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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ
ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ

ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ
У статті досліджено шляхи реалізації моделі формування здорового способу життя студентської

молоді засобами фізичної культури на прикладі факультету фізичної культури та спорту Миколаївсь-
кого національного університету імені В. О. Сухомлинського. Охарактеризовано напрями, щодо збере-
ження здоров’я та формування здорового способу життя студентської молоді. Розкрито структурні
компоненти моделі формування здорового способу життя студентської молоді в умовах закладу вищої
освіти, а саме: змістовний, мотиваційний та діяльнісний. Реалізація структурних компонентів здійс-
нюється через науково-дослідну роботу, освітню діяльність, орієнтацію студентської молоді на веден
ня здорового способу життя та профілактику шкідливих звичок.

Ключові  слова :  модель, здоровий спосіб життя, шляхи, засоби, заклад вищої освіти.Надзвичайні зміни в політичному та економі-чному житті нашої країни отримали відображен-ня на стані здоров’я кожного з нас. Стає зрозумі-лою необхідність нагальної потреби у розробцікомплексної моделі, спрямованої на поліпшенняздоров’я як всього населення країни, і, молоді,зокрема. Створення такої моделі для студентськоїмолоді має відбуватись на засадах і принципахтеорії і практики формування здорового способужиття.Молодіжна політика щодо формування здо-рового способу життя має базуватися за основни-ми напрямами та принципами: формування спри-ятливої для здоров’я державної політики, ство-рення сприятливого середовища на основі соціое-кологічного підходу до здоров’я, активізація мо-лодіжної участі та підвищення активності грома-ди, розвиток особистісних навичок через інфор-мування, спеціальну освіту й навчання людей,переорієнтація системи охорони здоров’я з ураху-ванням проблем здорового способу життя.Стратегія формування здорового способужиття має базуватися на двох стратегічних на-прямах: покращення здоров’я для всіх та скоро-чення нерівності щодо здоров’я шляхом удоско-

налення лідерства й стратегічного керівництва в інтересах здоров’я. Необхідною умовою є також врахування завдань, визначених міжнародними основами політики «Здоров’я–2020»: інвестуван-ня в здоров’я на всіх етапах життя людини, роз-ширення прав та можливостей громадян; вирі-шення найбільш актуальних проблем, які відно-сяться до неінфекційних та інфекційних хвороб; зміцнення систем охорони здоров’я, готовності та реагування надзвичайних ситуацій; підвищення потенціалу місцевих громад та створення підтри-муючого середовища [7, 5].  Формування здорового способу життя через освіту, створення здоров’язберігаючого освітньо-го середовища постає одним із пріоритетних на-прямів державної політики у галузі освіти. Закла-ди вищої освіти – найефективніші інституції фор-мування здорового способу життя та культури здоров’я студентської молоді, намагаються вико-ристовувати свої можливості в напрямку гармо-нійного розвитку психофізичних здібностей мо-лодих людей.  Розв’язання проблеми здоров’я взагалі, і фор-мування здорового способу життя зокрема, ґрун-товно висвітлені у працях філософів та соціологів: 
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Ю. Лісіцина, Л. Рубіна, О. Сахно, Л. Сущенко; психо-логів: С. Бондаренко, Ю. Орлова, В. Ясвіна; педаго-гів: Т. Андріученко, О. Вакуленко, В. Волкова, Н. Дзюби, В. Коляди, Н. Комарова, Г. Максименко, Н. Новикова, І. Пєша, Н. Тілікіна; медиків: М. Амосова, В. Войтенко, Г. Опанасенко, а також спеціалістів у галузі валеології та фізичного вихо-вання: В. Горащука, І. Нікітіна, В. Зайцева та ін. Концепція академіка Ю. Лісіцина щодо фор-мування здорового способу життя є однією з най-більш цитованою дослідниками. Він один з пер-ших продемонстрував причинно-наслідкову зале-жність між здоров’ям і способом життя людини. У дослідженні Ю. Лісіцина зазначено, що найбіль-ший вплив на індивідуальне здоров’я людини має спосіб її життя (50–55%). Інші фактори вплива-ють таким чином: екологічні – 20–25%, спадкові – 20%, рівень медичного обслуговування – 10% [5]. До проблеми недостатнього застосування інноваційних і ефективних форм роботи у напря-му формування здорового життя студентів звер-нула увагу Ю. Бойко [1; 2]. Дослідниця зауважує, що піклування про власне здоров'я, здатність за-безпечити індивідуальну профілактику захворю-вань, свідома орієнтація на здоров'я – все це є по-казником загальної культури людини. Критерієм соціально-етичної зрілості суспільства та рівня його гуманізації, служить турбота держави про здоров'я своїх громадян [2]. Ще одним дослідником, що розробляв модель формування мотивації до здорового способу є М. Воронов [3]. Ним було досліджено механізм взаємодії компонентів цілісного педагогічного процесу. Провідним завданням він ставить моти-вацію до збереження та зміцнення здоров’я і для цього ним розроблено і пройшли апробацію най-більш ефективні стратегії, тактики і техніки фор-мування у студентів здорового способу життя. Теоретичне обґрунтування концепції форму-вання ціннісного ставлення до здоров’я в учнів професійно-технічних навчальних закладів, висві-тлено у дослідженнях О. Єжової [4]. Нею була роз-роблена цілісна педагогічна система формування здорового способу життя. Дослідники В. Сорокіної й Д. Сорокіна обґрун-товали модель процесу формування у студентів ставлення до здорового способу життя як профе-сійної цінності [6]. Ними було виявлено сутнісні характеристики ціннісного ставлення студентсь-кої молоді до здорового способу життя, визначено критерії та рівні його сформованості;.  Розробкою концепції формування здорового способу життя студентської молоді у процесі фі-зичного виховання займався дослідник С. Футор-ний [8]. Науковою новизною його дослідження стало активне використання інноваційних техно-

логій, що значно сприяє здійсненню і реалізації здоров’язберігаючої діяльності. На основі аналізу досліджень та досвіду робо-ти закладів вищої освіти України мусимо конста-тувати, що підготовка студентської молоді до фо-рмування здорового способу життя засобами фі-зичної культури не була предметом цілісного нау-кового дослідження, а також не було здійснено розробку теоретичної моделі формування здоро-вого способу життя студентської молоді засобами фізичної культури та її експериментальної переві-рки в закладах вищої освіти. З огляду на вище сказане, постає потреба у теоретичній розробці і експериментальній пере-вірці моделі формування здорового способу жит-тя студентської молоді засобами фізичної культу-ри в закладах вищої освіти.  Мета статті полягає у здійсненні науково-теоретичного аналізу шляхів реалізації моделі формування здорового способу життя студентсь-кої молоді засобами фізичної культури в закладах вищої освіти. Основними напрямами, що є вкрай нагальни-ми сьогодення для України щодо збереження здо-ров’я та формування здорового способу життя студентської молоді в закладах вищої освіти, є такі:  
− проведення та публікація щорічних моніторин-гових досліджень щодо стану здоров’я студент-ської молоді та поширення негативних явищ у молодіжному середовищі, вивчення рівня став-лення студентів щодо усвідомлення здоров’я як цінності та потреб здорового способу життя, наукового супроводу та оцінки ефективності законодавчих актів, соціальних програм та проектів з питань формування здорового спо-собу життя; 
− удосконалення нормативно-правової бази;  
− розробка науково-методичного забезпечення діяльності, підвищення кваліфікації фахівців організацій молодіжної, соціальної, управлін-ської сфери з питань формування здорового способу життя молоді; 
− активізація участі студентської молоді у фор-муванні здорового способу життя; 
− широкомасштабна інформаційна кампанія що-до пропаганди здорового способу життя, фор-мування моди на здоровий спосіб життя.  Все вищевикладене дає підстави говорити про існування різних моделей роботи щодо фор-мування здорового способу життя. Кожна країна обирає свій шлях, але опирається на власні сили та структури, які вже готові до практичної реалі-зації. В Україні напрацьовано модель роботи щодо формування здорового способу життя серед дітей та молоді «Молодь за здоров’я», яка за сприятли-
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вої державної політики може бути реалізованою на національному рівні в найближчій перспекти-ві. Упровадження рекомендацій щодо підтримки здоров’я, формування здорового способу життя та профілактики негативних явищ серед молоді сприятиме, з одного боку, координуванню взає-модії державних відомств, установ та недержав-них організацій, з іншого – дозволить отримати позитивні соціально-економічні й політичні зру-шення щодо покращення здоров’я молодого поко-ління України.  Реалізація моделі формування здорового спо-собу життя у студентської молоді у закладах ви-щої освіти базується на системному підході, що дозволив розкрити взаємозалежність компонен-тів моделі формування здорового способу життя, а також виступив методологічним засобом вияв-лення концептуальних підходів, принципів та ор-ганізаційно-педагогічних умов проектування на-вчально-виховної діяльності як спеціально сконс-труйованої цілісної, динамічної та керованої сис-теми. Програма реалізації моделі формування здорового способу життя включає наступні ком-поненти: зміст навчального матеріалу, методи й організаційні форми навчання, засоби навчання, умови та технології навчання. Результатами впро-вадження стали виявлені у процесі дослідження рівні і критерії ефективності оволодіння здоро-вим способом життя студентської молоді в умовах закладу вищої освіти.  Розроблена у нашому дослідженні модель формування здорового способу життя студентсь-кої молоді в умовах закладу вищої освіти включає в себе наступні структурні компоненти: змістов-ний, мотиваційний та діяльнісний.  Змістовний компонент реалізується при умові усвідомлення студентами сутності культури здоро-в’я, необхідним є засвоєння певного обсягу знань, умінь і навичок з формування, а також розуміння того , що збереження й зміцнення здоров’я мож-ливе про комплексній реалізації його на духовно-му, соціальному, психічному та фізичному рівнях.  Мотиваційний компонент сприяє свідомому розумінню студентами здоров’я як найвищої цін-ності. Це можливо при системній роботі по вдос-коналенню і прагненню кожного студента до здо-рового і щасливого життя і довголіття. Діяльнісний компонент реалізується при ор-ганізації системної роботи в умовах закладу ви-щої освіти, що сприяє засвоєнню студентами на практиці оздоровчих технологій та створенням, здійсненням та удосконаленням протягом на-вчання власної оздоровчої системи.  Для реалізації наступних компонентів моделі формування здорового способу життя розкриємо стратегічні напрями та шляхи, які реалізуються 

на факультеті фізичної культури та спорту Мико-лаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського.  
Науково-дослідна робота – вивчення проблем студентської молоді з метою обґрунтування на-прямів та форм роботи з формування здорового способу життя. Реалізації цього напряму сприяє проведення щорічної Всеукраїнської науково-практичної студентської конференції «Проблеми формування здорового способу життя у студент-ської молоді», що організовує кафедра теорії та методики фізичної культури. Основними пробле-мами, що стають предметом дослідження студе-нтства є наступні:  

− стан та перспективи формування здорового способу життя: 
− туризм як фактор оздоровлення студентської молоді і перспективи його розвитку в Україні; 
− фізичне виховання як пріоритетний фактор у формуванні здорового способу життя студентів; 
− медико-біологічні та еколого-психологічні ас-пекти формування здоров’я та здорового спо-собу життя у студентської молоді.  Щорічно у конференції беруть участь понад 100 студентів різних закладів вищої освіти м. Ми-колаєва та інших міст України.  

Освітня діяльність – забезпечує підготовку студентів до формування здорового способу жит-тя засобами фізичної культури під час навчання в університеті. Цьому сприяє викладання дисцип-лін, що включають теми з проблем формування здорового способу життя. На факультеті фізичної культури та спорту з даної проблематики викла-даються наступні дисципліни: «Валеологія та ме-тодика викладання», «Нові технології у фізичному вихованні та спорті», «Використання здоров’язбе-рігаючих технологій у сфері освітніх закладів», «Оздоровчий фітнес», «Оздоровча хатха-йога», «Теорія та методика спортивно-масової фізичної культури», «Сучасні популярні системи фізичних вправ». Всі ці дисципліни сприяють системній підготовці студентів, які навчаються за освітнім ступенем бакалавр і магістр, до формування здо-рового способу життя у закладах вищої освіти. 
Орієнтація студентської молоді на ведення 

здорового способу життя.  Суттєву роль у залученні студентської молоді до здорового способу життя, є мотиваційна пове-дінка, що передбачає роль самої особистості у змі-цненні здоров'я та відмови від шкідливих звичок. Дану проблему допомагає розв’язувати спортив-ний клуб Миколаївського національного універ-ситету імені В. О. Сухомлинського у положенні, що розміщено на сайті університету визначено, що метою його діяльності є створення і забезпечення 

Оксана АДАМЕНКО, Ольга ЛИТВИНЕНКО, Наталія БОРЕЦЬКА · Шляхи реалізації моделі формування  здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури у закладах вищої освіти  



14 НАУКОВИЙ ВІСНИК МНУ ІМЕНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО. ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ  

відповідних умов та можливостей для здійснення різнобічних інтересів студентів навчального за-кладу, в сфері фізичної культури і спорту.  У рамках діяльності спортивного клубу реалі-зуються наступні напрями: танцювальний фітнес, пілатес, метод інтервального тренування, ТRX, настільний теніс, бадмінтон, а також заняття та-кими спортивними іграми як: футбол, баскетбол, волейбол. 
Профілактика шкідливих звичок. Цей напрям реалізується шляхом проведення інформаційних заходів у молодіжному середовищі: лекторіїв «СНІД загроза людству. Знати щоб жити», тренін-гів «Захищене і здорове покоління», тематичних бесід, присвячених питанням формування, збере-ження і зміцнення здоров’я, випуски інформацій-них стінгазет, здійснення профілактичних і фізку-льтурно-оздоровчих заходів та інших форм робо-ти спрямованих на здоровий спосіб життя.  Представлена модель заснована на принци-пах збереження та зміцнення і формування здоро-в’я, взаємозв’язку теорії і практики. Формування 

здорового способу життя студентської молоді та створення сприятливих умов для розвитку і вихо-вання особистості з високою культурою здоров’я, здатної формувати свій життєвий потенціал.  
 Аналіз науково-педагогічної, психологічної, медичної літератури, літератури із теорії фізично-го виховання дає підстави стверджувати, що здо-ровий спосіб життя студентської молоді є не тіль-ки соціальною проблемою, але є показником зага-льної культури людини. Втілення в життя здоро-в’язберігаючих педагогічних технологій почина-ється із студентства, особливо у закладах вищої освіти педагогічного спрямування. Саме від педа-гогів залежить свідоме ставлення підростаючого покоління до власного здоров’я, формування культури здоров’я та здоров’язбереження.  
 Перспективи подальших досліджень поляга-тимуть у визначенні ефективності запропонова-ної моделі формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичного вихован-ня в умовах закладу вищої освіти. 
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Оксана Адаменко, Ольга Литвиненко, Наталия Борецкая. Пути реализации модели формиро-

вания здорового образа жизни студенческой молодежи средствами физической культуры в выс-
ших учебных заведениях 

В статье исследованы пути реализации модели формирования здорового образа жизни студенче-
ской молодежи средствами физической культуры на примере факультета физической культуры и 
спорта Николаевского национального университета имени В. А. Сухомлинского. Охарактеризованы на-
правления, по сохранению здоровья и формирования здорового образа жизни студенческой молодежи. 
Раскрыты структурные компоненты модели формирования здорового образа жизни студенческой мо-
лодежи в условиях высших учебных заведений, а именно: содержательный, мотивационный и деятель-
ностный. Реализация структурных компонентов осуществляется через научно-исследовательскую 
работу, образовательную деятельность, ориентацию студенческой молодежи на ведение здорового 
образа жизни и профилактику вредных привычек. 

 
Oksana Adamenko, Olga Lytvynenko, Natalia Boretska. Ways of model implementation of student 

youth healthy lifestyle formation by means of physical culture in higher education institutions 
The formation of a healthy lifestyle through education, the creation of health saving educational environment 

is one of the priorities of the state policy in the field of education. Higher education institutions are the most effec-
tive institutions for the formation of a healthy lifestyle and health culture of student youth. As they are trying to 
use their opportunities in the direction of harmonious development of psychophysical abilities of young people. 

The directions concerning health saving and formation of student youth healthy lifestyle are described. These 
include conducting and publishing annual monitoring studies on the health status of student youth and the spread 
of negative phenomena in the youth environment; improvement of the regulatory framework; development of 
scientific and methodological activities; intensifying the participation of student youth, communities and volun-
teers in the formation of a healthy lifestyle; a large-scale information campaign on promoting healthy lifestyles. 

The structural components of the model of student youth healthy lifestyle formation are revealed, including 
the following ones content, motivational and activity. 

The structural components of the model of formation of a healthy lifestyle of student youth in the conditions 
of a higher education institution, namely: content, motivational and activity, are revealed. Implementation of 
structural components is carried out through research work, educational activities, orientation of student youth 
to lead a healthy lifestyle and prevent harmful habits. 

The article investigates the ways of model implementation of student youth healthy lifestyle formation by 
means of physical culture in higher education institutions on the example of the faculty of physical culture and 
sports of the Mykolaiv V.O. Sukhomlynskyi National University 

The analysis of scientific and pedagogical, psychological, medical literature and literature on the theory of 
physical education gives grounds to assert that a healthy lifestyle of student youth is not only a social problem, 
but is an indicator of the general culture of man. Implementation of healthcare-saving pedagogical technologies 
begins with students, especially in institutions of higher education in pedagogical direction. It is from educators 
that the conscious attitude of the younger generation towards their own health, the formation of a culture of 
health and healthcare preserves. 

The prospects for further research will be to determine the effectiveness of the proposed model for the forma-
tion of the values of a healthy lifestyle in the process of physical education of student youth. 

Key  words :  model, healthy lifestyle, ways, means, higher educational institution  


