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Анотації:
Розглянуто значення «цінності» 
як складової частини формування 
ставлення до власного здоров’я 
старших підлітків. Показано необ-
хідність рівноцінного поєднання 
ціннісної системи підлітків і їх від-
ношення до власного здоров'я. 
Оцінені особливості специфіки 
взаємозв’язку цінностей і здорово-
го способу життя. Зазначено на від-
сутності у загальноосвітніх школах 
систематичної роботи з виховання 
у старших підлітків ставлення до 
власного здоров’я. Також – недо-
статня робота вчителів з пропагу-
вання переваг здорового способу 
життя та дотримання його норм у 
повсякденному житті. 

Галенко Т.П. Ценности как основа фор-
мирования у старших подростков от-
ношения к собственному здоровью. 
Рассмотрено значение «ценности» как со-
ставной части формирования отношения к 
собственному здоровью старших подрост-
ков. Показана необходимость равноцен-
ного объединения ценностной системы 
подростков и их отношения к собственно-
му здоровью. Оценены особенности спец-
ифики взаимосвязи ценностей и здорово-
го образа жизни. Указано на отсутствие в 
общеобразовательных школах системати-
ческой работы по воспитанию у старших 
подростков отношения к собственному 
здоровью. Также – недостаточная рабо-
та учителей по пропаганде преимуществ 
здорового образа жизни и соблюдение его 
норм в повседневной жизни. 

Galenko T.P. Values as forming basis 
for the senior teenagers of attitude 
toward an own health. The significance 
of “worth” as constituent of making up of 
the relation to natural health of the senior 
adolescents is construed. Necessity of 
interconvertible consolidating of valuable 
system of adolescents and their relations 
to natural health is exhibited. Features 
of specificity of correlation of worth and 
a healthy way of life are assessed. It is 
indicated on absence in comprehensive 
schools of systematic operation on 
education at the senior adolescents of 
the relation to natural health. Also – poor 
operation of teachers on propagation of 
advantages of a healthy way of life and 
keeping of its standards in daily life. 
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Вступ.1

На сучасному етапі розвитку суспільства актуаль-
ною проблемою є розкриття потенційних можливо-
стей цінності щодо формування у старших підлітків 
ставлення до власного здоров’я. Одним з головних 
напрямків стає вивчення змісту сучасної системи 
фізичного виховання школярів, а також цінності як 
такої, оскільки фізичне виховання підлітків потребує 
переорієнтації з простого задоволення організму в 
руховій активності на вдосконалення особистості 
шляхом гармонійного розвитку фізичних, психічних 
та духовних якостей. Розв’язання цих завдань 
зумовлює необхідність пошуку нових напрямків робо-
ти загальноосвітніх шкіл, спрямованих на формування 
в старших підлітків ціннісного ставлення до власного 
здоров’я. Головним у цьому процесі є усвідомлення 
того, що принесе учням важливого, значущого, цінне 
ставлення до власного здоров’я. Виховання на основі 
цінностей – це провідний шлях формування свідомої 
гармонійно розвиненої особистості, та збагачення її 
духовного світу. 

Як зазначають Бех І.Д. [4], Лапаєнко С.В. [8], По-
ташнюк І.В. [9], ціннісне виховання значно підвищує 
ефективність виховної роботи школи оскільки цінності 
стають виховним фактором, завдяки тому, що перетво-
рюються у внутрішні мотиви поведінки особистості. 
На сучасному етапі цінність як фактор формуван-
ня ставлення до власного здоров’я є об’єктивною 
необхідністю, оскільки саме їх усвідомлення до-
поможе спрямувати старших підлітків на правиль-
ну організацію власного життя, забезпечить їхній 
гармонійний розвиток, єдність фізичних, психічних і 
духовних потреб особистості.

Але недостатність розробки проблеми, цінності як 
основи формування в старших підлітків відношення 
до власного здоров'я, відсутність цілісних ком-
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плексних досліджень щодо методів формування 
ціннісного ставлення до фізичного виховання, а та-
кож враховуючи cоціальну значущість та актуальність 
проблеми формування ціннісного ставлення до влас-
ного здоров’я старшими підлітками, забезпечення 
його пcихічнoгo, фізичнoгo та духoвнoгo здoрoв’я, 
заcoбами туристсько-краєзнавчої роботи, відcутніcть 
моделі, теоретичних і методичних засад, важливість 
та актуальність проблеми зумовили вибір теми статті 
“ Цінності як основа формування в старших підлітків 
відношення до власного здоров'я.”.

Робота виконана за планом НДР державного ви-
щого навчального закладу “Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди”.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати науково-

методичну літературу та узагальнити досвід науковців 
щодо цінності як складової частини формування у 
старших підлітків ставлення до власного здоров’я.

Поставлена мета передбачає виконання таких за-
вдань:

Визначити сутність цінності як складової частини 1. 
формування у старших підлітків ставлення до влас-
ного здоров’я.
Проаналізувати особливості специфіки 2. 
взаємозв’язку цінностей і зорового способу життя.
Результати дослідження  та їх обговорення. 
Важливим напрямком роботи загальноосвітніх 

шкіл є виховання в старших підлітків ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, оскільки саме це до-
поможе спрямувати старших підлітків на правильну 
організацію власного життя, та сформує ціннісний 
апарат кожної особистості, збереже і зміцнить їхнє 
здоров’я, сприятиме гармонійному фізичному, 
психічному, духовному і соціальному розвитку 
функцій особистості кожного підлітка. 
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Вивчення і аналіз літературних джерел [2, 5, 8, 9]
свідчить, що однією з основних складових здорово-
го способу життя є профілактика шкідливих звичок. 
Паління, алкоголізм, вживання наркотиків стали 
справжньою проблемою сьогодення. Серйозність цієї 
проблеми підвищується ще й тим, що шкідливі звич-
ки найшвидше поширюються серед молоді. Паління 
тютюну, вживання наркотиків, алкоголізм – нині одні 
з найважливіших причин багатьох тяжких захворю-
вань, особливо молоді. З кожним роком зростає небез-
пека згубного впливу шкідливих звичок на процеси 
відтворення населення й на здоров’я підростаючого 
покоління. Це відображено у роботах майже всіх 
науковців, які досліджували здоровий спосіб життя. 
А безпосередньо розробкою цієї проблеми займалися 
В.М.Баранов [1], Б.М.Бахмудов [3], Г.Г.Запорожченко 
[6], Д.А.Ізуткін [7], А.Л.Турчак [10], О.А.Удалова [11]. 
Ці автори наголошують, що здоровий спосіб життя 
молоді неможливо поєднувати зі шкідливими звич-
ками, оскільки це призводить до знецінення власного 
здоров’я та себе як особистості в цілому.

Зокрема цю думку підтримує та розвиває 
І.В.Поташнюк [5] він вважає, що потрібно виховува-
ти особливе ставлення до здоров’я, яке виражається 
в осмисленні його цінності, а також у позитивно-
емоційному прагненні до його зміцнення та вдоскона-
лення. Ставлення до здоров’я як до цінності обумовлює 
формування ціннісної установки на зміцнення та вдо-
сконалення особистого здоров’я, тобто включення 
особистості в оздоровчу діяльність, у здоровий спосіб 
життя. Здоров’я людини є найвищою цінністю, а здо-
ровий спосіб життя – природною формою поведінки. 
Формування ціннісних орієнтацій старших підлітків 
на здоровий спосіб життя досліджувала С.В.Лапаєнко 
[8]. Нею визначено й обґрунтовано педагогічні умови, 
що сприяють формуванню цих орієнтації у старших 
підлітків, експериментально перевірено їх ефективність, 
розроблені методики, які активізують в учнів процеси 
самовиховання та усвідомлення здоров’я як життєво 
важливої цінності. За її визначенням, “ціннісні орієнтації 
особистості на здоровий спосіб життя – це психологічна 
спрямованість (установка) на розумну організацію влас-
ного життя, єдність фізичних, психічних і духовних 
функцій, що максимальною мірою зберігає і зміцнює 
здоров’я і є основною умовою забезпечення нормаль-
ного розвитку, продуктивної життєдіяльності людини в 
гармонії з суспільством і природою” [8, с. 7]. Ціннісні 
орієнтації людини формуються на основі її потреб, 
мотивів, переконань. 

Проблема, цінності як основи формування у стар-
ших підлітків ставлення до власного здоров’я завжди 
викликала підвищений інтерес науковців, методистів, 
педагогів. Оскільки людина як особа визначається 
системою його стосунків зі світом. Особливе місце 
в цій системі належить ціннісним стосункам, які ма-
ють соціально-історичну, культурну обумовленість і 
пов’язані з діяльністю людини по усвідомленню зна-
чення певних явищ дійсності для себе як суб’єкта. 

Формування ціннісного відношення обумовлене 
характером ідеалів школярів, промовців як «моделі 

належного»; що притягує сьогодення до майбутнього; 
ціннісного орієнтиру при визначенні особою систе-
ми ціннісних стосунків до світу та самої себе. Ідеал 
дозволяє упорядкувати різнобічність стосунки шко-
ляра зі світом. Ціннісне відношення має як актуальну 
сторону, що виявляється в діяльності (її прийнято на-
зивати ціннісною орієнтацією), так і потенційну, яка 
часто недостатньо усвідомлюється самою людиною і 
не виявляється в діяльності. 

Таким чином, аналіз літературних джерел показує, 
що поняття “цінності” у різних його проявах досить 
детально розглядалося і досліджувалося багатьма на-
уковцями. В проаналізованих працях сформульовані 
поняття “цінності”, “ціннісні орієнтації”, визначе-
на їх сутність, структура, компоненти, обґрунтовано 
ієрархічну будову цінностей суспільства і особистості, 
з’ясовано механізм їх формування. Водночас, 
ціннісний аспект ставлення до власного здоров’я та 
його формування у старших підлітків не були пред-
метом спеціальних досліджень. Вивчені джерела до-
зволяють стверджувати, що система цінностей – це та 
ланка, яка пов’язує суспільство з індивідом, включає 
його у систему суспільних відносин. Цінності та-
кож лежать в основі вибору цілей, засобів та умов 
діяльності, відповідають на запитання, задля чого 
відбувається той чи інша процес. І хоча цінності – си-
стемоутворювальне ядро програми, задуму, діяльності 
і внутрішнього духовного життя людини, їх вихован-
ня не розглядалося у контексті ставлення до власного 
здоров’я. Аналіз літератури дозволив охарактеризу-
вати ціннісне ставлення до власного здоров’я як по-
зитивне відношення до ведення здорового способу 
життя, що забезпечує єдність фізичних, психічних, 
духовних і соціальних потреб кожної особистості. 

Але необхідно зазначити, що досить детально вив-
чалося науковцями питання збереження і зміцнення 
здоров’я та ведення здорового способу життя. Однак й 
до цього часу більшість авторів по-різному трактують 
поняття ”здоровий спосіб життя“, мають розбіжності у 
поглядах щодо його структури. Майже не дослідженим 
є питання формування ціннісного ставлення до влас-
ного здоров’я у старших підлітків. А саме серед них 
найбільше поширюється алкоголізм, тютюнопаління, 
наркоманія і токсикоманія. Через перенавантаженість 
навчанням багато школярів також страждає від 
недостатньої фізичної активності, відсутності на-
вичок організації навчання, активного дозвілля, пра-
вильного харчування. Вивчення літератури свідчить, 
що хоча останнім часом активізувалася увага вчених 
до дослідження питань здорового способу життя 
учнівської молоді, ведеться кваліфікованіша його про-
паганда у засобах масової інформації, проте проблема 
покращення здоров’я та ціннісного ставлення до ньо-
го старших підлітків залишається невирішеною. 

Пропаганда, декларативний підхід до здорово-
го способу життя – не є вирішенням цього питання. 
Необхідно, щоб учні самі усвідомили, що ціннісне 
ставлення до власного здоров’я повинно бути для 
них важливим і значущим. В опрацьованій літературі 
більшість дослідників розглядають виховання 
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цінностей та ведення здорового способу життя з тео-
ретичних позицій, не застосовуючи їх на практиці в 
школі. Помітним є і те, що науковці не об’єднують 
поняття ”цінності“ та ”здоровий спосіб життя“, 
хоча саме ціннісне виховання значно підвищує 
ефективність виховної роботи школи. Виховання на 
основі цінностей – це провідний шлях формування 
особистості підлітка та його ставлення до власного 
здоров’я.

Відсутність у загальноосвітніх школах систематичної 
роботи з виховання у старших підлітків ставлення до 
власного здоров’я; недостатня робота вчителів, з про-
пагування переваг здорового способу життя та дотри-
мання його норм у повсякденному житті. Не сприяє 
формуванню в учнів ціннісного ставлення до власного 
здоров’я і зміст навчальних дисциплін, у тому числі 
й з фізичної культури. У змісті більшості предметів 
відсутня диференціація навчання, в процесі їх викла-
дання ігнорується стан здоров’я учнів, не враховують-
ся індивідуальні, та вікові особливості школярів; у 
стосунках “учитель-учень” недостатньо проявляються 
ціннісні взаємини. У більшості шкіл немає реальних 
можливостей формувати в учнів ціннісного ставлення 
до власного здоров’я оскільки існує великий дефіцит 
навчально-методичної літератури та необхідної 
матеріальної бази. 

Висновки.
Проаналізувавши літературні джерела ми дійшли 

до висновку, що цінності не лише лежать в основі ви-
бору цілей, засобів та умов діяльності, відповідають 
на запитання, задля чого відбувається той чи інший 
процес, а й є однією з складових частин формування 
у старших підлітків позитивного ставлення до влас-
ного здоров’я. Але незважаючи на те, що сьогодення 
відзначається необхідністю детальнішого вивчення та 

розкриття такої проблеми як формування ціннісного 
ставлення до власного здоров’я, сучасні науковці не-
достатньо уваги приділяють цьому питанню але його 
необхідність розкриття та поєднання таких понять як 
“цінність” та “здоровий спосіб життя” є явною.

Подальші дослідження передбачається провести 
в напрямку вивчення інших проблем формування у 
старших підлітків ціннісного ставлення до власного 
здоров’я.
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