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Сьогодні Вища освіта в Україні покликана сприяти забезпеченню і 

вирішенню соціально˗економічних і екологічних проблем, які є актуальними 

для суспільства і вимагають активного розв’язання на теоретичному і 

практичному рівнях. Питання розвитку культури здоров’я студентів у вищому 

навчальному закладі має свої принципові особливості, пов’язані з тим, що 

неможливо примусити студента системно оволодіти способами і прийомами 

здоров’язбережувальної діяльності. Придатними можуть бути лише такі шляхи, 

які стимулюють студента опосередковано, активізують його як суб’єкта свого 

інтелектуального і професійного становлення, розвитку й саморозвитку. Тобто 

процес розвитку культури здоров’я студентів має бути спрямований, 
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насамперед, на розвиток їхніх особистісних якостей як майбутніх фахівців [1,6]. 

Сучасне суспільство потребує виявлення можливих умов, шляхiв, 

механiзмiв соцiально-виховної роботи з молоддю. Нове поколiння незалежної 

України виросло в умовах становлення ринкової економiки. Воно суттєво 

вiдрiзняється вiд попереднiх i має свої цiнностi та прiоритети, з якими потрiбно 

рахуватися. 

Нереалiзованiсть надлишку вiльного часу, відсутнiсть сформованостi 

культури дозвілля призводить до посилення негативних процесiв у 

молодіжному середовищі (вживання алкоголю, наркотиків, спроби суїциду, 

агресія). Сьогодні стоїть досить гостро у всьому свiтi проблема соцiалiзації 

молодi та пiдліткiв, i викликає інтерес викладачiв, вчених, соціальних 

працiвникiв багатьох країн [2]. Головним завданням вищих державних 

навчальних закладів освіти, з погляду окресленої проблеми, є формування у 

студентів стійкого інтересу до здоров’язбережувальних питань, визнання їх 

актуальності і необхідності. Під впливом медичної освіти у студентів 

утверджується погляд на здоров’язбереження як важливу справу, покликану 

сприяти зміцненню свого здоров’я та оточуючих. 

Оскільки, студентство являє собою потенціал кваліфікованих трудових 

ресурсів країни, основний інтелектуальний потенціал суспільства. Є активним 

суб’єктом соціального відтворення та рушійною силою подальших 

соціальноекономічних змін та суспільного розвитку держави. В останні роки 

активізувалася увага до здорового способу життя студентів, це пов’язано зі 

стурбованістю суспільства з приводу стану здоров’я фахівців, що випускаються 

вищою школою, зростанням захворюваності в процесі професійної підготовки, 

наступним зниженням працездатності [9]. 

Для ефективного спрямування студентів, як майбутніх фахівців 

відповідно до окресленої мети, необхідно визначити конкретні педагогічні 

умови розвитку культури здоров’я студентів в освітньому середовищі 

вищого навчального закладу: 

˗ здоров’язбережувальне спрямування професійної підготовки студентів; 
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формування в студентів системи здоров’язбережувальних знань; 

˗ оволодіння студентами здоров’язбережувальними технологіями та 

вміннями розробляти індивідуальну оздоровчу програму; 

˗ упровадження комплексної програми розвитку культури та здоров’я 

студентів. 

Урахування всіх зазначених педагогічних умов може забезпечити 

ефективний і цілеспрямований процес розвитку культури здоров’я студентів в 

освітньому середовищі вищого навчального закладу. Можна визначити, що 

розвиток культури здоров’я – це процес і результат цілеспрямованого й 

організованого оволодіння цілісністю поняття «здоров’я», «здоровий спосіб 

життя», стійкими особистісними здоров’язбережувальними рисами і якостями, 

необхідними для успішної життєдіяльності [6]. 

Відповідно, мета здоров’язбережувальної підготовки в умовах освітнього 

середовища вищого навчального закладу – це становлення культури здоров’я 

особистості студентів, що виражається у готовності їх як майбутніх фахівців 

реалізовувати в майбутній професійній діяльності отримані знання про здоров’я 

і способи здоров’язбереження. 

Здоров’язбережувальні освітні технології – це знайомі більшості 

педагогів психолого-педагогічні прийоми і методи роботи, технології, підходи 

до реалізації можливих проблем плюс постійне прагнення самого вчителя до 

самовдосконалення. Тільки в такому випадку можна говорити, що навчально-

виховний процес відбувається по здоров’язбережувальним технологіям, якщо 

при реалізації педагогічної системи вирішується завдання збереження здоров’я 

учнів і педагогів. 

Здоров’язбережувальні технології припускають сукупність педагогічних, 

психологічних і медичних впливів, спрямованих на захист і забезпечення 

здоров’я, формування цінного відношення до свого здоров’я [8]. 

Ефективність реалізації зазначених педагогічних умов можлива за умови 

опори на фундаментальні ідеї наукових методологічних підходів, а саме: 

системного, особистісно орієнтованого і діяльнісного. 
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Способи здоров’язбереження повинні бути системними i повинні сприяти 

гармонiйному розвитку психофiзичних здiбностей молодi. 

В першу чергу системність полягає у взаємопогоджених знаннях, уміннях 

та навичках, сформованих у молоді, які забезпечують необхідний рівень їх 

працездатності, моралі та духовності. Для цього необхідно знати основні 

положення фізіології, психології людини, соціології та інших суміжних 

дисциплін, які в сукупності дають змогу реалізувати необхідні технології 

збереження, зміцнення та формування здоров'я та сприятимуть свідомому 

ставленню до власного здоров'я [7]. 

Так, особистісно˗орієнтований підхід до педагогічного забезпечення 

процесу розвитку культури здоров’я студентів передбачає їхнє навчання на 

засадах всебічного врахування індивідуальних потреб і можливостей. Метою 

цього навчання є створення умов для індивідуальної їх самореалізації, розвитку 

і саморозвитку особистісних якостей [3]. 

Особистісно ˗ орієнтований підхід у професійній освіті вимагає створення 

умов для розвитку суб’єктів навчально-виховного процесу, розробку 

варіативного змісту навчальних програм, які спрямовані на розширення 

можливостей професійного самовизначення і саморозвитку особистості 

студента, у тому числі акцентування уваги викладачів на розвиток професійно 

важливих якостей особистості студента; застосування в навчально-виховному 

процесі сучасних освітніх технологій; забезпечення моніторингу навчальних 

досягнень студентів, моніторингу професійно˗педагогічної діяльності 

викладачів фахових дисциплін. 

Під час підготовки студентів особистісно орієнтоване навчання може 

бути ефективним за умови активізації самостійності студентів, залучення до 

активної пізнавальної діяльності, розробки і вдосконалення своєї культури 

здоров’я. Основними педагогічними методами впровадження вказаного підходу 

є: тренінги (формування професійно важливих якостей), навчальні ігри 

(відпрацювання проблемних ситуацій у ролях), евристичні (пошук ідей) тощо. 

Розвиток культури здоров’я студентів у процесі професійного навчання 
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неможливе без використання особистісно орієнтованого підходу, який 

забезпечує розробку механізмів формування необхідних компонентів культури 

здоров’я і необхідних якостей особистості студента. 

Діяльнісний підхід до педагогічного забезпечення процесу розвитку 

культури здоров’я студентів базується натеорії діяльнісного підходу.  Згідно з 

діяльнісним підходом процес розвитку особистості здійснюється у тісній 

залежності від тієї діяльності, в яку вона включена. Тобто формування цілісної 

особистості неможливе без включення її в різноманітні види діяльності, 

шляхом проектування, планування, організації та управління процесом її 

діяльності [5]. 

Професійна підготовка – це процес навчання, що відтворює структуру 

діяльності. Завдання викладача полягає в тому, щоб навчити працювати чи 

виконувати дії та операції, за допомогою яких реалізується діяльність. Знання 

можна опанувати лише у процесі їхнього використання в діяльності, лише 

оперуючи ними. Це зумовлено тим, що засвоєння знань відбувається одночасно 

із опануванням способів дій. Важливими є методологічні принципи. про єдність 

свідомості і діяльності, зовнішньої і внутрішньої діяльності; положення про 

провідну діяльність як основу психічного розвитку. 

Формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у дітей і 

молоді, «діяльнісний підхід вимагає культивування дієвої позиції особистості з 

метою власного становлення й розвитку її морального і духовного 

самовдосконалення» [4]. Переваги діяльнісного підходу у розвитку культури 

здоров’я студентів полягають у тому, що: студенти засвоюють навички 

формування здорового способу життя; збереження і зміцнення здоров’я; 

зменшення психологічного навантаження; створення невимушеної атмосфери. 

Отже, діяльнісний підхід передбачає визнання особистості студента як 

носія власного досвіду, включення студентів у здоров’язбережувальну 

діяльність і стимулювання їхньої активності, поетапне включення студентів у 

процес реальної практичної професійної діяльності. 

Системний підхід до педагогічного забезпечення процесу розвитку 
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культури здоров’я студентів дозволяє розкрити системоутворювальні елементи, 

які вступають у специфічні навчально˗професійні відносини згідно з цілями 

професійної освіти конкретного фахівця. Зазначений підхід передбачає 

вивчення культури здоров’я як цілісної системи, що складається із 

взаємопов’язаних елементів, і комплексне організаційно˗методичне 

забезпечення процесу формування зазначеного виду культури у студентів. 

Необхідність системного підходу зумовлена тим, що питання розвитку 

культури здоров’я студентів має бутипредметом уваги не лише окремих кафедр 

університету чи викладачів. Ці питання мають набувати у вищій школі 

системного характеру і мають вирішуватися на основі комплексного 

використання освітньо˗виховного потенціалу дисциплін здоров’я 

збережувальної, психолого˗педагогічної та культурологічної спрямованості. 

Системний підхід застосовують для розроблення складних комплексних 

довгострокових програм із розв’язання найважливіших освітньо˗виховних 

проблем, оскільки вибір у процесі прийняття рішень треба робити в умовах 

невизначеності. Навчальний процес із погляду системності [1] і вважає, що 

навчальний процес можна розглядати двояко: як систему, у якій функціонує 

процес; як склад самого процесу. У складі системи навчання вчений виділяє 

такі основні елементи, як: викладачі та інші суб’єкти навчання й виховання; 

студенти; умови навчання. 

Перевага системного підходу над іншими полягає у тому, що процес 

розвитку культури здоров’я студентів розглядається не вузько профільно, а як 

комплексна програма, яка покликана інтегрувати навколо проблеми здоров’я і її 

вирішення. Найважливіші чинники впливу у вищій школі, а саме: навчальні 

заняття, науково˗дослідну роботу студентів, набуття практичного досвіду, 

участь у гуртковій і клубній роботі. 

За таких обставин суттєво розширюються масштаби здійснення 

навчально-виховного впливу у вищій школі. У Концепції формування 

позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у молоді «системність полягає у 

взаємопогоджених знаннях, уміннях і навичках, сформованих у молоді, що 
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забезпечують необхідний рівень їхньої працездатності, моральності та 

духовності. Для цього потрібні знання основних положень фізіології, психології 

людини, соціології, інших суміжних дисциплін, що в сукупності дозволять 

реалізувати необхідні технології, які зберігають, зміцнюють здоров’я, 

формують свідоме ставлення до власного здоров’я і виявляються у відповідних 

позитивних діях і вчинках» [4]. 

Застосування системного підходу передбачає взаємодію суб’єктів 

навчального процесу у різних видах діяльності: навчальній, позааудиторній, 

самостійній, практичній з метою розвитку культури здоров’я студентів. 

Таким чином, підсумовуючи та спираючись на фундаментальні ідеї 

особистісно орієнтованого, діяльнісного і системного наукових підходів і на 

визначені педагогічні умови, можна забезпечити достатньо високу ефективність 

процесу розвитку культури та здоров’я студентів. Використовуючи під час 

навчально-виховного процесу здоров’язбережувальних методик, матимемо 

поруч здорову і щасливу молодь, гармонійно розвинену, працездатну, 

спроможну здолати будь-які труднощі 
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