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Анотація. У статті розглянуто проблему стану здоров’я студентів першого та другого курсів Тер-
нопільського національного економічного університету. В експерименті взяли участь 235 студентів віком 
17–18 років. Визначено рівень здоров’я студентів за методикою експрес-оцінювання Г.Л Апанасенко. До-
ведено, що зміст фізичного виховання повинен бути зорієнтований на озброєння студентів-економістів 
знаннями, уміннями та навичками щодо виховання культури здоров’я. 
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Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства одним із найактуаль-
ніших завдань постає вирішення проблеми збереження фізичного здоров’я нації, яке помітно 
погіршилось за останні роки. Помітним є зниження позитивного ставлення населення, і пере-
дусім, студентства, до фізичної культури та спорту. Замість рухової активності дедалі більш 
популярними стають комп’ютерні ігри, перегляд телепередач, відбувається інтенсифікація 
навчального процесу, водночас знижуються можливості молоді щодо систематичних занять 
фізичними вправами через широко доступні раніше спортивні секції, гуртки, клуби вихідного 
дня, туризм [5]. 

Фізична культура є важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності мо-
лоді, задоволення їх моральних, естетичних і творчих запитів, життєво важливої потреби вза-
ємного спілкування між народами. Основними завданнями фізичної культури є постійне під-
вищення рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку студентства. У навчально-виховній 
сфері фізкультурно-оздоровча робота здійснюється в поєднанні з фізичним вихованням сту-
дентської молоді, з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного та психічного розвитку. Фі-
зичне виховання є головним напрямом упровадження фізичної культури, покликане забезпе-
чувати розвиток цієї культури, що становить органічну частину загального виховання, яке 
своєю чергою сприяє розвиткові фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та про-
фесійно-прикладних навичок молодих людей [4]. 

Головним завданням викладача фізичної культури є не тільки якісне викладання й пере-
дача студентам необхідних знань, умінь і навичок свого предмета, а й сприяння культу здо-
ров’я, активне пропагування здорового способу життя серед студентства, формування фізич-
но та духовно здорових громадян держави. 

Відомо, що підвищення рівня здоров’я пов’язано насамперед не тільки з розвитком ме-
дицини, але й зі свідомою розумовою роботою самої молодої людини щодо відновлення й 
розвитку життєвих ресурсів. Для цього необхідна переорієнтація особистості з лікування хво-
роб на виховання культури здоров’я. Однак питання підвищення ефективності як здорового 
способу життя, так і виховання культури здоров’я студентства недостатньо вивчені в теоре-
тичному і практичному аспектах [2]. 

Аналіз наукових робіт, останніх досліджень і публікацій з цієї проблеми дозволяє 
встановити, що виховання культури здоров’я студентів є підґрунтям оптимального особистіс-
но орієнтованого формування творчого, конкурентоспроможного, гуманістично спрямовано-
го, досконалого професіонала, який займає активну громадську позицію.  

Мета дослідження – визначити рівень соматичного здоров’я студентів першого та дру-
гого років навчання Тернопільського національного економічного університету й обґрунтува-
ти необхідність виховання культури здоров’я в майбутніх економістів. 

Методи та організація дослідження. В експерименті взяли участь 235 студентів віком 
17–18 років. Рівень фізичного здоров’я молоді розраховувався за експрес-оцінювання Г.Л. Апа-
насенко. Ця методика містить визначення таких показників: частоти серцевих скорочень, жит
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тєвої ємності легенів, артеріального тиску, маси тіла, довжини тіла, динамометрії кисті, а та-
кож життєвий індекс, силовий індекс, індекс Робінсона, індекс Руф’є.  

Виклад основного матеріалу дослідження. За результатами дослідження високий рі-
вень здоров’я мають лише 4,8 % студентів, рівень вищий за середній – 13,4 %, середній – 44,7 
%, рівень нижчий за середній – 31,2 %, низький – 5,9 %. Аналізів матеріалів виконаного до-
слідження підтверджує загальну тенденцію зниження рівня здоров’я студентів. Відзначено, 
що рівень соматичного здоров’я молоді, яка систематично займається фізичною культурою та 
спортом у 1,5 – 2 рази вищий. 

Аналізуючи наукову літературу, установлено, що при розгляді здоров’я сьогодні фахів-
ці оцінюють роль біологічного компонента, екологічного фактора, умов навчання, дозвілля 
молоді. Проте системі його власної активної діяльності, спрямованої на постійне зміцнення 
життєвих сил організму приділяється менше уваги [4, 5]. 

Системі вироблення практичних навичок конструювання молоддю такого психічного й 
фізичного здоров’я, яке дозволяє успішно впоратися з постійно збільшуваними навантажен-
нями сучасного життя на організм студента, потрібно приділяти більше уваги. Таким чином, 
актуальним є завдання формування у всього студентства культури здоров’я, яка знижує не 
тільки ймовірність появи хвороб, але й дозволяє постійно зміцнювати життєві сили молоді на 
основі використання традиційних і нетрадиційних методів збереження і зміцнення здоров’я. 
Студент повинен не тільки знати про хвороби й причини їх появи, він повинен із раннього 
дитинства здобувати практичні навички саморегуляції свого організму [3]. 

У ХХІ ст. культура здоров’я займає вагоме місце в житті людини, ставши найбільш 
ефективним засобом у боротьбі з небезпечним поширенням шкідливих тенденцій серед мо-
лоді. За останні роки обґрунтовано необхідність і доцільність культурологічної переорієнтації 
фізичного виховання на формування особистої фізичної культури. Такий підхід передбачає 
виховання широкого комплексу взаємозалежних якостей і здатностей особистості, які зумов-
люють оздоровчу діяльність, забезпечують готовність до її виконання [5]. 

Виховання культури здоров’я студентів у вищій школі в основному відбувається на за-
няттях з фізичної культури. Навчальний матеріал програми складається з теоретичного, прак-
тичного й методичного розділів. Теоретичний розділ програми передбачає формування в мо-
лоді знань з основ теорії і методики фізичного виховання. Теоретичні знання передаються у 
формі лекцій, систематичних бесід, а також шляхом самостійного вивчення студентами навча-
льної і спеціальної літератури. Лекційний курс складається з чотирьох занять. Основним зав-
данням теоретичного розділу є поглиблене засвоєння знань здорового способу життя й оволо-
діння студентами інформацією про вплив фізичних навантажень на організм людини [2]. 

Під час організації і проведення практичних занять у студентів виховувалися навчки 
впевненості у своїх силах, формувалися комунікативні якості, які створювали позитивну ос-
нову для здорових і правильних стосунків з однокурсниками та викладачами. Студентам 
роз’яснювали вплив занять із фізичної культури на емоційну складову. Показували, що пози-
тивні емоції сприяють до підвищення життєвого тонусу і психологічної стійкості, а також за-
хищають молодий організм від хвороб [4]. 

У практичні заняття потрібно вводити матеріал із професійно-прикладної фізичної під-
готовки. Необхідність підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки 
студентів економічних спеціальностей зумовлюється високою технологічністю та інтенсивні-
стю сучасного виробництва. Від рівня фізичної працездатності працівника, розвитку його 
професійно важливих якостей залежить фахова дієздатність людини. Актуальним є поліпшен-
ня рівня психофізичної підготовки майбутніх спеціалістів тому, що зберігається проблема 
ймовірних негативних впливів визначених видів професійної праці на фізичний стан, тих хто 
працює. Програми фізичного виховання для студентів вищої школи визначаються соціальни-
ми замовленнями сучасного суспільства на всебічно розвинуту гармонійну особистість фахів-
ця, який має високий рівень здоров'я, необхідну фізкультурну освіту та фізичну підготовле-
ність, спроможного до фізичного вдосконалення, щоб відповідати вимогам освітньо-квалі-
фікаційної характеристики. Це ставить перед науковцями нові завдання щодо наукового об-
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ґрунтування і впровадження специфічної для кожної спеціальності, яка забезпечуватиме на-
буття студентом фонду рухових умінь і навичок, що визначають психофізичну готовність ви-
пускників вищого навчального закладу до життєдіяльності й обраної професії. Реалізація 
професійно-прикладної фізичної підготовки в системі фізичного виховання студентів пов'яза-
на з низкою проблем, основна з яких – суттєві відмінності в умовах і характері праці людей 
різних спеціальностей, а звідси й необхідність різного змісту цього розділу програми з фізич-
ного виховання для студентів. Такий підхід дозволяє більш повно враховувати особливості 
умов і характеру праці майбутньої професійної діяльності [2].  

Особлива роль у формуванні культури здоров’я студентів належить викладачеві. Він 
має широкі можливості й умови для виховного впливу на молодь. До них ставляться вимоги і 
розмаїтість форм організаційно-оздоровчої діяльності, висока емоційність і цікавить занять, 
природна потреба дитини в рухах, зовнішній вигляд викладача, його майстерність у виконан-
ні рухів, високі вольові якості щодо дотримання здорового способу життя. Тому культура 
здоров’я педагога – це цілісна, особистісна й професійна освіта, важливий педагогічний ас-
пект, де викладач є носієм базових знань про здоров’я, здоровий спосіб життя, формування у 
студентів потреб в оздоровленні, а також є суб’єктом освітньо-виховного процесу, що здійс-
нює власну здоров’язбережнуу дільність [1]. 

Сучасна вища школа потребує викладача із творчим науково-педагогічним мисленням, 
з високою професійною мобільністю, здатного працювати не лише на заняттях із фізичної ку-
льтури, а й поза межами вишу – під час проведення фізкультурно-масової, оздоровчої, спор-
тивної роботи, готового до самостійного інноваційного пошуку. 

Висновок. Недостатній рівень здоров’я сучасних студентів обертається негативними на-
слідками загальнонаціонального значення. Велика роль ефективного оздоровлення та форму-
вання особистої культури здоров’я студентства належать викладачеві фізичної культури – до-
слідника, еталона здорового способу життя, ідеолога становлення культури здоров’я молоді. 

Головним завданням вищої школи повинно стати формування знань, цінностей, практи-
чних умінь, що забезпечують ефективне управління життєвими силами організму при макси-
мальній реалізації соматичних і фізіологічних можливостей. У зв’язку із цим, одним із пріо-
ритетних завдань сучасного етапу модернізації освіти повинно стати формування й розвиток 
культури здоров’я сучасних студентів. 

Перспективи подальших досліджень пов’язані з пошуком оптимальних шляхів вирі-
шення проблем виховання культури здоров’я студентської молоді та можливостей її збере-
ження в дорослому віці.  
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НЕОБХОДИМОСТЬ ВОСПИТАНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ СТУДЕНТОВ  
ПЕРВОГО И ВТОРОГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

 

Роман ГАХ 
 

Тернопольский национальный экономический университет 
 

Аннотация. В статье рассматривается проблема состояния здоровья студентов первого и второго курсов 
Тернопольского национального экономического университета. В эксперименте приняли участие 235 студентов в 
возрасте 17–18 лет. Определен уровень здоровья студентов по методике экспресс-оценки Г.Л. Апанасенко. В ра-
боте установлено, что высокий уровень здоровья имеют лишь 4,8 % студентов, уровень выше среднего – 13,4 %, 
средний – 44,7 %, уровень ниже среднего – 31,2 % , низкий – 5,9 %. Доказано, что содержание физического вос-
питания должен быть ориентировано на вооружение студентов-экономистов знаниями, умениями и навыками по 
воспитанию культуры здоровья.  

 

Ключевые слова: физическое воспитание, культура здоровья, студент. 
 
 
 

NURTURING OF CULTURE OF HEALTH OF STUDENTS-EKONOMISTS,  
STUDENTS OF FIRST AND SECOND YEAR OF STUDY 

 

Roman GAKH 
 

Ternopil National Economic University 
 

Abstract. This paper addresses the problem of health of students of the first and second courses of Ternopil Na-
tional Economic University. The experiment was attended by 235 students aged 17-18 years. The level of health of stu-
dents by the method of rapid assessment. G. L. Apanasenko haz been estimated. It was been grounded that the content of 
physical education should be focused on giving students in economists knowledge and skills regarding nurturing culture of 
health. 

 

Key words: physical education, culture of health, student. 


