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Стаття присвячена проблемам формування мотиваційно-ціннісного ставлення 
студентів вищих навчальних закладів до здорового стилю життя. Розкрито зміст та 
сутність поняття “здоровий стиль життя”. У процесі дослідження з’ясовано, що здоровий 
стиль життя сучасної молоді має формуватися на засадах ціннісного ставлення до власного 
здоров’я та здоров’я оточуючих, бути орієнтованим на збереження та зміцнення здоров’я, що 
з часом стане невід’ємної частиною повсякдення. 

У роботі представлено результати впливу педагогічної технології на формування 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя. Впровадження 
педагогічної технології в навчальний процес передбачало засвоєння студентами 
експериментальної групи необхідних знань, умінь, напрацювання особистісних якостей, 
здатності визначати чіткі й адекватні поточні та кінцеві цілі своєї оздоровчої діяльності. 

Отримані дані дозволяють стверджувати, що на усіх рівнях (високий, середній, низький) 
експериментальної групи спостерігається інтенсивна позитивна динаміка у стані 
сформованості у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового стилю життя. 

Робиться висновок про ефективний вплив педагогічної технології на формування 
усвідомленого та мотивованого ставлення студентів до здоров’я.  
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Здоров’я завжди було однією з найважливіших цінностей життя кожної 
людини. В нинішніх умовах усвідомлене збереження здоров’я, орієнтація на 
здоровий стиль життя стає невід’ємною умовою життєвого успіху людини. 
Іншими словами, бути здоровим – це актуально, модно та престижно. 
Сучасні дослідження свідчать, що саме стиль життя, поведінка людини є 
основною детермінантою здоров’я, вплив якої значно перевищує вплив 
багатьох інших складових – біології людини, зовнішніх умов, медичних 
послуг. 

Водночас, розвиток цивілізації породжує низку змін у способі життя 
людини, таких як зниження рухової активності, зростання інтелектуальних і 
психічних навантажень, нездорове харчування та ін. В комплексі вони 
сприяють поширенню так званих “хвороб сучасної цивілізації” – серцево-
судинних захворювань, ожиріння та ін. Очевидно, що уникнути цих проблем 
лише у межах медичного підходу, який визначає здоров’я як відсутність 
хвороби – неможливо. 

У таких умовах особлива увага суспільства має бути спрямована на 
формування усвідомленого, мотивованого ставлення до здоров’я. Перш за 
все, це стосується студентської молоді, формування її валеологічної 
культури та ціннісно-усвідомленого ставлення до здоров’я. Зважаючи на 
вищесказане, дослідження проблем формування мотиваційно-ціннісного 
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ставлення студентів до здорового стилю життя, а також управління цим 
процесом, є актуальним науково-практичним завданням. 

Огляд наукової літератури засвідчив, що проблема мотиваційно-
ціннісного ставлення студентів до здоров’я та здорового стилю життя 
неодноразово висвітлювалася у публікаціях багатьох науковців. Чимало 
дослідників, зокрема Н. П. Абаскалова [2], Н. А. Башавець [4], В. М. Ірхін 
[11], Е. М. Казін [10] та ін, відзначають недостатню проінформованість 
студентів вузів про здоров’я та здоровий спосіб життя, низьку мотивацію на 
збереження та зміцнення здоров’я, що виявляється у відсутності потреби у 
руховій активності (тільки незначна частина студентської молоді 
займаються фізичною культурою, спортом). У дослідженнях Н.В. Васільєвої 
[7], М. Я. Віленського [8], С. В. Королінської [14], В. С. Мунтяна [20], 
В. А. Пєтькова [24] та ін. Формування мотиваційно-ціннісного ставлення до 
здоров’я пов’язують з фізкультурно-оздоровчою діяльністю і акцентують 
увагу на формуванні ціннісного ставлення до фізичної культури. Проблеми 
способу і стилю життя людини, оцінки його здоров’я викладені в роботах 
B. К. Бальсевіча [3], С. В. Коношенко [13], А. П. Лаптєва [15], Ю. П. Лісіцина 
[16], В. О. Ліщука [17], Л. І. Лубишевої [18], І. В. Манжелей [19] та ін. 

Огляд наукової літератури засвідчує, що формуванню мотиваційно-
ціннісного ставлення студентів до здоров’я та здорового стилю життя 
присвячено чимало публікацій, але багато аспектів із зазначеної теми 
дослідження вивчені неповністю. Так, наприклад, не розроблено 
спеціальних програм, які були б спрямовані на формування індивідуального 
здорового стилю життя молоді з урахуванням особистісних підходів; 
відсутній єдиний підхід до діагностики рівня сформованості мотиваційно-
ціннісного ставлення до здорового стилю життя у студентів вищій школи [8] 
Недостатня дослідженість зазначених проблем обумовила вибір теми 
пропонованої публікації. 

Мета дослідження – розкрити зміст та сутність поняття “здоровий 
стиль життя”, визначити основні рівні сформованості мотиваційно-ціннісного 
ставлення та виявити вплив педагогічної технології на формування 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя. 

Здоров’я людини є важливою запорукою успішної підготовки майбутніх 
фахівців у системі вищої освіти. Сучасне суспільство вимагає від 
особистості постійного самовдосконалення, вміння приймати рішення, бути 
мобільним, мати активну життєву позицію та ін. Водночас це призводить до 
інтелектуального навантаження, нервово-психічного та психологічного 
напруження, недотримання режиму і якісного харчування, недостатньої 
рухової активності, що викликає значні порушення у стані здоров’я та 
зниження якості навчання [22].  

На думку Т. В. Білінської [5], Г. Ю. Козина [12] та ін, однією з причин 
зазначених протиріч є відсутність у студентів мотивації на здорову 
поведінку. Це пов’язано з тим, що здоров’я в системі цінностей сучасної 
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молоді не є серед першочергових пріоритетів, та й сама цінність здоров’я в 
системі загальнолюдських цінностей є суттєво зневільованою серед інших. 

Одним із методів вирішення зазначеної проблеми є формування у 
студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до здоров’я та орієнтація їх на 
здоровий стиль життя як якісного, особистісного новоутворення [8].  

Для розкриття механізму формування мотиваційно-ціннісного 
ставлення студентів до здорового стилю життя перш за все пропонуємо 
з’ясувати сутність поняття “здоровий стиль життя” у науковому дискурсі. 

Вважається, що поняття “стиль життя” було започатковано у соціології 
німецьким вченим М. Вебером як критерій соціальної стратифікації. Потім 
набуло поширення у психології, де активно використовувалося 
австрійським психологом А. Адлером. В його розумінні стиль – це результат 
взаємодії індивідуальних особливостей людини і соціального середовища, 
що обумовлює стратегію і тактику поведінки, які й характеризують 
індивідуальний стиль життя, спрямований на компенсацію почуття власної 
неповноцінності [1].  

Класичними для проблеми стилю життя стали роботи Г. Олпорта, який 
ввів поняття мотиваційних і стильових рис особистості. Мотиваційні риси 
мають направляюче, а стильові – інструментальне значення для організації 
поведінки, визначають способи і засоби досягнень поставлених цілей. 
Характерно, що Г. Олпорт розмежовував поняття “стиль поведінки як прояв 
інструментальних рис особистості” і “стиль особистості” як прояв всієї 
сукупності її рис: мотиваційних та інструментальних” [23].  

Нове звучання поняттю “стиль життя” дав французький соціолог 
П. Бурдьє. Згідно його концепції, “стиль життя” – це цілісний комплекс 
соціальних практик, які відповідають з однієї сторони об’єктивній позиції 
індивіда у багатовимірному соціокультурному просторі, а з іншої – її 
власним суб’єктивним уявленням про свою позицію [6]. Науковець 
акцентував увагу на практичній складовій стилю життя, який є щільно 
пов’язаним та безперервно повторюється у повсякденних проявах індивіду. 

У цьому випадку до повсякденних практик стилєжиттєвих складових 
можна віднести організацію дозвілля, праці, політичні та релігійні 
вподобання, освіту, збереження і зміцнення власного здоров’я. Так, 
наприклад, практики здоров’я можуть мати різну стилістику – одна людина 
буде лікуватися у професіонального лікаря, друга звернеться за допомогою 
до нетрадиційної медицини, третя воліє гомеопатію, четверта буде 
зміцнювати та зберігати здоров’я за допомогою здорових практик, 
харчування, фізичної культури та ін. Таким чином, стиль життя у площині 
здоров’я – це система повторюваних у повсякденній поведінці здорових 
практик, які визначають становище людини в соціальному просторі.  

Аналізуючи різні підходи до визначення стилю життя, можна зробити 
висновок, що поняття “стиль життя” має двояку детермінацію і є 
психосоціальною категорією. З одного боку воно обумовлено зовнішніми 
чинниками, до яких належить виконання будь-якої дії, яка відображається у 
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повсякденній діяльності. З іншого боку, стиль обумовлений внутрішньою 
(ціннісно-смисловою) сферою особистості, яка задає спрямованість на 
досягнення будь-якої мети. 

Останнім часом у педагогічній теорії та практиці усе більше уваги 
приділяється не тільки проблемам формування здорового способу життя, 
що займає одне з пріоритетних місць, а ще й здоровому стилю життя, яке 
все частіше стає предметом наукового дискурсу. М. Я. Віленський 
розмежовує поняття “здоровий спосіб життя” та “здоровий стиль життя”. Він 
інтерпретує їх як “норму” і “варіативність” та “індивідуальність” і “заданість”. 
Науковець проводить грань між тим, що є розумним і доцільним для однієї 
людини, то не завжди буде розумним і доцільним для іншої. При цьому 
ефективність вибору особистого здорового способу життя залежить від 
індивідуальних типологічних особливостей, індивідуальної системи потреб 
та наскільки творчо буде адаптований певний спосіб життя до вимог 
саморозвитку особистості. Здоровий стиль життя М. Я Віленський визначає 
як: “…особистісне новоутворення, продукт духовних та фізичних зусиль 
людини, цілісну систему життєвих проявів особистості, що сприяє 
гармонізації своєї індивідуальності з умовами життєдіяльності та є засобом 
самоактуалізації особистості в ній” [8]. 

В процесі формування здорового стилю життя велике значення має 
ставлення особистості до власного здоров’я. Один з основоположників 
теорії психології відносин, В. Н. Мясищев, охарактеризував ставлення як 
ядро особистості та їх взаємозв’язок з діяльністю і цінностями людини. 
Ставлення людини являють, на його думку, свідомий, виборчий, 
заснований на досвіді психологічний зв’язок з різними сторонами 
об’єктивної дійсності, що виражається у її діях, реакціях і переживаннях; 
ставлення утворюються і формуються в процесах діяльності; справжні 
людські ставлення-цілі – це цінності, ставлення – це сила, потенціал, що 
визначає ступінь інтересу, ступінь виразності емоцій, ступінь напруги 
бажання або потреби. Ставлення тому і є рушійною силою особистості [21]. 

Для того щоб ставлення були реалізовані необхідне спонукання до 
виконання будь-якої дії, тобто мотивація. Між мотивом і цінностями є 
зв’язок, цінності мотивують діяльність і поведінку. На думку В. В. Пяткова, 
одним з основних джерел активності особистості є мотивація, що надає 
процесу виховання здорового стилю життя діяльну спрямованість і 
суб’єктивно значиму цінність [25]. 

Мотиваційно-ціннісне ставлення молоді до здорового стилю життя 
відображає сформовану потребу в активній руховій діяльності, спрямованій 
на зміцнення та підтримку здоров’я, формування здорового стилю життя, 
сприяння нормальному фізичному і психічному розвитку, розвитку тіла і 
правильної постави, зміцнення центральної нервової системи та ін. При 
формуванні цих потреб, ціннісних орієнтацій і ставлень необхідно так 
організувати реальний процес життєдіяльності, щоб ці компоненти 
перетворювалися на перевірені особистим досвідом реальні мотиви 
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поведінки, брали участь у побудові життєвих планів особистості, 
максимально сприяли формуванню мотиваційно-ціннісного ставлення 
молоді до здорового стилю життя, збереженню та зміцненню здоров’я [9]  

З метою виявлення стану сформованості у студентів мотиваційно-
ціннісного ставлення до здорового стилю життя було проведене пілотне 
дослідження. У ньому взяли участь 130 студентів 3-го курсу факультету 
іноземних мов Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.  

Результати пілотного дослідження показали: 90% студентів вважають, 
що вони розуміються в питаннях щодо зміцнення, профілактики та 
збереження здоров’я, 80% студентів значну частину вільного часу 
проводять за комп’ютером та ведуть малорухливий спосіб життя, 30% 
студентів перебувають на свіжому повітрі тільки дві години на добу, це час 
який вони витрачають на дорогу до університету та з університету додому, 
54% студентів – палять, 40% – вживають алкоголь понад двох разів на 
тиждень як хлопці так і дівчата, 74,4% студентів – не дотримуються правил 
здорового харчування.  

Отримані результати дали можливість зробити висновок про 
необхідність формування у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до 
здоров’я яке спрямовано на залучення їх до здорового стилю життя.  

Робота складалася з трьох етапів: констатувального, формувального, 
контрольного. 

На констатувальному етапі для визначення рівня сформованості у 
студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до здоров’я використовувався 
опитувальник Р. А. Березовської “Ставлення до здоров’я”. 

На основі аналізу, систематизації й узагальнення отриманих даних 
були отримані загальні дані про стан сформованості у студентів 
мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового стилю життя, які наведено у 
таблиці. 

Таблиця  1  
Узагальнені констатувальні дані про рівні сформованості мотиваційно-ціннісного 

ставлення студентів до здорового стилю життя (у %) 

Рівень Е 
(28 осіб ) 

К 
(30 осіб) 

високий 8,9% 8,6% 
середній 42,7% 43,1% 
низький 48,4% 48,3% 

 
Результати діагностування не виявили суттєвих відмінностей у 

сформованості мотиваційно-ціннісного ставлення до здоров’я між 
експериментальною (Е) та контрольною (К) групами, що є необхідною 
вимогою для забезпечення чистоти експерименту. Також отримані дані 
засвідчили недостатній рівень сформованості у студентів мотивації на 
здоров’я, що зумовило необхідність організації спеціальної педагогічної 
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роботи з метою її підвищення. 
На формувальному етапі експерименту відбувалася реалізація 

розробленої педагогічної технології, яка передбачала засвоєння 
студентами експериментальної групи необхідних знань, умінь, 
напрацювання особистісних якостей, уміння визначати чіткі й адекватні 
поточні та кінцеві цілі своєї оздоровчої діяльності. 

Під час проведення практичних занять з дисципліни “Психофізіологічні 
основи здоров’я” окрім знань, які передбачені навчальної програмою, 
студентам давалися знання щодо формування мотивації на здоровий стиль 
життя, турботи про власне здоров’я, яка повинна стати усвідомленим 
ціннісним мотивом, формуючим, регулюючим та контролюючим стиль 
життя молоді. 

На контрольному етапі експерименту, з метою перевірки ефективності 
впровадження технології формування мотиваційно-ціннісного ставлення 
студентів до здорового стилю життя, було проведено діагностику рівня 
сформованості у студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового 
стилю життя та співставлення результатів з даними констатувального етапу 
експерименту; здійснено порівняльний аналіз рівнів сформованості 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя 
контрольної й експериментальної груп на початку й наприкінці 
формувального етапу експерименту. 

Для визначення рівня сформованості у студентів мотиваційно-
ціннісного ставлення до здорового стилю життя також використовувався 
опитувальник Р. А. Березовської “Ставлення до здоров’я”. 

Узагальнюючі результати контрольного етапу відобразили рівень 
сформованості мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового 
стилю життя, що представлено на діаграмі 1. 

 
 

  

Діаграма 1. Узагальнені контрольні дані про рівні сформованості  
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здоров’я (у %) 
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Отримані дані свідчать, що високий рівень сформованості 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя в 
експериментальній групі зріс на 19,1%, середній на 12,7% та низький рівень 
зменшився на 31,8%, а в контрольній групі високий рівень зріс на 2,3%, 
середній зріс на 0,8%, а низький зменшився на 3,1%. Порівняльні дані 
наведено у діаграмі 2. 

 

Діаграма 2. Порівняльний аналіз рівнів сформованості мотиваційно-ціннісного ставлення 
студентів до здоров’я контрольної й експериментальної груп  

на початку й наприкінці формувального етапу експерименту (у %) 

Висновки. Аналіз наукових публікацій дав можливість зробити 
висновок, що здоровий стиль життя є похідною здорового способу життя та 
відноситься до психосоціальної категорії. Здоровий стиль життя – це творчо 
адаптований спосіб життя до вимог саморозвитку особистості, який виникає 
на певному рівні суб’єктності та індивідуальності; а потім реалізується у 
процесі життєдіяльності. Здоровий стиль життя сучасної молоді має 
формуватися на засадах ціннісного ставлення до власного здоров’я та 
здоров’я оточуючих, бути орієнтованим на збереження та зміцнення 
здоров’я, що з часом стане невід’ємної частиною повсякдення.  

В процесі формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до 
здорового стилю життя були отримані результати, які зазначили, що на усіх 
рівнях (високий, середній, низький) експериментальної групи 
спостерігається інтенсивна позитивна динаміка у стані сформованості у 
студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до здорового стилю життя. 
Узагальнені результати свідчать, що в експериментальній групі високий 
рівень зріс на 16,1%, а в контрольній зріс – на 9,9%; середній рівень в 
експериментальній групі зменшився на 6,7%, а в контрольній групі 
зменшився на 6,1% і низький рівень відповідно у експериментальні групі 
зменшився на 9,4%, а в контрольній групі зменшився тільки на 3,8 %. Таким 
чино результати дослідження показали, що усвідомлене розуміння 
студентами цінності здоров’я сприяє підвищенню рівня мотивації на 
збереження та зміцнення здоров’я.  
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ПАРФИНЕНКО Т. А. Формирование мотивационно-ценностного отношения 
студентов к здоровому стилю жизни. 

Статья посвящена проблемам формирования мотивационно-ценностного отношения 
студентов высших учебных заведений к здоровому стилю жизни. Раскрыто содержание и 
сущность понятия “здоровый стиль жизни”. В процессе исследования установлено, что 
здоровый стиль жизни современной молодежи должен формироваться на основе ценностного 
отношения к собственному здоровью и здоровью окружающих, быть ориентированным на 
сохранение и укрепление здоровья, который со временем станет неотъемлемой частью 
повседневной жизни. 

В работе представлены результаты влияния педагогической технологии на 
формирование мотивационно-ценностного отношения студентов к здоровому стилю жизни. 
Внедрение педагогической технологии в учебный процесс предусматривало усвоение 
студентами экспериментальной группы необходимых знаний, умений, выработку личностных 
качеств, способности определять четкие и адекватные текущие и конечные цели своей 
оздоровительной деятельности. 

Полученные данные позволяют утверждать, что на всех уровнях (высокий, средний, 
низкий) экспериментальной группы наблюдается интенсивная положительная динамика в 
состоянии сформированности у студентов мотивационно-ценностного отношения к 
здоровому стилю жизни. 
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Делается вывод об эффективном воздействии педагогической технологии на 
формирование осознанного и мотивированного отношения студентов к здоровью. 

Ключевые слова: здоровый стиль жизни, мотивационно-ценностное отношение, 
студенты. 

PARFINENKO T. O. Formation of motivational and value attitude of students to a healthy 
lifestyle.  

The article is devoted to the problems of formation of motivational and value attitude among 
students in institutes of higher learning to a healthy lifestyle. The content and essence of the concept 
“healthy lifestyle” have been uncovered. In his research the author has determined that healthy 
lifestyle must be formed in terms of value attitude to own health and health of others and must be 
oriented to health protection and health promotion being an integral part of everyday life. 

The results of impact of educational technology on the formation of motivational and value 
attitude of students to a healthy lifestyle have been performed. The use of educational technology in 
teaching and learning process assumed the mastering of necessary knowledge and skills among the 
experimental group of students, the development of personal qualities, the capacity to define distinct, 
current, adequate and ultimate goals of its recreational activities. 

The data obtained from the experimental group at all levels (high, medium, low) confirm the 
intensive positive dynamics of motivational and value attitude among students to a healthy lifestyle.  

The author concludes about the impact of educational technology on the formation of responsible 
and motivational attitude of students to the health. 

Keywords: healthy lifestyle, motivational and value attitude, students. 
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Піддячий В. М. 

ООББҐҐРРУУННТТУУВВААННННЯЯ  ФФООРРММ  
ККУУЛЛЬЬТТУУРРООЛЛООГГІІЧЧННООЇЇ  ППІІДДГГООТТООВВККИИ  ММААЙЙББУУТТННІІХХ  ППЕЕДДААГГООГГІІВВ  

У статті проаналізовано зовнішню сторону організації навчального процесу, який 
забезпечує культурологічну підготовку майбутніх педагогів та відображає характер 
взаємозв’язку її учасників. Визначено поняття “форма”. Проаналізовано зовнішнє вираження 
узгодженої діяльності педагога та суб’єктів учіння, що здійснюється у встановленому порядку 
та певному режимі. Розкрито значення поняття “форма” в контексті організації та 
здійснення культурологічної підготовки майбутніх педагогів. Розглянуто у історичному 
контексті формування та розвиток форм навчальної діяльності. Досліджено форми 
культурологічної підготовки майбутніх педагогів (парну, групову, колективну, індивідуально-
відособлену, аудиторну, позааудиторну, факультативну та ін.). Встановлено, що формування 
культурної особистості майбутнього педагога відбувається у процесі теоретичної і 
практичної підготовки. Визначено умови ефективного здійснення культурологічної підготовки 
майбутнього педагога. Вказано на перспективні напрямки подальших досліджень. 

Ключові слова: форма, культурологічна підготовка, майбутній педагог, форма 
навчальної діяльності суб’єктів учіння, форма організації навчальної роботи. 


