


ЄДИНА КРАСА, ЯКУ Я ЗНАЮ, - ЦЕ ЗДОРОВ’Я 

ГЕНРІХ ГЕЙНЕ 

 Серед життєвих цінностей сучасної людини 

перше місце посідає цінність життя і здоров’я. 

 Сьогодні здоров’я розглядається як стан 

повного фізичного, духовного, психічного та 

соціального благополуччя людини. Знайти своє 

місце в мінливому світі, виявити здібності, 

мати життєву перспективу, стати корисною 

суспільству може тільки та людина, яка 

фізично розвинена, соціально адаптована, 

психічно врівноважена, має духовну основу. 





ЗДОРОВ’Я – НЕ ВСЕ, АЛЕ ВСЕ БЕЗ ЗДОРОВ’Я – НІЩО. 

СОКРАТ 

 
Доведено, що стан здоров’я залежить від: 

 на 50 % – умов і способу життя; 

 на 20 % – впливу навколишнього середовища; 

 на 20 % – спадковості; 

 на 10 % – рівня розвитку медицини. 

 



СКЛАДОВІ ЗДОРОВ'Я 

Фізична 
складова 

Соціальна 
складова 

Психічна 
складова 

Духовна 
складова 

Добре 

працюють усі 

органи, людина 

нормально 

розвивається і 

не хворіє 

Доброзичливі 

стосунки людей, 

гарні побутові 

умови, що 

сприяють 
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Людина 
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кращою 





 режим навчання без перевантажень; 

 режим активної діяльності й відпочинку; 

 вироблення навичок особистої гігієни; 

 раціональне харчування й культура 

споживання їжі; 

 брак травматизму; 

 профілактика шкідливих звичок і 

фізичну активність. 

 

ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ШКОЛЯРА 

ВКЛЮЧАЄ ТАКІ КОМПОНЕНТИ: 



ОСНОВНА МЕТА ОЗДОРОВЧОЇ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ 

КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(12-РІЧНА ШКОЛА) 

 виявлення тенденцій у стані фізичного і 

психічного здоров’я учасників навчально-

виховного процесу, прогнозування і корекція 

його розвитку на основі моніторингових 

досліджень; 

 надання наукової, навчально-просвітницької і 

методичної допомоги педагогам у роботі з 

виховання в учнів відповідального ставлення 

до власного здоров’я і здоров’я громадян як до 

найвищої цінності, формування навичок 

здорового способу життя; 

 забезпечення впровадження державного 

стандарту оздоровчої функції освіти. 



ЗАВДАННЯ ОЗДОРОВЧОЇ ФУНКЦІЇ ОСВІТИ 

 КОНЦЕПЦІЯ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

(12-РІЧНА ШКОЛА) 

 зняття навчальних перевантажень школярів; 

 організація фізичної активності учнів, 
профілактика гіподинамії; 

 організація правильного харчування школярів під 
час їхнього перебування в школі; 

 попередження шкідливого впливу на здоров’я 
учнів факторів, які безпосередньо пов’язані з 
навчальним процесом (профілактика шкільних 
хвороб); 

 збереження і зміцнення психічного здоров’я учнів 
(попередження стресів, поширення серед учнів 
шкідливих звичок, залежностей тощо); 

 формування культури здоров’я учнів і 
компетентності педагогів з питань здоров’я і 
здоров’язберігаючих технологій; 

 організація співпраці з батьками з питань 
збереження та зміцнення здоров’я дітей 







ЖИТТЄВІ НАВИЧКИ (КОМПЕТЕНТНОСТІ), ЩО СПРИЯЮТЬ 

СОЦІАЛЬНОМУ ЗДОРОВ’Ю 
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2021 

ГОЛОВНЕ – ЗДОРОВИМ БУТИ –  

ЦЕ ПОТРІБНО ВСІМ ЗБАГНУТИ! 

БО ЯК Є ЗДОРОВ’Я Й СИЛА, 

ТО ВЕСЬ СВІТ ЛЮДИНІ МИЛИЙ. 

А ЯК ТІЛЬКИ ЗАХВОРІЄ –  

ЗРАЗУ Й СОНЕЧКО ТУСКНІЄ. 

ТОМУ ЦЕ ЗАПАМ’ЯТАЙ 

Й ПРО СВОЄ ЗДОРОВ’Я - ДБАЙ! 


