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ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

У статті розглядається проблема формування здорового способу життя студентської молоді, ставлення молоді до 

власного здоров’я.  Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми ведення здорового життя. На даний 

момент в Україні склалася критична ситуація із станом здоров’я людей. Майже 90% студентів мають відхилення у 

здоров’ї, понад 50% - незадовільну фізичну підготовку, близько 60% - мають низький рівень фізичного розвитку. На 

сучасному етапі навчання і виховання молоді особлива увага приділяється проблемам здоров’я і здорового способу 

життя. Вищі навчальні заклади цю проблему вирішують завдяки оновленню відповідних педагогічних технологій, 

форм, засобів, змісту і методики навчання. Подано результати експериментального дослідження ведення здорового 

способу життя. Розроблено рекомендації для куратора щодо проведення виховної роботи зі студентами та 

визначено його роль в житті студентської молоді. 
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Постановка проблеми. На даний момент сту-

дентська молодь не слідкує за своїм  здоров’ям, не 

приділяє достатньо часу здоровому способу життя. 

Формування здорового способу життя забезпечує 

людині фізичне, душевне, духовне і соціальне бла-

гополуччя в реальному навколишньому середовищі 

і активне довголіття. Однією з причин такої ситуації 

є неправильне ведення здорового способу життя 

(недостатня рухова активність, відсутність загарто-

вування, нераціональне харчування, недотримання 

режиму дня та особистої гігієни, шкідливі звички. 

Метою даної статті є аналіз ставлення студентів 

до ведення здорового способу життя. 

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження з 

проблем здоров’я проводили В. Бальсевич, Е. Казін, 

А. Лаптєв, Л. Лубишева, В. Марков, М. Морозів, В. 

Петленко, С. Попов, В. Салов. Учені дійшли 

висновку, що погіршився стан здоров’я населення 

загалом, особливо студентської молоді, у зв’язку з 

цим медицині необхідна педагогічна допомога, яка 

б проводила виховну роботу та надавала б підтрим-

ку молоді. Вивчення проблеми здорового способу 

життя студентів проводили К. Габрієлян, С. Гвоз-

дій, Ю. Григор’єва, І. Іванова, А. Козикін, Т. Маля-

ренко, Р. Узянбаєва, Л. Пахомова, Л. Поліщук, А. 

Щедрина. Серед сучасних науковців, які займа-

ються дослідженням здорової молоді слід відмітити 

дослідження І. Беха, Г. Ващенка, Т. Глазько, Д. Да-

виденка, Р. Купчинова, С. Лапаєнко, С. Омельченка, 

Н. Паніної, Т. Титаренко, Ю. Щедрина, О. Яременка 

та інших. 

Основний виклад матеріалу. Інтерес 

дослідників до проблеми здорового способу життя 

закономірний – в людському суспільстві існують 

різні причини різкого зниження рівня здоров’я 

студентів. Основними є такі: глибока соціально-

економічна криза; глобально-економічні проблеми; 

слабка матеріально-технічна база навчальних та 

оздоровчих закладів; недосконала структура систе-

ми охорони здоров’я; відсутність у багатьох людей 

пріоритету здоров’я та мотивації до ведення здоро-

вого способу життя як провідного чинника збере-

ження й зміцнення здоров’я; фінансові труднощі, 

пов’язані з придбанням якісного обладнання; від-

сутність у навчальних закладах оптимального по-

вітряно-теплового і світлового режимів; розумові і 

фізичні перевантаження розкладом занять тощо[5]. 

Для вирішення постановленої задачі виникла 

необхідність виявлення причин та вироблення 

рекомендацій щодо впровадження здорового 

способу життя. У процесі виховання у студентів 

необхідно формувати ціннісні мотивації до 

здорового способу життя. 

Здоровий спосіб життя – це система розумної 

поведінки людини, помірність в усьому, 

оптимальний руховий режим, загартовування, 

правильне харчування, раціональний режим життя і 

відмова від шкідливих звичок. Його необхідність 

виходить із того, що багато причин порушення 

стану здоров'я можна уникнути[6]. 

Важливу роль відіграють наставники (куратор 

створює умови для індивідуального саморозвитку 

кожного студента і розвитку кожної особистості). 

Саме ці особи передають знання та досвід, та власним 

прикладом мають доносити інформацію  до студентів 

про здорове, цікаве, насичене життя[3,4]. 

На нашу думку, надзвичайно важливим у діяль-

ності вихователя студентської групи є врахування 

психологічних особливостей юнацького віку та знан-

ня механізмів адаптації студентів-першокурсників. 

Студентство – загальна назва осіб, що 

навчаються у вищих навчальних закладах 

(студенти). Б. Г. Ананьєв визначає студентство як 

особливу професійно-виробничу групу, здоров'я 

якої залежить від вікових особливостей розвитку, 

специфічних особливостей праці та умов життя[2]. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Знання особливостей колективу має виключно 

важливе значення у вихованні. Однією з 

особливостей колективу є вікова, соціальна і 

загальноосвітня однорідність складу. Студенти 

мають одну загальну мету – оволодіння обраною 

професією. Вік студентів 16-19 років – це період 

значних психологічних і фізичних змін, юнацького 

максималізму, прагнення до самовизначення, 

утвердження власної індивідуальності. У цьому віці 

багато юнаків та дівчат намагаються ствердити 

власне «Я» в очах однолітків. Не вміючи виділитись 

у позитивному плані, вони нерідко виділяються в 

негативному, тільки б не бути непомітним[1]. 

Під меншим впливом батьків, студенти стають 

більш самостійні. Нерідко виникають ситуації 

невдоволеності або прагнення до вживання 

алкоголю, наркотичних речовин, захоплення 

азартними іграми. Тому велике значення в цей 

період має вплив наставника[4]. 

Наставники у виховній роботі зі студентами 

щодо формування здорового способу життя вико-

ристовують: власний приклад та авторитет; спри-

яють відмові від шкідливих звичок і зацікавленню 

спортом; проводять бесіди, лекції, походи, семінари 

з метою пропаганди здорового способу життя; 

наводять приклади життєвих ситуацій; здійснюють 

колективну та індивідуальну роз’яснювальну робо-

ту; спрямовують студентів до відвідування гуртків; 

дають настанови; використовують огляд і аналіз 

різних літературних джерел, відвідують музеї, 

проводить бесіди з сучасниками та представниками 

старших поколінь; організовують круглі столи на 

відповідні теми; використовують усну агітацію[2].  

Для того, щоб мати кращий зв'язок зі студентами 

та підібрати правильний напрямок подання 

інформації куратор проводить опитування, 

анкетування. Для цього є різноманітний вибір анкет 

та питань про ведення здорового способу життя. 

Для вирішення поставленої задачі була розроб-

лена анкета, яка складалася з 24 питань, що на нашу 

думку, найбільш повно відображають всі сторони 

підходу до занять фізичною культурою і спортом та 

ведення здорового способу життя студентською 

молоддю. У даній роботі надано відповіді на деякі з 

них. У анкетному опитуванні взяло участь 69 

студентів 2 групи першого курсу  та 2 групи 4 курсу 

Рожищенського коледжу Львівського національно-

го університету ветеринарної медицини та біотех-

нологій ім.С.З.Гжицького.. 

У анкетному опитуванні брали участь 30,7 % 

юнаків і 69,3 % дівчат, які займаються в основній 

групі. Серед інших, в анкеті були і такі питання : 

- « Чи палите Ви?». 

Виявилося що на першому курсі палять близько 28 

% юнаків і дівчат основного відділення. Однак на 

наступних курсах число що палять  зростає, і  до 4 - го 

курсу , число юнаків, що палять, досягає приблизно 42 

% , в той час як дівчат, що палять, до 50%; 

- «Чи вживаєте Ви спиртні напої?» 

«Так» - відповіли 60,0 % дівчат і 70,5 % юнаків; 

- «Чи включаєте ви зарядку в свій режим дня?» 

«Так» - 24,7 % дівчат 33,9 % хлопців. 

- «Чи займаєтесь Ви фізкультурою тільки на 

заняттях?» 

«Так» - 88 % дівчат і 53,4 % юнаків. 

Сучасні студенти вважають здоров'я найвищою 

цінністю людського життя, також як установки на 

професійну та особистісну самореалізацію. Однак 

ця цінність є скоріш декларованою. Про це свідчить 

той факт, що багато студентів, які вважають, що 

вони ведуть здоровий спосіб життя, реально не 

дотримуються його норм.  

Наявність спеціально організованої рухової 

активності у структурі свого способу життя 

відзначали 40,7% хлопців і 32,7% дівчат. Це є ще 

одним підтвердженням того, що 60-70%) молоді не 

займається систематично певним видом рухової 

активності і має низький рівень мотивації до такого 

виду діяльності.  

Досить актуальною, як виявилося за 

результатами анкетування, є проблема вживання 

студентами (як юнаками, так і дівчатами) спиртних 

напоїв, масово поширюється паління. До цих 

шкідливих звичок, в переважній більшості схильні 

діти з «групи ризику», які потребують посиленої 

педагогічної уваги. Тому від куратора вимагається 

вміння знайти підхід до кожної такої дитини, 

врахувати вікові та індивідуальні особливості. 

Найоптимальнішим шляхом вирішення цих 

проблем, на нашу думку, є залучення таких 

студентів до суспільно корисної праці, громадської 

активності, а саме: виконання різноманітних 

доручень (разових чи постійних), робота в раді 

гуртожитку, залучення в клуби за інтересами, гуртки 

(спортивні, фахові), участь в організації, підготовці 

та проведенні виховних заходів: конкурсів, змагань, 

вікторин, ігор, вистав, концертів, вечорів 

відпочинку, молодіжних дискотек[3]. 

Мотиваційна поведінка, що передбачає роль 

самої особистості у зміцненні здоров'я та відмови 

від шкідливих звичок. Ефективність може бути 

досягнута тільки в тому випадку, якщо він сам буде 

відповідально ставитися до свого здоров'я і 

відмовиться від шкідливої звички. 

Висновки та пропозиції. Результати 

проведених досліджень, та аналіз проведеного 

анкетування студентів показують, що характерною 

особливістю студентської молоді є низький рівень 

відповідальності за особисте здоров’я, розповсюд-

женість факторів ризику здоров’я (паління, злов-

живання алкоголем, наркотиками, недотримання 

гігієнічних вимог та ін.), спостерігається стійке 

погіршення стану здоров`я. Пониження рівня 
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здоров’я та фізичної працездатності у студентської 

молоді також являється наслідком значного психо-

емоційного навантаження, порушень гігієнічного 

дотримування режиму дня і харчування.  

Одними із шляхів, які у змозі вирішити пробле-

ми здоров’я студентської молоді на наш погляд є: 

- Формування позитивного ставлення до 

учбового процесу; 

- Використання фізичних навантажень; 

- Поєднання розумових занять з творчістю та 

фізичними навантаженнями. 

Відсутність занять з фізичного виховання на 

старших курсах у студентів різко погіршує стан 

їхнього здоров’я та працездатність, для запобігання 

цього треба заохочувати студентів до регулярних 

самостійних занять, та занять у відділеннях 

спортивного удосконалювання. 

Подальші дослідження передбачається провести 

в напрямку вивчення інших проблем організації 

процесу фізичного виховання на підставі 

поглибленого курсу професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ КУРАТОРАМ СТУДЕНЧЕСКИХ ГРУПП ПО ФОРМИРОВАНИЮ 

ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ 

В статье рассматривается проблема формирования здорового образа жизни студенческой молодежи, отношение 

молодежи к собственному здоровью. Проанализирована психолого-педагогическая литература по проблеме ведения 

здорового образа жизни. На данный момент в Украине сложилась критическая ситуация с состоянием здоровья 

людей. Почти 90% студентов имеют отклонения в здоровье, более 50% - неудовлетворительную физическую 

подготовку, около 60% - низкий уровень физического развития. На современном этапе обучения и воспитания 

молодежи особое внимание уделяется проблемам здоровья и здорового образа жизни. Высшие учебные заведения эту 

проблему решают благодаря обновлению соответствующих педагогических технологий, форм, средств, содержания 

и методики обучения. Представлены результаты экспериментального исследования ведения здорового образа 

жизни. Разработаны рекомендации для куратора о проведении воспитательной работы со студентами и 

определена его роль в жизни студенческой молодежи. 
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METHODOLOGICAL RECOMMENDATIONS TO CURATORS OF STUDENT GROUPS FOR THE 

FORMATION OF A HEALTHY OF LIFESTYLE OF STUDENT YOUTH 

The article deals with the problem of formation a healthy lifestyle of student youth, the attitude of young people to their own 

health. The psychological and pedagogical literature on the problem of a healthy lifestyle has been analyzed. There is a critical 

situation with the health of people in Ukraine nowadays. Almost 90% of students have a deviation in their health, over 50% 

have unsatisfactory physical training, about 60% have a low level of physical development. At the present stage of education 

and upbringing of youth special attention is paid to the problems of health and healthy lifestyle. Higher educational 

establishments solve this problem by updating relevant pedagogical technologies, forms, means, content and teaching methods. 

The results of an experimental study of a healthy lifestyle have been presented. The recommendations for the curator concerning 

educational work with students have been developed and its role in the life of student youth has been determined. 
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