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ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ 

У СТУДЕНТІВ ПЕДАГОГІЧНИХ УНІВЕРСИТЕТІВ 

 

Забезпеченню здоров’я і дієздатності студентів – майбутньої 

інтелектуальної еліти країни – надається велике значення нашим 

суспільством і державою («Закон України з фізичної культури та спорту», 

Цільова комплексна програма – «Здоров’я нації»). У Національній доктрині 

розвитку освіти, прийнятій на Всеукраїнському з’їзді працівників освіти 

України (2010р.), сказано, що держава разом із громадськістю сприяє 

збереженню здоров’я учасників освітнього процесу, залученню їх до 

занять фізичною культурою і спортом, а також проведенню та 

впровадженню в практику результатів міжгалузевих наукових досліджень 

з проблем зміцнення здоров’я, організації медичної допомоги дітям, учням 

і студентам, якісному медичному обслуговуванню працівників освіти, 

пропаганді здорового способу життя та вихованню культури поведінки 

населення.  

Стан здоров’я студентів та шляхи його покращення постійно 

знаходяться в центрі уваги великої групи вчених та практиків, які 
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працюють у системі вищої освіти, зокрема, Г. Апанасенко, О. Дубогай, 

С. Канішевський, С. Присяжнюк, Р. Раєвський, Л. Сущенко, М. Філіппов 

та ін. 

Загальноприйнятого уявлення про структуру здорового способу 

життя в сучасної студентської молоді немає. В одних він асоціюється з 

ранковою гімнастикою, своєчасним харчуванням, у других – з відмовою 

від шкідливих звичок. 

Думки дослідників цієї проблеми збігаються в тому, що здоровий 

спосіб життя – це поведінка (або відсутність такої) позитивних чинників, 

що забезпечують здоровий спосіб життя – рухова активність та інші 

заняття у вільний час, харчування, особиста та громадська гігієна, безпека, 

уміння подолати стрес тощо.  

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури, встановлено, 

що до 70 % студентів вищих навчальних закладів практично не 

використовують у своїй життєдіяльності або використовують неефективно 

такі важливі компоненти способу життя як: раціональна праця, 

раціональне харчування, раціональна рухова активність, відмова від 

шкідливих звичок, що зберігають і зміцнюють здоров’я, а це суттєво 

знижує резервні можливості їх організму [1; 3]. 

Шкідливими для здоров’я є: паління; зловживання алкоголем та 

іншими засобами, що викликають залежність; нераціональний режим праці 

та відпочинку; зниження рухової активності; надмірна кількість 

інформації; значні навчальні й емоційні перенапруження, серед яких і 

екзаменаційні стрес-фактори; хронічне недосипання; недостатнє, 

нерегулярне і незбалансоване харчування 

Основною метою роботи щодо пропаганди здорового способу життя 

є [4]: 

– формування позитивної мотивації щодо здорового способу життя, 

культури здоров’я;  

– знайомство молоді з основами здорового стилю життя, формування 

свого стилю здорового життя, здійснення профілактичної роботи за 

негативними проявами; 

– формування теоретичних і практичних навичок здорового способу 

життя, формування творчої особистості, здатної до саморозвитку, 

самоосвіти і самоактуалізації молоді.  

Навчання здоровому способу життя повинне бути системним і 

повинне сприяти гармонійному розвитку психофізичних здібностей 

молоді. Воно не зводиться до періодичного спрямування на освідомлення 

здорового способу життя як колективної цінності.  

Така робота передбачає: по-перше, вивчення уявлень молоді про 

здоровий спосіб життя і розробки методів оцінювання здоров’я індивіда; 

по-друге, формування свідомості і культури здорового способу життя; – 

по-третє, розробку методик навчання молоді здоровому способу життя [2]. 
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Очевидно, що збереження і формування здоров’я залежить від самої 

людини, її способу життя, цінностей, установок, ступеню гармонізації її 

внутрішнього світу і відносин з навколишніми. Вихід з цієї ситуації 

полягає у зміні ставлення людини до самої себе, свого здоров’я. Турбота 

про здоров’я, його зміцнення повинні стати ціннісними мотивами, які б 

формували, регулювали і контролювали спосіб життя молодої людини.  

У структурі культури здоров’я студентської молоді, окрім стійкої 

мотивації здорового способу життя, значне місце повинно відводитись 

компетентності в царині здорового способу життя, оволодінню 

рекреативними, здоров’язбережувальними технологіями педагогічної 

діяльності і способами здоров’язбережувальної поведінки. 
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