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Обґрунтування необхідності виконання 

 

1. Мета і основні завдання теми: обгрунтування і розробка шляхів 

формування культури здоров’я студентської молоді. 

Завдання дослідження: 

1. Дослідити стан розробленості досліджуваної проблеми та 

визначити проблемне поле у галузі формування культури здоров’я 

особистості. 

2. Розкрити зміст та структуру культури здоров’я студента та 

доповнити наявний матеріал. 

3. Визначити критерії і рівні сформованості культури здоров’я 

студентів університету. 

4. Здійснити моніторинг стану сформованості культури здоров’я 

студентів університу. 

5. Обгрунтувати шляхи формування культури здоров’я студентів 

університу. 

6.  Оцінити ефективність запропонованих шляхів формування 

культури здоров’я студентів університу. 

 

2. Стан  проблеми: 

Прагнення України бути державою високорозвиненою, правовою, 

демократичною, авторитетною у світовій спілці спонукає до необхідності 

вирішувати не тільки економічні проблеми, але й турбуватися про своїх 

громадян і перш за все про їхнє здоров'я. Як відомо, саме здорова людина 

спроможна найбільш ефективно створювати значущі духовні і матеріальні 

цінності, генерувати нові ідеї і творчо їх розв’язувати. Здоров’я є однією з 

фундаментальних загальнолюдських цінностей. 

Суть державної політики України щодо виховання здорової молоді 

зафіксована в Конституції, “Основах законодавства України про охорону 

здоров’я”, положеннях національної стратегії розвитку освіти в Україні на 

2012-2021 рр, Державній цільовій соціальній програмі  “Молодь України на 

2021-2025 рр.”, декларації “Про загальні засади державної молодіжної 

політики в Україні” та ряді інших нормативних документів, пов’язаних з 

забезпеченнням діяльності з формування здорового способу життя в Україні. 



Успішна реалізація цих документів залежить не тільки від фінансових, 

матеріальних умов, але й від сформованості культури здоров’я кожної 

людини, її готовності до самооздоровлення. 

 Тому одним із пріоритетних напрямків реформування освіти є 

забезпечення у кожному навчально-виховному закладі відповідних умов для 

навчання і виховання фізично та психічно здорової особистості і, в першу 

чергу, у вищих навчальних закладах, покликаних формувати культуру 

здоров’я майбутніх спеціалістів. 

Аналіз стану здоров’я випускників шкіл, що вступають до вузів, 

свідчить про те, що мало хто з них починає своє студентське життя абсолютно 

здоровим. За даними Міністерства охорони здоров’я України майже 90% 

дітей, учнівської молоді і студентів мають відхилення у стані здоров’я, більше 

50 % – незадовільний рівень фізичної підготовленості. Більшість з них мають 

хронічні захворювання однієї-чотирьох систем одночасно.  

Низький рівень здоров’я молоді великою мірою також обумовлений 

відсутністю у неї інтересу до своєї особистості взагалі і до культури здоров’я 

зокрема.  

Таке становище вимагає пошуку нових підходів щодо формування 

культури здоров’я майбутніх фахівців. 

Методичну і теоретичну основу дослідження становить проблема 

формування культури здоров’я студентської молоді.  

Необхідно зазначити, що для розв’язання проблеми здоров’я молоді 

склалися необхідні науково-теоретичні передумови. Вони відображені у 

працях філософів та культурологів (В. Климової, В. Скуміна, Л. Сущенко та 

ін.), психологів (В. Ананьєва, А. Маслоу та ін.); медиків (М. Амосова, 

Г. Апанасенка, В. Войтенка та ін.); сучасних педагогів (В. Бабича, О. Дубогай, 

М. Гончаренко, В. Горащука, М. Гриньової, С. Кириленко, Г. Кривошеєвої, 

С. Лебедченко, В. Оржеховської, В. Петленка, Л. Татарнікової та ін.); 

валеологів (І. Брехмана, Е. Булич, О. Вакуленко, Л. Жаліло, Л. Животовської, 

Л. Попової, С. Страшка, А. Царенко, О. Яременко та ін.). 

Втім, як свідчить аналіз наукової літератури, проблема формування 

культури здоров’я молоді і особливо студентів університету не дістала повної 

теоретичної та практичної проробки. Недостатньо досліджено сутність 

культури здоров’я, не розроблено педагогічну технологію  формування 

культури здоров’я саме у студентські роки. 

Таким чином, соціально-педагогічна актуальність досліджуваної 

проблеми, її недостатня науково-методична розробленість та низька 

ефективність вирішення поставлених питань у практиці зумовили вибір теми 

дослідження: “Теоретико-методологічні засади формування культури здоров’я 

студентської молоді.” 

3.Очікувані наукові результати: Розробити, науково обґрунтувати 

шляхи формування культури здоров’я студентів університету. Апробувати та 

експериментально перевірити ефективність шляхів формування культури 

здоров’я студентів університету. 



Зміст етапів виконання теми 

 
№ 

з/п 

Назва етапу Термін 

викона

-ння 

Очікувані результати 

1. Вивчення та узагальнення 

вітчизняного і зарубіжного 

науково-практичного досвіду та 

визначення проблемного поля у 

галузі формування культури 

здоров’я особистості. 

2021 Здійснено порівняльний аліз  

вітчизняного і зарубіжного 

науково-практичного 

досвіду у контексті 

формування культури 

здоров’я особистості. 

Статті, тези, виступи на 

всеукраїнських та 

міжнародних конференціях з 

результатами дослідження. 

2. Визначення змісту та структури 

культури здоров’я студента та 

доповнення наявного матеріалу. 

Розробка критеріїв і рівнів 

сформованості культури 

здоров’я студентів університету 

2022 Уточнено зміст та структуру 

культури здоров’я студента. 

Запропоновано критерії і 

рівні сформованості 

культури здоров’я студентів 

університету. 

Статті, тези, виступи на 

всеукраїнських та 

міжнародних конференціях з 

результатами дослідження. 

3. Здійснення моніторингу стану 

сформованості культури 

здоров’я студентів університу. 

2023 Здійснений моніторинг 

стану сформованості 

культури здоров’я студентів 

різних факультетів. 

Статті, тези, виступи на 

всеукраїнських та 

міжнародних конференціях з 

результатами дослідження. 

4. Розробка та наукове 

обґрунтування змістового 

наповнення процесу 

формування культури здоров’я 

студентів університету. 

2024 Запропоновано педагогічні 

умови формування культури 

здоров’я студентів 

університету. 

Статті, тези, виступи на 

всеукраїнських та 

міжнародних конференціях з 

результатами дослідження. 

5. Експериментальна перевірка 

ефективності шляхів 

формування культури здоров’я  

студентів університету. 

2025 Проведено 

експериментальну перевірку 

розроблених педагогічних 

умов  формування культури 



здоров’я студентів 

Статті, тези, виступи на 

всеукраїнських та 

міжнародних конференціях з 

результатами дослідження. 
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