригостилися соком. Він холодний, приємний. Добре! "А чи не взяти 

ще й коктейль?" Й ось вже соломинка в роті: задоволення надлишку! Чи так уже й 

потрібний був вам цей коктейль? Вас мучило почуття спраги, але організм зовсім не 

відчував потреби в алкоголі. Ви навіть не замислювалися про провину.... Але от 

наступного разу (по звичці!) знову схотілося побачити себе збоку схожим на кінозірку – із 

соломинкою в роті. Потім – келих шампанського, потім чарка горілки, а пізніше, коли на 

дорогі напої грошей невистачатиме, ви згодні на що завгодно, у тому числі й на 

найдешевше і противне. Ви не помітили, коли організм звик одержувати певну дозу 

алкоголю. Як страшно це, особливо для підлітків, у яких звикання до спиртного й 

формування алкоголізму відбуваються дуже швидко. 

      Сп'яніння – це сурогат природних радостей, задоволень. І поступово алкоголь із 

задоволення надлишку перетворюється в потребу організму, у задоволення заповнення 

недост атку, на рівні з задоволенням спраги й голоду! Однак, зона комфорту при цьому 

ніколи недосягається! А це значить, що скільки б п'яниця не пив, йому все мало... 

                                                                          

 Жінка, що зловживає спиртним...  
 

Це вже саме по собі нещастя. Але як себе почуває мати, знаючи, що її дитина народилася 

неповноцінною по її провині? 

        В однієї жінки (зовсім не безнадійної алкоголічки) народилася дитина з важким 

психічним розладом. Лікарі з'ясували причину: протягом всієї вагітності майбутня мати 

пила коктейлі, у яких містився алкоголь алкоголь. Усього кілька грамів алкоголю, 

розчиненого в тонізуючому напої, і важкі психічні розлади в маляти, який буде 

приречений до кінця свого життя! 

       Жінці не можна пити ні граму спиртного аж до того дня, коли дитина відлучиться від 

материнських грудей. Виключень бути не повинно. Це як закон. 

                                                                              

Хмільне отруєння у дітей.     

 

       У здорової дитини не може бути потягу до спиртного. Навпаки, смак і запах алкоголю 

викликають у неї відразу. До вживання хмільних напоїв дітей штовхає цікавість.           

Психологічно точно пише про це Джек Лондон у повісті "Джон - ЯчміннеЗерно": "У 

перший раз я напився, коли мені було п'ять років. День був жаркий, мій батько орав у полі 

за півмилі від будинку. Мене послали віднести йому пива. "Та дивися, не розлий по 

дорозі!" – наказали мені на прощання. Пиво було, пам'ятається, у дерев'яному цебрі, із 

широким верхом і без кришки. Я ніс його й хлюпав собі на ноги. Я йшов і міркував: чому 

це пиво вважається такою цінністю? Мабуть смачно! А тоді ж чому мені не велять його 

пити? Адже все, що батьки забороняють, завжди дуже смачне. Виходить, і пиво теж. Я 



сунув ніс у цеберко й прийнявся хлебтати густу рідину. Ну й гидке ж! І все-таки я пив. Не 

може бути, щоб дорослі так помилялися! Важко сказати, скільки я випив тоді: я був 

карапуз, а цебро здавалося величезним, а я все сьорбав, невідриваючись, зануривши 

бличчя по самі вуха в піну. Але ковтав я, зізнатися, як ліки: мене нудило й хотілося 

скоріше покінчити із цим мучінням. 

      ...Я проспав під деревами до вечора. Надвечір  мене розбудив батько, і, важко 

здійнявшись, я побрів за ним. Я був ледве живий: ноги здавалися свинцевими, різало в 

животі, до горла підступала нудота. Я почував себе отруєним. Власне кажучи, це й було 

саме справжнє отруєння". 

                                                                 ……. 

 

       І в сучасному нашому житті бувають подібні ж, іноді трагічніші випадки отруєння 

дітей спиртним. 

      На свято в гостях зібралася компанія дорослих з дітьми віком від 4 до 8 років. Їм 

влаштували стіл в окремій кімнаті й для жарту дали чарки, у які запропонували наливати 

лимонад. Однак, один з хлопчиків ухитрився непомітно від дорослих налити в чарки для 

дітей портвейн. Дітлахи не розібралися й залпом випили першу чарку. Через деякий час 

вино пожвавило дитячу компанію й вони випили ще по 2 чарки. Дорослі виявили це 

тільки тоді, коли молодша дівчинка з лементом забилася в судомах й у неї почалася 

блювота. Дітей терміново довелося відправити в лікарню... 

     Алкоголь, потрапляючи в організм дитини, швидко розноситься кров'ю й 

концентрується в мозку. Внаслідок підвищеної рефлекторної збудливості навіть невеликі 

дози спиртного викликають у дітей бурхливу реакцію, важкі симптоми отруєння. При 

систематичному надходженні алкоголю в дитячий організм страждає не тільки нервова 

система, але й травний тракт, зір, серце. Печінка несправляється з алкогольним 

навантаженням, і відбувається її переродження. Страждають й органи внутрішньої 

секреції, насамперед, щитовидна залоза, гіпофіз, наднирники. У результаті на тлі 

алкогольної інтоксикації в підлітків, що пристрастилися до спиртних напоїв, може 

розвитися цукровий діабет, порушення статевої функції тощо. 

       Особливо варто згадати про гостре алкогольне отруєння. Таке отруєння становить 

більшу небезпеку для дітей, організм яких високочутливий до токсичних речовин. 

Сп'яніння в дітей дошкільного й раннього шкільного віку розвивається настільки 

бурхливо, що буває важко врятувати життя дитини. 

 
П'яному море по коліно, а калюжа по вуха... 

 

       Випадки утоплення під час купання часто бувають пов'язані зі сп'янінням: п'яні 

забувають про обережність, лізуть на глибину, купаються під час шторму. 

       Ось такий випадок.  Молодий хлопець, напившись із друзями, вирішив скупатися. Але 

дійти до ріки він не зміг по тій простій причині, що на шляху до неї виявилася велика  

калюжа. Прийнявши її за берег ріки, п'яний роздягнувся й з ходу кинувся у воду. 

Природно, що він одержав ґрунтовні травми, у тому числі  й струс мозку. Ранком його 

виявили односельчани. На спині п'яниці, що втратив свідомість, сиділи жаби й голосно 

квакали. Ось вже во істину: "П'яному море по коліно, а калюжа по вуха".  

       П'яний погано тримається на воді й легко може захлинутися, у нього порушена 

координація рухів, ритм дихання, він швидко непритомніє й гине. Тому привести в 

почуття витягнутого з води п'яногоб уває значно сутужніше, ніж тверезого. Співробітники 

служби порятунку на водах неодноразово зустрічалися з потоплениками, які захлиналися 

прямо біля берега, намагаючись остудити голову або напитися води. 

                                                                          

 

 



Перемогти шкідливі пристрасті заважає... сам організм. 

 

        Зрозуміти проблему допомогло спостереження за роботою мозку за допомогою 

вживлених електродів й аналізу ролі біологічних ритмів. 

За допомогою мікроелектродів учені виявили ділянки мозку із протилежними 

властивостями. Коли струм подавали на одні з них, тварини відчували біль, страждання. 

При подачі струму на інші ділянки  - тварини зразу ж заспокоювалися, одержували 

величезне задоволення. Такі ділянки відповідно назвали зонами "пекла" й "раю". Подібні 

зони виявили й у мозку людини. 

       Наприклад, людина відчуває голод, фізичне страждання, тоді підсилює свої сигнали 

"пекло". Якщо ж вона одержує від чогось задоволення, сигнали вже підсилює зона "раю"... 

Зони зв'язані негативним зворотнім зв'язком. Коли, наприклад, задоволення починає 

перевищувати припустимі межі, у зону "пекла" надходить сигнал небезпеки, і задоволення 

стає невдоволенням, процес припиняється (скажемо, дитина награлася, втомилася). 

При палінні й вживанні алкоголю ритми й зв'язки порушуються. Нікотин та алкоголь, 

проявляючи свої наркотичні властивості, насичують "рай" і гасять невдоволення. 

Наступає тимчасове полегшення. Але "рай" починає вимагати постійного підгодовування. 

Звикнувши палити або пити алкоголь, ми відводимо маятник у бік "раю". Чим більше 

людина палить, тим більше відхиляється маятник "раю". При спробі кинути палити 

починає сигналізувати "пекло" ... Те ж саме з алкоголем. 

       Але з організмом жартувати не можна, усяка спроба підхльоснути його в силу 

ритмічної природи біологічних процесів може привести до необоротних наслідків. Так, 

бажання тимчасово полегшити самопочуття (стан дискомфорту) обертається порушенням 

життєвоважливих процесів в організмі. 

 

… 

 

Опитувальники 

 

Анкета для учня на вивчення способу життя  
 

(Відповіді підкреслити) 

 

Твій вік ___ років      Клас _____ 

  

Стать_________(чол.,  жін.) 

 

1.  Чи був(ла) ти вчора доброзичливим i добрим? 

                                                    Так              Hi            Важкосказати 

а) з батьками, родичами            1                 2                 3 

б) з учителями                            1                 2                 3 

в) з однокласниками                  1                 2                 3 

г) зi знайомими, друзями          1                 2                 3 

д) з незнайомими                       1                 2                 3 

2.  Який у тебе сьогодні настрій? 

а) Доброзичливий. 

б) Напружений. 

в) Роздратований. 

3.  Чи робив(ла) ти вранці зарядку? 

а)   Так. 

б)   Hi. 

в)   Збираюсь зробити. 



4.  Якщо ти палиш, то який стаж твого паління? 

а)_________________років. 

б)_________________місяців. 

в)_________________днів. 

 

5.  Чи стримався(лась) ти вчора від паління? 

а) Так.                            б) Hi. 

6.  Чи обмежив(ла) ти кількість випалених сигарет? 

а) з____________штук                  б) до____________штук 

7.  Чи збираешся ти стриматись вад паління? 

                                                                                   Так            Hi                He знаю 

а) Сьогодні                                                                1                 2                  3 

б)  Завтра                                                                   1                 2                  3 

8. Якщо ти вживаєш алкогольні нaпoї (пиво, горілку, вино), то чи утримався(лась) ти від 

вживання вчора? 

а) Так.                            б) Hi. 

9.  Чи збираєшся ти утриматись від вживання найближчим часом? 

а)  Так. 

б)  Hi. 

в)  Не знаю. 

10.  Чим тобі запам'ятався минулий день? 

а) Хорошим. 

б) Було більше хорошого. 

в) Було більше поганого. 

г) Поганим. 

 

 

Анкета з вивчення рівня знань учнів у питаннях формування здорового способу 

життя 

 

(Відповіді підкреслити) 

 

/. Вік ______________, стать (жін./чол). 

2.  Як Ви вважаєте, чи потрібні людині знання про здоровий спосіб життя? 

 так;            

 ні;                         

 не замислювався. 

3.  Які, на Ваш погляд, складові здорового способу життя? 

 загартування організму; 

 правильне повноцінне харчування; 

 режим дня; 

 дотримання правил особистої гігієни;  

 заняття фізкультурою i спортом;  

 відсутність шкідливих звичок;  

 чисте повітря; 

4.   Чи робите Ви ранкову зарядку? 

 так; 

 ні; 

 не щодня. 

5.  Чи займаетеся Ви спортом? 

     Види спорту_________________________________________________________; 



 ні; 

 немає коштів для  оплати;  

 не дозволяє здоров'я; 

6.  Чи курите Ви? 

 не курю; 

 викурюю  1-2 цигарки на день; 

 викурюю більше 5-ти цигарок на день. 

7. Хто із членів  Вашої родини палить? 

 нixтo; 

 батько; 

 брат; 

 мати;  

 сестра 

8.   Чи пробували Ви спиртні нanoї? 

 нi; 

 пробував 1—2 рази;  

 періодично вживаю. 

9.  Хто дав Вам перший раз спробувати спиртні напої? 

 друзі;  

 батьки; 

 знайомі; 

 незнайомці; 

 сам спробував. 

10.  Ваше ставлення до наркотиків? 

 не пробував; 

 пробував 1—2 рази; 

 періодично вживаю. 

11. Хто дав Вам перший раз спробувати наркотики?  

 друзі;  

 батьки; 

 знайомі; 

 незнайомці; 

 сам спробував. 

12.   Чи знаєте Ви, що шкідливі звички згубно впливають на здоров'я? 

 так; 

 ні; 

 не замислювався. 

13.   Чи хотіли б Ви позбутися шкідливих звичок? 

 так; 

 ні; 

 мені байдуже. 

14.  Biд кого Ви хотіли б дізнатися якомога більше про здоровий спосіб життя? 

 від медпрацівників;  

 від батьків;  

 від учителів; 

 з радіо i телебачення;  

 з літератури. 

15.   Чи хотіли б Ви у майбутньому вести здоровий спосіб життя? 

 так; 

 ні. 



 

 

Експрес-опитування «Що ти знаєш про СНІД?» 

 

Учитель читає запитання, учні дають відповіді за допомогою карток — зелених (якщо 

правильно) та червоних (якщо неправильно). Якщо відповідь не правильна, відповідає той 

учень, який показав правильну карточку. 

 

Запитання: 

      1. Небезпечно обіймати людину, хвору на СНІД (червона картка).  

{Відповідь. Не можна заразитися на СНІД, торкаючись хворого, якщо при цьому не 

контактувати з кров'ю.) 

2.  Заразитися СНІДом можна, користуючись громадським туалетом (червона картка). 

{Відповідь. Заразитись СНІДом можна тільки під час контакту з кров'ю або спермою 

хворого.) 

3. Перебувати в класі з учителем, хворим на СНІД, цілком безпечно (зелена картка). 

{Відповідь. Не виникає ніяких проблем, якщо ви знаходитеся в одній кімнаті з хворим. 

Навпаки, хворий ризикує, бо його імунна система важко переборює ті інфекції, які може 

отримати від вас.) 

4. Тільки гомосексуалісти повинні турбуватися про те, щоб не захворіти на СНІД 

(червона картка). 

{Відповідь. Будь-яка людина може одержати вірус СНІДу. Це залежить від того, що ви 

робите, а не ким ви є.) 

5. Люди, яким вводять у вену лікарські препарати, повинні користуватися 

одноразовими шприцами (зелена картка). 

{Відповідь. Кров однієї людини може потрапити у кров іншої, заражаючи вірусом. 

Отже, не можна користуватися чужими голками для проколювання вух, нанесення 

татуювання.) 

6. Не можна заразитися вірусом, кусаючи один і той же бутерброд або коли пити з 

однієї склянки з хворим (зелена картка). 

{Відповідь. Ще не було жодного випадку, коли хтось одержав вірус таким способом. 

Запам'ятайте: щоб заразитися, людина повинна мати контакт з кров'ю, спермою чи 

виділенням з піхви інфікованого.) 

 

Тест «Що ти знаєш про наркоманію?» 
 

(Відповіді підкреслити) 

 

 Вік ______________, стать (жін./чол). 

 

1. Наркоманія це: 

а)  хвороба; 

б) тимчасове захоплення; 

в) наркоз під час операції. 

2. Що в організмі людини найвразливіше до наркотичних засобів: 

а) шкіра; 

б) кров; 

в) центральна нервова система. 

3. За якого способу приймання наркотику найшвидше досягається стан ейфорії: 

а) через рот; 

б)  ін'єкцією; 

в) вдихання (нюхання). 



4. Найдієвіший захід щодо лікування наркоманів: 

а) виявлення і встановлення на облік; 

б) лікування в ізоляції; 

в) індивідуальна бесіда. 

5. Хто надає наркоманам найпрофесійнішу допомогу: 

а)  наркологічна служба; 

б) навчальний заклад; 

в)  коло друзів, сім'я.  

6. У наш час спостерігається: 

а)  тенденція до поширення наркоманії; 

б) зменшення випадків наркоманії; 

в) неконтрольована ситуація. 

7. Люди якого віку найчастіше стають наркоманами: 

а) похилого віку; 

б)  підлітки і молодь; 

в)  середнього віку. 

8. «Неписаний закон» наркоманів: 

а) протиставити себе суспільству; 

б) тримати в суворому секреті свій потяг; 

в)  зробити наркоманами мінімум 3-х осіб. 

9. Що таке «абстинентний синдром»? 

а) стан фізичного і психічного комфорту; 

б) хворобливий стан організму, який супроводжується сильними болями через відсутність 

наркотику; 

в) зупинка дії наркотику. 

10. Найчастіше схильні вживати наркотики люди: 

а)  схильні до агресивної поведінки; 

б) з меланхолічним темпераментом; 

в) з яскраво вираженими рисами талановитості, особливих здібностей. 

11. Як правило, наркоманія призводить до: 

а) розширення кола друзів; 

б) протизаконних дій, пов'язаних з кримінальною відповідальністю за купівлю, збут або 

зберігання наркотиків; 

в) втрати стосунків з рідними та близькими. 

12. На чому фіксуються інтереси наркомана? 

а) на громадській активності; 

б) на особистому житті; 

в)  на пошуку наркотичного засобу або грошей на його придбання. 

13. Хто вирішує питання про госпіталізацію наркомана-підлітка? 

а)  лікар-нарколог; 

б) навчальний заклад; 

в) правоохоронні органи. 

14. Основне завдання профілактики наркоманії: 

а) проводити багаторазові бесіди з наркоманами; 

б)  попередити виникнення потягу до наркотику, викрити негативні наслідки для життя; 

в) зібрати якомога більше матеріалів про соціальне лихо. 

 

 

Міні-посібник здоров'я 

1. Здоров'я — це стан фізичного, психічного і соціального благополуччя, високої 

працездатності та соціальної активності людини: 



фізичне — вміння зберегти людиною найважливіші фізичні якості: силу, витривалість, 

спритність та швидкість; 

розумове — вміння людиною осмислено сприймати ту чи іншу інформацію, свідомо 

виконувати ту чи іншу дію; 

соціальне — позитивне становище людини в соціумі, забезпечення всіх соціальних потреб 

людини; 

духовне — всебічне забезпечення духовних сторін життя людини, духовна стабільність; 

психічне — адекватне ставлення до оточуючих, адекватна самооцінка, стабільне 

протікання всіх психічних процесів організму. 

2. За даними українських та зарубіжних учених, здоров'я людини складає: 

• 50 % — спосіб життя; 

• 17—20 % — соціальні умови; 

• 17—20 % — природні умови; 

• 10 % — система збереження здоров'я. 

3. Соціологи встановили, що активний відпочинок може знижувати захворювання: 

• органів дихання на 40%; 

• опорно-рухової системи на 30%; 

• системи травлення на 20%. 

4. Американський психолог Е. Маслоу встановив п'ять основних рівнів потреб людини: 

• фізіологічні потреби; 

• потреби в безпеці; 

 • потреби в розмові і любові; 

• потреби у повазі; 

• потреби в самовираженні та реалізації своїх здібностей. 

Він встановив, що людина, яка працює в середньому рівні, задовольняє свої потреби на: 

• 85 % — фізичних потреб; 

• 70 % потреб у безпеці; 

• 50 % потреб у спілкуванні; 

• 40 % потреб у повазі; 

•  10 % потреб у самовираженні та реалізації своїх здібностей. 

5. Учені встановили, що: 

• сміх продовжує життя; 

• вживання алкоголю та куріння скорочують життя на 10—20 років. 

6. Правильне харчування — перший крок до збереження здоров'я. 

• Харчування є обов'язковою умовою для збереження життєдіяльності організму. 

• Їжа — лікувальний фактор, вона допомагає впливати на той чи інший патологічний 

процес. 

• Наша їжа—це будівельний матеріал. До складу продуктів харчування входять білки, 

жири та вуглеводи. Білки є будівельним матеріалом для організму, з них утворюються і 

ростуть нові клітини. Жири відновлюють витрати теплової енергії, вони витрачаються на 

зігрівання організму. Вуглеводи необхідні для роботи м'язів, але надмірне вживання 

вуглеводів може призвести до ожиріння, гіпертонії та цукрового діабету. Основними 

будівельними матеріалами нашого організму є вітаміни. 

7. Українські та зарубіжні прислів'я та приказки про здоров'я. 

•  Коли є здоров'я — не бережемо, а змарнуємо його — плачемо. 

• Здоров'я за гроші не купиш. 

• Цінуй здоров'я, поки не помер. 

• Найбільший скарб — здоров'я. 

• Розум та здоров'я цінніші за все. 

• Радій життю — будеш здоровим. 

• Хвороб багато, а здоров'я лише одне. 

•  Здорове тіло душу підбадьорює. 



• Гарне здоров'я цінніше за скарб. 

 

Вимоги до педагога 

 

      У педагогіці загальновизнаним є положення про визначальну роль впливу особистості 

педагога на дитину. Це вимагає наявності у педагогів високих особистісних якостей, 

сформованості валеологічного світогляду та здорового способу життя. Серед 

найважливіших якостей педагога — високий рівень знань основ здоров'я, володіння мето-

дами проектування і моделювання здоров'язберігаючих технологій. Актуальним є також 

питання про дотримання педагогами здорового способу життя, позитивне ставлення до 

власного здоров'я, володіння методиками збереження і зміцнення здоров'я. Це допомагає 

вчителям і вихователям бути прикладом для своїх вихованців. 

Підготовка педагога до проведення здоров'язберігаючої діяльності включає: озброєння їх 

необхідними знаннями з теорії і методики формування здорового способу життя; 

формування спрямованості на збереження і зміцнення власного здоров'я та здоров'я учнів, 

здатності формувати у вихованців уміння і навички здорового способу життя; 

проектування та практична реалізація здоров'язберігаючої стратегії. 

Визначаючи зміст підготовки вчителів та вихователів до проведення успішної 

валеологічної роботи, необхідно спиратися на Концепцію національного виховання, в якій 

визначені уміння, необхідні педагогам загальноосвітніх навчальних закладів. Основними з 

них є такі: 

• визначити мету та конкретні завдання виховного впливу на кожному з етапів 

формування умінь і навичок здорового способу життя школярів, виходячи із загальної 

мети валеологічного виховання, умов навчального закладу та навколишнього середовища; 

•  володіти методами і формами валеологічної діагностики, будуючи валеологічний 

виховний процес на основі глибокого і систематичного вивчення учнів, їхнього стану 

здоров'я, індивідуальних особливостей, інтересів і можливостей; 

•  володіти методами позитивного впливу на дитину та створення гуманних стосунків з 

учнями на рівні співтворчості як умови успішного формування умінь і навичок у сфері 

соціального здоров'я; 

•  організовувати з дітьми різні види оздоровчої діяльності, залучати їх до спортивних 

гуртків та секцій, фізкультурно-масових заходів; 

•  сприяти самовихованню учнів і саморозвитку їх валеологічних якостей; 

• аналізувати, узагальнювати і використовувати педагогічний досвід у галузі збереження 

здоров'я, систематично підвищувати свою педагогічну та валеологічнну кваліфікацію; 

• вести роз'яснювальну роботу серед батьків і громадськості; 

• використовувати у валеологічній роботі надбання медицини і народні традиції 

оздоровлення та зміцнення організму; 

• аналізувати, узагальнювати і використовувати кращий педагогічний досвід щодо 

збереження і зміцнення здоров'я дітей; 

• застосовувати раціональні прийоми пошуку, відбору та використання інформації щодо 

формування здорового способу життя учнів; 

• володіти знаннями про закономірності процесу формування умінь і навичок. 

      Усі ці вміння пов'язані між собою і впливають на ефективність використання 

вчителями і дітьми засобів, методів і прийомів здоров'язберігаючого спрямування у 

навчально-виховному процесі. 
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