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Постановка проблеми. Під час навчання у вищому навчальному закладі в 

студентів формується інша активна життєва позиція, ніж у шкільні роки, і вони 

по-іншому оцінюють свої можливості. Їхня свідомість досягає рівня, при якому 

виникає потяг до самоосвіти, самовиховання, самовдосконалення, що в 

кінцевому рахунку призводить до розуміння здоров’я як цінності й виникнення 

почуття відповідальності за його стан [1]. Разом з тим, система стійких 

переконань притаманна не всім студентам, деякі з них не можуть самостійно 

визначитися у виборі своєї позиції щодо здоров’я як життєвої цінності. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням формування 

ціннісного ставлення учнівської та студентської молоді до здоров’я присвячені 

дисертаційні дослідження Т. Белінської, Т. Вершинної, окремі аспекти цієї 

проблеми були предметом наукових досліджень В. Горащука, М. Гриньової, 

В. Бабича, Ю. Драгнєва, Г. Кривошеєвої, С. Лебедченко, Л. Овчиннікової та ін., 

проте основні етапи  формування ціннісного ставлення до свого здоров’я та 

критерії  формування зорового способу життя студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів,  ще не знайшли достатнього теоретичного 

обґрунтування й тому потребують наукового розгляду.  
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Формулювання завдань. На основі аналізу наукової літератури визначити 

основні етапи формування ціннісного ставлення до свого здоров’я  та основні 

критерії формування здорового  способу життя студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів, розкрити завдання  етапів формування ціннісного 

ставлення студентів до свого здоров’я, рівні та показники критеріїв формування 

здорового  способу життя. 

Виклад основного матеріалу. З педагогічної точки зору, ціннісне ставлення 

– це результат організованого й цілеспрямованого педагогічного процесу 

формування мотивації, свідомості, потреби й почуттів до будь-якої цінності, що 

має для учасників освітньо-виховного процесу ціннісне значення й визначає 

стратегію їх поведінки у всіх сферах життєдіяльності [2]. Ціннісне ставлення 

формується як особисто пережите, глибоко емоційне явище й дії особистості на 

його основі практично не мають межі.  

Для формування ціннісного ставлення студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів до свого здоров’я ми виділили два етапи аксіологічної 

спрямованості: мотиваційно-когнітивний; емоційно-діяльнісний. 

Завдання які вирішуються на даних етапах надають можливість забезпечити 

високу ефективність формування ціннісного ставлення студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я. Вони представлені нами у 

таблиці 1.  

Таблиця 1. 

Завдання етапів формування ціннісного ставлення студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я 
 
Етап Завдання етапу 

Мотиваційно- 
когнітивний 

активізація прагнень студентів до засвоєння цінності здоров’я 

й керування ними у своєму подальшому житті; 

підвищення обізнаності студентів про:  

а) сутність здоров’я, цінність здоров’я, ціннісне ставлення до 

здоров’я;  



б) розкриття шляхів реалізації добутого досвіду із ціннісного 

ставлення до здоров’я; 

Емоційно- 
діяльнісний 

створення у студентів стійкого позитивного ставлення до 

здоров’я як цінності та її інтеріоризації; 

пошук та використання методів і засобів, що сприяють 

використанню набутого досвіду з формування ціннісного 

ставлення до здоров’я у подальшому професійному та 

повсякденному житті та його перетворення у стійке 

особистісне утворення. 

 

Спрямованість етапів формування ціннісного ставлення студентів вищих 

педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я обумовлюється тими 

позитивними змінами які відбуваються у студентів на особистісному рівні де 

домінують цінності здоров’я та здоровий спосіб життя [3].  А саме:   

– мотиваційно-когнітивний етап формування ціннісного ставлення 

студентів до свого здоров’я спрямований на: створення підґрунтя для активізації 

прагнень студентів до засвоєння цінностей здоров’я та керування ними у своїй 

подальшій професійній діяльності й у повсякденному житті; отримання ними 

інформації про сутність здоров’я та його цінність, шляхи його зміцнення й 

збереження [4]; 

– емоційно-діяльнісний етап – оцінка набутих знань має сенс тільки тоді, 

коли студенти одержують ці знання. Студенти переосмислюють набуті знання й 

формують власне ставлення до здоров’я, інтеріоризуючи їх; шукають та 

використовують методи і засоби, що сприяють використанню набутого досвіду з 

формування ціннісного ставлення до здоров’я у подальшому професійному та 

повсякденному житті та його перетворення у стійке особистісне утворення [5]. На 

нашу думку, головне завдання викладача на даному етапі полягає саме у 

створенні сприятливого підґрунтя для виховання у студента ціннісного ставлення 

до здоров’я й життя в цілому. Тільки на цьому етапі можна виявити прагнення 



студентів до реалізації (у своєму житті) набутих знань про цінність здоров’я й 

тільки тоді можна вважати, що у них сформоване ціннісне ставлення до свого 

здоров’я.  

З педагогічної точки зору, критерій – це ознака, на основі якої 

здійснюється оцінка, визначення чи класифікація чогось, міра оцінки [1]. 

Показник – дані, які свідчать про розвиток і перебіг чогось [3].  

З огляду на те, що формування здорового способу життя студентів є 

складно структурованим феноменом, що виявляється в сукупності знань, умінь 

та навичок, особистісних цінностей, мотивів, інтересів спрямованих на 

збереження та зміцнення здоров’я, ми визначили такі критерії: мотиваційний, 

когнітивний, поведінково-діяльнісний.  

Усі критерії тісно пов’язані між собою, послаблення чи посилення 

одного з них буде відображатися на іншому, оскільки всі критерії 

розглядаються як єдине ціле. На основі зазначених критеріїв виокремлено 

високий, середній та низький рівень сформованості здорового способу життя 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів. 

Показники на даних рівнях надають можливість визначити ефективність 

формування зорового способу життя у студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів. Вони представлені нами у таблиці 2. 

Таблиця  2. 

Критерії та показники рівнів сформованості здорового способу життя 

Критерії Рівні Показники 

М
от

ив
ац

ій
ни

й 

Високий - прагнення вести здоровий спосіб життя та бути 
здоровим; 
- потреба в поглибленні знань щодо здорового 
способу життя;  
- бажання пропагувати здоровий спосіб життя 
оточуючим. 
 



Середній - неактивне та неініціативне прагнення вести 
здоровий спосіб життя та бути здоровим; 
- недостатньо виражена потреба в поглибленні 
знань щодо  здорового способу життя;  
- бажання пропагувати здоровий спосіб життя 
оточуючим не виявляється в активних діях 
особистості. 
 

Низький - прагнення вести здоровий спосіб життя та бути 
здоровим відсутні; 
- пасивність в питанні поглиблення знань щодо 
здорового способу життя;  
- бажання пропагувати здоровий спосіб життя 
оточуючим відсутнє. 
 

К
ог

ні
ти

вн
ий

 

Високий - сформованість знань, про здоров’я; 
- сформованість знань щодо складових здорового 
способу  
  життя; 
- розуміння цінності здорового способу життя як 
шляху  збереження та відновлення здоров’я. 
 

Середній - знання про здоров’я сформовані не повністю;  
- сформовані знання щодо складових здорового 
способу   
  життя не є повними; 
- розуміння цінності здорового способу життя як 
шляху  збереження та відновлення здоров’я не до 
кінця визначене. 
 

Низький - відсутність знань про здоров’я;  
- відсутність сформованих знань щодо складових 
здорового способу життя; 
- відсутність розуміння цінності здорового 
способу життя як шляху збереження та 
відновлення здоров’я. 
 



П
ов

ед
ін

ко
во

-д
ія

ль
ні

сн
ий

 
Високий - дотриманням оптимального харчового режиму,  

- дотриманням оптимального режиму рухової 
активності;  
- виконання фізичних вправ; 
- запобігання шкідливим звичкам або їх усунення. 
 

Середній - часткове дотриманням харчового режиму,  
- недостатньо виражена готовність дотримуватися 
режиму рухової активності;  
- низька активність у виконанні фізичних вправ; 
- низька готовність уникати чи усувати шкідливі 
звички.  
 

Низький - відсутність харчового режиму;  
- відсутність режиму рухової активності;  
- відсутність готовності виконувати фізичні 
вправи; 
- наявність шкідливих звичок та не готовність їх 
усунення. 

   
 

Спрямованість критеріїв формування зорового способу життя студентів 

вищих педагогічних навчальних закладів обумовлюється тими позитивними 

змінами які відбуваються у студентів на особистісному рівні де домінують 

цінності здоров’я та здоровий спосіб життя [6].   

А саме:   

– мотиваційний критерії формування зорового способу життя студентів 

спрямований на: прагнення вести здоровий спосіб життя та бути здоровим; 

потреба в поглибленні знань щодо здорового способу життя; бажання 

пропагувати здоровий спосіб життя оточуючим[7]; 

– когнітивний критерії спрямований на:  сформованість знань про 

здоров’я, сформованість знань щодо складових здорового способу життя, 

розуміння цінності здорового способу життя як шляху збереження та 

відновлення здоров’я; 



– поведінково-діяльнісний критерії спрямований на: дотриманням 

оптимального харчового режиму,  дотриманням оптимального режиму рухової 

активності, виконання фізичних вправ, запобігання шкідливим звичкам або їх 

усунення. 

Студенти переосмислюють набуті знання й формують власне ставлення до 

здоров’я, інтеріоризуючи їх; шукають та використовують методи і засоби, що 

сприяють використанню набутого досвіду з формування ціннісного ставлення 

до здоров’я у подальшому професійному та повсякденному житті та його 

перетворення у стійке особистісне утворення [8].  

Треба зазначити, що поділ вищеназваного процесу є умовним, тому що всі 

етапи та критерії  взаємопов’язані між собою й забезпечують, тим самим, 

комплексне формування ціннісного ставлення до свого здоров’я  та критеріїв 

формування здорового способу життя у студентів вищих педагогічних 

навчальних закладів. 

Аналіз основних компонентів здорового способу життя дозволяє 

стверджувати, що він має індивідуальний характер і здебільшого залежить від 

ціннісних орієнтацій людини, світогляду, культури, традицій, соціального та 

морального досвіду. Ціннісні орієнтації передбачають вільний вибір суспільних 

цінностей, на які особистість орієнтується та якими керується у своїй 

діяльності. При цьому базові компоненти здорового способу життя, як і 

природні фізичні чинники, не лікують у звичному розумінні, проте 

нормалізують, підтримують біологічні рухові, психоемоційні та інтелектуальні 

процеси, що притаманні цьому об’єкту. 
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Анотація. У цій роботі обґрунтовано поняття ціннісного ставлення 

студентів вищих педагогічних навчальних закладів до свого здоров’я як складне 

особистісне новоутворення, що характеризується сформованістю знань і 

уявлень про здоров’я як цінність, позитивною активністю щодо ведення 

здорового способу життя, усвідомленістю ставлення до здоров’я, 

сформованістю вмінь та навичок зміцнення й збереження здоров’я, що сприяє 

позитивній зміні поведінки на тривалий час.  



Ключові слова: здоровий спосіб життя, збереження здоров’я, рівні та 

показники здоров’я, критерії формування зорового способу життя. 

Abstract. In this article, justified criteria for a healthy lifestyle of students of 

higher educational institutions that harakterizuyutsya formation of knowledge and 

understanding of health as a value, positive activity to maintain a healthy lifestyle , 

the child's skills and abilities to strengthen and maintain health, understanding of the 

values of a healthy lifestyle as method of preservation and restoration of health. 
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