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Анотація  
У статті аналізуються основні фактори ризику та причини порушення здоров‟я серед 

студентів, які навчаються у закладах вищої освіти; розглядаються основні компоненти 
здоров‟язбережувальних технологій та головні напрямки роботи ЗВО щодо збереження 
здоров‟я студентської молоді.  
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Abstract  

The article analyzes the main risk factors and causes of health disorders among students 
studying in higher education institutions; consider the main components of health-saving 
technologies and the main directions of the work of the in preserving the health of student youth. 

Keywords  
Нealth, health-saving technologies, health-forming technologies, risk factors. 

 

Глобальна стратегія ВООЗ «Здоров‟я для всіх у ХХІ столітті», 
Загальнодержавна програма «Здоров‟я – 2020: український вимір» як 
пріоритетні завдання визначають потребу в захисті найбільш уразливих 
груп населення, передусім дітей різного віку, підлітків та молоді, 
широкому запровадженні нових сучасних профілактичних технологій, що 
забезпечують досягнення такого рівня здоров‟я, який дозволяє їм мати 
продуктивний у соціально-економічному відношенні здоровий спосіб 
життя [1, с. 52]. Тому в структурі найбільш суттєвих напрямків 
удосконалення медичного та гігієнічного забезпечення сучасної вищої 
освіти визначальне місце належить діяльності, в центрі якої знаходяться 
проблеми щодо збереження та зміцнення здоров‟я прийдешнього  

покоління, підвищення ефективності та якості організації навчально-
виховного процесу і вільного часу, пошуку нових форм, методів і засобів 
впливу на процеси формування особистості, покращення характеристик 
стану здоров‟я та адаптаційних можливостей організму [1, с. 54]. 

 

Студентський період життя є часом активного розвитку людини і, 
що не менш важливо, інтенсивним періодом її морфофункціонального, 
психофізіологічного, психологічного та соціального становлення, часом, 
протягом якого формується певний рівень соматичного і психічного 
здоров‟я [6, с. 66].  

Кількість факторів, що негативно впливають на здоров‟я студентів, 
значна: матеріальні умови життя, незадовільна екологія, але найбільший 
внесок у погіршенні здоров‟я студентів вносять хронічні психоемоційні 
стреси. Причини, що їх викликають, різноманітні, серед них: низька 
навчальна мотивація, невміння керувати вільним часом, навчальна 

 

186 



та/або особистісна неуспішність, інформаційне перевантаження, 
депривація природної потреби у фізичному русі, радості, любові та 
повазі; негативний вплив віртуальних контактів у соціальних мережах. 
Усі ці причини можуть мати спільне походження, пов‟язане з характером 
управління навчально-професійною діяльністю студентів, недосконалого 
інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу. Хронічні 
навчальні стреси у процесі первинної професіоналізації студентів, у свою 
чергу, ведуть до розвитку хронічних захворювань, зниження імунітету, 
невротизації, порушення сну тощо [6, с. 70].  

Науковці доводять, що провідною причиною погіршення здоров‟я 
студентів є хронічні психоемоційні перевантаження, стреси при 
блокуванні природних механізмів саморегуляції (самокомпенсації 
стресів): рухової активності, емоційного самовираження, адекватної 
самооцінки, свободи вибору режиму діяльності (інтенсивності, темпу,  

послідовності), відсутності чітких перспектив подальшого 
працевлаштування та кар‟єрного зростання.  

В останні два десятиріччя, як відгук на проблеми здоров‟я 
населення, система освіти висунула тезис про «здоров‟яформуючуючу 
освіту» і «здоров‟язберігаюче освітнє середовище» і відповідні 
педагогічні технології [5, с. 24-28].  

Розробляється, удосконалюється і уточнюються концепції 
«здоров‟яформуючуючої і здоров‟язберігаючої освіти», як одного із 
провідних напрямків «безперервної освіти» населення – молодих людей  
і людей старшого віку. Суть цього напрямку полягає у тому, щоб процес 
освітньої діяльності людей не тільки був сприятливим для формування і 
зміцнення їх здоров‟я, не тільки не ніс факторів ризику будь-яких 
захворювань, але був би орієнтованим на усвідомлення людьми 
цінностей здоров‟я, здорового способу життя, на привиття відповідних 
навичок, стійких повсякденних звичок. Основне його завдання – розвиток 
у населення і педагогів компетентності в галузі формування, зміцнення і 
збереження індивідуального і суспільного здоров‟я в найширшому його 
розумінні. Для цього розробляються відповідні педагогічні і освітні 
технології як медико-психолого-педагогічна система, що входить в зміст, 
методи навчання і виховання, які здійснюються в освітніх закладах  
[3, с. 105].  

«Здоров‟яформуючі освітні технології» – за визначенням Н. К. 
Смирнова, це всі ті психолого-педагогічні технології, програми, методи, 
які направлені на виховання у студентів культури здоров‟я, особистих 
якостей, що сприяють його збереженню і зміцненню, формуванню уяви 
про здоров‟я як цінності, мотивацією на ведення здорового способу 
життя. Здоров‟язберігаючі технології реалізуються на основі особисто-
орієнтованого підходу. Вони реалізуються на основі  

особистісно-розвиваючих ситуацій і відносяться до тих життєво-
важливих факторів, завдяки яким студенти навчаються жити разом і 
ефективно взаємодіяти. Припускають активну участь самого 
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студента в засвоєнні культури людських відношень, у формуванні 
досвіду здоров‟язбереження, який засвоюються через поступове 
розширення сфери спілкування і діяльності, розвитку його саморегуляції 
(від зовнішнього контролю до внутрішнього самоконтролю), становлення 
самосвідомості і активної життєвої позиції на основі виховання і 
самовиховання, формування відповідальності за своє здоров‟я, життя і 
здоров‟я інших [2, с. 18-21].  

Основними компонентами здоров‟язберігаючих технологій є: 
аксіологічний, гносеологічний, здоров‟язберігаючий, емоційно-вольовий, 
екологічний, фізкультурно-оздоровчий.  

Суть аксіологічного компоненту полягає в усвідомленні здоров‟я як 
найвищої цінності, переконанні в необхідності вести здоровий спосіб 
життя, який дозволяє повністю реалізувати поставлену мету, 
використати свої розумові і фізичні можливості. Реалізація аксіологічного 
компоненту здійснюється на основі формування світогляду, внутрішніх 
переконань людини, що визначають рефлексію і засвоєння визначеної 
системи духовних, медичних, соціальних і філософських знань, які 
відповідають фізіологічним і нейропсихологічним особливостям віку [2, с. 
18-21].  

Гносеологічний компонент пов‟язаний з надбанням необхідних для 
процесу здоров‟язбереження знань і умінь, пізнанням себе, своїх 
потенційних здібностей і можливостей, інтересом до питань власного 
здоров‟я, до вивчення літератури з цього питання, різних методик з 
оздоровлення і зміцнення здоров‟я. Це проходить завдяки процесу 
формування знань про закономірності становлення, збереження і 
розвитку здоров‟я людини, оволодінню навичками зберігати і 
удосконалювати особисте здоров‟я оцінці його формуючих факторів, 
засвоюванню знань про здоровий спосіб життя і уміння його побудови. 
Все це спонукає людину турбуватися про своє здоров‟я, вести здоровий 
спосіб життя, завчасно передбачати і запобігати можливі негативні 
наслідки для власного організму і способу життя [2, с. 18-21].  

Здоров‟язберігаючий компонент включає системи цінностей і 
настанов, які формують систему гігієнічних навиків, необхідних для 
нормального функціонування організму, а також систему вправ, яка 
направлена на удосконалення навичок з догляду за самим собою, 
місцем проживання, оточуючим середовищем. Особлива роль при цьому 
відводиться дотриманню режиму дня, режиму харчування, чергуванню 
праці; і відпочинку, що сприяє попередженню шкідливих звичок, 
функціональних порушень організму. Цей напрям включає психогігієну і  

психопрофілактику навчально-виховного процесу, використання 
оздоровчих факторів навколишнього середовища.  

Емоційно-вольовий компонент включає в себе прояви 
психологічних, емоційнних і вольових механізмів. Необхідною умовою 
збереження здоров‟я є позитивні емоції, переживання, завдяки яким у 
людини закріплюється бажання вести здоровий спосіб життя. 
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Воля – психічний процес свідомого керування діяльністю, що проявляється 

в подоланні труднощів і перешкод на шляху до поставленої мети. 

Особистість за допомогою волі може здійснювати регуляцію і 

саморегуляцію свого здоров‟я. Воля є надзвичайно важливим 

компонентом, особливо на початку оздоровчої діяльності, коли здоровий 

спосіб життя ще не став внутрішньою потребою особистості [2, с. 18–21].  

Екологічний компонент враховує те, що людина, як біологічний вид 
існує у природному середовищі, котре забезпечує людську особистість 
певними біологічними, економічними і виробничими ресурсами. Крім 
того, воно забезпечує її фізичне здоров‟я і духовний розвиток. 
Усвідомлення буття людською особистістю в єдності з біосферою 
розкриває залежність фізичного і психічного здоров‟я від екологічних 
умов.  

Фізкультурно-оздоровчий компонент передбачає оволодіння 
способами діяльності, які направлені на підвищення рухової активності, 
попередження гіподинамії. Цей компонент виховання забезпечує 
загартування організму, високі адаптивні можливості [2, с. 18-21].  

Отже, виходячи з вищесказаного, метою нашої роботи було 
розроблення методології використання, визначення реабілітаційного  

потенціалу та встановлення перспектив застосування 
здоров‟яформуючих та здоров‟язберігаючих технологій у структурі 
засобів сучасної профілактичної медицини та превентивної реабілітації. 
Наукові дослідження проводилися на базі факультету дошкільної та 
спеціальної освіти Уманського державного педагогічного університету 
імені Павла Тичини, під час яких визначились особливості організації 
навчальної і позанавчальної діяльності, адаптаційних можливостей та 
стану здоров‟я 20 студентів у віці 18-19 років у природних умовах 
навчання [2, с. 18–21].  

Для оцінки та аналізу ступеня ефективності запропонованої нами 
діагностико-профілактичної програми використовувався цілий ряд 
індикаторних показників, які визначали особливості перебігу 
психофізіологічної, психічної і соціально-психологічної адаптації. Тому 
для оцінки особливостей формування психофізіологічної адаптації 
студентів на підставі використання методики варіаційної пульсометрії за 
Р. М. Баєвським визначались характеристики функціонального стану 
вегетативної та серцево-судинної систем; за таблицями Шульте 
вивчались особливості уваги і розумової працездатності. Як індикаторні 
показники стану психічної адаптації визначались результати виконання 
досліджуваними особами цілого ряду тестових методик і особистісних 
опитувальників, таких як опитувальник Айзенка і Русалова (визначення 
особливостей темпераменту), Спілбергера і Філіпса (оцінка ситуативної, 
особистісної і навчальної тривожності), опитувальник питувальник 
Шмішека (визначення рівня вираження акцентуаційний характер) та інші 
[5, с. 24–28].  

Здійснюючи викладання основних результатів проведеного 
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дослідження, слід, насамперед, зазначити наступне. Процеси 
реформування освіти, які відбуваються в Україні в умовах глибинних 
соціально-економічних змін, дійсно зумовлюють реалізацію як цілком 
новітніх підходів до організації процесу здобуття студентами 
теоретичних знань і практичних умінь оптимізації змісту та характеру 
основних форм навчальної аудиторії і позааудиторної діяльності, так і 
цілком новітніх здоров‟язберігаючих та здоров‟яформуючих технологій, 
методів та засобів покращення соматичного і психічного здоров‟я, 
удосконалення перебігу адаптаційних перетворень тощо.  

Отже, у структурі найважливіших проблем сучасної профілактичної 
медицини, які потребують всебічного розв‟язання, пріоритетне місце 
мають займати проблеми збереження адаптаційного потенціалу 
організму та належного рівня здоров‟я студентів, підвищення рівня 
соціальної і професійної дієздатності молоді. Натомість не можна 
залишити поза увагою і потребу в реалізації основних засад 
превентивної реабілітації, шо становить комплекс заходів, спрямований 
на відновлення адаптаційних ресурсів та соматично- і психічнозначущих 
резервів здорового або практично здорового організму до досягнення 
певного адаптаційно-необхідного рівня здоров‟я.  

Прикладна реалізація зазначених положень надала можливість 
розробити діагностично-профілактичну програму здоров‟яформуючої та 
здоров‟язберігаючої корекції порушень психофізіологічної і психічної 
адаптації та зрушень у стані здоров‟я студентів, головними 
компонентами якої є: здійснення оцінки рівня розвитку окремих 
особливостей особистості у кожного конкретного студента, урахування 
провідних тенденцій їхнього формування в конкретних умовах організації 
навчального процесу та визначення наявності відхилень донозологічного 
змісту (етап гігієнічної психодіагностики), проведення корекції основних 
режимних елементів повсякденної добової діяльності студентів (етап  

раціональної організації добової діяльності), використання 
психофізіологічного компонента запропонованої програми (етап 
психофізіологічного впливу).  

Основними рівнями практичної реалізації розробленої програми 
слід визнати: здоров‟яформуючий рівень, що зумовлював пріоритетний 
розвиток здоров‟яформуючих функцій, особистісний рівень, який сприяв 
адекватному формуванню особливостей особистості, соціально-
психологічний рівень, що суттєво покращував рівень психофізіологічної 
та психічної адаптації студентів, а також навчально-значущий рівень, 
котрий забезпечував підвищення рівня навчальної успішності студентів.  

Отримані результати відзначали той факт, що використання засобів 

здоров‟яформуючого та здоров‟язберігаючого впливу на організм 

і корекція  донозологічних  відхилень  у  стані  здоров‟я  в  контексті  
запровадження розробленої діагностично-оздоровчої програми 
справляло суттєвий позитивний вплив на процеси формування цілого 
ряду характеристик адаптації, зокрема, показники рухомості нервових 
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процесів – 25,8%; показники зрівноваженості нервових процесів – на 
35,4%; значення інтегрального показника координації рухів 
покращувались на 21,8%.  

Використання розробленої програми зумовлювало появу 
позитивних зрушень з боку таких корелят психічної адаптації, як провідні 
характеристики властивостей темпераменту і тривожності, що 
підтверджувало зменшення за умов їх запровадження рівня вираження 
невротизму на 6,18%; зменшення ступеня вираження таких компонентів 
навчальної тривожності, як рівень переживання соціального стресу, 
страху ситуації перевірки знань, фізіологічної опірності стресу та 
проблем у відносинах з викладачами; позитивно впливає на особливості 
формування передумов до розвитку акцентуацій характеру за 
тривожним, емотивним, збудливим і дистимним типами.  

Отже, в ході проведених досліджень визначене місце та 
розроблена методологія використання заходів здоров‟яформуючої та 
здоров‟язберігаючої корекції у структурі засобів сучасної профілактичної 
медицини та превентивної реабілітації; виявлено їх оздоровчий і 
корекційний потенціал та перспективи використання; визначені провідні 
етапи їх запровадження.  

Основні напрямки роботи закладів вищої освіти щодо збереження 
здоров‟я студентської молоді.  

Першим напрямком здоров‟язберігаючої роботи ЗВО повинні стати 
гігієнічні заходи з оптимізації режиму робочого дня студентів, їхнього 
харчування, якості навчальних аудиторій та інтер‟єрів, колористики 
приміщень, забезпечення оптимальної рухової активності (наявність 
спортивних секцій, клубів, відповідних спортивних баз). Але результати 
гігієнічної роботи стануть значно вагомішими, якщо у ЗВО паралельно 
будуть вирішуватися питання забезпечення психологічної безпеки та 
комфортності освітнього середовища студента. Важливо, щоб кожна  

реалізована педагогічна технологія, методика гарантовано 
забезпечувала інформаційно-психологічну безпеку та розвиток 
особистості майбутнього фахівця. Тому другим напрямком роботи є 
забезпечення інформаційно-психологічної безпеки навчального процесу, 
що забезпечується: характером відносин суб‟єктів освітнього процесу, 
його відповідністю нормативним вимогам певного напряму підготовки та 
спеціальності; оволодінням студентами варіативними способами 
організації розумової праці, саморефлексією, тайм-менеджментом; 
побудовою індивідуальної освітньої траєкторії [6, с. 33]. Третім 
напрямком здоров‟язбереження є пошук та апробація нових педагогічних 
прийомів викладання, адекватних психологічним особливостям  

студентського віку, індивідуально-типологічним когнітивним 
особливостям студентів. Слід зауважити, що прямий переніс знань 
вікової психології, кібернетики, екології, соціології в педагогіку може бути 
неефективним, лише породжуючи еклектичність нового рівня  

педагогічного знання. Четвертим напрямком розвитку 
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здоров‟язберігаючої педагогіки у ЗВО має стати вирішення завдання 
збереження здоров‟я студентів через навчання здоровому образу життя, 
культурі здоров‟я. Незважаючи на велику кількість наукових публікацій з 
цієї проблеми, процес формування цінності здоров‟я та мотивації 
здорового способу життя залишається недостатньо вивченим. У цьому 
зв‟язку, безумовно, цінними є розробки еколого-педагогічних тренінгів, 
тренінгів психологічної безпеки, навчальних програм з психологічної 
екології особистості. На жаль, у цьому напрямку ще мало дослідженими 
залишаються питання ергономіки розумової праці, тайм-менеджменту 
(оптимізації розходів часу), культури навчання студента як суб‟єкта 
навчального процесу [6, с. 35].  

П‟ятим напрямком здоров‟язбереження у ЗВО повинен стати пошук 
педагогічних засобів формування культури навчально-професійної 
діяльності студента, його якості, ергономічності, раціональності, що 
повністю виключає можливість інформаційних перевантажень, низької 
навчальної мотивації. У випадку дотримання усіх напрямків діяльності у 
ЗВО здоров‟я особистості доцільно характеризувати як педагогічну 
категорію, головний освітній продукт. Швидких результатів покращення 
здоров‟я студентів через реалізацію зазначених напрямків діяльності 
очікувати не слід, тому що оптимізація емоційної, когнітивної сфери 
особистості впливає на стан нервової, імунної та ендокринної системи 
опосередковано, а часовий фактор отримання здоров‟язберігаючого 
ефекту визначається об‟єктивними характеристиками протікання 
фізіологічних процесів Педагогічним результатом здоров‟язбереження у 
ЗВО ми вважаємо позитивну динаміку особистісних ресурсів студентів: 
нервово-психічної саморегуляції, свідомого проектування власної 
навчально-професійної діяльності на основі цінності здоров‟я; 
профілактику розвитку психогенних захворювань [6, с. 37].  

Недостатнє впровадження сучасних здоров‟яформуючих і 
здоров‟язберігаючих освітніх технологій позначається в подальшому 
факторами ризику розповсюдження неінфекційних захворювань. Без 
протидії багатьом чинникам ризику їх негативний вплив на здоров‟я в 
майбутньому проявляється ще сильніше. Зміна відношення до свого 
здоров‟я кожного члена нашого суспільства на рівні національної 
ментальності дозволить досягти вагомих результатів у зниженні 
захворюваності. 
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Анотація  
У статті розглядається проблема використання мультимедійних технологій в 

навчальному процесі. Досліджується вплив мультимедіа на ефективність навчального 
процесу, вивчається застосування мультимедійних презентацій як продуктивного освітнього 
заходу. 

Ключові слова  
Мультимедійні технології, мультимедіа, комп‟ютеризація, вища школа, навчальний 

процес. 
Abstract  

The article deals with the possibilities of applying multimedia technologies in the 
educational process. It considers the impact of multimedia on the effectiveness of the educational 
process. The use of presentations as a productive educational technique is also analyzed. 

Keywords  
Multimedia technologies, multimedia, computerization, higher school. 

 

На сучасному етапі розвитку інформаційного суспільства, 
необхідним є мультимедійні технології. Посилена увага науковців до 
мультимедійних технологій є наслідком того, що у ХХІ столітті 
інформація стала важливим стратегічним ресурсом. Україна, 
інтегруючись у світовий інформаційний простір, прагне підвищувати 
рівень інформаційної культури своїх громадян. Зростає важливість 
професійної підготовки та професійної компетентності педагога, що є не 
тільки гарантією успішного формування інформаційної культури 
молодого покоління, а й запорукою впровадження нових мультимедійних 
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