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Зеленюк О., Іванько В., Портна І. (Україна) 

ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ: ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ 

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

Актуальність. Незадовільний стан здоров’я населення України викликає 

обґрунтоване занепокоєння, а ЮНЕСКО оцінює його як катастрофічний та вважає 

нашу державу країною вимираючого етносу [1-5]. 

Щодо здоров’я молоді, зокрема студентської, за різними даними у 70-80% 

фіксуються вади у стані здоров’я, найпоширенішими з яких є захворювання 

кардіореспіраторної системи, патології опорно-рухового апарату та органів зору [1-5]. 

За даними Ольги Богомолець – голови Комітету охорони здоров’я 

Верховної Ради України, майже половина призовників четвертої хвилі мобілізації 

виявилися непридатними до військової служби за станом здоров’я [2]. 

На щорічне збільшення кількості студентської молоді, зарахованої до 

спеціального навчального відділення, вказують викладачі кафедр фізичного 

виховання практично всіх областей (їхня кількість у різних вишах України 

коливається в межах 25-41%%) [2-5]. 

Проблема неналежного рівня здоров’я студентів стає викликом часу як 

загроза існування самої держави. 

Результати дослідження. Сучасне соціально-економічне становище 

України не дозволяє у повному обсязі забезпечити належний рівень розвитку 

фізичної культури і спорту, але стратегічність цієї соціально важливої сфери 

підтверджується, зокрема, прийняттям у 2016 році Національної стратегії з 

оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 

активність – здоровий спосіб життя – здорова нація». У загальних положеннях 

цього документу визнається, що «…недосконалість системи охорони здоров’я, 

низький рівень усвідомлення цінності здоров’я як власного капіталу, перебування 

переважної більшості населення в умовах соціально-економічної нестабільності 

призвели до створення несприятливих для ведення здорового способу життя умов. 

Загальновідомо, що ведення населенням здорового способу життя для збереження 

та зміцнення здоров’я є у п’ять разів ефективнішим, ніж лікувально-діагностичні 

процедури. За інформацією Всесвітньої організації охорони здоров’я, 

співвідношення витрат і прибутків від виконання програм здорового способу 

життя становить 1 до 8» [1]. 

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» як обов’язковий компонент у 

структурі вищої освіти в Україні, упродовж останніх років зазнає суттєвих змін, 

що призвели до фактичного знищення цієї єдиної у вишах науково обґрунтованої 

та організаційно сформованої системи збереження здоров’я і забезпечення 

гармонійного розвитку студентів, здатних плідно працювати у сучасному 

глобалізованому світі. 

Нав’язування українській вищій школі механічного перенесення досвіду 

закордонних університетів провідних економічно розвинених країн без 

врахування фактичних реалій економіки та матеріального рівня забезпечення 

освіти в нашій державі, руйнує систему фізичного виховання студентів, не 

створює мотиваційних потреб до ведення здоров’язбережувальної поведінки 

студентською молоддю тощо [2, 3, 5].  
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У цьому контексті набуває особливої актуальності пошук нових 

організаційно-методичних технологій використання засобів фізичної культури і 

спорту в умовах обмеженої кількості навчальних годин, що передбачені на 

фізичне виховання студентів. 

На нашу думку, саме пошук і впровадження ефективних педагогічних 

технологій залучення студентів до засад здоров’язбережувальної поведінки, 

використання новітніх сучасних видів рухової активності, персоніфікований 

мотиваційний підхід до тілесного самовдосконалення, покращення та зміцнення стану 

їхнього здоров’я є головними складовими осучаснення змісту практичних занять. 

Висновок. Педагогіка партнерства викладача і студента, впровадження 

ефективних інноваційних педагогічних технологій здоров’язбережувальної 

поведінки у фізичне виховання, індивідуалізація навчального процесу є 

основними дієвими засобами покращення стану здоров’я студентської молоді.  
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Змієвська П. В., Арнаутова Л. В. (Україна) 

РОЗВИТОК КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

Актуальність. Комунікація – це складний багатоплановий процес 

встановлення і розвитку контактів між людьми, породжуваний потребами в 

спільній діяльності, який включає до себе обмін інформацією, вироблення єдиної 

стратегії взаємодії, сприйняття і розуміння іншої людини. 

Комунікативна компетентність – здатність встановлювати і підтримувати 

необхідні контакти з іншими людьми. Самореалізація і самоактуалізація 

особистості в соціумі безпосередньо залежить від рівня сформованості її 

комунікативної культури. 

Прийоми спілкування, що застосовуються на практиці, і техніка мають 

вікові особливості. Діти більш імпульсивні і безпосередні у спілкуванні. У дітей 

слабо розвинена зворотній зв'язок, а саме спілкування нерідко має надмірно 

емоційний характер. 

Комунікативні вміння учнів формуються тільки в процесі безпосереднього 

спілкування з учителем, однолітками та іншими людьми. Виходячи з концепції Л. 

http://www.president.gov.ua/documents/422016-19772

