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Здоров’я молодого покоління є одним із найважливіших показників якості 

функціонування освітньої системи у найбільш розвинутих країнах світу. У 

зв’язку з цим, одним із пріоритетів державної політики у сфері освіти стає 

створення оптимальних умов для формування, збереження й зміцнення здоров’я 

студентської молоді, на чому наголошується в Конституції України, законі 

України «Про вищу освіту», Національній стратегії розвитку освіти в Україні та 

інших нормативно-правових документах. У той же час, реалії сьогодення 

вказують на те, що в Україні питання збереження здоров’я у навчально- 

виховному процесі мають переважно декларативний характер, а стрімке 

погіршення стану здоров’я студентської молоді в останні роки стає загрозою для 

прогресивного розвитку нашої країни [1]. 

Дана ситуація вимагає пошуку нових комплексних підходів до організації 

навчання й виховання з урахуванням сучасних наукових досліджень у галузі 

здоров’язбереження, заснованих на розробці механізмів формування нового 

мислення. 

Історико-педагогічний аналіз ідей та досвіду формування уявлень про 

здоров’я показує, що проблемі збереження та зміцнення здоров’я молодого 

покоління приділяли увагу видатні філософи, педагоги, лікарі протягом усієї 

історії людства. Аналіз змісту зарубіжних та вітчизняних публікацій питання 
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збереження здоров’я молоді досліджується за різними аспектами, але системних 

досліджень щодо формування, підтримки та збереження здоров’я у освітньому 

просторі, на жаль, немає [3]. 

Одним із ефективних шляхів вирішення цієї проблеми вважаємо втілення у 

навчання концепції формування здоров’язбережувального світогляду, а також 

впровадження здоров’яорієнтованого супроводу в освітній процес вищих 

навчальних закладів України. Реалізація визначених у Концепції положень 

сприятиме: 

- формуванню здоров’яорієнтованого мислення молодого покоління; 

- застосуванню здоров’язбережувальних технологій у навчально-виховному 

процесі;  

- організації педагогічного процесу з урахуванням здобутків ноосферної 

освіти щодо функціонування лівої та правої півкуль головного мозку в 

гармонійній взаємодії;  

- створенню здоров’яорієнтованого освітнього середовища [1, 4]. 

Актуальність втілення у навчальний процес концепції формування 

здоров’язбережувального світогляду полягає у тому, що незважаючи на 

розробку та впровадження сучасними науковцями достатньо великої кількості 

технологій збереження здоров’я, численні дослідження медиків, педагогів 

підтверджують тенденцію до постійного зниження показників здоров’я 

молодого покоління [2]. 

Однією з основних завдань, які постають перед дослідниками, допомогти 

усвідомити студентам зв’язок між цими трьома компонентами й навчити 

управляти своїм здоров’ям. Необхідно відзначити, що формування здорового 

способу життя це не що інше, як раціональна організація життєдіяльності 

людини на базі ключових біологічних і соціальних життєво важливих форм 

поводження, так званих поведінкових факторів. Цими факторами є:  

- культивація позитивних емоцій, що сприяють психічному благополуччю ˗ 

основі всіх аспектів життєдіяльності й здоров’я;  

- оптимальна рухова активність – провідний уроджений механізм біопрогреса й 

здоров’я; раціональне харчуванн – базисний фактор біопрогреса й здоров’я; 

 - ритмічний спосіб життя, що відповідає біоритмам, - основний принцип 

життєдіяльності організму;  

- ефективна організація трудової діяльності ˗ основна форма самореалізації, 

формування й відображення людської сутності;  

- сексуальна культура ˗ ключовий фактор життєдіяльності як адекватна й 

прогресивна форма відтворення виду;  

- відмова від пагубних звичок (алкоголізм, наркоманія, паління, азартні ігри 

тощо) - вирішальний чинник збереження здоров’я;  

- скорочення часу, проведеного за комп’ютером [5]. 

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 
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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 [6]. 

Установлено, що здоров’я людини визначається характером її світоглядних 

уявлень, які здебільшого формуються у молодому віці. У зв’язку з цим, на 

сьогоднішньому етапі розвитку педагогічної науки питання наукового 

обґрунтування та реалізації положень концепції формування 

здоров’язбережувального світогляду набуває особливої актуальності. 

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. 

Здоров’язбережувальна педагогіка, з одного боку, має сформувати в учнів 

спеціальні знання, уміння, навички збереження і зміцнення свого здоров’я, 

створення індивідуального здорового способу життя, а з іншого – передбачати в 

педагогічних технологіях можливості здійснення самостійних спроб 

удосконалення себе, свого тіла, психіки, емоцій, працювати над розвитком своїх 

комунікативних здібностей, виховувати гуманне ставлення до світу, до оточення, 

до самого себе [7].  

Високий рівень сформованості здоров’язбережувального світогляду 

характеризується цілісною єдністю: усвідомленого дотримання здорового 

способу життя та моделей безпечної поведінки; ціннісного ставлення до 

власного здоров’я та здоров’я оточуючих; науково обґрунтованих знань про: 

- здоров’я, методи і засоби його контролю, збереження та зміцнення;  

- шляхи, методи протидії інфекційним та неінфекційним захворюванням;   

- новітні методики досягнення високої працездатності та тривалої творчої 

активності. 

Поведінкові чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими для 

здоров’я, що залежить від вибору способу життя конкретною особою. Поведінка 

людини важлива для здоров’я, оскільки впливає на нього безпосередньо через 

спосіб життя або опосередковано – через економічні чи соціоекономічні умови, 

які, безперечно, є основною детермінантою здоров’я. Щоб вплинути на 

поведінку людини, необхідні зусилля з боку самої людини, сім’ї та суспільства 

[8]. 
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Таким чином, підсумовуючи, можна стверджувати, що накопичений 

науковий потенціал дозволить успішно вирішити завдання, спрямовані на 

розробку системи формування здоров’язбережувального світогляду сучасної 

молоді та здоров’яорієнтованого супроводу навчально-виховного процесу в 

цілому. 
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