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Анотація. У статті порушуються питання проблем та перспектив розвитку  сучасного освітнього напряму 
«Здоров’я людини». Актуальність дослідження обумовлюється інноваційним характером валеологічної  освіти, 
пріоритетністю даного напряму у досягненні  здоров’я нації. Особливого значення на етапі становлення і 
розвитку напрямку «Здоров’я людини» набуває розробка його методологічного і теоретико-методичного 
забезпечення навчального процесу, що є запорукою високого рівня професійного розвитку майбутнього 
фахівця. 
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Аннотация. Радченко А.В. Современное образовательное направление «здоровье человека»: проблемы и 
перспективы. В статье затрагиваются вопросы проблем и перспектив современного образовательного 
направления «Здоровье человека». Актуальность исследования обуславливается инновационным характером 
валеологического  образования, приоритетностью данного направления в достижении  здоровья нации. 
Особенное значение на этапе становления и развития направления «Здоровья человека» приобретает разработка 
его методологического и теоретико-методического обеспечения учебного процесса, который является залогом 
высокого уровня профессионального развития будущего специалиста. 
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«Здоров'я – це безцінний дар природи, воно дається,  
на жаль, не навіки, його треба берегти.  

Але здоров'я людини багато в чому залежить від неї самої,  
від її способу життя, умов праці, харчування, її звичок .»  

І.П. Павлов 
 

Вступ. 
Тривалий час спостерігається стійка тенденція до зниження рівня здоров’я населення України. Аналіз 

наукових досліджень свідчить, що виникає невпинне зростання фізичної деградованості й захворюваності 
населення, а фармакологічні засоби медицини, як виявляється, вже неспроможні протистояти обвальному 
зниженню здоров’я населення. Тому починає відроджуватися природній підхід до оздоровлення і лікування, 
розробляються нові інноваційно-освітні напрями. [2 та ін.] 

Нинішній кризовий стан громадського та індивідуального здоров’я зумовлений такими факторами:  
1. Відсутнє суспільне усвідомлення цінності здоров’я, суспільна байдужість до здоров’я нації. 
2. Незадовільний рівень компетентності, знань та вмінь керівників державного управління і посадових осіб 

місцевого самоврядування щодо ефективності реалізації державної політики з охорони громадського 
здоров’я в Україні. Не налагоджено систему підготовки кадрів з питань підвищення потенціалу здоров’я 
людей, працевлаштування таких фахівців на підприємствах, установах та організаціях різних форм 
власності. 

3. Обмежена рухова активність. Гіподинамія характерна для більшості людей працездатного та літнього віку і 
є причиною виникнення багатьох хвороб. У дітей гіподинамія може призвести до ожиріння, тому що 
недостатня рухова активність впливає на порушення обміну речовин та фізичний розвиток. 

4. Шкідливі звички: тютюнокуріння, вживання алкоголю, нераціональне та незбалансоване харчування. [4] 
Ситуація, що склалася, має не тільки об`єктивні, але й суб̀ єктивні причини, що пов`язані з існуючою 

системою ціннісних орієнтацій та особливостями менталітету наших громадян. Незадовільний стан здоров’я  
негативно впливає на якість і продуктивність праці, реалізацію основних функцій життєдіяльності населення.  

Особливою загрозою майбутнього країни є нинішній стан здоров’я  і спосіб життя дітей та молоді. 
Суттєво зросла частота порушень постави у дітей. Різко прогресують в середовищі підростаючого покоління 
хронічні хвороби серця, гіпертонія, неврози, остеопороз, артрити, ожиріння тощо. 

Така ситуація становить реальну загрозу генофонду нації, безпеці України та стала пріоритетною 
проблемою загальнодержавного значення і вимагає адекватного рішення. В умовах загострення оздоровчих і 
демографічних проблем суспільства виникла необхідність створення у вищих навчальних закладах нового 
освітнього напряму «Здоров’я людини», мета якого полягає в підготовці фахівців оздоровчої спрямованості.  

Існує дві стратегії щодо досягнення здоров’я населення: по-перше — через лікування хворого і по-друге 
шляхом збереження здоров’я практично здорової людини. Перша стратегія породила вчення про хворобу 
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(патологію) та клінічну медицину. Друга стратегія реалізується в рамках напряму «Здоров’я людини» та вчення 
про здоров’я – валеологію. [2] 

Дослідження виконано згідно плану науково-дослідної роботи Луганського Національного Університету 
імені Тараса Шевченка. 

Формулювання цілей роботи.  
Мета нашого дослідження – стає актуальним оволодіння валеологічними знаннями в системі освіти і 

переорієнтація вищої школи на заклад, який є не лише навчальним, а й найбільш масовим оздоровчим для дітей 
і підлітків. Все це вказує на доцільність включення валеології до блоку базових інтегративних курсів, що 
розглядатиме взаємодію людини з довкіллям і суспільством як цілісну систему, здатну до саморозвитку і 
самоудосконалення. 

Стратегічна мета валеовиховання та освіти: 
1) сформувати мотиви й необхідність для людини здорового способу життя; 
2) навчити людину формувати, підтримувати й поліпшувати власне здоров’я у процесі самовдосконалення. [ 3] 

Результати дослідження. 
У процесі становлення напряму «Здоров’я людини» для функціонування його в оптимальному режимі 

необхідно розв’язати основні завдання: 
• створити правові, нормативні, матеріальні, організаційні, науково-методологічні й навчально-методичні 

основи; 
• розробити і впровадити інформативні та доступні засоби моніторингу здоров’я дітей, підлітків, молоді в 

контексті якості й ефективності валеологічної освітньо-виховної роботи; 
• впровадити системи залучення педагогів, батьків та учнів до здорового способу життя; 
• домогтися формування індивідуального способу життя дітей, учнівської та студентської молоді, які 

пріоритетне орієнтуються на здоров’я через створення основ валеологічної культури, а саме: формування 
позитивного мотиваційного комплексу валеологічної свідомості й валеологічного мислення; прищеплення 
навичок і звичок здорового способу життя; оволодіння прийомами оцінки власного здоров’я та 
валеологічного моніторингу. 
Об’єктом вивчення валеології є духовні, моральні, інтелектуальні й психофізіологічні складові здоров’я 

людини, предметом – методи діагностики, корекції, стабілізації і прогнозування цих складових на превентивній 
основі в межах здорового способу життя. [1; с.3-7]. Тому основні завдання освітнього напряму «Здоров’я 
людини» це: 
• підготовка майбутніх вчителів-валеологів; 
• підготовка фахівців-валеологів для освіти, просвіти, системи оздоровлення;  
• формування практично здорової, добромислячої і активно-творчої людини, здатної на протязі всього життя 

самостійно зберігати, розвивати і підтримувати своє здоров’я на належному рівні. 
Виконання різних видів робіт по валеологічній освіті і вихованню  дітей і молоді, які навчаються, 

припускають наступний об'єм знань, якими повинен володіти фахівець напряму «Здоров'я людини».  Це, перш 
за все, основні напрями і перспективи розвитку освіти на Україні, Закон України «Про освіту», Концепцію 
неперервної валеологічної освіти в Україні, різні законодавчі і нормативно-правові акти і документи по 
питаннях валеологічної освіти і виховання, формування здорового покоління; цілі, принципи, організація і 
управління шкільною освітою; основи загальнотеоретичних дисциплін в об'ємі, необхідному для вирішення 
педагогічних, науково-методичних, організаційно-управлінських і оздоровчих завдань; дисципліни і програми 
предмету валеологія; підручники, методичні посібники з предмету; форми, методи засобу навчально-виховного 
процесу, вимоги до його матеріально-технічного забезпечення. Фахівець напряму «Здоров'я людини» також 
повинен знати предмет валеологія, методику його викладання і можливості виховної роботи по предмету; 
дисципліни циклу оздоровчих технологій; теоретичні основи здоров'я, методику викладання оздоровчих 
технологій; основи спеціальних дисциплін, які  аспекти духовного, психічного і фізичного здоров'я; основи 
знань, умінь і навиків по долікарняної допомозі.    [ 5; с.15] 

 Ми встановили, що для вирішення цих завдань фахівець з напряму «Здоров’я людини» повинен працювати 
по наступним проблемам, а саме: 

Науково-дослідна діяльність - розробка нової наукової концепції розвитку системи неперервної 
валеологічної освіти; 

- розробка науково-теоретичних і практичних основ реалізації валеологічних принципів у навчально-
виховній роботі; 

- розробка концептуальних підходів до розвитку регіональної валеологічної освіти і виховання. 
Науково-методична діяльність - розробка і публікація методичних рекомендацій, навчальних посібників 

і дидактичних матеріалів по різних аспектах  валеології; 
- розробка валеологічних критеріїв по атестації освітніх установ; 
- розробка діагностичних методів дослідження і інформаційних програм для оцінки валеологічної роботи 

в освітніх установах; 
- забезпечення науково-методичного керівництва районних валеологічних центрів і валеологічних служб, 

що створюються в установах освіти; 
- рецензування навчальних програм по валеології в освітніх установах; 



- надання методичної допомоги педагогічним колективам в реалізації валеологічного підходу в 
навчально-виховному процесі. 

Освітня діяльність - розробка нових навчальних планів і програм, які будуть направлені на посилення 
валеологічної орієнтації працівників освіти; 

- введення в програми підвищення кваліфікації вчителів нових спецкурсів по проблемах  валеології. 
- консультування працівників освіти по валеологічних аспектах навчання і виховання; 
- розробка і реалізація уявлення про суть індивідуального здоров'я, пошук моделей його вивчення, 

методів оцінки і прогнозування;  
- розробка систем скринінгу і моніторингу за станом здоров'я населення на основі кількісної оцінки 

здоров'я індивіда;  
- розробка методології і методів формування, збереження і зміцнення індивідуального здоров'я;  
- забезпечення первинної і вторинної профілактики захворювань за рахунок підвищення рівня здоров'я;  
- розробка програм підвищення рівня здоров'я популяції через індивідуальне здоров'я.  
Основна мета фахівців нового освітнього напряму «Здоров’я людини» полягає у створенні умов для 

зниження захворюваності, інвалідності та передчасної смертності, покращенні якості та тривалості активного 
життя населення України завдяки впровадження здорового способу життя, що передбачає оптимальну рухову 
активність, раціональне харчування, здоровий сон, додержання гігієнічних правил, відмову від шкідливих 
звичок тощо. 

Висновки.  
На нашу думку, якщо фахівець з напряму «Здоров’я людини» буде володіти таким арсеналом знань, 

вмінь та навичок, він зможе успішно вирішувати завдання освіти та виховання здорового покоління, а саме 
підвищити рівень здоров’я дітей та молоді в Україні, що в свою чергу дозволить країні прогресивно 
розвиватися. Фахівці-валеологи знайдуть застосування своїх знань в сферах освіти та виховання, рекреації та 
реабілітації, профілактичної та просвітницької роботи, наукових лабораторіях та валеологічних центрах, 
оздоровчих установах профілактики та санаторно-курортного лікування. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в експериментальній перевірці професійної готовності 
фахівців з напряму «Здоров’я людини». Що в свою чергу можливо за умов розробки критеріїв та рівнів оцінки 
формування професійної готовності фахівців до фахової діяльності та урахування проблем розвитку напряму 
«Здоров’я людини» у ВНЗ. 
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