
в высших учебных заведениях способ преподавания, т.е. методы, приемы, средства обучения, а-
также содержание образования определялось, непосредственно, общим собранием университета,
что свидетельствует о том, что содержание, методы, приемы и средства обучения в вузах Киевского
учебного округа могли существенно  различаться;
начиная с 1855 года, на территории Киевского учебного округа свидетельства на право вести-
преподавательскую деятельность, выданные в Царстве Польском, не имели силы;
по состоянию на 1880 год, многие лица, которые занимались преподавательской деятельностью,-
не имели на это право, т.е. не имели соответствующего образования и документа;
была сильна цензура.-
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ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИЙ СУПРОВІД СТУДЕНТІВ У ВИЩИХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Стаття присвячена актуальній проблемі – забезпеченню здоров’язбережувального супроводу
студентів у вищих навчальних закладах. Наведено дані щодо основних проблем, які постають перед
вищою школою в плані залучення студентів до здоров’язбереження; окреслена внутрішня структура
здоров’язбережувального супроводу, сформульовано орієнтовані вимоги щодо його організації та
реалізації.

Ключові слова: здоров’я, здоров’язбережувальний супровід, студенти, вищі навчальні заклади,
структура здоров’язбереження, вимоги до організації здоров’язбережувального супроводу.

Статья посвящена актуальной проблеме − обеспечению здоровьесохраняющего сопровождения
студентов высших учебных заведений. Приводятся данные, касающиеся основных проблем, которые
существуют в высшей школе в отношении привлечения студентов к здоровьесохранению; определена
внутренняя структура здоровьесохраняющего сопровождения, сформулированы требования к его
организации и реализации.

Ключевые слова: здоровье, здоровьесохраняющее сопровождение, студенты, высшие учебные
заведения, структура здоровьесохранения, требования к организации здоровьесохраняющего
сопровождения.
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The article deals with the actual problem – providing of healthsaving accompaniment of students of
higher educational establishments. Information in relation to basic problems, which appear before high school
in the plan of bringing in the students to health save, is resulted; the underlying structure of healthsaving
accompaniment is outlined, the oriented requirements in relation to its organization and realization are
formulated.

Keywords: health, healthsaving accompaniment, students, higher educational establishments, structure
of health save, requirements to organization of  healthsaving accompaniment.

Постановка проблеми. Проблема здоров’я – чи не одна з найбільш актуальних з-поміж проблем,
що постають нині не лише перед Україною загалом, а й перед кожною особистістю зокрема. Адже тільки
здорова людина здатна створювати значні духовні й матеріальні цінності, генерувати нові ідеї і творчо
з реалізовувати їх. Водночас звернення до реалій сьогодення засвідчує, що характерні для українського
суспільства економічна нестабільність, соціальна напруга, погіршення екологічної ситуації призводять
до скороченням тривалості життя, збільшення кількості захворювань. На останній показник вагомий
вплив справляють як різні негативні фактори навколишнього середовищі, так і недостатня орієнтація
на здоровий спосіб життя, нехтування основними правилами здоров’язбереження на рівні особистості.
Особливу значущість ці питання мають для студентської молоді, насамперед, майбутніх учителів,
важливою складовою професійно-педагогічної діяльності яких є збереження і зміцнення здоров’я
школярів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню питань створення у вищих навчальних
закладах умов для навчання і виховання фізично, психічно, духовно й соціально здорової особистості
присвячено праці Г. Апанасенка, В. Бобрицької, О. Ващенко, В. Горячого, С.Здіорука, Б.Мокіна, Л.
Соколенко та ін. У наукових розвідках М. Віленського, Н. Голєвої, О. Дубогай, В. Заплатинського
наголошується на важливості залучення людини до культури здорового способу життя, формування у
студентів ціннісних орієнтацій у галузі здоров’я. 

До висвітлення завдань валеологічної освіти майбутніх учителів звертається Н. Сопнєва,
вважаючи одним з найбільш важливих з-поміж них таку організацію режиму праці й відпочинку у ВНЗ,
яка забезпечила б високу працездатність студентів протягом навчальних занять і дала б змогу уникнути
перевтоми. На жаль, дослідниця обмежується лише констатацією поширення серед студентів такого
негативного явища, як перевтома, не подаючи конкретних рекомендації щодо способів її подолання.

Питання становлення теорії і практики здоров’язбереження студентів представлені у наукових
працях О. Гладощука, Я. Гричака, Д. Давиденко, В. Калініна, А. Косолапова, А. Ломова, Н. Панчук,
Т. Трефілової, А. Туренкова та ін.

Констатуючи значну кількість досліджень, які тією чи іншою мірою стосуються заявленої нами
проблеми, вважаємо за необхідне зазначити, що в останні десятиліття активізується увага дослідників
до теоретико-прикладних проблем формування у студентів педагогічних університетів здорового
способу життя та культури його дотримання, визначення механізмів і розробки педагогічних умов, які
забезпечували б оптимальне вирішення цих завдань. Проте в більшості цих праць акцентується на якійсь
одній складовій здоров’я, для формування якої пропонується запроваджувати валеологічну освіту або
проводити окремі виховні заходи. Таке питання, як організація та реалізація комплексного
здоров’язбережувального супроводу студентства, не набуло достатнього розроблення.

Мета написання статті — окреслити основні проблеми, що постають сьогодні в галузі
формування здоров’язбереження студентів вищих навчальних закладів; ґрунтуючись на аналізі наукових
джерел, розглянути сутність поняття «здоров’язбережувальний супровід», розкрити внутрішню
структуру такого супроводу, сформулювати вимоги до його реалізації.

Виклад основного матеріалу. Як засвідчують результати емпіричних досліджень, у сучасних
вищих педагогічних навчальних закладах процес набуття студентами знань, умінь і навичок організації
життєдіяльності має низку суперечностей. Як наслідок, випускники педагогічних університетів не
дотримуються здорового способу життя, їхні знання і вміння в цій галузі позначені формальністю і
фрагментарністю, доволі помітна частка студентського загалу має ті чи інші шкідливі звички.

На підтвердження останнього свідчить той факт, що за результатами анкетування серед студентів
ВНЗ палить 28,7 % дівчат і 49,7 % юнаків, вживають алкогольні напої – 23,6 % дівчат і 54,6 % юнаків.
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Серед решти студентів близько половини доволі терпимо ставиться до цих негативних явищ.
Узагальнюючи одержані в процесі педагогічної діагностики дані, можна констатувати, що:
- значна кількість студентів має дещо помилкові знання щодо сутності здоров’я, способів його

збереження і зміцнення;
- серед ціннісних орієнтацій студентів превалюють ті, що пов’язані, насамперед, з високим

соціальним становищем і матеріальним забезпеченням, а вже потім зі здоров’ям;
- переважна більшість студентів не виявляє негативного ставлення до шкідливих звичок, сприймає

наявні в себе, як суто приватну справу;
- близько двох третин респондентів заперечили можливості навчально-виховного процесу

університету щодо залучення студентів до здорового способу життя, орієнтації їх на здоров’язбереження. 
Сьогодні все більшого визнання набуває твердження про те, що саме освітнє середовище є одним

із найбільш потужних факторів убезпечення ризику здоров’я студентської молоді, який зумовлюється
інформаційним перенасиченням та інтенсифікацією навчального процесу. Тому не можемо не
погодитися зі словами Ю. Кобякова, який стверджує, що перед системою вищої освіти постає проблема
переходу від традиційної педагогічної парадигми до навчання інноваційного типу, в основу якого має
покладатися насамперед турбота про здоров’я студентів, які є ґенетичним, культурним і професійним
потенціалом нації [5].

Аналіз наукових джерел засвідчує, що здоров’язбереження – це динамічна характеристика процесу
життєдіяльності людини, яка позначена наявністю знань, умінь і навичок, необхідних для здійснення
здоров’язбережувальної діяльності і встановлення в освітньому просторі пріоритетів здорової
особистості [3, с. 154]. Це процес збереження і зміцнення здоров’я, спрямований на перетворення
інтелектуальної та емоційної сфер студента, підвищення ціннісного ставлення до власного здоров’я і
здоров’я близьких на основі усвідомлення особистої відповідальності за нього. Іншими словами,
здоров’язбереження можна розглядати як цілеспрямовану, усвідомлену, мотивовану діяльність студента
щодо збереження свого фізичного, психічного, духовного і соціального здоров’я.

У педагогічному значенні феномен здоров’язбереження є поліфункціональною соціально-
освітньою системою, що поєднує на гуманістичній основі просвітительські, спонукальні, аксіологічні
та інструментальні фактори.

Найбільш оптимальним підходом у цьому контексті уявляється не просто система заходів, а
проведення їх у рамках здоров’язбережувального супроводу, орієнтованого не лише на збагачення
студентів відповідними знаннями, а й зацікавлення їх проблемами збереження здоров’я, активізації
діяльності в цьому напрямі завдяки формуванню позитивної мотивації на здоров’язбереження.

За своєю сутністю супровід – це системна діяльність, спрямована на створення комплексної
системи психологічних, педагогічних та організаційних умов, й орієнтована на оволодіння певних знань,
умінь і навичок, підтримку успішної адаптації, реабілітації та особистісного становлення людини. Звідси
здоров’язбережувальний супровід у вищому навчальному закладі розглядаємо як процес, що передбачає
комплексне запровадження системи заходів, спроможний забезпечити гармонійний психічний, фізичний,
духовний і соціальний розвиток особистості студента, а також діяльність, спрямовану на збереження і
зміцнення його здоров’я.

За своєю структурою здоров’язбережувальний супровід має складний характер і передбачає
формування когнітивної сфери особистості студента, його мотиваційно-ціннісних орієнтацій та реальної
поведінки у сфері здоров’язбереження.

Оволодіння знаннями – складний процес, що охоплює такі етапи: сприйняття інформації, її
осмислення, запам’ятовування, уміння використовувати здобуті знання на практиці. У сучасних умовах
знання не лише відіграє принципово нову роль у відтворенні соціальних і культурних відносин, а й
змінює сам характер відносин з іншими компонентами соціальної реальності. Критеріями знання є «не
стільки відповідність дійсності (верифікація) або відповідність вимогам несуперечливості, скільки
узгодження даної форми знання із загальними ціннісно-змістовими настановами культури, які
фіксуються у формах категоріально-семантичної побудови реальності і конструюють світ знання у світ
культури [4, с. 96]». Це означає, що подіям і фактам, інформації, що одержується, надається усвідомлена
оцінка з позиції певної організації суб’єкта, з його ціннісними орієнтаціями і розумінням світу. Тому не
можемо не погодитися з Т. Івановою, яка зазначає, що культурний досвід не просто передається
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студентам через викладача, а й опосередковується «через індивідуальний досвід, емоційно-ціннісні
відносини, породжуючи певну світоглядну систему [4, с. 96]».

У практиці вищої школи непоодинокими є факти, коли студенти обмежуються поверхневими
уявленнями про предмети та явища, які вивчаються. Як наслідок, вони не здатні чітко і в певній
послідовності відтворити здобуті знання і, що найголовніше, не вміють використовувати їх у практичній
діяльності. Для усунення цього недоліку й підвищення ефективності здоров’язбережувального
супроводу варто використовувати такі педагогічні прийоми, які викликали б у студентів як суб’єктів
пізнання, переживання внутрішніх суперечностей між знанням і незнанням, пізнавальними задачами і
недостатністю знань для їх вирішення, між наявним і необхідним рівнем наукової підготовки. Тобто
необхідно залучати студентів до активного пізнавального процесу, адже ефективність будь-якої
діяльності багато в чому залежить від мотивації суб’єкта та його ставлення до неї. 

У педагогіці мотивація визначається як система взаємопов’язаних мотивів діяльності особистості,
що детермінує зміст і напрями діяльності індивіда як суб’єкта, який прагне досягти важливих для себе
цілей, вирішити низку завдань. Як стверджує Б. Ломов, рівні розвитку мотивів визначаються «по-перше,
співвідношенням між власними потребами (індивідуальними), потребами тих спільнот людей, до яких
належить особистість, і потребами суспільства загалом; по-друге, співвідношенням потреб у засобах
існування і засобах розвитку і, нарешті, співвідношенням мотивів, орієнтованих на виробництво і
споживання [6]».

розвиток мотивації до здоров’язбереження означає «не привнесення» в особистість готових
мотивів, а створення таких умов, за яких бажані мотиви формувалися б шляхом уключення студентів у
взаємодію між собою, викладачем та пізнавальним змістом інформації, що подається.

Важливе значення для формування у студентів високого рівня здоров’язбереження мають цінності,
що виникають і розвиваються внаслідок взаємодії індивіда з різними сторонами дійсності, з системою
знань, норм і правил і слугують детермінантами його поведінки, спрямовують дії і вчинки. Особистісні
цінності слід розглядати як суб’єктне утворення, тобто таке, що водночас належить і суб’єкту, й
об’єктивному навколишньому світу [1, с. 9]. 

розглядаючи внутрішню структуру здоров’язбережувального супроводу, не можна не згадати
слова І. Беха, який стверджує, що коли йдеться про зустріч індивіда з теоретичним знанням, це означає,
що воно має бути включене в його реальну діяльність. Досягти цього можливо лише за умови, коли
поняття виступає не як предмет споглядання, а як знаряддя досягнення прийнятих ним завдань. розкрити
«знаряддєву» природу поняття можливо тільки одним шляхом: розчленувати ситуацію дії на мету
(відповідно – результат) і спосіб її досягнення і представити спосіб досягнення у понятійній формі.
Найпослідовніше і найповніше цього можна досягти «в ситуації практичної дії, мета і спосіб здійснення
якої мають об’єктивні характеристики і контролюються предметними результатами [2, с. 413]».

У цьому плані актуалізується необхідність формування у студентів відповідних
здоров’язбереженню практичних умінь і навичок, адекватної поведінки.

Поведінка є однією з детермінант здоров’я, міра впливу якої значно перевищує вплив багатьох
інших детермінант. За визначенням М. Лалонде, разом з біологією людини, медичною допомогою та
навколишнім середовищем поведінка належить до чотирьох основних чинників, які визначають рівень
здоров’я [8]. Поведінкові чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими для здоров’я, що
залежить від вибору способу життя конкретною особою. У цьому контексті актуалізується важливість
не лише збагачення студентів необхідними знаннями, формування в них відповідних мотивів і ціннісних
орієнтацій, а й стимулювання до втілення цих знань, цінностей і мотивів у реальній
здоров’язбережувальній поведінці та діяльності.

Щодо практичного запровадження здоров’язбережувального супроводу, його організація має
задовольняти певні вимоги.

Базування на результатах психолого-педагогічної діагностики наявного стану сформованості у1.
студентів здоров’язбереження.
Визначення провідних напрямів здоров’язбережувального супроводу з огляду на основні2.
складники здоров’я – фізичний, психічний, духовний, соціальний, а також з урахуванням тих
проблем, що постають у цьому плані перед конкретними студентами в конкретному вищому
навчальному закладі.
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розробка програми здоров’язбережувального супроводу, у змісті якої враховано специфіку3.
навчального процесу та особливості позааудиторної роботи, вільний час студентів.
Конкретизація роботи із здоров’язбережувального супроводу за навчальним напрямом, що охоплює4.
навчальні заняття, домашні завдання, педагогічну практику, самоосвіту та ін. 
У зв’язку із цим актуалізується необхідність створення у вищому навчальному закладі

здоров’язбережувального освітнього середовища – цілеспрямованої і професійно доцільної системи
дидактичних умов, в якій засвоєння знань, умінь і навичок, розвиток творчого мислення і формування
емоційно-ціннісного ставлення до світу (у тому числі й до свого здоров’я) відбувається в ситуаціях
фізичного, емоційного, інтелектуального, соціального, духовного комфорту, що забезпечує створення
сприятливого психологічного клімату в процесі навчання [7].

Конкретизація виховної роботи у межах позааудиторної діяльності (години куратора, виховні5.
справи, масові виховні заходи, гурткова робота, участь у роботі студентського самоврядування,
різноманітних студентських організацій тощо). Особлива увага за цим напрямом має приділятися
організації здоров’язбережувального супроводу в студентських гуртожитках, де найчастіше
створюються небезпечні для здоров’язбереження студентів обставини.
Визначення відповідальних за кожний окремий  напрям та аспект здоров’язбережувального6.
супроводу.
розробка і запровадження моніторингу ефективності здоров’язбережувального супроводу.7.
Унесення до програми здоров’язбережувального супроводу необхідних коректив і доповнень. Ця8.
вимога має особливе значення, оскільки передбачає, що розроблена програма не повинна
виконувати роль догматичного припису, а слугувати дієвим орієнтиром для пошуку інноваційних
підходів, які могли б забезпечити найбільш доцільну та ефективну реалізацію поставлених завдань.
Програма здоров’язбережувального супроводу розробляється як на рівні окремих курсів і

факультетів, так і на загальноуніверситетському рівні, утворюючи в такий спосіб організовану
комплексну системну цілісність. При цьому такий супровід не повинен розглядатися, як додаток до
навчально-виховного процесу вищого навчального закладу, а становити його логічну складову.

Окреслюючи основні вимоги до здоров’язбережувального супроводу, слід наголосити й на
неправомірності розгляду студентів як об’єктів, котрі пасивно підпорядковуються запланованим
«заходам»; вони мають виступати активними його суб’єктами на всіх етапах: діагностики реального
стану здоров’язбереження, розробки програм, спрямованих на його покращення, організації і
запровадження основних програмних положень, реалізації різноманітних виховних справ, проведення
моніторингу, визначення корекційних заходів, оцінювання ефективності досягнутих результатів.

Висновки:
Установлено, що основні проблеми, які постають сьогодні перед вищою школою в плані1.
здоров’язбереження студентів, пов’язані з недостатнім усвідомленням значною їх кількістю
сутності здоров’я та способів його збереження і зміцнення; домінуванням у ціннісних орієнтаціях
тих, що стосуються  високого соціального становища і матеріального добробуту на шкоду
здоров’ю; поблажливим ставлення до шкідливих звичок; недовірою до університету як до
середовища, спроможного залучити студентів до здорового способу життя, зорієнтувати на
здоров’язбереження. 
За своєю сутністю «здоров’язбережувальний супровід» – це  процес, комплексного запровадження2.
системи заходів, орієнтованих на забезпечення гармонійного психічного, фізичного, духовного і
соціального розвитку особистості студента, попередження захворювань, а також діяльність,
спрямована на збереження і зміцнення його здоров’я.
Внутрішня структура здоров’язбережувального супроводу охоплює когнітивну сферу (знання,3.
уявлення, інформація) особистості студента, його мотиваційно-ціннісні орієнтації та реальну
поведінку в галузі здоров’язбереження.
Вимоги до організації і реалізації здоров’язбережувального супроводу передбачають: урахування4.
реального стану здоров’язбереження в конкретному ВНЗ; узгодження його змісту з основними
складниками здоров’я (фізичний, психічний, духовний, соціальний) та реальними проблемами
студентів щодо нього; охоплення навчального процесу, позааудиторної роботи та вільного часу
студентів і конкретизація роботи за кожним із цих напрямів; визначення відповідальних за кожний
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окремий  напрям та аспект здоров’язбережувального супроводу; запровадження моніторингу
ефективності здоров’язбережувального супроводу; унесення до програми
здоров’язбережувального супроводу необхідних коректив і доповнень.
Перспективи подальших досліджень бачаться в конкретизації наведених вище положень щодо

внутрішньої структури та вимог організації здоров’язбережувального супроводу у спеціальних
програмах як важливої складової навчально-виховного процесу вищої школи.
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УДК 37 (44)
Лариса Зязюн

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ТЕОРІЙ ВИХОВАННЯ НА ФОРМУВАННЯ
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСНОГО ЧИННИКА В ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ ФРАНЦІЇ

Соціальні теорії опираються на соціальну зумовленість трансформації у розвитку особистості.
Ці трансформації зворотно слугують основним змінам у суспільстві, поступ якого поліпшує життєвий
рівень його громадян.

Представники цих теорій відновили соціальну критику і спонукали до нових соціально-критичних
підходів до освіти і виховання.

Справжньою соціальною і політичною проблемою виховання є формування громадськості,
вироблення навичок життя в умовах завжди бажаної „демократії”.

Ключові слова: соціальні теорії, трансформація, розвиток особистості, життєвий рівень,
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