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ВСТУП
Актуальність теми. Соціокультурні процеси, що відбуваються в Україні,
взаємопов’язані зі всесвітніми тенденціями розвитку людства. В умовах
глобалізації суспільства в національній системі освіти особливої актуальності
набувають питання
формування

розвитку особистості в соціокультурному контексті,

культури

здоров’я

підростаючого

покоління.

Актуальність

формування культури здоров’я населення України, зокрема дітей молодшого
шкільного віку, зумовлена критичним станом здоров’я школярів. Початкову
школу з погіршеним станом здоров’я завершують близько 80 % учнів. Останнім
часом відзначається не лише суттєве зменшення кількості здорових дітей, а й
поширення серед них шкідливих звичок, знецінення культу здоров’я. Оскільки
самій людині належить провідна роль у збереженні та зміцненні здоров’я, виборі
способу життя, системи цінностей, ступеня гармонізації внутрішнього світу і
відносин з оточенням, стає очевидним необхідність усвідомлення нею потреби
бути культурно здоровою.
Основні підходи до формування культури здоров’я дітей і молоді визначено
в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті, Національній
доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Законі України „Про фізичну
культуру і спорт”, Наказі Президента України „Про невідкладні додаткові заходи
щодо зміцнення моральності в суспільстві та утвердження здорового способу
життя”, Концепції загальнодержавної цільової соціальної програми „Здорова
нація”, Європейської стратегії ВООЗ „Здоров’я і розвиток дітей та підлітків” та
інших документах, які створюють підґрунтя для взаємодії різних соціальних
інститутів та регламентують правові основи соціально-педагогічної діяльності у
вирішенні проблеми формування культури здоров’я підростаючого покоління.
У філософських, соціологічних, педагогічних, психологічних, медичних
дослідженнях накопичено теоретичні здобутки та практичний досвід, що є
підґрунтям для розробки соціально-педагогічних засад формування культури
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здоров’я в учнів початкової школи. Виділимо кілька напрямів проведених
наукових досліджень з цієї проблеми.
У загальнофілософському плані визначено сутність поняття „культура”
(Т. Еліот, Е. Маркарян, Е. Тайлор, М. Херскович та інші); з’ясовано сутність
поняття „здоров’я” (С. Боткін, Г. Гегель, П. Калью та інші). Проблема культури та
здоров’я відображена в працях вітчизняних і зарубіжних учених: філософів
(М. Бердяєв, Х. Ортега-і-Гассет, В. Соловйов та інші), педагогів (Ш. Амонашвілі,
А. Дістервег, Я. Коменський, Я. Корчак, В. Сухомлинський, К. Ушинський та
інші), культурологів (Б. Єрасов, М. Каган, Д. Мацумото, В. Шейко та інші),
психологів (А. Адлер, А. Маслоу, З. Фройд, Е. Фромм, К. Хорні та інші), медиків
(М. Амосов, П. Анохін, Л. фон Берталанффі, С. Громбах) та інших науковців.
В останнє десятиріччя опубліковані праці, в яких визначено сутність
поняття „культура

здоров’я”

(В. Горащук, Г. Кривошеєва, С. Свириденко,

В. Скумін, О. Трещева, В. Шахненко та ін.). У дисертаціях В. Горащука і
С. Кириленко проблема формування культури здоров’я школяра розглядається в
соціально-педагогічному контексті.
Для дослідження проблеми формування культури здоров’я в учнів важливе
значення мають наукові роботи Л. Виготського, В. Кан-Каліка, Г. Костюка,
С. Рубінштейна, В. Сухомлинського, Б. Теплова та інших, в яких розкрито різні
аспекти проблеми формування культури людини: мислення, спілкування,
естетична культура почуттів, засвоєння норм культури поведінки, моральних
засад культури тощо. Питанню формування здорового способу життя дітей і
молоді присвячено праці В. Войтенко, В. Зайцева, Н. Зимівець, Ю. Лісіцина,
С. Омельченко,
формування

Є. Приступи,

здорового

Л. Сущенко

способу

життя

та

інших,

молодших

зокрема

школярів

проблему
досліджено

О. Дубогай, С. Свириденко, Ю. Цюпаком та іншими. Проблемою здоров’я,
попередження шкідливих звичок, девіантної поведінки школярів займались
І. Звєрєва, Р. Овчарова, В. Оржеховська, В. Шкуркіна та інші дослідники.
Становленню ціннісних орієнтацій особистості щодо здорового способу життя та
загальнолюдських цінностей присвячені праці І. Беха, С. Лапаєнко, Т. Ротерс та
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інших авторів. Розкриттю загальних основ валеології та створенню системи
валеологічної освіти в загальноосвітніх закладах присвятили свої праці
І. Брехман, М. Гончаренко, М. Гриньова, В. Казначеєв, В. Колбанов, С. Попов,
Л. Татарникова та інші.
Теоретичну цінність і практичну значущість для розробки питань
формування культури здоров’я в учнів мають наукові праці педагогів:
методологів

Т. Дмитренко,

В. Загвязинського,

А. Киверялга,

Е. Князєвої,

Ф. Корольова, В. Краєвського, А. Куракіна, М. Скаткіна, К. Яресько та інших;
дидактів Ю. Бабанського, Н. Бордовської, А. Кузнецова, І. Лернера, Б. Лихачова,
В. Лозової, Л. Нечепоренко, М. Поташника, А. Реана, Г. Троцко, Т. Шамової та
інших; соціальних педагогів Н. Заверико, А. Капської, Л. Міщик, А. Мудрика,
А. Рижанової, С. Савченка, С. Харченка та інших.
Аналіз теоретичних напрацювань учених і практичного досвіду в освітній
галузі з проблем формування культури здоров’я, здорового способу життя дітей
свідчить, що формуванню культури здоров’я в учнів початкових класів
приділялось

недостатньо

уваги.

Бракує

досліджень феномену

„культура

здоров’я”, не визначені особливості формування культури здоров’я в дітей
молодшого шкільного віку, відсутня модель культури здоров’я особистості учня
початкової школи, не розроблені критерії та показники рівнів сформованості
культури

здоров’я

в

молодших

школярів,

недостатньо

програмного

та

методичного забезпечення соціально-педагогічної діяльності з цієї проблеми,
немає

науково

обґрунтованого

технологічного

забезпечення

формування

культури здоров’я в початковій школі, рекомендацій щодо ефективних засобів
соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я молодших
школярів. Указані недоліки педагогічної теорії і практики породжують низку
суперечностей між:
- потребою суспільства в культурно-розвиненій здоровій особистості та
низьким рівнем сформованості культури здоров’я підростаючого покоління;
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- наявністю емпіричного досвіду формування культури здоров’я школярів та
відсутністю соціально-педагогічних досліджень з формування культури здоров’я
в молодших учнів у сучасних соціокультурних реаліях;
- необхідністю гармонійного розвитку фізичних, психічних, соціальних,
духовних якостей учнів і відсутністю відповідних інтегрованих програм,
технологій, методичного забезпечення соціально-педагогічної діяльності, що
відповідає цій проблемі в цілому.
Отже,

актуальність,

соціально-педагогічне

значення

досліджуваної

проблеми, а також виявлені суперечності та необхідність їх вирішення зумовили
вибір теми дослідження: „Соціально-педагогічні засади формування культури
здоров’я в учнів початкової школи”.
Зв’язок

роботи

з

науковими

програмами,

планами,

темами.

Дослідження виконано відповідно до тематичного плану наукових досліджень
Харківської державної академії культури на період 2006 – 2010 рр. як складова
теми кафедри соціальної педагогіки „Теорія та практика соціально-педагогічної
діяльності” (протокол № 8 від 27 лютого 2006 р.). Тему дисертації узгоджено
Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології в
Україні (протокол № 2 від 27.02.2007 р.).
Об’єкт дослідження – культура здоров’я школярів у соціокультурному
процесі.
Предмет дослідження – соціально-педагогічні засади формування культури
здоров’я молодших школярів.
Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально
перевірити

соціально-педагогічні

засади

формування

культури

здоров’я

молодших школярів.
Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що ефективність
формування культури здоров’я молодших школярів забезпечується за умов
реалізації соціально-педагогічних засад, а саме: взаємодії соціальних інститутів
суспільства в системі соціально-педагогічної діяльності з формування культури
здоров’я молодших школярів; організації діяльності соціального педагога з
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проблеми формування культури здоров’я молодших школярів; упровадження
соціально-педагогічної технології формування культури здоров’я в початковій
школі.
Відповідно до предмета, мети і гіпотези сформульовано завдання
дослідження.
1. Проаналізувати стан розробленості проблеми культури здоров’я в
науковій літературі, уточнити зміст провідних дефініцій, ґрунтуючись на
сучасних теоретико-методологічних підходах.
2. Дослідити особливості формування культури здоров’я в учнів початкових
класів, розробити і науково обґрунтувати модель культури здоров’я особистості
учня початкової школи.
3. Теоретично обґрунтувати соціально-педагогічні засади формування
культури здоров’я в учнів початкової школи.
4. Визначити систему критеріїв і показників культури здоров’я учня,
схарактеризувати рівні сформованості культури здоров’я дітей молодшого
шкільного віку, а також розробити діагностичні методики вивчення культури
здоров’я в учнів початкової школи.
5. Експериментально

перевірити

соціально-педагогічні

засади

та

ефективність розробленої соціально-педагогічної технології формування культури
здоров’я в початковій школі, програмного та методичного забезпечення.
Теоретико-методологічні

засади

дослідження

становлять

соціокультурний, цілісний, системний, синергетичний, особистісно-діяльнісний,
компетентнісний підходи до формування культури здоров’я учня, наукові
положення про соціальну зумовленість розвитку особистості та формування
культури здоров’я в учнів початкової школи; ідеї вітчизняних і зарубіжних
учених із проблем: дослідження філософських аспектів культури (П. Гуревич,
М. Єшич, М. Каган, І. Кант, К. Клакхон, А. Кребер, В. Межуєв, В. Поліщук,
Е. Соколов, В. Стьопін, П. Флоренський); збереження і зміцнення здоров’я
особистості (М. Амосов, П. Анохін, Г. Апанасенко, Е. Булич, І. Муравов);
висвітлення взаємозв’язку і взаємозалежності між культурою та здоров’ям, що
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відображено

у

Г. Сковорода,

працях

педагогів

В. Сухомлинський,

(Я. Корчак,
К. Ушинський),

П. Лесгафт,

А. Макаренко,

психологів

і

психіатрів

(А. Маслоу, А. Менегетті, Г. Никифоров, В. Райх, Е. Фромм, К. Хорні), вченихмедиків (М. Амосов, П. Анохін, С. Громбах, Ю. Лісіцин), фізіологів (І. Павлов,
Л. фон Берталанффі),

соціологів

(А. Гален,

Е. Дюркгейм),

культурологів

(М. Реріх, К. Юнг, В. Шейко); педагогічних досліджень з формування культури
здоров’я

школярів

(Ю. Драгнєв,

(В. Горащук,

В. Бабич);

С. Кириленко,

психолого-педагогічних

В. Шахненко)
досліджень

та
з

молоді
розвитку

особистості та ролі діяльності (Л. Виготський, В. Давидов, І. Зимня, О. Леонтьєв,
О. Лосєв, П. Лушин, В. М’ясищев, А. Петровський, І. Якиманська); досліджень
культури особистості за допомогою системного та особистісно-діяльнісного
підходів (В. Гриньова, Е. Маркарян, Л. Сохань та інші); досліджень зарубіжних
психологів щодо становлення особистості (Р. Ассаджіолі, Е. Берн, Е. Еріксон,
Дж. Морено, Ф. Перлз, З. Фройд); педагогічних аспектів досліджень розвитку
особистості учня (Б. Ананьєв, О. Бодальов, Н. Бібік, Г. Єльникова, Л. Занков,
І. Кон, І. Лернер, В. Лозова, С. Подмазін, Г. Щукіна); соціально-педагогічних
досліджень різних аспектів роботи з дітьми (О. Безпалько, І. Звєрєва, А. Капська,
С. Омельченко, І. Подласий, А. Рижанова, С. Харченко), а також наукових
положень про єдність людини і суспільства, пріоритет загальнолюдських
цінностей у навчанні та вихованні учнів (І. Бех, Н. Розов, В. Сухомлинський),
наукових

положень щодо

застосування

технологій в освіті

(П. Атутов,

В. Беспалько, М. Бірюкова, В. Євдокимов, Н. Заверико, А. Капська, М. Кларін,
В. Нікітін,

І. Прокопенко,

Г. Селевко,

С. Харченко),

положень

основних

законодавчих та нормативно-правових документів, що стосуються формування
культурно-здорового молодого покоління України.
Дослідження здійснювалось на основі комплексу методів: теоретичні:
аналіз наукової літератури, порівняння, синтез, систематизація, узагальнення для
визначення основних понять, стану розробленості досліджуваної проблеми та
теоретичного

підґрунтя

соціально-педагогічних

засад;

проектування

і

моделювання для розробки моделі культури здоров’я молодших школярів,
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відповідної соціально-педагогічної технології; емпіричні: обсерваційні методи
(систематичне

спостереження),

методи

опитування

(анкетування,

бесіди),

тестування та діагностичні методи для визначення стану культури здоров’я
школярів; соціометричних, прогностичних (експертних оцінок, узагальнення
незалежних характеристик тощо) для визначення ефективності експериментальної
роботи, а також аналізу особистого досвіду роботи автора практичним
психологом/соціальним педагогом, учителем у початкових класах; педагогічний
експеримент – для перевірки гіпотези дослідження; методи математичної
статистики

–

для

визначення

статистичної

значущості

результатів

експериментального дослідження.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що:
- уперше:

теоретично

обґрунтовано

соціально-педагогічні

засади

формування культури здоров’я в учнів початкової школи: взаємодія соціальних
інститутів суспільства в системі соціально-педагогічної діяльності з формування
культури

здоров’я

молодших

школярів

(відповідно

до

рівнів:

регіону,

територіальної громади, навчального закладу, ступеня навчального закладу,
групи, особистості), організація діяльності соціального педагога та соціальнопедагогічна технологія з означеної проблеми; введено до наукового обігу поняття
„культура здоров’я дитини молодшого шкільного віку”, „здоров’яформувальна
поведінка”, „соціально-педагогічна система формування культури здоров’я
особистості”; розроблено модель культури здоров’я особистості учня початкової
школи, що містить структурні та функціональні компоненти, систему критеріїв з
характеристикою їх показників і рівнів;
- подальшого розвитку набули наукові уявлення про сутність понять
„культура здоров’я”, „здоровий спосіб життя”, „фізичне здоров’я”, „психічне
здоров’я”, „соціальне здоров’я”, „духовне здоров’я”, „соціально-педагогічна
технологія”; про формування культури здоров’я підростаючого покоління як
напряму соціально-педагогічної діяльності;
- удосконалено форми і методи соціально-педагогічної роботи з молодшими
школярами в контексті формування культури здоров’я.
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що
розроблено соціально-педагогічну технологію формування культури здоров’я
молодших школярів, зміст якої включає організаційну структуру „Управління
культурою здоров’я в школі”; комплексно-цільову програму „Формування
культури здоров’я в початковій школі”; систему виховної роботи школи з
формування культури здоров’я учнів; факультативний курс „Культура здоров’я”
для учнів початкової школи; комплекс діагностичних методик для визначення
рівня сформованості культури здоров’я молодшого школяра. Розроблено
програму спецкурсу „Базиси культури здоров’я” для студентів ВНЗ зі
спеціальності

„Соціальна

педагогіка”,

програму

та

науково-методичне

забезпечення роботи педагогічної майстерні „Школа культури здоров’я”, статутну
документацію Харківської обласної громадської організації „Культура здоров’я”.
Результати
навчальних

дослідження

закладів,

можуть

учителями,

використовуватися

соціальними

педагогами

адміністрацією
в

соціально-

педагогічній діяльності зі школярами, а також у процесі підготовки майбутніх
учителів, соціальних педагогів у вищих навчальних закладах різного рівня
акредитації, в системі післядипломної освіти педагогічних працівників.
Результати наукового дослідження впроваджено у:
- загальноосвітніх навчальних закладах м. Харкова: НВК № 12 (нині
Харківська гімназія № 12, довідка № 212 від 14.05.2007 р.), ЗОШ № 10 (довідка
№ 96 від 14.05.2007 р.), ЗОШ № 35 (довідка № 34 від 12.11.2002 р.), ЗОШ № 53
(довідка № 51 від 14.05.2007 р.); м. Люботина: ЗОШ № 3 (довідка № 37 від
25.03.2008 р.);
- вищих навчальних закладах: Харківській державній академії культури;
Харківському національному педагогічному університеті імені Г.С. Сковороди
(довідка № 01-721 від 23.11.2007 р.) при викладанні курсу „Базиси культури
здоров’я” та організації виробничої практики для студентів зі спеціальності
„Соціальна педагогіка”;
- системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації педагогічних
працівників:

Харківському

обласному

науково-методичному

інституті
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безперервної освіти (довідка № 380 від 11.05.2004 р.), інституті післядипломної
освіти

при

Харківському

державному

педагогічному

університеті

імені

Г.С. Сковороди, управлінні освіти Червонозаводської районної у м. Харкові ради
(довідка № 675 від 26.09.2006 р.) та науково-методичному педагогічному центрі
управління освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради
(довідка № 2548 від 24.12.2008 р.);
- Харківській обласній громадській організації „Культура здоров’я” (довідка
№ 5 від 27.05.2010 р.).
Апробація результатів дослідження. Основні положення і результати
дисертації оприлюднено на:
– Всесвітньому Етичному Форумі та Міжнародних Конгресах „Единый
мир – здоровый человек” (Ялта, 2004), „Этика и гуманизм” (Алушта, 2005), IV
Слов’янські педагогічні читання „Розвиток особистості в полікультурному
освітньому просторі” (Черкаси, 2005); а також представлено в доповідях і
повідомленнях на наукових конференціях різного рівня:
– Міжнародних: „Соціальна робота в Україні на початку ХХІ століття:
проблеми теорії і практики” (Київ, 2002), „Духовна культура в інформаційному
суспільстві” (Харків, 2002), „Научно-методические и практические аспекты
подготовки специалистов в современном техническом вузе” (Бєлгород, Росія,
2003), „Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи” (Дрогобич, 2003),
„Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві” (Харків, 2003),
„Фізична культура, спорт та здоров’я” (Харків, 2003), „Вимірювання навчальних
досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методологічні, методичні,
технологічні аспекти” (Харків, 2003), ІІ Міжнародних педагогічних читаннях
„Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю” та Х Всеукраїнських
педагогічних читаннях „Василь Сухомлинський і сучасність: особистість
учителя” (Київ-Кіровоград-Павлиш, 2003), ХІІІ Міжнародному Симпозіумі
„Экология и здоровье” (Сімферополь, 2004), „Освіта, культура та мистецтво в
добу цивілізаційної глобалізації” (Харків, 2007), „Соціальні комунікації в
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стратегіях формування суспільства знань” (Харків, 2009), „Управління в освіті”
(Львів, 2009);
– Всеукраїнських: „Формування здорового способу життя студентської
молоді: реалії та перспективи” (Полтава, 2002), „Управління в освіті” (Львів,
2003); „Сучасний навчальний заклад – Школа сприяння здоров’ю” (Харків, 2006),
„Наукові читання з педагогічних та соціально-педагогічних проблем” (Харків,
2007), „Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття” (Харків, 2003, 2007 –
2009); „Методологічні питання наукового дослідження в педагогіці та соціальній
педагогіці” (Харків, ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2007).
Результати та висновки роботи обговорено за участю автора на
регіональному рівні, під час виступів на: спеціалізованих семінарах для
соціальних педагогів, адміністрацій загальноосвітніх шкіл м. Харкова та
Харківської області (2001 – 2008), засіданнях кафедр і науково-методичних
лабораторій у системі післядипломної освіти та підвищення кваліфікації
педагогічних працівників м. Харкова (2002 – 2004); виставках-ярмарках
педагогічних ідей (Харків, 2003, 2005, 2006); педагогічних читаннях для батьків
(Харків, 2000 – 2008); громадських заходах Харківської обласної громадської
організації „Культура здоров’я” (2005 – 2010).
Матеріали дослідження доповідались на засіданнях кафедри соціальної
педагогіки Харківської державної академії культури.
Публікації. Основний зміст дослідження відображено в 17 публікаціях, із
них: 12 – статті у фахових виданнях; 3 – статті в збірниках матеріалів
конференцій, конгресів; 1 – авторська програма для учнів початкової школи; 1 –
програма для студентів ВНЗ педагогічного профілю.
Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох
розділів з висновками до кожного, загальних висновків, списку використаних
джерел (258 найменувань, з них 12 – іноземними мовами), 8 додатків на 142
сторінках. Робота містить 30 таблиць, 21 рисунок. Загальний обсяг роботи – 346
сторінок.
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ВИСНОВКИ
Використання сучасних теоретико-методологічних підходів до вивчення
проблеми формування культури здоров’я молодших школярів і одержані
результати експериментального дослідження підтвердили гіпотезу та дозволили
сформулювати загальні висновки.
1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення і нове вирішення
проблеми формування культури здоров’я молодших школярів, що виявляється в
обґрунтуванні та експериментальній перевірці соціально-педагогічних засад
формування культури здоров’я молодших школярів.
2. Теоретичний аналіз наукових досліджень свідчить про те, що у сучасній
педагогічній науці й практиці ще не склалося однозначного розуміння феномену
„культура здоров’я”. Феномен культури здоров’я є об’єктивною реальністю, його
можна розглядати як відносно самостійний вид культури, що має своє
призначення, особливості розвитку та занепаду як у суспільстві, так і окремої
людини. Рушійними силами розвитку культури здоров’я в суспільстві є проблеми
погіршення стану здоров’я населення, поширення згубних звичок і залежностей,
знецінення культурних цінностей та інші негативні явища, які притаманні
сучасному суспільству. Це насамперед впливає на дітей, зокрема молодшого
шкільного віку, які є найуразливішими. Процес становлення культури здоров’я
молодших школярів, адаптація дітей до соціокультурних реалій актуалізували
питання

щодо

формування

культури

здоров’я

як

соціально-педагогічної

проблеми.
Застосування комплексу підходів (соціокультурного, цілісного, системного,
синергетичного,

особистісно-діяльнісного,

компетентнісного)

до

вивчення

проблеми культури здоров’я, а також аналіз провідних дефініцій за темою
дослідження дозволив зробити уточнення та розширити сутність понять
„культура здоров’я”, „здоровий спосіб життя”, „фізичне здоров’я”, „психічне
здоров’я”, „соціальне здоров’я”, „духовне здоров’я”, „соціально-педагогічна
технологія”. Ввести до наукового обігу поняття „соціально-педагогічна система
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формування культури здоров’я особистості”, „здоров’яформувальна поведінка”,
„культура здоров’я дитини молодшого шкільного віку”, яка визначається як
інтегроване особистісне утворення, сформоване на основі знань, умінь, що
характеризується здоров’яформувальною поведінкою, яка відповідає віковим
особливостям індивіда, виявляється в цілісності та гармонійному розвиткові всіх
складових індивідуального здоров’я, основних сфер особистості, прагненні
дитини до самопізнання, самовдосконалення, творчої діяльності.
3. Аналіз літературних джерел дозволив визначити особливості формування
культури здоров’я в учнів початкових класів: вікові (в дітей молодшого шкільного
віку), індивідуальні (фізичні, психічні, соціальні, духовні), соціокультурні
(соціальні інститути суспільства, державні/приватні програми і проекти тощо), що
мають враховуватися в соціально-педагогічній діяльності з школярами. На цій
основі розроблено і науково обґрунтовано модель культури здоров’я особистості
учня початкової школи, яка складається з компонентів: структурних (складових
індивідуального здоров’я учня), функціональних внутрішніх (основних сфер
особистості учня) та функціональних зовнішніх (академічних досягнень учнів
щодо збереження і зміцнення здоров’я).
4. Сучасні соціокультурні тенденції та результати проведеного дослідження
вказують на необхідність розробки проблеми формування культури здоров’я
школярів у соціально-педагогічному аспекті. Формування культури здоров’я в
учнів початкової школи реалізовувалося на базі обґрунтованих у дослідженні
соціально-педагогічних засад: взаємодії соціальних інститутів суспільства в
системі соціально-педагогічної діяльності з формування культури здоров’я
молодших школярів, організації діяльності соціального педагога з проблеми
формування культури здоров’я молодших школярів, упровадженні соціальнопедагогічної технології формування культури здоров’я в початковій школі, які в
сукупності забезпечували системність вирішення проблеми в соціальнопедагогічній діяльності.
5. Теоретичний аналіз наукової літератури уможливив визначити систему
критеріїв,

які

характеризують

культуру

здоров’я

учня,

це:

складові
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індивідуального здоров’я (фізичне, психічне, соціальне, духовне); основні сфери
особистості

(мотиваційна,

академічні

досягнення

когнітивна,
учнів

з

афективна,

програм

ціннісна,

оздоровчої

поведінкова);
спрямованості.

Схарактеризовано показники та рівні сформованості культури здоров’я дітей
молодшого шкільного віку (високий, достатній, середній, низький).
Вивчення сформованості культури здоров’я в учнів початкової школи
здійснювалось

на

основі

розробленого

й

верифікованого

комплексу

діагностичних методик („Паспорт здоров’я класу”, „Визначення рівня культури
здоров’я особистості учня”, „Тестові різнорівневі завдання за програмою курсу
„Культура здоров’я” для учнів початкових класів) із застосуванням до результатів
методів математичної статистики (критерію Пірсона – χ2, методу рангової
кореляції Спірмена, факторно-критеріальної моделі оцінки рівнів сформованості
культури здоров’я в учнів початкової школи та інших методів математичної
обробки даних), які дозволили з’ясувати рівні розвитку кожного з компонентів
культури здоров’я учня окремо та в сукупності як інтегрованого особистісного
утворення.
6. Соціально-педагогічне дослідження, що складалося з констатувального,
формувального,

контрольного

етапів

експерименту,

дозволило

ґрунтовно

дослідити соціально-педагогічні засади формування культури здоров’я молодших
школярів і перевірити ефективність упровадження розробленої соціальнопедагогічної технології. Соціально-педагогічні засади забезпечили взаємодію
соціальних інститутів суспільства в системі соціально-педагогічної діяльності за
провідною роллю соціального педагога через упровадження інтегрованої
соціально-педагогічної технології. Дослідженням встановлено, що на формування
культури

здоров’я

школярів

впливають

соціокультурні,

організаційно-

управлінські та педагогічні умови. Соціально-педагогічна технологія формування
культури здоров’я в початковій школі дозволила врахувати наявні умови та власні
соціально-педагогічні,

що

реалізовано

у

двох

аспектах:

організаційно-

управлінському та педагогічному, це забезпечило підвищення ефективності
соціально-педагогічної діяльності. Технологія впроваджувалась відповідно до
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таких етапів: теоретичний, проектування управління школою, планування,
формування культури здоров’я в учнів, діагностичний, що дозволило системно
реалізувати комплексно-цільову програму „Формування культури здоров’я в
початковій школі”, систему виховної роботи школи з формування культури
здоров’я учнів, факультативний курс „Культура здоров’я” для учнів початкової
школи тощо. Ефективність упровадження соціально-педагогічної технології
визначалась за критеріями: сформованість культури здоров’я в учнів початкової
школи, надійність результатів соціально-педагогічного впливу на учнів.
7. Аналіз отриманих даних свідчить: в усіх групах спостерігається тенденція
підвищення рівня культури здоров’я молодших школярів, що насамперед
пов’язано

з

віковими

особливостями

та

соціокультурним

середовищем

(переважно таким соціальним інститутом як школа). З’ясовано, що більш
вираженим є зростання рівня культури здоров’я в учнів початкової школи за умов
реалізації соціально-педагогічних засад цього процесу, зокрема: упровадження
відповідної

соціально-педагогічної

технології.

Відзначено,

що

соціально-

педагогічна технологія, яка реалізовувалась за першою стратегією (у двох
аспектах), суттєво впливає на рівень сформованості культури здоров’я в учнів,
зокрема: в експериментальних групах Е1-Е4 цей рівень вищий, ніж у групах Е5-Е6,
де технологія запроваджувалась за другою стратегією (без реалізації педагогічної
технології), і удвічі вище, ніж у контрольних групах К 1-К4. Аналогічна тенденція
спостерігається при перевірці надійності результатів експериментальних дій через
два роки після впливу на учнів активних соціально-педагогічних факторів.
Залучення до дослідження експертів дозволило встановити вагомість компонентів
та критеріїв у розробленій автором факторно-критеріальній моделі, отримати
незалежну оцінку соціально-педагогічної технології та методичного забезпечення
до неї.
Визначені соціально-педагогічні засади з розробленим технологічним і
методичним забезпеченням соціально-педагогічної діяльності з формування
культури здоров’я в початковій школі створили необхідний фундамент для
вирішення проблеми дослідження на практиці.

182

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми формування
культури здоров’я школярів. Подальші дослідження пов’язані з вивченням цього
процесу в різних соціокультурних умовах і на різних вікових етапах, з виявленням
можливостей впливу позашкільної діяльності на формування культури здоров’я
дітей, а також сутності родинних, національних, кроскультурних особливостей
феномену культури здоров’я та їх впливу на розвиток культури здоров’я
особистості.
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