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Проведено ретроспективний аналіз стану системи фізичного виховання у вишах України, розгляну-
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Постановка проблеми. Задекларований 
стратегічний напрям реформування 

системи вищої освіти в Україні базується на 
докорінній заміні існуючих патроналістських 
методологічних концептів педагогічних техно-
логій навчального процесу на сучасні моделі 
взаємоповаги та дружньої співпраці між ви-
кладачем і студентом у досягненні важливих 
для них результату – підготовки всебічно осві-
ченої, фахової людини, здатної швидко при-
стосовуватися до нових викликів суспільного 
розвитку країни. 

Модерна університетська освіта передбачає 
фундаментальне виховання майбутніх фахів-
ців шляхом, насамперед, креативної, наполе-
гливої самоосвіти та постійного самовдоско-
налення інтелектуальних, творчих і фізичних 
можливостей студента [2; 3–9]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Фізичне виховання – єдина у вишу навчальна 
дисципліна, програма якої орієнтована на без-
посереднє залучення кожного студента до за-
нять фізичною культурою і спортом, що є ви-
значальними у залученні до здорового способу 
життя (ЗСЖ) та відповідальності за стан влас-
ного здоров’я.

На превеликий жаль, в останні роки про-
цеси реформування вищої освіти в Україні су-
проводжуються немотивованим нехтуванням 
важливої гуманітарної складової будь-якої 
освітньої стратегії – духовним та фізичним 
вихованням молодої людини. 

Про це свідчить всеукраїнський процес 
тотального знищення навчальної дисципліни 
«Фізичне виховання», як обов’язкового ком-
поненту академічних планів підготовки бака-
лаврів та єдиного ефективного засобу оздоров-
лення і покращення резервів функціональних 
систем організму з одночасним скороченням 
кадрового потенціалу у більшості вишів дер-
жавної й приватної форм власності [3; 4; 8; 9]. 

Так, ще у 2015 році була опублікована не-
втішна для нашої держави порівняльна ста-
тистика щодо кількості навчальних годин із 

фізичного виховання у вищих навчальних за-
кладах деяких країн: Казахстан – 450; Респу-
бліка Білорусь – 560; Росія – 400; США – 384; 
Китай – 560 (з виконанням державних тестів 
із фізичної підготовленості наприкінці кожно-
го курсу і складанням іспиту наприкінці 4-го 
курсу), тоді як в Україні – 0-120 годин [8]!

Разом із цим, викликає аргументоване зди-
вування неузгодженість між задекларованими 
загальнодержавними законами та постановами 
у царині оздоровчої рухової активності насе-
лення України і фактичним руйнуванням сис-
теми фізичного виховання студентів.

Так, «…Національна стратегія з оздоров-
чої рухової активності в Україні на період до 
2025 року «Рухова активність – здоровий спо-
сіб життя – здорова нація», яка розроблена на 
підставі результатів аналізу світового досвіду 
та передбачає створення умов для підвищен-
ня рівня залучення населення до оздоровчої 
рухової активності, що сприятиме розв’язанню 
гуманітарних і соціально-економічних проблем 
для особи, суспільства та держави.

Розроблення Національної стратегії базу-
ється на рекомендаціях Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, Ради Європи, Європейського 
Союзу, нормах національного законодавства, 
відповідно до яких держава покликана за-
безпечити формування та реалізацію багато-
векторної, комплексної політики заохочення 
громадян до оздоровчої рухової активності, 
що сприятиме зменшенню ризику виникнення 
неінфекційних захворювань – основної причи-
ни високих показників передчасної смертності 
в Україні.

За останні 40-60 років у Фінляндії, Японії, 
Канаді, Австралії та інших високорозвинутих 
країнах завдяки державній політиці, спрямо-
ваній на створення умов для широкого впро-
вадження у повсякденне життя різних форм 
рухової активності в органічному поєднанні 
з раціональним харчуванням, боротьбою проти 
шкідливих звичок та покращенням екологіч-
ного середовища, смертність людей молодого 
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та середнього віку скоротилась у кілька ра-
зів, середня тривалість життя збільшилася на  
15-20 років, різко зросла життєздатність насе-
лення, що безумовно забезпечило значне еко-
номічне зростання у зазначених країнах.

Численними науковими дослідженнями до-
ведено, що рухова активність значною мірою 
сприяє дотриманню людиною здорового спосо-
бу життя, а також в окремих випадках змен-
шенню негативного впливу на організм людини 
шкідливих звичок, підвищенню стресостійкості 
та відволікає від асоціальної поведінки. Рухо-
ва активність є генеруючим та стимулюючим 
чинником у системі здорового способу життя, 
має важливе значення для вдосконалення фі-
зичного розвитку і підготовленості особи, про-
філактики надмірної маси тіла та ожиріння, а 
також сприяє зменшенню ризику виникнення 
серцево-судинних захворювань, діабету, ос-
теопорозу, окремих онкологічних захворювань 
та депресії. Оздоровча рухова активність спри-
яє також розвитку економіки і суспільства за-
галом. За інформацією Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, відсутність належної рухової 
активності призводить до економічних збитків 
у розмірі 150-300 євро на одну особу за рік» [1].

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Соціально-економічний 
базис передових країн світу у порівнянні із 
реаліями сучасного стану здоров’я та рухової 
активності студентської молоді яскраво свід-
чать про ігнорування Міністерством освіти 
та ректорами чисельних вишів значення фі-
зичної культури і спорту щодо формування 
здорового способу життя, як базової життєвої 
цінності особистості студента, та недалеко-
глядність і неприпустимість тренду нищення 
кафедр фізичного виховання [3; 4; 8; 9]. 

Тому існуюча проблематика обмеження/
усунення спеціально організованої фізичної 
активності у форматі навчальної дисциплі-
ни «Фізичне виховання» є одним із ключових 
чинників зниження рухової підготовленості 
студентської молоді та резервів її здоров’я, – 
потребує термінової уваги держави і невід-
кладних реанімаційних заходів, спрямованих 
на створення ефективної системи формування 
фахової еліти суспільства.

Формулювання цілей статті. Мета та за-
вдання нашої наукової розвідки полягали у ви-
вченні й аналізі матеріалів наукової літератури 
щодо сучасного стану здоров’я й рухової під-
готовленості студентської молоді та на цій під-
ставі обґрунтування можливості використання 
сучасної парадигми здоров’язбережувальної 
життєвої поведінки, як складової гуманітарної 
освіти, у форматі навчальної дисципліни «Фі-
зичне виховання» у вишах України. 

При цьому ми спиралися на аксіологічний 
(від грец. aхeоs – цінність, logos – вчення) підхід 
до формування засад здоров’язбережувальної 
життєвої поведінки у студентському середови-

щі, що відповідає гуманістичному вектору роз-
витку системи фізичного виховання як педаго-
гічного процесу, спрямованого на будівництво 
здоров’я засобами фізичної культури і спорту.

Методи та організація дослідження. 
У науковій розвідці були використані ана-
ліз, систематизація та узагальнення широко-
го спектру фахової літератури, присвяченої 
філософським, соціо-медико-психологічним 
та педагогічним проблемам формування засад 
здоров’язбережувальної життєвої поведінки 
немедикаментозними засобами у сучасному 
глобалізованому суспільстві. 

Виклад основного матеріалу досліджен-
ня. Проблематика якісної вищої освіти, збе-
реження і зміцнення здоров’я молоді, – най-
перспективнішої частини суспільства та його 
майбутнього, набувають значної актуальності 
в незалежній Україні.

Адже, міцне здоров’я та якісна сучасна 
вища освіта є підґрунтям не тільки особистого 
благополуччя, а й гарантом процвітання та ба-
гатства нації. 

Саме освіченість, турбота про здоров’я, ду-
ховна і тілесна досконалість студентської мо-
лоді стають одними з першорядних завдань 
нашої держави.

Наголосимо, що у сучасних соціально-еко-
номічних умовах держава хоча й не має мож-
ливості забезпечити у повній мірі належний 
рівень розвитку фізичної культури і спорту, 
але в неї залишається розуміння стратегічної 
важливості цієї проблеми, що підтверджуєть-
ся прийняттям у 2016 році Національної стра-
тегії з оздоровчої рухової активності в Україні 
на період до 2025 року «Рухова активність – 
здоровий спосіб життя – здорова нація».

Цей документ у загальних положеннях за-
свідчує, що «…недосконалість системи охорони 
здоров’я, низький рівень усвідомлення ціннос-
ті здоров’я як власного капіталу, перебування 
переважної більшості населення в умовах соці-
ально-економічної нестабільності призвели до 
створення несприятливих для ведення здоро-
вого способу життя умов. Загальновідомо, що 
ведення населенням здорового способу життя 
для збереження та зміцнення здоров’я є у п’ять 
разів ефективнішим, ніж лікувально-діагнос-
тичні процедури. За інформацією Всесвітньої 
організації охорони здоров’я, співвідношення 
витрат і прибутків від виконання програм здо-
рового способу життя становить 1 до 8» [1].

Разом із тим, наголосимо, що фактичні ха-
рактеристики життя переважної більшості 
українців неприпустимо контрастують із цими 
теоретичними напрацюваннями, а скорочення 
тривалості та якості життя поряд з погіршен-
ням стану здоров’я населення, набувають за-
грозливого для існування держави характеру. 

Ретроспективний аналіз матеріалів науко-
вих публікацій упродовж останніх 15 років 
(2002–2017 р.р.), присвячених проблемам ви-
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вчення стану здоров’я студентів, свідчить про 
стійку системну тенденцію збільшення кіль-
кості осіб із хронічною соматичною патологією 
серед загальної кількості першокурсників, які 
займаються фізичним вихованням у форматі 
відповідної навчальної дисципліни, що під-
тверджується збільшенням числа студентів 
спеціального навчального відділення у різних 
ВНЗ від 21 до 50% [3; 4–9].

Зокрема, показовою у цьому дискурсі є ха-
рактеристика стану здоров’я студентів укра-
їнських вишів «…майже 90,0% з них мають 
відхилення у стані здоров’я, близько 50,0% – 
незадовільну фізичну підготовленість. Найбіль-
ше прогресують захворювання опорно-рухового 
апарату – 50,4%, органів зору – 35,0%, серцево-
судинні – 28,3%, шлунково-кишкового тракту – 
14,1%, дихальної системи – 8,0% і ендокринної 
системи – 7,5%. … Якщо в Голландії середні 
відмінності між паспортним і біологічним ві-
ком становлять 15 років, то серед студентства 
України – 30 років (біологічний вік 17-річних 
студентів-дівчат – 40, юнаків – 55 років). Дій-
шло до того, що ЮНЕСКО оголосило Україну 
«... країною вимираючого етносу»» [8].

Дослідження самооцінки студентами стану 
здоров’я свідчать, що хорошим його вважа-
ють лише 39,3% респондентів, 17,5% оціню-
ють здоров’я як задовільне, а майже кожний 
10-й стверджує, що воно неналежне [4; 6].

Матеріали фахового обговорення стану фі-
зичного виховання у вищих навчальних за-
кладах України, опубліковані протягом десяти 
останніх років, підтверджують, що ця навчаль-
на дисципліна, на жаль, поступово зникає 
з навчальних планів і не виконує у повному 
обсязі вимоги суспільства щодо виховання но-
вої генерації національно свідомої когорти фа-
хівців як фізично й духовно здорових носіїв 
загальнолюдської культури, високого професі-
оналізму та здатних ефективно адаптуватися 
до сучасних цивілізаційних викликів [2–9].

Це, на нашу думку, пов’язане з тим, що досі 
залишається декларативною гуманістична сут-
ність фізичного виховання як складової загальної 
культури людства у тій її частині, що стосується 
процесів покращання стану здоров’я та вдоско-
налення фізичних якостей людини.

Саме гуманістично орієнтована система фі-
зичного виховання передбачає формування 
у майбутніх фахівців свідомої відповідальнос-
ті за стан здоров’я, право вибору мети, засо-
бів та методів його корекції із врахуванням 
власних потреб і мотивацій, а не авторитар-
ний диктат викладача або замовлення соціуму. 
Ця система має сприяти оздоровчій активності 
молодої людини, вільному і свідомому (обґрун-
тованому) обранню здорового способу життя 
та розумінню власної відповідальності за реа-
лізацію цього вибору [3–9].

Беручи до уваги, що базовим компо-
нентом сучасної парадигми формування 

здоров’язбережувальної життєвої поведінки 
як складової гуманітарної освіти студентів 
є покращання стану здоров’я, їхнє залучення 
до здорового способу життя і фізичного само-
вдосконалення, – нами було виокремлено низ-
ку існуючих у сучасному студентському се-
редовищі життєвих пріоритетів, що пов’язані 
зі способом життя і розумінням можливості 
власними зусиллями досягати тілесної доско-
налості та вершин саморозвитку особистості 
засобами фізичної культури і спорту.

При цьому передбачалося інформаційне 
забезпечення теоретичних знань студентами 
щодо функціональних можливостей людського 
організму та практичне оволодінням методами 
перевірки цих знань. Важливими складовими 
навчального процесу, поряд із об’єктивними 
критеріями засвоєння студентами програм-
ного матеріалу, було виховання мотивації до 
здоров’язбережувальної життєвої поведінки. 

На підставі проведеного теоретичного уза-
гальнення матеріалів літератури та власного пе-
дагогічного досвіду нами було розроблено пакет 
основних ціннісно-мотиваційних орієнтацій сту-
дентської молоді, ідеологічне підґрунтя яких ба-
зувалося на концептуальних положеннях щодо 
залежності стану здоров’я людини від фізично 
активного способу життя без шкідливих звичок.

Попередні результати наших дослі-
джень свідчать про зацікавленість студен-
тів запропонованою технологією формування 
здоров’язбережувальної життєвої поведінки 
як складової гуманітарної освіти студентів для 
успішного навчання та підвищення якості життя.

Висновки з даного дослідження. 
1. Представлені загальні концептуальні за-

сади методології формування мотиваційно-цін-
нісних орієнтацій щодо здоров’язбережувальної 
життєвої поведінки як складової гуманітарної 
освіти студентів, – є першим етапом наших на-
укових досліджень, спрямованих на вдоскона-
лення навчального процесу фізичного вихован-
ня майбутніх фахівців.

2. Формування у студентів засад здоров’я-
збережувальної життєвої поведінки є дієвим за-
собом виховання розуміння важливості занять 
фізичною культурою і спортом із метою зміцнен-
ня власного здоров’я та успішного навчання.

3. Допомогти студентам досягнути та під-
тримувати гармонію тіла та розуму, оволодіти 
сучасними методами вдосконалення фізичних 
кондицій, сприяти залученню до ведення здо-
рового способу життя – це відповідальна сфе-
ра професійної компетенції науково-педагогіч-
них працівників кафедр фізичного виховання 
вищих навчальних закладів України.

Перспективи подальшого розвитку цьо-
го напрямку. Формування у студентів 
здоров’язбережувальної життєвої поведінки 
та мотиваційної потреби до ведення здоро-
вого способу життя й регулярного фізичного 
самовдосконалення, як засобів покращення 
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здоров’я і досягнення високої розумової та фі-
зичної працездатності засобами фізичної куль-
тури і спорту, мають залишатися пріоритетни-
ми у структурі підготовки фахівців у вищих 
навчальних закладах України, а збереження 

профільних кафедр дозволить ефективно ви-
рішувати ці загально державницькі завдання.

Продовження досліджень цієї проблемати-
ки є, наразі, актуальною та буде предметом 
наших наступних наукових розвідок. 
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Summary
A retrospective analysis of the state of the physical education system in Ukrainian universities has been 
conducted; theoretical foundations of the modern paradigm of forming a health-preserving life behavior 
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