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Вступ. Найважливіша цінність людини це − життя. Його якість залежить від різних чинників, у 

тому числі - від здоров‟я. Рівень здоров‟я кожної людини − впливає на рівень добробуту і щастя всієї 

нації, на стабільність держави. У формуванні здоров‟я нації надзвичайно велику роль відіграє стан 

повного фізичного, духовного і соціального благополуччя. 

Методи дослідження: аналіз науково-методичних джерел.  

Результати дослідження. Недбале ставлення до здоров‟я як неодмінної цінності в Україні має 

свої передумови: руйнація національної родинної традиції і батьківського досвіду про те як прищеп-

лювати дітям увагу до власного здоров‟я; недостатність інфраструктури спортивних приміщень для 

сім‟ї і молоді у мікрорайонах; обмеженість спортивного (виховного і пропагандистського) змісту у 

інформаційному просторі; відсутність належних програм, скерованих на тренування здоров‟я родини: 

дітей, їх батьків і матерів та бабусь і дідусів. 

В історії людства винайдено багато способів збереження і захисту різних людських цінностей 

залежно від виду та рівня їх важливості. Особливе місце належить навчальній, освітній і виховній 

традиціям. У навчальних програмах немає розробленого сучасного механізму актуалізації здоров‟я 

студентів, особливо – в частині індивідуальних потреб і особливостей за обраним фахом. Також бра-

кує механізмів, які підтримують мотивацію на належному рівні й усвідомлення, що уміння дбати про 

своє здоров‟я починається зі знань специфіки їх майбутнього фаху й того, яка сторона фізичного 

здоров‟я найбільше потерпає при перебуванні людини у фаховому робочому режимі. Попри те, що 

характер їхньої фахової діяльності студентів різнитиметься, в суспільстві знань переважатиме 

розумова діяльність з урахуванням різних особливостей, всім потрібні бажання й уміння знаходити 

час на тренувальні комплекси з тих фізичних вправ, які допомагають компенсувати одноманітність, 

притаманну конкретній спеціальності. Можливо, саме відсутність цих чинників віддаляє значну 

частину студентів від відвідування занять з фізичного виховання.  

Висновки. У контексті особливостей глобального сьогодення в системі вищої освіти доцільно 

створювати спільні оздоровчі акценти у навчальних програмах і координувати дії освітян так, щоб 

кожен студент уже в процесі навчальної діяльності усвідомив, наскільки йому, як фахівцеві, потрібне 

здоров‟я в умовах новітніх технологіях використання людської праці.   
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