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Annotation. Medical specialists of Ukraine have an important 
role in promoting a healthy lifestyle to the younger generation. There-
fore, the content of professional and practical training of future spe-
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Навчання здоровому способу життя повинно бути системним 
i повинно сприяти гармонiйному розвитку психофiзичних здiбно-
стей молодi. В першу чергу системність полягає у взаємопогодже-
них знаннях, уміннях та навичках, сформованих у них, які забез-
печують необхідний рівень їх працездатності, моралі та духов-
ності. Для цього необхідно знати основні положення фізіології, 
психології людини, соціології та інших суміжних дисциплін, які в 

сукупності дають змогу реалізувати необхідні технології збере-
ження, зміцнення та формування здоров'я та сприятимуть свідо-

мому ставленню до власного здоров'я [3]. 
Здоров’я нації розглядається як головний критерій цивілізо-

ваності держави, проблема формування валеологічної компетент-
ності у студентів вищих медичних навчальних закладів в умовах 
становлення України як правової європейської держави, є особ-

ливо актуальною. 
Тому, метою публікації є формування позитивної мотивації 

навчання до здорового способу майбутніх лікарів, розкриття спе-
цифіки методів і засобів педагогічного впливу, що будуть сприя-
юти у підготовці компетентного фахівця. 

Викладацький склад вищих медичних навчальних закладів 
використовує, активні методи навчання, що ґрунтуються на демо-

кратичному стилі взаємодії, ініціативі та творчості у поєднанні з 
традиційними (бесіди, спостереження, наведення прикладу, кон-
тролю і самоконтролю) для формування позитивної мотивації на-
вчання та підвищення навчально˗пізнавальної діяльності 
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студентів в освітньому процесі [4].   
Головною умовою успішної діяльності, спрямованої на фор-

мування здорового способу життя є спільна робота викладача та 
студента у навчальний та позанавчальний час. Продуктивна про-
фесійна діяльність майбутнього фахівця залежатиме, насамперед, 
від продуктивної професійно-практичної підготовки, а, отже, від 
продуктивного навчання, яке має стати головним чинником фор-

мування професійних знань, умінь і навичок продуктивного, тво-
рчого характеру.  

Активно використовується діяльність викладачів-кураторів 

зі студентами, яка спрямована на формування свідомого став-
лення до власного здоров’я, що передбачає цілеспрямовану допо-
могу в раціональній організації життєдіяльності підопічних та со-

ціальній адаптації їх до соціально обумовленого середовища нав-
чання і дозвілля. Ключовими аспектами у роботі викладачів-кура-
торів є наступні завдання:  

- формування у студентів позитивного ставлення до влас-
ного здоров’я як цінності та своєї ролі у його збереженні;  

- виявлення у студентській групі осіб, що мають значні по-
рушення  стану здоров’я і повідомлення про це іншим членам му-

льтидисциплінарної команди, з метою надання необхідних ме-
дико-соціальних послуг;  

- сприяння у засвоєнні студентами знань, вмінь та навичок 
здорового способу життя, виробленні стійких поглядів і переко-
нань необхідності здійснення оздоровчо-профілактичних дій, вчи-
нків;  

- привчання до виконання правил і норм дотримання ре-

жиму дня, харчування, санітарно-гігієнічних правил навчання, ві-
дпочинку та проживання, навчання способам самоконтролю за 
станом власного здоров’я;  

- виховання потреби у рухливій активності, залучення сту-
дентів до активних занять фізкультурою і спортом у існуючих се-
кціях та клубах вузу, проведення спартакіад, змагань, походів ви-

хідного дня  [2]. 
Така системність полягає у взаємопогоджених знаннях, 

уміннях та навичках, сформованих у молоді, які забезпечують не-
обхідний 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 вла-
сного здоров'я [4].   

Використовуючи під час навчально-виховного процесу здо-
ров’язбережувальних методик, матимемо поруч здорову і щасливу 
молодь, гармонійно розвинену, працездатну, спроможну здолати 
будь-які труднощі [5].   
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Слід зазначити, що формування позитивної мотивації нав-
чання до здорового способу життя у студентів формується на ос-
нові активної і свідомою пропагувальної - просвітницької діяльно-
сті, що спрямована на передачу знань, прищеплення умінь і нави-
чок раціональної організації життєдіяльності, здатністю нести осо-
бисту соціальну та правову відповідальність за прийняті рішення 
щодо вибору стратегії поведінки у суспільстві стосовно збере-

ження свого здоров’я та здоров’я інших [1]. 
Таким чином, головним чинником формування професійних 

знань, умінь і навичок продуктивного, творчого характеру моло-

дого спеціаліста буде залежати від ефективної професійної підго-
товки, тобто від продуктивного його навчання. Майбутні медики 
повинні бути обізнаними з питань значення здорового способу 

життя для здоров’я людини, впливу чинників ризику виникнення 
захворювань, з окремих аспектів збереження й зміцнення здо-
ров’я. Повинні бути проінформованими про методи його діагносту-
вання та шляхи корекції за допомогою оптимізації внутрішніх і 
зовнішніх чинників. 
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