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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЯК ПРІОРИТЕТНИЙ ФАКТОР  
У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТІВ 

 
Поняття «способу життя» досить багатопланове, охоплює різні 

сфери життєдіяльності людей і тому застосовується в багатьох наукових 
дисциплінах і дослідженнях: в філософії, політології, культурології, 
соціології, педагогіці, психології та інших галузях пізнання. Аналіз цього 
поняття багатьма вченими виявляє зв’язок об’єктивних процесів в житті 
суспільства [1, с. 6]. 

Сприяння здоров’ю та здоровому способу життя визначене 
законодавством України як один з основних напрямів державної політики 
охорони здоров’я, що передбачає необхідність багато секторальної 
діяльності, залучення до неї держави, громади, некомерційних і 
комерційних неурядових організацій та індивідуумів. Як свідчить аналіз, 
пріоритети цієї діяльності в Україні в цілому збігаються з пріоритетами у 
цій сфері, визначеними Основами політики досягнення здоров’я для всіх у 
XXI столітті в Європейському регіоні. Для привернення уваги широких кіл 
громадськості до проблеми здорового способу життя багатьма 
організаціями реалізуються програми, учасники яких мають змогу 
ознайомитись з теоретико-методологічними засадами формування 
здорового способу життя, законодавчими та нормативними актами 
України щодо формування здорового способу життя у молодіжному 
середовищі, оцінкою стану здоров’я та чинників здорового способу життя 
української молоді за результатами соціологічного опитування, 
позитивним зарубіжним та вітчизняним досвідом реалізації соціальних 
програм та проектів по формуванню здорового способу життя молоді. 

Разом з тим, не менш актуальною є проблема забезпечення 
виконання вимог чинного законодавства щодо сприяння здоров’ю та 
здоровому способу життя з боку всіх суб’єктів суспільних відносин – 
органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, 
підприємств, громадських організацій та окремих громадян. На сьогодні 
досить широка нормативна база, напрацьована в Україні, є недостатньо 
ефективною через невиконання діючих законів [3, с. 5–6]. 

Одним із основних стратегічних завдань національної освіти є 
виховання молоді в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і 
здоров’я оточуючих, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності 
[2, с. 34–35]. 

Основним чинником створення гармонійно розвинутої особистості є 
фізична культура і спорт. На сучасному етапі розвитку суспільства 
зростають вимоги до фізичної підготовки людей, адже саме рівень 
здоров’я нерідко – головний чинник працездатності в процесі 
життєдіяльності людини [4, с. 8]. 
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