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Анотації:
Проаналізовано феномен форму-
вання здорового способу життя з 
точки зору методологічних підхо-
дів: системного, синергетичного, 
особистісно-орієнтовного, герме-
невтичного, холістичного. Визначені 
педагогічні принципи: природовідпо-
відності, гуманізації і демократизації, 
комплексності й міждисциплінарної 
інтеграції, наступності й безперерв-
ності. Сформульована концептуаль-
на ідея формування здорового спо-
собу життя: формування культурних, 
соціальних і економічних мотивів 
до збереження і зміцнення здоров’я 
українців; консолідація зусиль педа-
гогів з розробки довготривалої педа-
гогічної технології формування здо-
рового способу життя, яка об’єднає 
всі періоди тривалості життя людини 
(дошкільний, шкільний, студентство, 
дорослість); підвищення рівня стану 
здоров’я людей в українському сус-
пільстві, підтримка оптимальної пра-
цездатності, покращення якості жит-
тя населення для ведення здорового 
способу життя і виховання здорових 
дітей. Запропоновані основні меха-
нізми реалізації концептуальної ідеї. 

Мухамедьяров Н.Н. Методологические 
основы здорового образа жизни. Про-
анализированы феномен формирования 
здорового образа жизни с точки зрения ме-
тодологических подходов: системного, синер-
гетического, личностно-ориентированного, 
герменевтичного, холистического. Опреде-
лены педагогические принципы: природосо-
ответствия, гуманизации и демократизации, 
комплексности и междисциплинарной инте-
грации, преемственности и непрерывности. 
Сформулирована концептуальная идея фор-
мирования здорового образа жизни: форми-
рование культурных, социальных и экономи-
ческих мотивов к сохранению и укреплению 
здоровья украинцев; консолидация усилий 
педагогов по разработке долгосрочной педа-
гогической технологии формирования здоро-
вого образа жизни, которая объединит все 
периоды продолжительности жизни челове-
ка (дошкольный, школьный, студенчество, 
взрослость), повышение уровня состояния 
здоровья людей в украинском обществе, 
поддержание оптимальной работоспособ-
ности, улучшения качества жизни населе-
ния для ведения здорового образа жизни и 
воспитания здоровых детей. Предложены 
основные механизмы реализации концепту-
альной идеи.

Mukhamediarov N.N. 
Methodological foundations of 
healthy lifestyle. The phenomenon of 
a healthy lifestyle is analyzed in terms 
of such methodological approaches 
as systemic, synergetic, personality-
centered, hermeneutic and holistic 
ones. The pedagogical principles of 
harmony with nature, humanization 
and democratization, complexity 
and interdisciplinary integration, 
succession and continuity are defined. 
A conceptual idea of a healthy lifestyle 
is formulated including formation of 
cultural, social and economic reasons 
to preserve and strengthen the health 
of Ukrainians, consolidation of the 
efforts of teachers to develop a long-
term educational technology for 
forming a healthy lifestyle, which will 
unite all periods of human life (pre-
school, school, student, mature age), 
improvement of the health of people in 
the Ukrainian society, maintenance of 
optimum ability to work, improvement 
of the quality of life for healthy living 
and educating healthy children. The 
basic mechanisms of implementation 
of the conceptual idea are proposed.
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Вступ.1

У сучасних умовах наявності варіативних пара-
дигм, наукових теорій, концепцій, концептуальних 
ідей необхідно не тільки вибрати, сформувати мето-
дологію наукового педагогічного дослідження, що 
відображає і розкриває сутність об’єкта дослідження 
– здорового способу життя, але й обґрунтувати кон-
цептуальну ідею для ефективної реалізації практич-
них методів.

Формування здорового способу життя – без-
умовно, складне педагогічне завдання. Дослідження 
О.Вакуленко, А.Дубогай, С.Лапаєнко, Л.Сущенко, 
В.Шкуркіної та ін. щодо формування здорового спосо-
бу життя підростаючого покоління допомагають уявити 
комплексне ставлення до проблеми здорового існуван-
ня [4,5,14,17]. Однак, формування здорового способу 
життя студентської молоді, є актуальним завданням 
вищої школи і потребує окремого, детальнішого дослі-
дження з приводу визначення методологічних засад. 

Дослідження виконується за планом НДР Крим-
ського інженерно-педагогічного університету у рамках 
теми «Теоретичні засади і методичні умови розвитку 
фізичного та психологічного потенціалу студентів» 
(затверджено вченою радою РВНЗ КІПУ протокол № 
6 від 28 січня 2013 р.)

 Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження – проаналізувати феномен 

формування здорового способу життя з точки зору 
методологічних підходів, визначити педагогічні прин-
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ципи, сформулювати концептуальну ідею формування 
здорового способу життя особистості.

Результати дослідження.
Методологічною основою дослідження є філософ-

ське вчення про людину. Теоретичне пізнання об’єкта 
дослідження ми почали розглядати в руслі загальних 
методологічних проблем: пізнання протиріч; співвід-
ношення загального і специфічного; категоріальної 
структури при вивченні дефініцій «здоров’я», «здоро-
вий спосіб життя».

Необхідною умовою формування здоров’я є сис-
темний підхід, що припускає вивчення цілісного іє-
рархічного, взаємозалежного, відкритого процесу в 
його постійному розвитку і саморозвитку. Система 
– «упорядкована певним чином безліч елементів, що 
взаємопов’язані між собою й утворюють деяку ці-
лісну єдність» [6, 33]. М.Амосов розглядав поняття 
«здоров’я» у схемі взаємопов’язаних факторів складо-
вих системи «людство» [1]. Системний підхід надає 
можливість досліджувати об’єкт як частину цілого 
[13]. Тому процес формування здоров’я розглядаємо 
як частину всеохоплюючого процесу формування здо-
рового способу життя. 

З позиції синергетичного підходу, здоров’я індивіда 
– система, що може саморозвиватися [7; 9]. Постійна 
самоорганізація надає людині можливість поліпшува-
ти рівень здоров’я в різних ситуаціях повсякденного 
життя. Визначивши синергетичну якість здоров’я, тоб-
то можливість саморозвитку в умовах самоорганізації, 
ми усвідомлюємо відповідальність щодо розробки та 
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впровадження технологій формування здоров’я дітей 
та молоді як єдиного педагогічного процесу, тому що 
від організації процесу саморозвитку здоров’я дітей 
залежить подальший рівень їхнього розвитку в цьому 
напрямі протягом всього життя. 

З точки зору аксіологічного підходу, необхідно 
основуватися на цінностях, що відповідають крите-
рію людяності, базуються на позиціях гуманізму як 
світогляду та способу життя (екзистенціальні, соці-
альні, політичні, юридичні, моральні цінності). При 
формуванні здоров’я індивіда особливого значення 
набувають аксіологічний та особистiсно-орiєнтований 
пiдходи, коли в центрi освiтньо-виховного процесу 
– iнтереси людини, її потреби та можливостi, права 
окремого члена суспільства, його суверенітет [8,7,15]. 
Лише через таку iєрархiю цiннiсних пiдходiв як лю-
дина (особистiсть) – народ (культура, iсторiя, освiта) 
– держава (суспiльство) можна реалiзувати перспек-
тивну й демократичну модель формування здорового 
способу життя [16, 20]. При цьому спiввiдношення 
особистiсних i ситуативних факторiв розглядається як 
спiввiдношення особистiсних якостей й об’єктивних 
вимог дiяльностi.

З позиції герменевтичного підходу проаналізуємо 
загальне розуміння поняття «здоров’я» з метою визна-
чити складові в існуючих трактуваннях цього терміна. 
Англійське слово “здоров’я” (health) походить від ан-
глосаксонського слова “hal” – цілий. Грецький термін 
hugies – означає здоров’я, розумність і цільність. Тому 
здоров’я не зводиться лише до фізичного стану, а пе-
редбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та 
соціальне здоров’я. Загальновідомими є деякі поло-
ження К.Г.Юнга, в яких наведені поняття “цілісність”, 
“цілий”, “цілити” і “зціляти” (“whole”, “heal”, “health”) 
[18]. Ф.Перлз та Е.Фромм визнавали здоровим такого 
індивіда, який здатний залишатися цілісним за допо-
могою відновлення балансу між тілесним, душевним 
і духовним [12; 19]. Наукова творчість Б.Ананьєва на 
практиці є прикладом вивчення людини як цілісного 
феномена. Він підкреслює, що розвиток особистості 
відбувається через взаємодію у соціальних ситуаціях 
[2, 202]. У нашому дослідженні ми детально розгляда-
ємо здоров’я з позицій холістичного підходу як «части-
ну цілого» в розумінні «здоровий спосіб життя» і саме 
здоров’я як багатокомпонентну цілісність, яка необхід-
на для створення цілісності здорової особистості. 

Використані підходи набувають своєї особливої 
значущості в комплексному поєднанні їх при прове-
денні педагогічного дослідження з формування здо-
рового способу життя студентської молоді. 

Методологічним відображенням використаних 
підходів є принципи. Серед принципів, дотримання 
яких у процесі формування здорового способу життя 
особистості є найважливішим, слід відзначити такі: 

принципи природовідповідності, гуманізації і демо-• 
кратизації педагогічного процесу, які зважають на 
всі природні особливості розвитку молоді;
принципи комплексності й міждисциплінарної ін-• 
теграції, що припускають у формуванні здорового 

способу життя об’єднання навчального і виховного 
процесів та зусиль різних установ, які впливають на 
процес виховання й самовиховання;
принципи наступності й безперервності: починаю-• 
чи з перших років життя дитини процес формуван-
ня здоров’я має декілька етапів, протягом яких по-
ступово ускладнюються, урізноманітнюються зміст 
і напрями розвитку тих складових, що утворюють 
цілісну систему характеристик процесу становлен-
ня здорової особистості. Цей процес безперервний, 
нескінченний, триває протягом усього свідомого 
життя людини.

Сформулюємо концептуальну ідею даного дослі-
дження яка складається з напрямів формування здо-
рового способу життя особистості:

формування культурних, соціальних і економічних • 
мотивів до збереження і зміцнення здоров’я укра-
їнців; 
консолідація зусиль педагогів з розробки довготри-• 
валої педагогічної технології яка об’єднає всі пері-
оди тривалості життя людини (дошкільний, шкіль-
ний, студентство, дорослість) з метою формування 
здорового способу життя; 
підвищення рівня стану здоров’я людей в україн-• 
ському суспільстві, підтримка оптимальної працез-
датності, якості життя населення для здорового спо-
собу життя і виховання здорових дітей;

Механізми реалізації концептуальної ідеї. 
Реалізувати концептуальну ідею формування здо-

рового способу життя людини можна завдяки фор-
муванню мережі педагогічних центрів здоров’я в на-
вчальних закладах: дошкільних, шкільних, вузах. 

Завданнями таких педагогічних центрів здоров’я 
можуть бути:

створення ідеологічної бази для існування здорово-• 
го і безпечного середовища, методології формуван-
ня установки населення на здоровий спосіб життя 
як вищу цінність; 
опанування методів визначення і використання пси-• 
хофізіологічних, інтелектуальних можливостей лю-
дини для ефективної саморегуляції стану власного 
здоров’я; 
розробка освітнього стандарту і підготовка педаго-• 
гів з формування здорового способу життя.

Висновки.
З позиції методологічних засад здоровий спосіб 

життя розглядаємо як відкрите і динамічне явище, що 
не перебуває у рівновазі та має великі власні можли-
вості для саморозвитку за допомогою відкритої вза-
ємодії з навколишньою дійсністю. Визначення мето-
дологічних підходів, принципів, концептуальної ідеї 
формування здорового способу життя дозволяє ство-
рити теоретичне підґрунтя для практичної діяльності 
з цього напряму. 

Подальші дослідження. Запропоновані механізми 
реалізації даної концептуальної ідеї потребують по-
дальшого уточнення завдяки консолідації зусиль пе-
дагогічних працівників з розробки методів формуван-
ня здорового способу життя.
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