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ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ВАРІАТИВНОГО 
МОДУЛЯ «БАСКЕТБОЛ»

На основі теоретичного аналізу робіт різних авторів та власних досліджень у статті
вивчаються проблеми формування здорового способу життя підлітків в процесі навчання варіативного
модуля «Баскетбол». 
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На основании теоретического анализа работ разных авторов и собственных исследований в
статье изучаются проблемы формирования здорового образа жизни подростков в процессе обучения
вариативному модулю «Баскетбол».

Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, культура здоровья, баскетбол.

Based on theoretical analysis by works of different authors and our own research, we try to examine
the problems of healthy lifestyle teenagers in the process of teaching the module «Basket-ball».

Key words: health, healthy lifestyle, culture of health, basketball.

Постановка проблеми. Останнім часом у всьому світі відзначаються усе більш наростаючі
протиріччя між суспільними потребами у хорошому здоров’ї і несприятливими його зрушеннями,
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зростаючою деформацією біологічної природи людини по мірі науково-технічного прогресу. Те, що ми,
власне називаємо науково-технічним прогресом, супроводжується глобальними змінами в сучасному
світі. Темпи соціальних, економічних, технологічних і навіть кліматичних змін вимагають від людини
швидкої адаптації до умов життя та діяльності [2, с.66]. Здоров’я, в свою чергу, є основною умовою
свободи життя у системі найважливіших людських цінностей. А прагнення до здорового способу життя
у природній та соціальній сутності людини зумовлене еволюцією у процесі історичного та соціального
розвитку [6, с.20].

У контексті соціально-економічних змін, які відбуваються в сучасному українському суспільстві,
проблема формування здорового способу життя особистості займає особливо важливе місце. Тому
сучасна школа не може стояти осторонь від розв’язання такого нагального завдання, як збереження
генофонду нації. Нині предметом обговорення спеціалістів із фізичної культури стали шляхи
забезпечення педагогічних умов формування знань про здоровий спосіб життя та формування стійкого
інтересу учнів до збереження та зміцнення власного здоров’я [10, с. 213].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема формування, збереження, зміцнення та
відтворення здоров’я людини належить до споконвічних і глобальних. Міркування про здоров’я
знаходимо у творах таких усесвітньо відомих філософів, як Платон та Арістотель, Гіппократ та Ібн Сена
(Авіценна). Значення здоров’я підкреслювали у свій час ще К.Сен-Сімон, Ш.Фур’є, р.Оуен та ін. [1,
c.93].

Аналіз переважної більшості наукових праць останнього часу дає підстави стверджувати, що у
другій половині ХХ - першій половині ХХІ сторіччя досить широкого поширення набула розробка
питання формування навичок здорового способу життя особистості, зміст і методика фізичного
виховання дітей з оздоровчою спрямованістю різного віку. З кожним роком усе більше науковців
звертають увагу на проблему здорового способу життя людини, а особливо підлітків. 

Питання здорового способу життя були предметом дослідження науковців різних галузей знань:
медичної: Г. Апанасенко, Д. Давиденко, В. Волков, П. Половников; біомедичної: Ю. Лісіцин, О. Щетінін,
соціальної: О. Вакуленко, Л. Жаліло, В. Климова, В. Скумін, О. Яременко; психологічної: В. Ананьєв,
В. Климова, С. Шапіро. 

У працях педагогічного характеру питання здорового способу життя розглядалися у контексті
покращення ефективності системи фізичного виховання школярів та дошкільників: Е. Вільчковський,
Н. Денисенко, Т. Дмитренко, О. Дубогай. 

Наукові дослідження, присвячені формуванню здорового способу життя школярів на уроках з
переважною спортивно-ігровою спрямованістю у галузі педагогічної освіти та фізичного виховання, на
жаль, носять переважно фрагментарний характер, що перешкоджає можливості представити цілісну
картину наукових поглядів на цю проблему. При формуванні навичок здорового способу життя
недостатня кількість уваги з богу педагогів з фізичної культури відводиться забезпеченню учнів
теоретичними знаннями про їх складовим чинникам [4, с.94]. 

разом з тим, наукова зацікавленість є підтвердженням доцільності розробки проблеми
формування у школярів середнього шкільного віку знань про чинники здорового способу життя.
Водночас залишається недостатньо вивченою проблема педагогічних умов формування цих інтересів
на уроках фізичної культури. Отже, актуальність, соціальна та педагогічна значущість проблеми,
практична потреба у її вивченні зумовили вибір теми статті: «Педагогічні умови формування знань про
складові здорового способу життя учнів середнього шкільного віку у процесі вивчення варіативного
модуля «Баскетбол»». 

Мета написання статті полягає в теоретичному обґрунтуванні педагогічних умов
формування знань про складові здорового способу життя учнів середнього шкільного віку на уроках
фізичної культури у процесі навчання варіативному модулю «Баскетбол» .

Виклад основного матеріалу. Здоров’я як умова свободи життя є складовою системи
найважливіших людських цінностей. Прагнення до здорового способу життя у природній та соціальній
сутності людини виходить із потреб, що виробилися у процесі її історичного розвитку. Більше 100 років
тому М.Добролюбов відзначив, що природно розвинута людина – це, насамперед, цілісна особистість,
її цілісність відтворюється не однобічно, а в єдності біосоціальних характеристик: розвинута людина
повинна виявити і показати себе як створіння природне і соціальне. Фізична досконалість, моральна
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чистота і духовне наповнення – ось ті якості, гармонійне поєднання яких є основою всебічного розвитку
людини. 

Здоров’я – необхідний компонент буття повноцінної особистості. На думку Б.Спінози, здоров’я
є найважливішою умовою досконалості людини. Аксіологічна характеристика здоров’я людини
виявляється в різноманітних сферах життєдіяльності: навчанні, праці, поведінці. Цінність здоров’я
визначається і суттєвим впливом на духовний розвиток людини. Здоров’я є джерелом духовної жвавості
і формування оптимістичних ідеалів, викликає в особистості зацікавлення до творчості, є необхідною
умовою загального культурологічного розвитку людини [6, с. 22]. 

Ще 1991 року в Україні набула чинності Конвенція ООН про права дитини. Виконання умов
Конвенції, положень Всесвітньої декларації про забезпечення виживання, захисту й розвитку дітей
вимагало цілеспрямованих дій Української держави, усього суспільства щодо створення сприятливих
умов для розвитку дітей. Адже стан фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я
підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, могутнім чинником впливу
на економічний, культурний, обороноздатний потенціал країни.

Підростаюче покоління необхідно націлювати на усвідомлення того, що майбутнє кожного - за
здоровою нацією, тому що фізично і морально здорова людина здатна творити і приносити користь
іншим людям. Діти та підлітки повинні чітко розуміти: для того щоб сформувати здоров’я, треба знати,
як воно закладається, зберігається і руйнується, від чого залежить [8, с.20].

На жаль, рівень здоров’я сучасної  молоді залишає бажати кращого. Аналіз та узагальнення
опублікованих даних показав, що 70% першокласників мають відхилення у стані здоров’я, а до
закінчення 11 класу кількість школярів із функціональними відхиленнями значно збільшується
(Т.Ю.Круцевич, 2003). До закінчення школи у 40% учнів діагностують певні хронічні захворювання, у
36% морфофункціональні відхилення. Практично здоровими визнаються лише 10-15% школярів.

У механізмі захворювань школярів тісно переплітаються вплив умов зовнішнього середовища,
особистої поведінки та фізіологічних факторів ризику (Г.Л.Апанасенко, 2006).

Причиною цього є ряд факторів: несприятливий економічний стан,  екологічна ситуація, низький
рівень мотивації до занять фізичною культурою і спортом, небажання батьків займатися вихованням
дітей, у тому числі й фізкультурним. Специфічними патогенними факторами для школярів є фактори
ризику, пов’язані з організацією навчально-виховної діяльності: інтенсифікація навчального процесу і
неефективна його організація, що базується, в основному, на статичних навантаженнях, які сприяють
штучному скороченню об’єму рухової активності учнів. Таким чином підлітки більшу частину свого
часу присвячують сидінню за шкільною партою у класі чи за письмовим столом удома.

На фоні усіх цих негативних явищ, актуальними виступають проблеми забезпечення учнів
знаннями про здоровий спосіб життя та його фактори, розвиток системи формування здорового способу
життя школярів на уроках фізичної культури.

Збереження здоров’я дітей, формування в них свідомого вибору здорового способу життя є нині
найактуальнішою проблемою, для розв’язання якої необхідна розробка і послідовне запровадження
принципово нових підходів до змісту і структурування освітніх завдань. Обов’язковим компонентом
нової системи національної освіти мають бути знання про формування, збереження і зміцнення здоров’я,
гігієнічне виховання населення. Цей компонент робить можливим врахування принципово нових,
валеологічних вимог до всього змісту освіти, формування валеологічної свідомості громадян нашої
держави, культури здоров’я особистості.

Система формування культури здоров’я школярів – це спеціально організований,
цілеспрямований розвиток духовних, психічних і фізичних сил та здібностей особистості в їх цілісності
у результаті спільної культурологічної, аксіологічної, валеологічної, фізкультурної діяльності школи,
сім’ї й громадськості на основі єдності навчального й виховного процесів, повної реалізації
валеологічного потенціалу всіх навчальних дисциплін і видів діяльності школярів [3, с. 149].

Процес фізичного виховання школярів, згідно з чинною навчальною програмою для учнів
загальноосвітніх навчальних закладів, передбачає опанування школярами певниє обсягів і тематики
теоретичних знань, відомостей, інформації стосовно фізичної культури і спорту, основ здорового способу
життя та ін. [7, с.139]. 

Набуття теоретичних знань про здоров’я, здоровий спосіб життя та його складові на уроках
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фізичної культури є одним із складових компонентів загальнокультурної освіченості особи, з одного
боку, а з іншого – це складова загального процесу фізичного виховання школярів. Тому недооцінка
теоретичної підготовки зводить нанівець формування пізнавальної позиції учнів щодо фізичної культури,
знижує інтерес до самостійних занять, знецінює пізнавальну діяльність щодо здорового способу життя.

За модельними характеристиками кінцевий результат процесу навчання у школі – це
«сформована позитивна позиція особистості школяра щодо фізичної культури, фізичного виховання в
плані практичного наслідування позитивних людських надбань, які повинні стати діяльнісно-
практичною поведінкою в житті людини [9, с.10]». Досягти цього без участі свідомого ставлення особи
неможливо. Основним впливовим засобом для формування такої позитивної позиції до занять
фізкультурною активністю виступає теоретична підготовка, яка здійснюється учителем фізичної
культури в школі під час навчального процесу.

Учителі виступають у ролі безпосередніх організаторів, і саме вони у процесі життя і діяльності
підводять учнів до розуміння норм, переконань, уявлень про здоровий спосіб життя. Цілеспрямований
і систематичний вплив на свідомість школярів формує в них якості здорового способу життя відповідно
до його ідеалів і принципів. Професійно-педагогічні цінності вчителя значною мірою стають життєвими
цінностями школярів.

Таким чином, учитель виконує не лише дидактичну функцію, але й  особистим прикладом
забезпечує формування у своїх учнів дотримання основ здорового способу життя. Але процес навчання
і виховання не носить однобічний характер, це процес, у якому задіяні вчитель і учні. Він не буде
продуктивним, якщо хтось із його учасників буде пасивним споживачем інформації. Тому головною
умовою формування у школярів знань про чинники здорового способу життя є наявність зворотного
зв’язку між учнями та вчителем. Такий зв’язок можливо забезпечити, коли учень сам виступає активним
учасником навчального процесу, а педагогічна дія замінюється взаємодією, сприянням, що
характеризується співпрацею, співтворчістю.

Суть сучасної системи навчання передбачає інтегрований освітній, оздоровчий, загальний
виховний ефект як запоруки оптимального розумового і фізичного розвитку дитини, що в наш час є
найбільш актуальним. Такий підхід має місце в організації освітньо-виховної роботи в загальноосвітній
школі.

Особливої уваги у плані формування знань про складові здорового способу життя, на нашу
думку, заслуговують спортивні ігри, а саме баскетбол. У процесі гри на основі підвищеного емоційного
фону, викликаного ігровою діяльністю, школярі отримують позитивні емоції, зумовленні виділенням
адреналіну під впливом фізичних навантажень. Таким чином формується позитивне ставлення до цього
виду рухової діяльності, виникає інтерес, мотив, а згодом і усвідомлена потреба в улюбленому виді
рухових занять. Баскетбол є специфічним видом рухової діяльності. Його специфічність зумовлена
правилами гри. Тут присутній елемент змагальності, учні знаходяться в умовах тісної взаємодії з
партнерами по команді та суперниками. Спортивні ігри взагалі відрізняються високою емоційністю,
видовищністю. А в баскетбол із задоволенням грають як хлопчики, так і дівчатка. До того ж, приклад
відомих спортсменів-баскетболістів у веденні здорового способу життя може стати чудовою ілюстрацією
досягнення успіху в житті та соціального визнання. 

Викликавши інтерес до занять баскетболом через залучення дітей до активної ігрової діяльності,
учителю слід переходити до пропагандистської роботи серед учнів, стимулювати самостійний пошук
школярів. Для цього доцільно залучати їх до теоретичної діяльності.

При вивченні навчального матеріалу за варіативним модулем «Баскетбол», окрім звичних ігор
та різноманітних модифікацій гри у баскетбол (стрітбол, міні-баскетбол), учням під керівництвом
учителів доцільно готувати теоретичні повідомлення, які сприятимуть активізації пізнавальної
діяльності учнів та збагачуватимуть їхні теоретичні знання про здоров’я, чинники здорового способу
життя та їх вплив на життя людини. На нашу думку, доцільно спільно з учнями готувати теоретичні
повідомлення такого характеру:

Вплив занять баскетболом на основні системи організму людини і будову тіла.1.
Біомеханічний аналіз основних прийомів баскетболу, передбачених для оволодіння учнями2.
шкільною програмою з фізичної культури.
Медико-біологічна характеристика баскетболу.3.
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Основні прийоми самоконтролю у процесі занять баскетболом.4.
Правила з техніки безпеки та охорони здоров’я на уроках з баскетболу.5.
Виховання життєво необхідних якостей учнів засобами баскетболу.6.
Вплив шкідливих звичок на організм людини та інше. 7.

Таким чином учитель за допомогою активної ігрової діяльності, власного свідомого ставлення
до ведення здорового способу життя, частково-пошукової роботи учнів у сфері спортивних ігор зможе
підвести їх до розуміння основних факторів здорового способу життя особистості, таких як: достатня
рухова активність,  загартування, дотримання гігієнічних навичок (гігієна тіла, фізичної, розумової
праці), доброзичливе ставлення людей одне до одного, мета в житті, формування менталітету здоров’я,
орієнтація на збереження, відновлення і зміцнення здоров’я, упровадження моди на здоров’я, уміння
переборювати лінощі щодо збереження здоров’я, творчість як основа здорового способу життя,
валеологічна освіта.

Інформація подібного характеру не лише збагатить інтелектуальний багаж учнів, але й
сприятиме підвищенню мотивації до самостійних занять фізкультурою, сприятиме формуванню
здорового способу життя.

Освіта повинна бути засобом розвитку природних можливостей та здібностей людини. Тому
основне завдання школи – не передача великої суми різноманітних знань, а формування розумових сил
особистості, задоволення її освітніх потреб, розвиток індивідуальності, духовного, психічного й
фізичного потенціалу, формування інтересу до творчого пошуку [5,с.4-5], що в подальшому забезпечить
нашу країну новим поколінням молоді, котра опікується збереженням та примноженням свого здоров’я. 

Педагогічні умови формування культури здоров’я молоді треба постійно поширювати в
суспільній свідомості. Основним середовищем, де може бути впроваджена відповідна соціальна
політика, орієнтована на формування культури здоров’я населення, залишається, насамперед, система
освіти.

Висновки. Формування здорового способу життя – це дуже складний і довготривалий процес.
Створення умов для формування здоров’я дітей та молоді в сучасному суспільстві передбачає
насамперед формування знань про основні чинники здорового способу життя. Основна роль у вирішенні
цього завдання належить сучасній системі шкільної освіти. Саме питання здорового способу життя
займає велику частину роботи провідних учених у цій галузі. До найбільш актуальних і пріоритетних
напрямів дослідження слід віднести знаходження нових теоретичних і методологічних засад формування
культури здоров’я школярів, якими, на нашу думку може бути використання засобів баскетболу як
досить різностороннього засобу формування знань про здоровий спосіб життя та виховання інтересу
до власного здоров’я.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямі такі: передбачається провести вивчення
інших проблем в напрямку формування знань про фактори здорового способу життя в молодого
покоління.
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Оксана Пильтяй

УРАХУВАННЯ СТАНУ ЗДОРОВ’Я УЧНІВ У ПРОФОРІЄНТАЦІЙНІЙ 
РОБОТІ З НИМИ

У статті автор розглядає проблему впливу здоров’я учнів на подальший вибір професії. Здійснює
аналіз факторів, що впливають на стан здоров’я залежно від умов праці.

Ключові слова: вибір професії, професія, професійна діяльність, професійна орієнтація, здоров’я,
професіограма.

В статье автор рассматривает проблему влияния здоровья учеников на последующий выбор
профессии. Осуществляет анализ факторов, которые влияют на состояние здоровья в зависимости
от условий труда. 

Ключевые слова: выбор профессии, профессия, профессиональная деятельность,
профессиональная ориентация, здоровье, профессиограма.

In the article an author examines the problem of influence of health of students on the subsequent choice
of profession. Carries out the analysis of factors which influence on the state of health depending on the terms
of labour. 

Key words: choice of profession, profession, professional activity, professional orientation,  health,
profesiograma.

Постановка проблеми. Кожній людині в житті доводиться приймати відповідальні рішення, а
особливо, коли перед учнями стоїть питання власного життєвого шляху стосовно вибору майбутньої
професії. Уже зараз тисячі старшокласників, які цього року закінчать школу, визначаються з майбутньою
спеціальністю – радяться з батьками, родичами, учителями, друзями. А між тим, не зайвою була б і
порада лікаря. Адже дуже важливо об’єктивно оцінити свої сили, потенціал здоров’я при виборі тієї чи
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