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ПРОБЛЕМА ВИХОВАННЯ КУЛЬТУРИ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖЕННЯ ЯК СВІТОГЛЯДНОЇ ОРІЄНТАЦІЇ МАЙБУТНІХ 
ФАХІВЦІВ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

 
Автори статті на основі проведеного констатувального експерименту дослідили сучасний стан управління 

навчально-виховним процесом у закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій,  визначили причини, що 
стримують та перешкоджають використанню здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах, розставили за 
рангом значущості основні фактори, через які гальмується розвиток здоров’язберігаючих технологій, визначили що на 
думку майже всіх учасників експерименту мета здоров’язберігаючих освітніх технологій полягає у створенні безпечних 
умов життєдіяльності навчального закладу. 

Ключові слова: культура здоров’язбереження, майбутні фахівці, освітній простір, управління, студентська 
молодь. 

 
Мороз Ю. Н., Остапов А. В., Остапова Е. А. Проблема воспитания культуры здоровьесохранения как 

мировоззренческой ориентации будущих специалистов в образовательном процессе высшего учебного 
заведения. Авторы статьи на основе проведенного констатирующего эксперимента исследовали современное 
состояние управления учебно-воспитательным процессом в заведениях образования на принципах 
здоровьесберегающих технологий, определили причины, которые сдерживают и препятствуют использованию 
здоровьесберегающих технологий в учебных заведениях, расставили за рангом значимости основные факторы, через 
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которые тормозится развитие здоровьесберегающих технологий, определили, что по мнению почти всех участников 
эксперимента цель здоровьесберегающих образовательных технологий заключается в создании безопасных условий 
жизнедеятельности учебного заведения. 

Ключевые слова: культура здоровьесохранности, будущие специалисты, образовательное пространство, 
управление, студенческая молодежь. 

 
Moroz Yu. N., Ostapov A. V., Ostapova E. A. The problem of upbringing a culture of health preservation as an 

ideological orientation of future specialists in the educational process of a higher educational institution.  The authors of the 
article on the basis of the experiment conducted by the experiment investigated the current state of management of the educational 
process in educational institutions on the principles of health-saving technologies, identified the reasons that inhibit and prevent the 
use of health-saving technologies in educational institutions, placed the significance factors behind which inhibits the development of 
health-saving technologies , determined that in the opinion of almost all participants in the experiment, the goal of health care 
educational technology is to create a safe environment for the school. 

For Ukraine, the main problem associated with the future state is the preservation and strengthening of the health of 
children and students, and the development of sustainable social guidelines for the awareness of the need for a healthy lifestyle 
becomes more and more relevant and acute for Ukrainian society. 

Key words: health protection culture, future specialists, educational space, management, student youth. 
 
Постановка проблеми. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і 

зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, вироблення стійких соціальних настанов щодо усвідомлення необхідності 
здорового способу життя стає все більш актуальною і гострою для українського суспільства. Адже з кожним роком показники 
стану фізичного і психічного здоров’я населення, особливо молоді значно погіршується. Освітній процес відкриває широкі 
перспективи в напрямі формування світогляду молодої людини. У цьому руслі проблема виховання культури 
здоров’язбереження, як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців в освітньому процесі вищого навчального закладу(ВНЗ), 
щороку набуває особливої значущості, що пояснюють постійним погіршенням стану здоров’я молоді, зумовленим 
несприятливими соціально-економічними умовами в багатьох країнах світу й, зокрема, в Україні [1, c.7-9].  

Як свідчить світова практика, нині суспільство занепокоєно складною екологічною ситуацією, низьким рівнем 
культури, інтенсифікацією навчального процесу, спрямованого переважно на інтелектуальний розвиток особистості, що 
породжує негативний вплив організації навчального процесу у вишах на здоров’я студентів. Молодь є недостатньо 
освіченою з питань власного здоров’язбереження, не дбає про своє здоров’я і майже не дотримується здорового способу 
життя, що призводить до дисгармонії та погіршення здоров’я молодих людей[2, c.1-6]. 

Розв’язання проблеми формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації студентів вищих 
навчальних закладів потребує особливої уваги суспільства з боку сім’ї, вищої школи, громадських організацій, закладів 
охорони здоров’я тощо. 

Аналіз літературних джерел. Різні аспекти вивчення проблеми здоров’язберігання, ґрунтовні дослідження 
здоров’я молоді знайшли втілення в роботах вітчизняних і зарубіжних науковців: філософів та культурологів; психологів; 
медиків; педагогів та інш.Незважаючи на великий обшир досліджень, проблеми формування культури здоров’язбереження 
як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців, дотепер недостатньо вивчені в теоретичному й у практичному аспектах.  

Аналіз наукових статей, присвячених порушеному питанню, дає підстави констатувати низку суперечностей, 
зокрема між: соціальними потребами у вихованні здорового покоління і недостатнім рівнем усвідомлення майбутніми 
спеціалістами значення здоров’язберігаючих знань, умінь та навичок; низьким рівнем стану здоров’я студентів і 
необізнаністю викладачів навчальних закладів з технологіями здоров’язберігання та шляхами їх упровадження в навчально-
виховний процес; потребою у сформованості культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації майбутніх фахівців; 
необхідністю створення нової управлінської стратегії, спрямованої на виховання культурного, високоосвіченого, здорового, 
конкурентоздатного фахівця й відсутністю моделі формування культури здоров’язбереження як світоглядної орієнтації 
майбутніх фахівців в управлінні навчально-виховним процесом[4, c.8-10]. 

Мета статті полягає в теоретичному обґрунтуванні управління навчально-виховним процесом у ВНЗ на засадах 
здоров’язберігаючих технологій. 

Завдання дослідження: проаналізувати наукові аспекти управління навчально-виховним процесом у закладах 
освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій; здійснити теоретичний аналіз здоров’язберігаючих технологій в управлінні 
навчально-виховним процесом у закладах освіти; дослідити сучасний стан управління навчально-виховним процесом у 
закладах освіти на засадах здоров’язберігаючих технологій. 

Виклад основного матеріалу дослідження. На сьогоднішній день головною проблемою, яка пов’язана з 
майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, вироблення стійких соціальних настанов 
щодо усвідомлення необхідності здорового способу життя, адже з кожним роком показники стану фізичного і психічного 
здоров’я населення, особливо молоді, значно погіршуються [9, c.112-114]. Саме тому у загальний зміст освіти інтегруються 
актуальні проблеми реального життя, питання екології, здоров’я, безпеки, а це відповідає вимогам нового державного 
стандарту. На сучасну молодь все помітніше впливають чинники, дія яких раніше була значно меншою. Зокрема, мова йде 
про зниження фізичного навантаження, натомість підвищується нервово-психологічне, інформаційне. Стрімко поширюються 
серед молоді шкідливі звички. Тому зосередження уваги на проблемі психогігієнічного виховання і здорового способу життя 
серед молоді є вкрай важливим. Здоровий спосіб життя: це все, що стосується збереження і зміцнення здоров`я, все, що 
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сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побут. 
Саме тому вважаємо за доцільне охарактеризувати та розглянути проблему управління навчальним закладом на наукових 
засадах здоров’язберігаючих технологій [3, c.44-48]. 

Проблема управління навчальним закладом є чи не найважчою. Це природно, тому що зміни у нашому суспільстві 
щоразу кидають нам виклик, вимагають опановувати нові знання, вчитись використовувати їх на практиці. Серед головних 
проблем сьогодення на одне з перших місць у державі в цілому та в освітній діяльності зокрема виходить проблема 
збереження здоров’я підростаючого покоління. Дослідниками відзначається катастрофічне зниження рівня здоров’я дітей та 
підлітків, що чинить негативний вплив на якість освітніх результатів. У зв’язку з цим, на думку фахівців, актуалізується 
проблема збереження здоров’я студентів, що спричиняє необхідність використання здоров’язберігаючих технологій у 
навчальних закладах. Головним інструментом, за допомогою якого можна цього досягнути – це скоординувати діяльність 
усіх структурних підрозділів, тобто організувати управління. Керівники навчальних закладів освіти усіх управлінських ланок 
повинні опанувати цю важливу науку, уміло використовувати усі її важелі. Управління – це процес планування, організації 
мотивації і контролю, необхідний для того, щоб сформулювати і досягнути цілей організації. У нашому випадку ціль – це 
впровадження здоров’язберігаючих технологій в навчальних заклада. У контексті управління навчальними закладами такий 
феномен розглядають через методи і діяльність із забезпечення вимог якості освіти.Саме цим зумовлене в педагогіці 
виникнення нових напрямів – які стали соціальною галуззю наукового пізнання, що характеризується певним змістом, 
принципами, тенденціями та закономірностями розвитку [5, c.32-35]. 

Отже, створення здоров’язберігаючого середовища процес, який вимагає чіткого усвідомлення усіма суб’єктами 
навчально-виховного процесу значущості відповідального ставлення до власного здоров’я. 

Таке середовище має забезпечувати не лише збереження та зміцнення здоров’я студентів, а й формування 
культури здоров’я. Лише злагоджена та змістовна співпраця навчального закладу та родини у сфері здоров’язбереження 
зможе забезпечити успішну реалізацію здоров’язберігаючих технологій, спрямованих на покращення стану здоров’я учнів.  

Аналіз здоров’язберігаючої діяльності навчальних закладів України дозволив виділити такі складові цієї діяльності. 
Вона має поєднувати такі форми і види роботи: корекцію порушень соматичного здоров'я з використанням комплексу 
оздоровчих та медичних заходів без відриву від навчального процесу; різноманітні форми організації навчально-виховного 
процесу з урахуванням їх психологічного та фізіологічного впливу на студентів; контроль за виконанням санітарно-гігієнічних 
норм організації навчально-виховного процесу; нормування навчального навантаження та профілактику перевтоми 
студентів; медико-психолого-педагогічний моніторинг стану здоров’я, фізичного і психічного розвитку студентів; розробку та 
реалізацію навчальних програм із формування в учнів навичок ведення здорового способу життя та профілактики шкідливих 
звичок; сприяння гуманному ставленню до кожного студента; формування доброзичливих взаємовідносин у колективі 
працівників; заходи, що сприяють збереженню та зміцненню здоров'я викладачів та студентів, створення умов для їх 
гармонійного розвитку. 

Звичайно, вирішення проблеми здоров'я підлітків потребує пильної уваги всіх зацікавлених у цьому: педагогів, 
медиків, батьків, представників громадськості. Але особливе місце та відповідальність в оздоровчій діяльності відводиться 
освітній системі, яка повинна і має всі можливості для того, щоб зробити навчально-освітній процес здоров'язберігаючим. І в 
цьому випадку мова йде вже не просто про стан здоров'я сучасних студентів, а про майбутнє України [6, c.27-30]. 

Дослідженнями доведено, що ефективність формування здорового способу життя вимагає активного залучення 
студентів до здоров'язберігаючого навчального процесу, формування в них активної позиції щодо зміцнення і збереження 
власного здоров'я[4]. 

Аналіз здоров’язберігаючої діяльності закладів освіти України  дозволив виділити складові компоненти цього 
напряму. Він має поєднувати різноманітні форми і види роботи. 

Дослідженнями доведено, що педагогічні помилки або неправильні педагогічні технології негативно впливають на 
підліткову психіку у вигляді невротичних порушень, що викликає в студентів низький рівень пізнавальної активності, низький 
рівень мотивації навчальної діяльності, нестійкість емоційної сфери; високий рівень тривожності, втрату інтересу до 
навчання. 

Багаторічні дослідження дозволяють виявити ті фактори ризику, які негативно впливають на здоров'я студентів, 
зокрема це: стресова педагогічна тактика; інтенсифікація навчального процесу; невідповідність методик і технологій 
навчання; невиконання елементарних фізіологічних та гігієнічних вимог до організації навчального процесу; функціональна 
неграмотність викладачів та батьків у питаннях збереження та зміцнення здоров'я; недоліки в існуючій системі фізичного 
виховання; відсутність системи роботи з формування цінності здоров'я і здорового способу життя [7, c.76-81]. 

Важливо відзначити, що підлітки дуже чутливі до будь-яких несприятливих впливів. Пріоритетною формою 
збереження і зміцнення здоров'я студентів є фізкультурно-оздоровча діяльність. Зважаючи на те, що значне зменшення 
рухової активності студентів призводить до погіршення їхнього стану здоров'я, зменшення адаптаційних можливостей 
організму, особлива увага в навчальних закладах має приділятися використанню різних засобів і форм фізичного виховання 
студентів. 

Розуміючи, що здоров'я здебільшого залежить від самої людини, її свідомості, педагоги мають приділяти значну 
увагу формуванню в студентів позитивного ставлення до власного здоров'я. Основою такої діяльності є певна система 
взаємодії викладачів та студентів: організація просвітницької роботи, залучення студентів до різних видів оздоровчої 
діяльності, виховання природнього ставлення до самовдосконалення [6]. 

З метою вивчення сучасного стану управління НЗ на засадах здоров’язбереження нами було проведено 
констатувальний експеримент, який здійснювався на основі розробленого анкетування. У ньому брали участь студенти 
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Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г.Короленка та Полтавського національного технічного 
університету імені Юрія Кондратюка. Було визначено такі основні завдання констатувального експерименту: з’ясувати 
реальний стан використання технологій здоров’язбереження у навчальному закладі; виявити рівень обізнаності керівників та 
студентів щодо здоров’язберігаючих технологій; визначити причини, через які не використовуються здоров’язберігаючі 
технології на практиці [8, c.91-94]. 

 Проаналізувавши результати анкетування, ми дійшли висновків, що здоров’язберігаючі технології в управлінні 
закладом освіти використовують лише 5% опитаних керівників,95% керівників і студентів мають знання про 
здоров’язберігаючі технології, але на практиці їх не застосовують. 

Результати аналізу зображено на діаграмі (рис.1.) 

 
Рис.1.Використання на практиці управлінських здоров’язберігаючих технологій 
Практично всі опитані респонденти впевнені у необхідності застосування цього різновиду технологій у практичному 

застосуванні, але учасники експерименту зазначають низку причин, через які застосування технологій здоров’язбереження в 
управлінні на даному проміжку часу використовується набагато рідше ніж інші інноваційні технології.  

Не так все добре із прийомами здоров’язберігаючих технологій, які відомі викладачам навчальних закладів та 
використовуються ними у роботі. Анкетування виявило, що викладачі навчальних закладів серед запропонованих прийомів 
здоров’язберігаючих технологій виділяють лише один, як відомий, але його використовують не систематично, а з перемінним 
успіхом-це інформаційно-навчальний прийом. Також нами було проаналізовано причини, що стримують та перешкоджають 
використанню здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах. 

 
Таблиця 1 

Причини, що стримують та перешкоджають використання здоров’язберігаючих технологій у навчальних закладах 
 
№ 
п/п 

Причини 
 
 
  

Показники оцінки до максимального балу, % 
ПНТУ ПНПУ Середній 

1 Важко впроваджувати щось нове 0 0 0 
2 Невпевненість у корисності даної технології 4 3 3,5 
3 Виникають сумніви щодо можливості застосувати щось нове 7 6 7,5 
4 Можливі помилки і невдачі, а це неприємно 3 2 2,5 
5 Немає необхідності, традиційне навчання дає позитивний ефект 4 3 3,5 
6 Відсутність підтримки з боку адміністрації 8 2 5 

 
Як видно з таблиці 1, серед основних причин, що перешкоджають використанню здоров’язберігаючих технологій у 

навчальних закладах, на думку викладачів ВНЗ є: відсутність підтримки з боку адміністрації –50%,  виникнення сумнівів щодо 
можливості застосовувати щось нове –75 %, немає необхідності, традиційне навчання дає ефективний результат– 30%, 
невпевненість у корисності даної технології та можливі помилки і невдачі, а це не неприємно по 35%, варто зазначити, що 
викладачі навчальних закладів не бояться впроваджувати нові управлінські технології у своїх закладах. 

На прохання відмітити за рангом значущості основні фактори, через які гальмується розвиток здоров’язберігаючих 
технологій, опитуванні відмітили позиції в такій послідовності: відсутність програми розвитку здоров’язбереження в 
навчальному закладі; слабка матеріальна та науково-дослідна база;  орієнтація педагогічних працівників на традиційні 
форми роботи; опір змінам з боку колективу навчального закладу, небажання порушувати стереотипи поведінки і освоювати 
новий вид діяльності; відсутність матеріальних та інших стимулів для навчального закладу.  

Також ми попросили респондентів відмітити серед запропонованих ознак здоров’язбереження найбільш доцільніші, 
на їхню думку, опитуванні надали перевагу таким ознакам: мають за основу комплексний характер збереження здоров'я – 
30%; беруть до уваги більшість факторів які впливають на здоров'я, враховують вікові та індивідуальні особливості студентів 
– 30%; контролюють виконання настанов, зміст яких має здоров'язберігаючий та профілактичний характер – 10%; постійно 
покращують матеріально-технічну та навчальну базу, соціально-психологічний клімат у колективі відповідно до сучасних 
вимог – 20%; створюють освітнє середовище, що забезпечує комфортні та безпечні умови життєдіяльності студентів та 
педагогів – 40%. 

На думку майже всіх учасників експерименту мета здоров’язберігаючих освітніх технологій полягає у створенні 
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безпечних умов життєдіяльності навчальних закладів. 
Виявлене свідчить про те, що специфіка управлінської праці керівника потребує не лише особливих особистісних 

практичних умінь, а і необхідну команду педагогів, які вміють впроваджувати, розробляти інтегровані навчальні курси, 
програми та не боятись впроваджувати щось нове навіть через помилки. Реалізація цих завдань є досить складним 
процесом, який не завжди призводить до бажаного результату. 

Це зумовлено, перш за, все тим, що в нашій державі не виражена достатньою мірою позитивна мотивація до 
здоров’я і здорового способу життя. При цьому цінність здоров’я у суспільстві не займає перших позицій в ієрархії людських 
потреб.  

На нашу ж думку, головною потребою сьогодення є питання збереження здоров’я громадян. Отже, головне 
завдання викладача навчального закладу це – забезпечення збереження здоров’я усіх учасників навчально-виховного 
процесу. 

Узагальнюючи отримані в результаті констатувального експерименту дані, можна зробити висновок про те, що 
більшість викладачів навчальних закладів  розуміють необхідність використання здоров’язберігаючих технологій на практиці. 
Однак вони не мають відповідних знань щодо здоров’язберігаючих управлінських технологій. 

Висновки. На основі аналізу наукових джерел та проведених досліджень ми зробили висновок про те, що на 
сьогоднішній день погляди багатьох науковців не співпадають та не набувають одноголосної думки стосовно шляхів та умов 
впровадження здоров’язбереження в освітній процес. Особливо гострим це питання є для викладачів навчальних закладів, 
яким і належить стати безпосередніми учасниками реалізації ідей пропаганди здорового способу життя і здоров’язбереження 
в майбутньому. 

У результаті проведеного аналізу літератури, ми визначили основні принципи здоров’язберігаючих технологій, 
відмітили їх виняткову важливість у формуванні здорової нації.У зазначеному контексті сформулювали власне визначення 
управління НЗ на засадах здоров’язберігаючих технологій. Проте варто відмітити, що досі не існує чітких шляхів, 
організаційних і педагогічних умов упровадження цих самих технологій в сучасний навчально-педагогічний процес. 

 Серед напрямків подальших наукових пошуків виокремимо проблему визначення конкретних організаційно-
педагогічних умов, спрямованих на здоров’язбереження студентів. 

Завдяки дослідженню даної проблеми також з’ясовано, що якісне управління у ВНЗ залежить саме від керівника 
адже саме від нього залежить яким буде заклад яким він керує, який педагогічний колектив буде його оточувати. 
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КОМПЛЕКСНА ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ЧОЛОВІКІВ 50-60 РОКІВ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ІІ ТИПУ  
НА ПОЛІКЛІНІЧНОМУ ЕТАПІ 

 
У статті обґрунтовано комплексну фізичну терапію чоловіків 50-60 років з цукровим діабетом ІІ типу на 

поліклінічному етапі. Актуальність проблеми цукрового діабету зумовлена значною поширеністю захворювання, тим що 
він є базою для розвитку складних супутніх захворювань та ускладнень, ранньої інвалідності та смертності.  

Ключові слова: комплексна фізична терапія, чоловіки 50-60 років, цукровий діабет ІІ типу, поліклінічний етап. 
 
Мотуз С. А., Ишутина Л. В.  Комплексная физическая терапия мужчин 50-60 лет с сахарным диабетом II 

типа на поликлиническом этапе. В статье обоснована комплексную физическую терапию мужчин 50-60 лет с 
сахарным диабетом II типа на поликлиническом этапе. Актуальность проблемы сахарного диабета обусловлено 
значительной распространенностью заболевания, тем, что он является базой для развития сложных сопутствующих 
заболеваний и осложнений, ранней инвалидности и смертности. 

Ключевые слова: комплексная физическая терапия, мужчины 50-60 лет, сахарный диабет II типа, 
поликлинический этап. 

 
Motuz S., Ishytina L. Complex physical therapy of men 50-60 years old with type II diabetes at the clinic stage. 

The article substantiates the complex physical therapy of men 50-60 years old with type II diabetes at the outpatient stage. The 
urgency of the problem of diabetes is due to the large prevalence of the disease, as it is the basis for the development of complex 
concomitant diseases and complications, early disability and mortality. 

Diabetes mellitus is still a serious medical and social problem. According to official statistics, in Ukraine today more than 
1 million patients are registered. As the data shows, the number of patients with diabetes differs by region of residence of people, the 
ratio between age groups and the cost of treatment for diabetes. The task of physical rehabilitation in diabetes mellitus is to: reduce 
hyperglycemia, and promote insulin-dependent patients; to improve the function of the cardiovascular and respiratory systems; 
increase physical ability to normalize the psycho-emotional tone of patients 

Treatment of diabetes mellitus is based on complex, taking into account existing metabolic disorders, and aimed at 
eliminating or compensating for insulin deficiency, normalization of metabolic processes, restoration of impaired physical and mental 
capacity, prevention of major pathological changes of internal organs, ophthalmologic and neurological disorders. The scientist notes 
that a significant place is devoted to means of physical rehabilitation, which are not only symptomatic, but some of them are aimed at 
separate parts of the pathogenesis. They use diet therapy, medical physical therapy, therapeutic massage, physiotherapy, 
occupational therapy 

Key words: complex physical therapy, men 50-60 years old, type II diabetes mellitus, polyclinic stage. 
 
Постановка проблеми. Актуальність проблеми цукрового діабету зумовлена значною поширеністю захворювання, 

тим що він є базою для розвитку складних супутніх захворювань та ускладнень, ранньої інвалідності та смертності. 
Як зазначає Р. Я. Антощук, сьогодні Всесвітня організація охорони здоров’я визначає цукровий діабет як групу 

метаболічних (обмінних) захворювань, що характеризуються гіперглікемією, яка у свою чергу є результатом дефектів 
секреції інсуліну, дії інсуліну або обох цих чинників [2, с. 277]. Вчений вказує, що хронічна гіперглікемія може бути причиною 
дисфункції різних органів, насамперед очей, нирок, нервів, серця і кровоносних судин. Тому цукровий діабет залишається 
хворобою ускладнень, що справляє вагомий вплив на економіку усіх країн світу, є одним із найбільш витратних захворювань 
і посідає 4-5-е місце серед причин втрати працездатності [2, с. 277]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. А. С. Аметов вказує, що цукровий діабет наразі залишається серйозною 
медико-соціальною проблемою [1, с. 9]. За офіційною статистикою, в Україні на сьогодні зареєстровано понад 1 млн. хворих. 
Як випливає з наведених даних, кількість хворих на цукровий діабет відрізняється за регіонами проживання людей, 
співвідношенням між віковими групами та витратами на лікування цукрового діабету [1, с. 9]. 


