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Формування основ культури здоров’я як педагогічна проблема
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Анотації:
Мета: показати домінуючий вплив 
навчально-виховного процесу на 
формування основ культури здоров’я 
студентів. Матеріал: опрацьова-
но більше 40 літературних джерел, 
проведено опитування, анкетування 
та спостереження за умовами про-
живання студентів. Результати: 
названо основні причини згідно яких 
формування культури здоров’я сту-
дентів слід вважати першочергово 
педагогічною проблемою. Визна-
чено передумови та умови фор-
мування основ культури здоров’я 
молоді, а саме: соціальні, педаго-
гічні, медичні, екологічні, економічні, 
географічні, індивідуальні. Прослід-
ковано послідовність та етапність 
педагогічного процесу формування 
культури здоров’я студентів в про-
цесі багаторічного навчання у вищо-
му навчальному закладі. Висновки: 
доведено пріоритетність педагогіч-
ного впливу на формування основ 
культури здоров’я студентів в про-
цесі індивідуального розвитку та 
становлення особистості на протязі 
навчання у вищому навчальному за-
кладі. Визначена послідовність та 
структура вирішення педагогічної 
проблеми формування основ куль-
тури здоров’я студентської молоді.

Халайцан А.П. Формирование основ 
культуры здоровья как педагогическая 
проблема. Цель: показать доминирующее 
влияние учебно - воспитательного процесса 
на формирование основ культуры здоровья 
студентов. Материал: обработано более 40 
литературных источников, проведен опрос, 
анкетирование и наблюдение за условиями 
проживания студентов. Результаты: на-
званы основные причины, по которым фор-
мирование культуры здоровья студентов 
следует считать первоочередной педагоги-
ческой проблемой. Определены предпосыл-
ки и условия формирования основ культуры 
здоровья молодежи, а именно: социальные, 
педагогические, медицинские, экологиче-
ские, экономические, географические, инди-
видуальные. Прослежены последователь-
ность и этапность педагогического процесса 
формирования культуры здоровья студентов 
в процессе многолетнего обучения в высшем 
учебном заведении. Выводы: доказана при-
оритетность педагогического воздействия 
на формирование основ культуры здоровья 
студентов в процессе индивидуального раз-
вития и становления личности на протяже-
нии обучения в высшем учебном заведении. 
Определена последовательность и структура 
решения педагогической проблемы форми-
рования основ культуры здоровья студенче-
ской молодежи.

Khalajtsan A.P. Laying the 
foundations of a culture of health 
as a pedagogical problem. Purpose: 
to show the dominant influence of 
educational - educational process 
lay the groundwork for a culture of 
health students. Material: processed 
more than 40 references, conducted 
a survey, questionnaires and 
observation of the living conditions 
of students. Results: named main 
reasons for creating a culture of health 
of students should be considered as 
primary pedagogical problem. The 
preconditions and conditions of the 
foundations of the culture of youth 
health, namely: social, educational, 
health, environmental, economic, 
geographic, individual. Traced 
the sequence and phasing of the 
pedagogical process of building a 
culture of health of students in the 
course of many years of teaching 
in higher education. Conclusions: 
proven pedagogical influence priority 
basis forming a culture of health of 
students in the individual development 
and identity formation for learning in 
higher education. The sequence and 
structure of the solution of pedagogical 
problems of forming the foundations 
of a culture of health students.
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Вступ. 1

Формування культури здоров’я, як процес, є пред-
метом дослідження у різних науках: лікувальній меди-
цині, теорії та методиці фізичної культури, фізіології, 
психології, педагогіці та ін.. На даний час залишають-
ся відкритими питання: хто саме повинен здійснювати 
вирішення проблеми формування культури здоров’я і 
відповідно хто має нести відповідальність перед сус-
пільством за кінцевий результат даного процесу.

Переважна більшість опитуваних студентів вва-
жають забезпечення здоров’я першочергово справою 
медичних установ. Проте у половині своїх проблем 
зі здоров’ям, як засвідчує ряд авторів, людина може 
звинувачувати тільки себе і свій спосіб життя (фак-
тор впливу на здоровий спосіб життя 50%) [1; 2; 3; 4; 
5; 6]. Система охорони здоров’я не в змозі самотуж-
ки забезпечити належний рівень здоров’я населення 
країни. Медицина лікує хвороби які переважно зна-
ходяться вже в прогресуючому стані [7]. Лікування 
не принесе користі, якщо у людини немає культури 
здоров’я [8]. На даний момент наукові матеріали під-
тверджують інформацію про негативні тенденції в 
стані здоров’я студентської молоді пов’язані з осо-
бливостями системи освіти. Яка не сприяє формуван-
ню культури здоров’я оскільки пригнічує її основні 
потреби, зокрема потребу в русі. Тому система освіти 

несе частину відповідальності за ситуацію що скла-
лась зі здоров’ям молоді [9; 10]. При цьому важливим 
завданням навчальної діяльності з фізичної культури 
є не лише формування вмінь та навичок, а й вивчен-
ня технологій формування культури здоров’я з по-
дальшим використанням їх в майбутньому. Виходячи 
з об’єктивних умов вузу потрібно створити умови, 
підібравши відповідні форми організації, що забез-
печать можливість формування фізичної культури і її 
саморозвитку у кожного студента [9; 10; 11]. Тому іс-
нує потреба створення у вузівській системі фізичної 
культури технології, яка б сприяла становленню по-
треби в розвитку культури здоров’я, що виникає вна-
слідок вирішення протиріччя між бажаним та дійсним 
станом здоров’я особистості та спонукає студента до 
вдосконалення у валеологічному аспекті. Функція на-
вчального закладу полягає у створенні розвивального 
простору для колективу в цілому і кожної особистості 
зокрема, в якому проходить безперервний розвиток 
потреби у здоровому способі життя [9].

Підсумовуючи вище сказане ми маємо зазначити, 
що формування фізичної культури студентів є пріо-
ритетно-педагогічною проблемою, але не є виключно 
педагогічною. Педагогіка за допомогою засобів пе-
дагогічного впливу формує якісні зміни індивідуаль-
ної фізичної культури особистості на базі інформації 
наданої іншими науками, а саме: медицина (гігієна, 
лікувальна та відновлювальна фізична культура, …), 
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фізіологія, психологія, теорія і методика фізичної 
культури, біохімія, біомеханіка, філософія, релігієз-
навство, та ін.. 

Подібні висновки знаходимо і у Загальнодержав-
ній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної 
культури та спорту на 2012-2016 роки, де зазнача-
ється серед пріоритетних завдань розвиток культури 
здоров’я молоді на протязі навчального процесу, а 
відтак розглядаючи формування фізичної культури 
студентів саме як педагогічної проблеми [Україна. 
Верховна рада. Кабінет міністрів. Про схвалення кон-
цепції Загальнодержавної цільової соціальної про-
грами розвитку фізичної культури і спорту на 2012 
– 2016 роки [Електронний ресурс]: розпорядження 
від 31 серпня 20111 р. № 828-р Київ. –http://zakon2.
rada.gov.ua/laws/show/828-2011-%D1%80]. В зв’язку 
з цим пріоритетним завданням модернізації освіти є 
збереження та зміцнення здоров’я, формування цін-
ностей здоров’я та здорового способу життя. В новій 
стратегії розвитку та збереження здоров’я відбуваєть-
ся поступове зміщення акценту від лікувальної меди-
цини до профілактики, котра включає в себе активне 
виховання людини в гігієнічному режимі, педагогічну 
профілактику навіть незначних відхилень у нервово-
психічному та соматичному здоров’ї. [12].

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи довести домінантність педагогічно-

го впливу на формування культури здоров’я особис-
тості студента.

Завдання.
1. Визначити основні фактори середовища які 

впливають на процес формування культури здоров’я 
особистості.

2. Проаналізувати умови при яких можливий по-
зитивний результат педагогічного впливу на процес 
формування культури здоров’я особистості студента. 

3. Визначити оптимальну послідовність педагогіч-
ного впливу на особистість студента з метою форму-
вання основ культури здоров’я.

Методика дослідження. 
На основі опрацювання літературних джерел та 

проведеного аналізу отриманої інформації були сфор-
мовані узагальнюючі попередній науковий досвід ви-
значення основних понять фізичної культури.

Результати досліджень.
В результаті опрацювання наукової літератури ми 

виділили три основні причини згідно яких процес 
формування культури здоров’я студентів можна вва-
жати першочергово педагогічною проблемою. Пер-
шою причиною є той факт що здоров’я насамперед 
залежить не від зовнішнього втручання а від способу 
життя індивіда. Як ми згадували раніше, здоров’я за-
лежить на 8-10% від медицини і на 50-52% від спо-
собу життя [12] Спосіб життя формується в процесі 
життєдіяльності індивіда. Створювати позитивний 
вплив на формування способу життя можна завдяки 
педагогічному впливу на особистість. Оскільки вста-
новлена залежність здоров’я людини від її способу 
життя виникає необхідність у створенні педагогіч-

ної теорії спрямованої на збереження та зміцнення 
здоров’я, методами та засобами педагогіки [12]. 

Другою причиною чому формування культури 
здоров’я студентів є першочергово педагогічною про-
блемою є той факт, що система освіти несе відпові-
дальність за якість підготовки фахівця. При цьому, 
як свідчать результати опитування студентів, основна 
причина невиконання ними необхідної добової по-
треби в рухах – надмірне завантаження навчальною 
роботою. Причини даного явища різні. Це може бути 
нераціональний розподіл навантаження на студента 
викладачами, або нераціональне використання сту-
дентами вільного від обов’язкових занять часу. Проте, 
незалежно від причин, результатом є факт масового 
порушення рухового режиму студентами на протя-
зі навчання у вузі. Що негативно відображається на 
здоров’ї студента, який являється майбутнім фахів-
цем. Фахівець з низьким рівнем здоров’я є менш кон-
курентно-спроможній на ринку праці.

Третьою причиною чому формування культури 
здоров’я студентів є педагогічною проблемою є факт 
впливу вузу на тривалість і відповідно якість життя 
випускників вузу та їхніх дітей [13]. Тому ряд авто-
рів пропонують формування здорового способу життя 
закласти в зміст освіти людини, що відповідно сприя-
тиме зросту рівня культури здоров’я серед співвітчиз-
ників [14; 9; 10; 6; 15].

Культура здоров’я, як зазначалось раніше [16], 
включає в себе чотири складові. Психічне здоров’я 
– характеризується почуттям емоційної комфортнос-
ті і залежить від вміння студента контролювати свій 
емоційний стан, що в свою чергу залежить від рівня 
його вихованості. В процесі навчання студент часто 
потрапляє у ситуації коли має сам вирішувати складні 
завдання які вимагають як інтелектуальних так і во-
льових зусиль в процесі цієї діяльності відбувається 
психологічний розвиток студента. А взаємно-ввічли-
ве спілкування з викладачами сприяє розвитку рівня 
вихованості студентів. Соціальне здоров’я – зале-
жить від комунікативних здібностей студента які він 
може розвивати у сприятливому для даного процесу 
середовищі. Соціальне здоров’я тісно переплітається 
з психологічним, часто в науковій літературі їх ото-
тожнюють. Студент частково сам являється творцем 
того мікросоціуму в якому перебуває, впливаючи на 
відносини у середині групи чи курсу де навчається. 
При цьому рівень його соціального здоров’я напря-
му пов’язаний з його соціальним статусом. Духовне 
здоров’я – дозволяє особистості творчо розвиватись 
та самовдосконалюватись як гармонійній особис-
тості. Студент пізнає ціну вчинків, обирає для себе 
вектор дій для досягнення цілі і тим самим визначає 
напрям особистого подальшого розвитку. Якими соці-
альними принципами, моральними чи аморальними, 
буде керуватись студент у своїх діях залежить і від пе-
дагогічного процесу. Фізичне здоров’я – характеризує 
функціональний стан організму, залежить від вміння 
студента дотримуватись правильних режимів. А саме: 
рухового режиму, режиму відпочинку, раціонального 
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харчування та ін.. Ці завдання можливо вирішити на 
протязі навчально-виховного процесу.

Проаналізувавши інформацію отриману на основі 
опрацювання теоретичних джерел ми визначили осно-
вні необхідні умови формування культури здоров’я 
студентської молоді, ними є: соціальні, педагогічні, 
економічні, медичні, індивідуальні, екологічні, гео-
графічні (рис. 1).

Провівши опитування, анкетування та спостере-
ження за умовами проживання студентів в гуртожит-
ку, ми порівняли необхідні умови для формування 
культури здоров’я з наявними і отримали наступні 
висновки. На даний час соціальні, педагогічні, еконо-
мічні умови не сприятливі для формування культури 
здоров’я особистості студента. Медичні та екологічні 
умови не створюють перешкод для процесу форму-
вання. Географічні та індивідуальні умови сприятли-
ві для формування культури здоров’я студентів. По-
передні результати дали нам можливість визначити 
основні шляхи подальшої дослідницької роботи. Для 
формування особистої культури здоров’я студентів 
доведеться зіткнутися з проблемою подолання соці-
альних та економічних перешкод, педагогічні можна 
вирішити за рахунок зміни програм навчально-вихов-
ного процесу.

Крім умов, на процес формування культури 
здоров’я студентів впливають різні фактори: стать, 

вік, рівень розвитку, та умови в яких проходить про-
цес формування культури здоров’я [2, 17-19].

Знання умов формування культури здоров’я сту-
дентів дозволяє нам перейти до наступного етапу ви-
вчення педагогічного впливу на процес формування 
культури здоров’я і розглянути як саме відбувається 
даний вплив. 

Даний процес особистість проходить в три етапи 
кожен з яких характеризується рівнем сформованості 
спеціальних знань, вмінь та навичок:
1. Низький рівень. Характеризується відсутністю 

конкретного змісту цілей формування культури 
здоров’я. Є наявність бажання покращити рівень 
здоров’я. Студент здійснює разовий вплив на 
свою особистість під дією зовнішніх факторів і  
об’єктивних вимог. Зовнішньо заданими є і засоби 
саморозвитку. Самоконтроль відсутній, або носить 
ситуативний характер.

2. Середній рівень. Характеризується постановкою 
конкретних цілей та завдань з саморозвитку куль-
тури здоров’я, які не стосуються особистості в 
цілому, а лише певних якостей та вмінь. Дії спря-
мовані на саморозвиток залежать від зовнішніх 
обставин. Власна особистість є об’єктом вивчення 
студента, який проявляє активність у визначенні 
цілей самовдосконалення, набуває вмінь з самороз-
витку. Періодично студент звітує перед собою про 

Рис.1. Умови формування культури здоров’я студента

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умови формування  
культури здоров’я 

 студента 

соціальні педагогічні 

економічні 

медичні 

індивідуальні 

екологічні 

географічні 

Відносини в сім’ї 
Наявність друзів 
Спілкування у вузі 
(студенти, викладачі) 
Соціальний статус 
Спілкування на вулиці 
Інформаційний простір 

Кількість часу відведеного на проходження предмету фізичне виховання 
Зміст предмету фізичне виховання 
Рівень компетентності викладача з питання формування культури здоров’я 
Позааудиторна робота (самостійна, клубна,спортивна) 
Збалансоване навчальне навантаження 

Фінансовий стан 
особистості 
Розподіл коштів у сім’ї 
студента 
Матеріальна-технічне 
забезпечення спортивно-
технічної бази вузу 

Стан здоров’я 
Рівень здоров’я 
Схильність до 
захворювань 

Хімічний склад 
атмосфери 
Хімічний склад води у 
водоймах 
Рівень опромінення 
організму 

Завдавання індивідом шкоди здоров’ю 
Пасивне ставлення індивіда до здоров’я 
Відмова індивіда від шкідливих звичок 
Часткове ведення індивідом здорового 
способу життя 
Ведення індивідом здорового способу життя 

Кліматична зона 
Рельєф місцевості 



25

2014

08
проведену роботу.

3. Високий рівень. Характеризується проведенням 
студентом самостійного та всебічного аналізу й 
конкретного формулювання цілей  саморозвитку 
культури здоров’я. Студент усвідомлює можли-
вості їх реалізації у процесі практичної роботи. 
Самостійно здійснює і планує, намічає шляхи та 
засоби само вдосконалень, знаходить оригінальні 

прийоми роботи над собою. Студент легко помічає 
формуючий вплив своїх валеологічних дій. Само-
контроль відбувається на рівні навички. Корекція 
проміжних і кінцевих результатів процесу само-
розвитку культури здоров’я відбувається легко та 
невимушено [9].
На кожному з етапів особистість студента зазнає 

відповідного педагогічного впливу з метою реалі-

Рис.2. Схема педагогічного впливу на складові процесу формування основ культури здоров’я студентської 
молоді на протязі одного семестру.
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ПСИХОЛОГІЯ

зації завдань етапу. У вищому навчальному закладі 
формування культури здоров’я особистості студента 
відбувається під дією цілеспрямованого педагогічно-
го впливу. Розпочинається процес формування куль-
тури здоров’я студентів з вихідного контролю стану 
студентів та умов необхідних для реалізації процесу. 
На основі отриманої інформації складається програ-
ма формування культури здоров’я студентів на один 
семестр. Реалізується програма формування культури 
здоров’я студентів за допомогою підібраних у відпо-
відності до дидактичних та специфічних принципів 
спеціальних знань та рухових навичок. Формування 
позитивної мотивації відбувається в процесі практич-
ного виконання вправ та бесід. В формі бесід поясню-
ється і теоретичний матеріал що надається студентам 
переважно на електронних носіях у вигляді відеома-
теріалів, та лекцій. В період між семестрами студенти 
продовжують займатись самостійно за індивідуальни-
ми програмами завіреними викладачем. Після прохо-
дженню програми проводиться повторний контроль 
результати доводяться до відома студентів і з ураху-
ванням побажань останніх відбувається корекція ро-
бочих програм на наступний семестр (рис. 2).

Висновки. 
Формування основ культури здоров’я є першочер-

гово педагогічною проблемою, оскільки саме в проце-
сі цілеспрямованого педагогічного впливу набувають-
ся особистістю нові знання, формуються спеціальні 
вміння та навички які є основою культури здоров’я. 

Умови для формування культури здоров’я сту-
дентів є переважно несприятливими, говорячи про 
більшість маємо зазначити, що студенти проявляють 
індивідуальну готовність до ведення здорового спосо-
бу життя та формування особистої культури здоров’я. 
На заваді даному процесу стають педагогічні, еконо-
мічні та соціальні умови. А саме, зміст навчального 
матеріалу та рівень підготовки викладацького скла-
ду недостатній для здійснення формування культу-
ри здоров’я студентів. Нераціональне розподілення 
навантаження на студента призводить до перевтоми. 
Шкідливо на здоров’я впливає перехід до стобальної 
системи оцінювання, а точніше не до кінця відпра-
цьований механізм відпрацювання пропущених через 
хворобу занять. Студенти через боязнь втратити бали 
відвідують заняття в хворому стані тим самим спри-
яючи розповсюдженню хвороби серед учасників на-
вчально-виховного процесу. Соціальна реклама біль-
ше підтримує нездоровий спосіб життя, мова йде про 
рекламу тютюнових виробів та алкоголю, насилля, 
жорстокість страх домінує у інформаційних мережах. 
Студенти через недостатнє матеріальне забезпечення 
поєднують навчання і роботу, що негативно відбива-

ється на їхній успішності. Тому формування культу-
ри здоров’я для багатьох студентів є питанням неак-
туальним оскільки вони більше зайняті вирішенням 
першочергових, на їх думку, завдань, а саме навчання 
для можливості отримання стипендії що дозволить за-
безпечувати свої первинні потреби в їжі та одязі.

В даних умовах процес формування культури 
здоров’я студента буде реалізований за рахунок роз-
витку індивідуальних якостей студента, як засіб 
протидії негативному впливу антисоціальної рекла-
ми. Що в свою чергу має бути реалізоване на про-
тязі навчальних занять і не повинно створювати для 
студентів додаткових проблем з пошуком вільного 
часу. Додатково студенти мають займатися фізично-
оздоровчими вправами тільки виключно з власної 
ініціативи. Зміст занять має сприяти розвитку основ 
культури здоров’я студентів, що в свою чергу має за-
безпечуватись вивченням спеціальних оздоровчих 
методик.

Таким чином вирішення педагогічної проблеми 
з формування культури здоров’я студентів залежить 
першочергово від правильно складених програм про-
ходження навчального матеріалу. Зміст занять має 
відповідати конкретним умовам в яких проходять за-
няття в даному вузі і при цьому має забезпечити вирі-
шення завдань заняття. Навчальну програму складає 
викладач, тому він і несе основну відповідальність за 
ефективність формування основ культури здоров’я 
студентів у вузі де він працює. Умови проведення 
занять у кожному вузі різні тому і не може бути уні-
версальної програми з формування культури здоров’я  
усіх студентів України. Проте визначити основні засо-
би впливу на особистість з метою розвитку у неї на-
вичок ведення здорового способу життя та формуван-
ня культури здоров’я можливо. І створена на основі 
даних досліджень програма може бути основою для 
створення інших більш досконалих програм.

Для повного вирішення педагогічної проблеми 
формування основ культури здоров’я студентів тре-
ба внести в програми підготовки фахівців з фізичної 
культури ряд змін спрямованих як на вивчення спеці-
альних методик оздоровчих вправ так і на виховання 
спеціаліста як високо розвиненої фізично культурної 
особистості. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку. Залишається відкритим питання пошуку 
ефективних і недорогих у застосуванні методик оздо-
ровчих вправ. Тому далі слід розглянути питання 
змістово-організаційних та методичних основ форму-
вання спеціальних знань та рухових навичок культури 
здоров’я студентів.
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