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ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВНЗ 

 
Турбота про здоров’я молодого покоління – є актуальною 

проблемою сучасного українського суспільства, яка включає сукупність 
взаємопов’язаних аспектів, що характеризують різні напрями, а саме: 
організацію професійної діяльності, заняття фізичними вправами, дозвілля, 
харчування, спорт та медичне обслуговування. Однією зі складових цієї 
сукупності є організація фізичного виховання студентської молоді з 
вадами здоров’я [5]. 

В основі навчально-виховного процесу у вищій навчальній школі 
лежить комплексний, системний характер утворення, виховання й 
професійної підготовці спеціалістів. Значну роль у формуванні фізичного 
здоров’я студентської молоді відіграють соціально-гігієнічні умови життя: 
оптимальне фізичне й психоемоційне навантаження, раціональний режим 
харчування, роботи, навчання та відпочинку. Сприятливі побутові умови, 
екологічний і соціальний комфорт, що виключає шкідливі звички та 
колективні форми спілкування істотно підвищують рівень загальної і 
гігієнічної культури студентів [1; 5, с. 144–145]. 

Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у 
формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку 
студентської молоді, адже заняття фізичними вправами зміцнюють 
здоров’я, підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, 
підтримують фізичну і розумову працездатність.  

Враховуючи зниження рівня життя, погіршення екологічних умов, 
скорочення медичних і соціальних державних програм на перший план 
висуваються проблеми фізичного здоров’я сучасної молоді. У загальному 
комплексі умов, які визначають рівень здоров’я сучасного студентства, 
першочергового значення набуває їхній здоровий спосіб життя [2, с. 58; 4].  

Спосіб життя сучасної молоді призводить до погіршення стану 
здоров’я та зниження загальної фізичної активності. Зниження рівня 
здоров’я і фізичної працездатності у студентської молоді є наслідком 
значного психоемоційного навантаження, порушень гігієнічного режиму 
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дня і харчування. Сформувати ставлення до здоров’я як найважливішої 
цінності, дати необхідні для життя кожного індивідуума знання, навчити 
дотримуватися здорового способу життя – основне завдання сучасної 
педагогічної освіти. 

Студентський вік характеризується інтенсивною роботою над 
формуванням своєї особистості, вивченням стилю поведінки, завершується 
фізичне дозрівання організму. Цей період характеризується розвитком 
фізіологічних потенціалів (максимальна реактивність організму, 
оптимальні рівні артеріального тиску та ін.). До 17–18 років процес 
всебічного вдосконалення рухової функції близький до завершення. 

Одночасно спостерігається збільшення максимальних показників 
сили, швидкості рухів та інших показників, що свідчить про розвиток 
рухового апарату. Молоді люди в цей період володіють величезними 
можливостями для навчання, громадської діяльності. Тому фізична 
культура і спорт стає дійсно найважливішим засобом зміцнення здоров’я, 
природною біологічною основою для формування особистості, 
ефективного навчання, успішної суспільної діяльності. 

З літературних джерел відомо, що фізичне виховання у ВНЗ є 
фундаментальною частиною оздоровлення студентів, яке спрямоване на 
вирішення проблеми покращання стану здоров’я студентів [1, с. 152, 270]. 
Вважається, що найперспективнішим, доступним та ефективним 
напрямком досягнення максимально позитивного результату в питанні 
здорового способу життя студентів ВНЗ є всебічне використання засобів 
фізичного виховання як основного фактору ліквідації недоліків у 
фізичному розвитку студентів. Воно є найбільш перспективним, 
доступним та ефективним напрямком для досягнення покращання 
фізичного стану студентства, як провідного компонента здорового способу 
життя. 

Аналізуючи роботи вчених і фахівців [3, с. 152, 270], які 
досліджували аспекти формування здорового способу життя у студентів 
ВНЗ установлено, що фізичне виховання у вищій школі відіграє особливу 
роль для певного контингенту, насамперед для осіб з низьким рівнем 
фізичної підготовленості, і особливо, для студентів, які не вважають 
фізичне виховання важливою дисципліною. Проте, згідно численним 
дослідженням, останнім часом спостерігається стійке погіршення стану 
здоров’я населення та молоді зокрема. Дослідженнями вчених 
встановлено, що у вищих навчальних закладах освіти кількість 
підготовчих та спеціальних медичних груп зростає від 5,36 % на першому 
курсі до 14,46 % на третьому. Відповідно спостерігається зменшення 
кількості студентів основної медичної групи від 84,0% до 70,2 %. 
Зниження рівня здоров’я і фізичної працездатності у студентської молоді є 
наслідком значного психоемоційного навантаження, порушень гігієнічного 
обґрунтування режиму дня та харчування.  

Сьогодні успішне оволодіння вищою освітою можливе лише за 
умови достатньо високого рівня здоров’я, тому врахування особливостей 
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способу життя, зокрема фізичної активності і позитивне ставлення до 
фізкультурно-спортивної діяльності, є важливим елементом організації 
здорового способу життя студентської молоді.  
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КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД В НАВЧАННІ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 

 
Володіння англійською мовою відкриває шлях до культурних 

цінностей інших народів, спонукає до встановлення ділових взаємозв’язків 
між країнами. Велике значення набуває навчання англійській мові 
сьогодні, коли відкриті всі кордони, прокладені шляхи до нових країн. 

Креативні технології навчання стали окремим предметом 
дослідження вчених у 50-х роках ХХ століття на Заході і в останні два 
десятиліття в нашій країні. Над проблемою креативності працюють сучасні 
вітчизняні педагоги, вчені серед яких: О. Коберник, О. Пометун, О. Рудич, 
М. Лєщенко та інші. 

Зміст креативного навчання на уроках англійської мови викликає 
великий інтерес. До змісту креативного навчання іноземної мови належать 
[1–5]:  

1) аспекти мови: фонетика, лексика, граматика, інтонація;  
2) види іншомовної мовленнєвої діяльності: всі види читання, 

говоріння, аудіювання, письма;  
3) комплекс вправ, які об’єднують мовні одиниці і мовленнєві засоби 

спілкування в одне ціле.  
Якщо діяльність викладача у виборі вправ є вдалою, то діяльність 


