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Проблеми формування мотивації студентів  
на здоров’язбереження
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Анотації:
Розглянуто вплив позитивної мо-
тивації на збереження здоров’я 
студентів вищих навчальних за-
кладів. Обґрунтовано сутність 
сучасних наукових уявлень про 
мотивацію як психічне явище. Про-
ведено короткий аналіз новітніх 
психолого-педагогічних джерел з 
розглядуваної проблематики. Роз-
крито теоретичні підходи до фор-
мування мотиваційної діяльності 
студентської молоді на збережен-
ня і зміцнення здоров’я. Окресле-
но практичні способи впливу на 
здоров’язберігаючу поведінку, роз-
робку алгоритму поетапних зру-
шень до підтримання здоров’я.

Козлова В.А. Проблемы формирова-
ния мотивации студентов на здоро-
вьесбережение. Рассмотрено влияние 
положительной мотивации на сбережение 
здоровья студентов высших учебных заве-
дений; обосновано сущность современных 
научных представлений о мотивации как 
психическом явлении; осуществлено ана-
лиз новых психолого-педагогических ис-
точников по исследуемой проблематике; 
раскрыто теоретические подходы к фор-
мированию мотивационной деятельности 
студенческой молодежи в плане здоро-
вьесбережения; определено практичес-
кие способы влияния на здоровьесбере-
гающее поведение, разработку алгоритма 
поэтапных изменений к поддержанию здо-
ровья. 

Kozlova V.A. The problems of formation 
of students’ motivation for their health 
preservation. The article views the problem 
of influence of positive motivation on high 
students’ health preservation. The essence 
of contemporary scientific notions concern-
ing motivation as a psycho phenomenon 
has been substantiated. A concise analy-
sis of latest psychological and pedagogi-
cal sources has been made. Theoretical 
background concerning the formation of 
students’ youth motivation activity aimed 
at preserving and strengthening health has 
been defined. Practical methods of influence 
on health preserving behavior as well as 
working out of algorithm of  stage-by-stage 
improvements of health maintenance have 
been described.
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Вступ.1

Здоров’я молоді є одним з самих досконалих інди-
каторів стану здоров’я населення в цілому, однією з 
пріоритетних цінностей, які визначають благополуч-
чя країни. Однак в останнє десятиліття відзначається 
наростаюча тенденція до погіршення стану здоров’я 
студентської молоді. Сучасний навчальний процес зі 
своїми технологіями, обсягом інформації, побудовою, 
специфікою і умовами проведення занять пред’являє 
молоді вимоги, які часто призводять до значного ін-
телектуального навантаження, нервово-психічних 
і психологічних напружень, недотримання режиму 
і якісного складу харчування, недостатньої рухової 
активності, порушень здоров’я і зниження якості на-
вчання [6, 84].

Однією з основних причин такого стану вчені вва-
жають відсутність мотивації позитивного ставлення 
до свого здоров’я. Справа у тому, що в ієрархії потреб, 
що лежать в основі поведінки студента, здоров’я зна-
ходиться далеко не на першому місці. Це пов’язано 
з низькою культурою суспільства, що обумовлює від-
сутність установки на пріоритетність здоров’я в сис-
темі людських цінностей. Відповідно, формування 
здоров’я – це передусім проблема, яку треба починати 
вирішувати з виховання мотивації здоров’я, оскільки 
ця мотивація виступає самоутворюючим фактором 
поведінки особистості [1, 51].

Представники нового наукового напрямку психо-
логії здоров’я (В.О.Ананьєв, 1998; Й.Н.Гурніч, 1999; 
Г.С.Никифоров, 2002, 2006) відмічають, що одним із 
пріоритетних, але недостатньо розроблених питань, є 
ставлення людини до здоров’я, компонентом якого на 
мотиваційно-поведінковому рівні вважають «високу 
значущість здоров’я в індивідуальній ієрархії ціннос-
тей, ступінь сформованості мотивації на збереження і 
зміцнення здоров’я» [7, 281].
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Робота виконана за планом НДР Кіровоград-
ського державного педагогічного університету імені 
В.Винниченка.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – обґрунтувати сутність сучас-

них наукових уявлень про мотивацію як психічне 
явище; розкрити теоретичні підходи до формуван-
ня мотиваційної діяльності студентської молоді на 
здоров’язбереження.

Результати дослідження.
В сучасних умовах зростає значущість і цінність 

вищої освіти, компетентності особистості у майбут-
ній професійній діяльності. Однак у практиці трудо-
вої активності вимагається не тільки цілісність про-
фесійної підготовки фахівців, але й високий рівень 
здоров’я  як необхідної умови виконання особистіс-
тю різноманітних соціальних функцій. Саме тому 
здоров’язбереження у ВУЗі потрібно розглядати як 
основу підготовки спеціаліста, що дозволяє фор-
мувати у нього знання, які сприяють усвідомленню 
здорового способу життя та впровадженню резуль-
татів навчання в практику повсякденної діяльності. 
Здоров’язбереження – це динамічна характеристика 
процесу життєдіяльності людини, що характеризуєть-
ся наявністю знань, умінь і навичок, необхідних для 
здійснення здоров’язберігаючої діяльності і встанов-
лення в освітньому просторі пріоритетів здорової осо-
бистості [2, 154].

Здоров’язбереження у вищому навчальному закла-
ді передбачає виконання системи заходів, що забез-
печують гармонійний психічний, фізичний, духовний 
розвиток особистості студента, попередження захво-
рювань, а також діяльність, спрямовану на збережен-
ня і зміцнення його здоров’я. Починається такий про-
цес з усвідомлення важливості своєчасного зміцнення 
і підтримання свого здоров’я, потреби у дотриманні 
правил ведення здорового способу життя, розуміння 
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доцільності здоров’язберігаючих дій, ставлення до 
свого здоров’я як цінності життя [8, 3]. Разом з тим, 
у ході реалізації навчання в галузі здоров’я одним з 
важливих є питання про те, як зацікавити студентів 
зберігати здоров’я, як спонукати їх до активності в 
цьому напрямку, тобто як здійснювати позитивну мо-
тивацію на здоров’язбереження. 

У сучасній науці мотивація як психічне явище 
трактується по-різному: в одному випадку – це сукуп-
ність факторів, що визначають поведінку; в іншому – 
це цілісність мотивів, у третьому – це спонукання, що 
викликає активність особистості і визначає її спрямо-
ваність. Крім того, мотивація розглядається як процес 
психічної регуляції конкретної діяльності або спільна 
система процесів, які відповідають за спонукання і ді-
яльність. У зв’язку з цим науковці поділяють всі ви-
значення на дві групи: перша розглядає мотивацію зі 
структурних позицій, тобто як сукупність факторів і 
мотивів, друга характеризує мотивацію не як статич-
не, а як динамічне явище. В багатьох наукових роботах 
ці два поняття ототожнюються. Вочевидь у розумінні 
сутності мотивації дослідники не мають єдності у по-
глядах. Ми поділяємо думку Є.П Ільїна, за якого мо-
тивація – це динамічний процес формування мотиву. 
Разом з тим, мотив – складне психологічне утворення, 
яке спонукає до свідомих дій, вчинків та виступає їх 
базисом, підґрунтям. З точки зору дослідника, моти-
вація і мотиви завжди внутрішньо обумовлені [4, 68]. 
Мотиви поділяються на соціально, особистісно і про-
фесійно значимі, позитивні і негативні; визначаються 
знаннями, переконаннями, установками, потребами і 
інтересами, сукупний влив яких сприяє формуванню 
мотиваційної діяльності особистості [4, 344]. 

В якості прикладу структурування мотивів часто 
використовується ієрархічна модель класифікацій мо-
тивів, запропонована американським психологом А.Г. 
Маслоу: 1) фізіологічні потреби; 2) потреби безпеки; 
3) потреби у соціальних зв’язках; 4) потреби само-
поваги; 5) потреби самоактуалізації. Перші потреби 
вважаються низькими потребами; п’яті – вищими по-
требами [5].

Всі види зазначених мотивів в різних поєднаннях 
можуть бути використані і в якості здоров’язберігаючої 
діяльності особистості. Як вказує Г.М. Соловйов, мо-
тиваційна складова формування культури збереження 
здоров’я повинна вести студентів від особистісно значи-
мих мотивів до соціально значимих, від низьких потреб 
– до високих. Необхідно також враховувати, що мотиви 
представляють собою прихований механізм діяльності 
людини. На перший погляд вони здаються зрозумілими 
і простими, однак насправді можуть демонструвати до-
статньо завуальований, заплутаний зміст і непередбачу-
ваний вихід у певну діяльність чи вчинок, тому їх ви-
вчення і формування має носити комплексний характер. 
Пояснюється це і тим, що в культурі здоров’язбереження 
особистості мотиви підкріплюються психофізичними 
відчуттями і фізіологічними потребами, які виробляють-
ся в процесі занять. Більш того, мотиви можуть нести 
як стійкий, усвідомлений, підкріплений, так і змінний, 
малоаргументований характер.

Перед тим, як планувати здоров’язберігаючу ро-
боту над собою впродовж тривалого періоду, М. Со-
ловйов радить перевірити свої можливості протягом 
тижня, місяця, дати собі завдання на короткий термін 
у певному напрямку. При цьому суттєвого значення 
набувають мотиваційно-ціннісні орієнтації особис-
тості, які виражають аксіологію діяльності, цілісність 
ставлення людини до збереження здоров’я, розуміння 
значимості здоров’я в її розвитку, особистісному ста-
новленні, професійній і соціальній діяльності; перед-
бачають знання науково-теоретичних і методологіч-
них основ збереження здоров’я, котрі накопичуються 
через пізнавальну і активну діяльність особистості; 
спонукають особистість до дій і характеризують її 
ставлення до цінності здоров’я [9, 36].  

Залучення людини до збереження здоров’я, на 
думку В.О. Бароненко,  треба починати з формування 
у неї мотивації здоров’я, адже турбота про здоров’я, 
його зміцнення має стати значущим мотивом, який 
формує, регулює і контролює спосіб життя людини. 
Доведено, що ніякі накази не можуть примусити лю-
дину зберігати і підтримувати своє здоров’я, якщо при 
цьому вона не буде керуватися усвідомленою мотива-
цією здоров’я. Така мотивація формується на основі 
двох важливих принципів – вікового, за яким вихо-
вання мотивації здоров’я необхідно починати з ран-
нього віку, і діяльнісного, який вказує, що мотивацію 
здоров’я треба формувати через оздоровчу діяльність 
по відношенню до себе [1, 52]. Досвід оздоровчої ді-
яльності створює відповідну мотивацію (цілеспрямо-
вану потребу) і установку (готовність до діяльності) 
на здоров’я, що і є основою вироблення власного 
стилю здорової поведінки. Такий стиль характери-
зується мотивами самозбереження, підпорядкування 
етнокультурним цінностям, отримання задоволення 
від здоров’я, самовдосконалення, маневрування, сек-
суальної реалізації, досягнення найвищого рівня ком-
фортності.

Протягом життя людина відчуває різні мотивації. У 
юнацькому віці провідними є мотиви сексуальної реалі-
зації, самовдосконалення, маневрування. Не підходить 
молоді і мотивація на етнокультурні цінності, оскільки 
такий мотив для неї не є цінним. Більш того, порушую-
чи його, молоді люди відчувають задоволення, вважаю-
чи, що таким чином вони самоутверджуються.

Спостереження В.О. Бароненко показують, що 
у студентської молоді часто втрачається значимість 
мотивації самозбереження. Послаблене відчуття від-
повідальності за свою поведінку є запорукою, на-
приклад, венеричних захворювань після випадкових 
статевих стосунків, втягування в наркоманію чи пи-
яцтво. Молодим людям здається, що ресурс їхнього 
особистісного здоров’я невичерпний. Частими є ви-
падки, коли приведені вище положення не стають 
студентам керівництвом до дії. Це пов’язано з тим, 
що рекомендації до здоров’язбереження запрова-
джуються в повчальній, категоричній формі і не ви-
кликають у студентів позитивних емоцій; викладачі 
зрідка дотримуються вказаних правил у професійно-
му житті; засоби масової інформації, мережа «Inter-
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net» у привабливій формі культивують нездоровий 
спосіб життя. У зв’язку з цим формування мотивації 
до здоров’язбереження у студентів потребує значних 
зусиль. Оскільки ефективність таких намагань 
проектується на майбутнє і не кожен студент 
здатен вирішити це завдання самостійно, необхідна 
цілеспрямована система виховання і навчання, 
орієнтована формувати установку на здоров’я. Для 
цього педагогу потрібно врахувати, яким чином можна 
сприяти зміні переконань студентів, оскільки саме на 
основі них формуються установки, тобто готовність 
рухатися у певному напрямку, у нашому випадку – 
у напрямку здоров’язбереження. Дослідження Л.Б. 
Дихана показують, що на переконання молоді впливає: 
1) нова інформація. Інформація, почута вперше, здатна 
впливати на переконання людини; 2) особистісно 
значуща інформація, котра відповідає актуальній на 
сьогоднішній день потребі, проблемі; 3) інформація, 
яка викликає у людини сильні емоції. Збереження такої 
інформації на глибинному, рефлекторному рівні може 
відбутися з одного-двох разів, надовго залишаючись 
у пам’яті; 4) інформація, пов’язана з поважною 
особистістю; 5) поєднання тої чи іншої проблеми 
здоров’я з особистісними, внутрішніми цінностями 
людини за принципом їх розширення, доповнення; 6) 
практичні дії, досвід пересилювання чи переборювання 
себе. Успіх, досягнення мети викликають позитивні 
емоції, на основі чого виникає бажання повторної дії; 
7) самооцінка, самоаналіз та самозбереження певних 
аспектів здоров’я. Це твердження покладено в основу 
методики навчання здоров’ю за Г.К.Зайцевим; 8) 
довіра до того, хто транслює інформацію. У цьому 
випадку інформація може сприйматися «на віру», без 
детального аналізу; 9) доведеність, реалістичність 
інформації, демонстрація безпосередніх, легко 
контрольованих ефектів [3, 279].

Для установки будь-якої форми поведінки необ-
хідно пам’ятати про те, що  здійснення мети вимагає 
зусиль і мета повинна бути досяжною. В.О.Бароненко  
виділяє чотири визначальних фактори для установ-
ки молоді на здоров’язбереження: 1) знання того, які 
форми поведінки сприяють благополуччю людини і 
чому; 2) бажання бути господарем свого життя – віра 
в те, що здорова поведінка в дійсності дає добрі ре-
зультати; 3) позитивне ставлення до життя – погляд на 
життя як на свято, яким треба захоплюватися; 4) роз-
винене почуття самоповаги, усвідомлення того, що 
людина гідна насолоджуватися найкращим у житті.

Створити установку (готовність) на 
здоров’язбереження ще не достатньо, треба її реа-
лізувати, оскільки саме вона визначає здорову по-
ведінку людини на майбутнє. Для цього можна ско-
ристатися наступними практичними рекомендаціями 
К.В.Клочкової та співавт.: 1) обирайте поведінку, на 
якій Ви зосереджуєтесь. Визначте конкретний вид не-
бажаної поведінки, мотивацію до якої Ви будете ство-
рювати; 2) зберіть інформацію про поведінку, до якої 
прагнете. Як така поведінка впливає на здоров’я зараз 
і в майбутньому? 3) ставте конкретні, досяжні, реа-
лістичні, обмежені за часом цілі. Для того, щоб Ваша 

програма зміни поведінки була успішною, поставте 
чітку мету, котра розрахована на певний відрізок часу; 
4) заохочуйте себе! Використовуйте заохочення, щоб 
підтримувати формування бажаної поведінки; 5) змі-
нюйте стереотипи, пов’язані з поведінкою, на якій 
Ви зосередилися. Змініть якийсь один елемент Ваших 
звичок, що пов’язані з небажаною поведінкою, і Вам 
буде простіше від нього відмовитись; 6) складіть і 
укладіть договір з самим собою. Підпишіть таку уго-
ду на предмет змін поведінки, обговоривши всі умо-
ви, винагороду, обставини невиконання контракту і 
форс-мажорні ситуації; 7) побудуйте систему моти-
вацій і виграшів. Складіть перелік перемог, котрі Ви 
отримаєте, змінивши небажану поведінку і повісьте 
його на видне місце; 8) виробіть реалістичний спосіб 
обговорення проблем з самим собою. Можливо Вам 
треба змінити стиль спілкування з самим собою; 9) 
залучайте до програми змін поведінки людей, що Вас 
оточують. Обдумайте, як близькі люди впливають 
на Вашу небажану поведінку; повідомте друзям, про 
Вашу програму змін поведінки і рішучість домогтися 
успіху; 10) будьте готові до поразки. Намагайтеся не 
відчувати себе пригніченим у випадку невдачі, адже 
це була лише спроба, і вона багато чому навчила Вас 
[10, 158].

К.В. Клочкова та співавт. пропонують сконстру-
ювати власний проект здоров’язбереження, викорис-
товуючи запропоновану мотиваційну схему, тобто 
тенденцію до певної форми поведінки в конкретній 
ситуації, що ґрунтується на набутих з досвідом зна-
ннях про можливі  способи і засоби задоволення по-
треб [4, 344]. Для цього людина повинна послідовно 
проаналізувати кожну спробу, яка стосується: пере-
живання проблем, пов’язаних зі здоров’ям; особистої 
користі; можливості змінитися; усвідомлення керів-
ництва змінами; розуміння користі від змін, що пере-
вищують незручності; необхідності змін і написання 
плану. Згодом визначити алгоритм поетапних зрушень 
збереження здоров’я, які можуть бути наступними:

Неусвідомлення проблеми, байдужість до неї або 
попередній етап. На цьому етапі людина не замис-
люється про здоров’язбереження або не усвідомлює 
зв’язок між поведінкою і проблемами зі здоров’ям. 

Усвідомлення проблеми або етап обдумування. 
Протягом цього періоду людина оцінює негативні 
сторони своєї поведінки і переваги її змін, але ще не 
готова змінити поведінку, знаходить багато перешкод 
для змін, шукає інформацію чи підтримку, необхідну 
для прийняття рішення.

Підготовка до змін або етап планування. Коли 
людина розуміє, що переваги перевищують затрати і 
зміни самі по собі можливі, вона відчуває готовність 
до перемін.

Зміни або етап дій. На цьому етапі повинна 
відбуватися запланована зміна поведінки. Важли-
во пам’ятати, що не всі зміни поведінки свідчать 
про початок позитивного ставлення до збереження 
здоров’я.

Закріплення або підтримка досягнутих змін. Нова 
поведінка закріпилась і людина почала займатися 
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здоров’язбереженням, однак труднощів може бути 
більше, ніж на попередньому етапі. Якщо людина роз-
робить план дій на випадок виникнення утруднень, це 
надасть їй впевненості в успішному оздоровленні.

Повторний прояв або етап зриву. Деяким людям 
зміни у житті даються з великим напруженням і вони 
повертаються до попереднього етапу або ж досягають 
успіху лише після кількох невдалих спроб.

Вплив самооцінки на поведінку людини. Самооцінка 
обумовлюється тим середовищем, в якому знаходить-
ся індивід. Говорячи про високу чи низьку самооцінку, 
ми припускаємо, що в тій чи іншій мірі усвідомлюємо 
цінність своєї особистості. Самооцінку можна охарак-
теризувати як сприйняття людиною самої себе. У да-
ному випадку йдеться про психофізичну самооцінку. 
Висока загальна самооцінка психофізичного здоров’я 
пов’язується з емоційною стабільністю, задоволен-
ням собою і своїм життям, діяльністю, здоров’ям, 
відчуттям щастя, стійкістю до стресу і здоровою по-
ведінкою. З низькою самооцінкою пов’язують більш 
високий рівень тривожності, схильність до депресії, 
відчуття пригніченості і т.д.

Знання особливостей поведінки і способів впливу 
на цю поведінку допоможе педагогам у розробці про-
грам збереження здоров’я. З другої сторони, уявлення 
про деякі психологічні фактори мотивації забезпечить 
молодим людям досягнення кращих результатів і змі-
ну своєї поведінки. Тому інформація про мотивацію, 
етапи змін поведінки, підкріплення проекту власного 
здоров’язбереження може стати частиною навчальних 
програм для студентської молоді. 

Висновки.
Проблема формування позитивної мотивації на 

збереження здоров’я суб’єктів освітнього проце-
су складна в силу того, що розвиток мотиваційних 
процесів людини є проблематичним. Усвідомлюючи 
значущість сформованості у студентів мотивації на 
здоров’язбереження, необхідно враховувати, що вона 

розвивається не спонтанно, а в результаті специфіч-
них, цілеспрямованих, формуючих дій, підкріплюєть-
ся мовленням, свідомістю, здійснюється вольовими 
зусиллями і тому спрямована на найближчі чи відда-
лені життєві цілі. Тож якщо навчити студентів ціни-
ти, зберігати і зміцнювати своє здоров’я, особистим 
прикладом демонструвати здоровий спосіб життя, то 
в цьому випадку можна сподіватися, що майбутнє по-
коління буде більш здоровим і розвиненим особистіс-
но, інтелектуально, духовно і фізично.

Перспективи подальших досліджень будуть спря-
мовані на визначення значимості чинників, що впли-
вають на психологічне здоров’я студента.
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