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Сmепанюк С., Глухов i, Koealb В., Гареола М.*
Херсонськчй dвржавнuй унверсчrпеm

Херсонське морехidне учuлuше puбHoi промчоlовосmi*

знАчЁння мотивАцЙ сучАс ноТ л юди н и у Формувдннl основ цорового спосоБу життя

Акmуапьнiсmь dослidження обровлена muм, швudхi пере,??80рення в соц'ально-економiчному рфвumку
суспiльсmва й способi хсummя пюOuнч чuняmь сuльнuй вплuв на особчсmlЬmь i лрчзсоdяmь 0о елuбокuх змiн у iT фiзччному,
псuхiчному й dуовному сmанах,

Меmа рабоmu поляеала у зdiйсненнi аналiц факmорiв вплuву на формування зdоровоео способу жlmmя молоdi.
[fеmоdu dослidrсення , Дналiз mа узаеальнення вimчuзняноао dосеОу фо рмування правuльноi lкummвоi позuф у

сmавленнi 0о власноео зOоров'я, меmаdч соцiолоеiчно-пеdаеuiчноео опuпування консmаmуючоео харакmеру.
Рвульmаmu робоmч показы,l4 що прмеdене dослtDrrення серй курсанm|вХерсонськоао MopexidHoao улlллuща

рuбноi промuсловосmi mа сmуdенmiв Херсонськоао dерхмноео унiверсumеmу факульmеmу фвччноао вlJховання mа
СпОрmу покаало, lцо првiOнuмч моmuвамч обох конmuнеенmiв е змiщюння зOоров'я mа рфвцmок фiзччнuх якосmей, але,
ра3Ом 3 muи, курсанmiв Херсонськоео MopexldHoao учuлuща рuбноi промuслфосmi сmан зdорое'я mурбуе на 20О/о (в
порiвняннi , маmерiальнi блаеа на 50Yо), а сmуdенmiв Херсонськоео dерхавноео уiверсumеmу факульmеmу фiзччноао
вuховання mа спорmу сmан зOороеh mурбуе на 50О/о (в порiвняннi - маmерiыльнiблаеа на 25Yф,

0mже, вuхоdячu lз провеdенuх dошi0хень, Ml! можемо зробumч сuсноsоr(, моmuвафя значною мiрою залехumь
Btd plbHoi направленносmi спефалiзаф власнlм якосmей mа рhноео обсяеу навчыlьнuх duсцuплiн, Бысання змiшtення
ЗdоРоВ'Я перевакае у KulenmuBi сmфенmiв, якi оmрuмалu коirплекс зн ань з валеолоанноi осеimч. Цей показнчк ваеомuй ше
й в аспекmi mоео, шо бысання буmч зdороеuм iншuмч спмамч мOжна р$фнюваmч як бахсання не xBopimu,

IOючоаi слоеа; зdоровt зdороечД спосб жummя, сmфенmu, молоdь, фiхнна кульmура, спорm.

Сmопанюк С., Глуов И,, Коваль В., Гареоле Н. 3наченuе моmuвацuй со8ременноео человека в
фориuрованuu основь, зdороеоао образеlt(uзнu. Акmуальносmь uсиеdованuя обусловлена mем, чmо бьrcmрьв
Превращенuа в сацuально-экOtомuческом развumuu общесmва u образе жuзнu чело8ека оказьtsаюm сuльное влuянuе на
ЛuЧНосmь u прuвоdяm к елубокому uзмененuю в еео фuзчческом, псuхlлческам u dyoBHoM сосmоянuu.

Щмь рабоmы в осушесmвленuч аналша факmорое влuянuя на формuрованче зdоровоао образа жчзнч
МОЛОOеЖu. llfеmОdЫ uсслаdованuя. Днапuз u обобщенuе аmечесmвенноео опьmа формчрованuе правuльяой жuзненнай
nфUliUU s оrпношенuu к собсmвенному зdоровью, меmфы соцuолоечческч-пеёаеоечческаео опроса консmаmuруыцеео
харакmера.

РеЗульmаmьl рабоmы показалt4 чmо проаеdенное чсолеdоsанче среOч курсанmов Херсонскоео MopexodHoao
УЧuЛuЩа РЬбНОЙ промьшленносmч u сmуdенmов Херсонскоео еосуdарсmвенноео унuверсumеmа факупьmеmа
фuЗuЧеСКОао воспumанuя ч спорmа показало, чmо веdущчмч моmuвамч обоuх конmuнеенmов являеmся укрепленuе
ЗdОРОВЬЯ U РаЗвurпuе фшчческuх качесmв, но, вмесmе с mем, курсанmов Херсонскоео MopexodHoao уtaллuща рьrбной
ПРOмьшлленносmч сосmоянuе зdоровья беспокоum на 2а% {па сравненuю - маmерuальньtе блаеа на 50И, а сmуОенmов
ХеРСаНСкОео еосуаарсmвенноео унuверсumеmа факульmеmа фuзuческч в воспumанuю u спорmу сосmоянuе зdороеья
беспокоum на 50О/о {по сраене},uю - маmерuыльньrc бпаеа на 25%).

ИmаК, uсхоdя из лровеdенньtх uсслеdаванuil, Mbt можем сdвлаmь BbBod, чпо моmuвацuя во мноеом завuсum orn
РаЗЛuчноЙ направленносmч спецuаIluзацuu, собсmвеннь,х качOclп€ ч разноео объема улебньtх duсцuплuн. Желанuе
УКРеПЛеНuЯ ЗdОРОеья преоблаdаеm в коллекmuве сmуOенmовJ получuвtlлuх комплекс знанuй по валеоло2чческому
ОбРазОванuю. Эmаm показаmель весомьlй еше u в аспекmе moza, чmо желанuе бьmь зdоровьtм OpyeuMu uювамч мФкно
расценuваrпь как )lеланuе не болеmь.

fiпючееые слова;зdороеье, зdоровьd образжuзнu, сmуdенmы, молоdехь, фuзчческая кульmура, слорrп,

StерапУuk S., Glufrhоу i, Koval V., М, Gargola * The уаlче of the mоtivаtiопs of mоdеm mеп iп buitding а heelthy
lifestylo. The rеlеvапсе of the sfuф due fo fhe fact that rapid сhапgеs и fhe soclo+c опоmiс dеvе!орmепt of sociefy апd tffestyle
hаvе а sfrолg impact оп the individual апd lead to рrоfоuпd changes tл Ь pfiysica{ mелfаl апd splhlual Sfates, The аim of ffilb tyod<
wasfieana/ysboffacfoв of iпfluепсеопfоrmiпgоf heafthylifeýyleof youngpeople.

Research rnefhods. Дпаlуsis апd generalization of tie domestlb ехреiепсе of formation of the colTecf poslttbn iп ltfe iп
relation to theL оwп fieafffi, mefhods of sосiо/оgiсафеdаgоgiсаl suwey апd summаtivе iп паturе.

Ihе resultsshored thatthe research was солduсfеd аmопg cadefs of Кhеrsоп mаiпе Cottege of /ishlhg industry апd
sfudenfs of Khelson sfafe Uпiчевф facufty of physical еduсаtiоп and sporfs showed that the lеаdiпg mofiyes of bofh сопfiпgепfs Ь
to promote heafth апd development of physical qualities, btl at the gаmе lrme, cadefs of Кhеrsоп mаiпе C,ollege of fishiпg industry
healfh tyombs Ьу 2а% (iп соmраisоп - wealth Ьу 50Yф, алd sfudents of Кhеrsоп slafe Universfiy facutty of physica! еduсаfiоп апd
sports fiealfi wоmеs Ьу 50% (liT соmрал.sоп - wealth 25Yф,

Thercfore, based оп fie researcfi conducted, we сап сопсludе that motivation largely depends ол уапЬчs парrачlеплоsf
specи/Eaflbn of hb оwп cfiaracfensfib апd diffеrепt scope of academlb dЬсф/lпеs. Iiе deslb of heafth рrоmоtiоп is рrеdоmiпапt
iп the group of sfudents ytho rcсеiчеd а complex of knodedge valeological еduсаflЬл, IhЬ fgure is sfl/l srgnrl?caлf rh fie aspecf thaf
fhe deslre to Ье healthy in other rryods сап Ье thferprefed as а desfue поf to Ье sick.

Кеу wоrds; heafth, heafthy way of life, sfиdепfq уойh, physicalculture and spod.
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Постановка проблеми. Швидкi перетворення в соцiально-економiчному розвитку суспiльства й опособi жипя
людини Чинять сильний вплив на особистiсть i призводять до глибоких змiн у iT фiзичному, психiчному й духовному станах

['l]. Основу кульryри цивiлiзацiТ склцають насамперед iT уявлення пр0 загальнопланетарну спiльнiсть людей, еднiсть
людини, суслiльства й природи, iiню дцовно-фiзичну гармонiю [6].

Аналiз ocTaHHix дослiдrсень та пубпiкацiй. 3доров'я народу - найбiлшlе багатство держави - змiст цього
виФtову стае дедалi бiльш апуальним за ocTaHHi рOки сrановлення Украlни як незалежноi i суверенноТ держави, Нашу
KpaiHy, на шляху розбудови державностi чекали Balкci випробування пов'ffiанi iз зменшенням трудових pecypciB за рахунок
катастрофiчного зростання захворюваностi населення [4].

Все це в комплексi з так званими хворобами цивiлiзафi сг|ричиненими гiподинамiею, неправильним харчуванням,
соцiальними стресами, а такФ( вiдповiдними факорами забрудненого середовища i зумовленими, як не банально це
зв}л{ить, науковоtтежiчним прогресом, що оцiнюеться як фапор прогресивного розвижу пюдства, хараперизуе на
сьогоднitднiй день ry катастрофiчну ситуацiю iз паном здOров'я населення нашоiдержави [2].

Одним з шляхiв подоfIання вищезгаданих проблем та полiпшення профiлапичноi роботи серед молодi е
правильна органiзацiя рiзних форм навчально-виховноТ роботи в закладах освiти, opieHToBaнa на формування валеологiчноi
поведiнки, тобто позитивного дбаЙливого ставлення до власного здоров'я, пOв'язаного з дотриманням вiдповiдних
валеологiчних норм [3,5,6].

IlieTa дослiдrtенвл * цiйснити аналiз фапорiв впливу на формування здорOвог0 способу життя молодi.
flля вирiшення поставлених завдань застOсовувiллися наступнi методи дослiдження:
1, Аналiз та узагальнення вiтчизняного досвiду формування правильноi життевоi позицiI у ставленнi до власного

цоров'я.
2. Методи соцiологiчно-педагогiчного 0питування констаryючOгo характеру.
Oрганiзацiя дослiдtення. ДослИження проводились впрOдовж 2017-20,18 навч€lльного року на базi Херсонськоrо

мOрського училища рибноТ промисгlовостi та Херсонського державног0 yHiBepcr.rTery факультеry фiзичного виховання та
спорУ. У дослliркенi взяло участь 168 чоловiк BiKoM 1 8-20 poKiB (з них 86 KypcaHTiB Херсэнського морехiдного )нилища рибноi
промисловостi та 82 студенти Херсонськоrо державкlго рiверситеry факультету фiзичного виховання та спору.

РвУльтати дослiдtення та Тх обговорення. Дiеве, свhоме ставлення до формування цоровOго спосэбу житrя
пOвинне лежати в ocHoBi побудови кожною людиною стратегii на здорове, довге хfiття.

У зв'язку з цим, для дOсяrнення мети курсантам Херсонського морехiдного училища рибноi промисловOстi та студентам
Херсонськоrо державного унiверситеry факультеry фiзичного виховання та спорту BiKoM 18-20 poKiB було запрOпоновано
проранжувати рiзнi мотиви в пOрядку iхньоi значимостi дlя занять фiзичними вправами в колепивi.

3 МеТою визначення рiвня самооцiнки здоров'я бупо проведене анкетування за допомогою розробленоI нами
анкети, Анкета мiстила у собi питання про то, яким шляхом були отриманi знання про здорв'я, якi дсциплiни ввакаються
наЙбiльtл iнформативними вiдносно отримання знань про здоров'я i здорвий спосiб жипя, як розумiеться категорiя
к3ДОРОВ'Я>, ЯКi Причина домiнують при виникненнi хвороби, яка самооцiнка здоров'я респонденiв, який вони мають настрiй
На ЗДорОВий спооiб жипя, у o6'eMi вивчення предмета кВалеологiяtl чи може бути довiрливе спiлкування пр0 власне
3ДOРВ'Я абО ВiДХилення в цоров'i э викладачем цьог0 предмеry та якi аспекrи жипя хотiли б в основному вивчати на (
валеологiь.

КУРСантам Херсонського морехiдного училища рибноi промисловостi та студентам Херсонського дерх(авнOго
Унiверситету факультеry фiзичного виховання та спOрту пропонувалосъ проранжувати мотиви за порядком значущостi для
занять фiзичними вправами в колекивi (див. та6. 1.)

Таблutп 1

18-20 до занять в колекгивl

Групи Мотиви

Фiз. розв. 3доров'я удоск-ня фiryои впевненiсь у собi Ваrа KoMyHiK,
Курсанти Херсонського
морехiдного r{илища
DибноТ промисловостi

30,2 28,7 20,1 12,3 5,0 3,7

Сryденти Херсонського
деDжавного чнiвепситетч

32,2 32,6 12,8
,t0,5

2,0 9,9

[.{iKaBo вiдзначити, tцо мотиви змiцнення цоров'я та рOзвитку фiзичних якостей е провiдними незалrежiо Bfi
кOлекгиву у данiй вiковiй категорiI, про що свiдчать наведенi данi у таблицi 1.

Огриманi результати дають пiдстави зробити висновоц що дrlя KypcaHTiB Херсонського морехiдного училища
РИбНОi ПРОМИСЛоВостi та студентiв Херсонського державного унiверситету о сгtiльним, цо ааняття фiзичними вправами в
КОЛеПИВi ПРиваблюють можливiстю рOзвинути TaKi фiзичнi якостi, як витривалiсть, сила, гнучкiсть, спритнiсть, 0тримати
позитивнi емоцiТ та пiдвицити впевненiсть у собi, покращити стан здоров'я.

Нами зроблено пiдраryнок середнiх величин на ocHoBi провqденOго раюкування мотивiв (див. рис.1,) дtя обох
катеrорiй опитуваних.
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3,5Yо

Здороья

Вага

6,8%

tL,4%

L6,45%

РИсУнок 1. Результати анкеryвання KypcaHTiB Херсонського морехiдного училища рибноi промисrlовостi та
стУдентiв Херсонького державнOго yHiBepO4TeTy факультету фiзичного виховання та спорту BiKoM 18-20 р. (середнi

результати)
Анкетування, прOведене серед KypcaHTiB BiKoM 18-20 poKiB, показало (див. рис. 2.), що найбlпьrл приваблюе ii

рOзвитOк фiзичних якостей (30,2%), змiцнення здOрOв'я (28,7%), удосlOналення форми фiryри та пiдвищення впевненостi усобi приваблюе, вiдповiдно, 20,1%, та 12,3% опитаних, пiдвицення комрiкативних якостей (3,70lф i оGганн0 мiсце було
вiдведене зниженню ваги тiла (5%).

Фiзичний розвиток

ý Впевненiстьу собi

Удосконалення фiгури

Комунiкабельнiсть

i. фiзичниЙ розвиток

f Впевненiсть у собi

3дороья

Ва га

ЕУдосхоналення фiгури

r Комунiкабельнiсть

Z0,ТYo

РИСУнок 2. Результати анкетування KypcaHTiB Херсонського морехiдного училища рибноi промислOвостi 1 8_20 р,
АНКеТУвання, прOведене серед студентiв BiKoM 

,lB-20 poKiB, показало (див. рис. 3.), що iх теж найбiльш приваблюе
розвиток фiзичних якостей (32,2О/о), змiцнення здоров'я (32,6%), удоскOналення форми фiryри та пiдвищення впевненостiу
СОбi ПРИвабЛЮо, вiдповiдно, 12,8%, та 10,5% 0питаних, пiдвищення комунiкативних якостей (9,90/0) i останне мiсце булЬ
вiдведене зниженню ваги тiла (2%).

3 УРаХУВаНням оТриманих результатiв, виявлено, що рiзна направленiсть спецiалiзацii масних якостей та рiзний
обсяг навчальних дисчиtlлiн якiсно впливаютъ на мотивацiю д0 занять фiзичними вправами в колепивi та бажання
формувати здоровий спосiб житя. Бакання змiцнення здоров'я переважае у колепивi студентiв, якi отримали комплекс
знань з валеологiчноi освiти на 3,9yо, Щей показник вагомий це й в аспектi тOrо, що бажання бри здоровим iншими словами
можна розцiнювати як бажання не хворiти, а хвороби 0 основнOю причиною того, що бiльшiсть населення 3емлi помирае
передчасн0,

зо,65%

5,с% 3,7Уо

28,7уь
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9,9%

з2,6%

]l Фiзичний розвиток

f Впевненiстьу собi

ý Здороья

Ваrа

Удосконалення фiгури

Комунiкабельнiсть

Рисунок 3, Результати анкетування студентiв Херсонського державного унiверситету факультету фiзичного
виховання та спорту 18-20 р,

3начущiсть критерiя удосконалення фiryри длlя KypcaHTiB i студентiв теж виявилась рiзною, але у цьOму випадку з
боку KypcaHTiB на 1,8%. Щей показник свiдчить про те, що студенти мають досконалу фiryру та розвинутi фiзичнi якостi за
напрямком cBoei спецiалiзацii i дя них питання удосконалення фiryри не мае домiнуючого значення.

Впевнена в собi людина мае гарний вигляд, добру статуру, цмор, натхнення працюваlи, а це залежить вiд ступеню
ЦOров'я, бо хвора людина немае пiдстав дгlя отримання радощiв жипя у повному обсязi. Саме тому курсанти та студенти
На ЧеТВерТе мiсце сtред мотивiв стосовно до занять фiзичними вправами в колепивi поставили впевненiсть у собi,
вiдповiдно 12,3% та 10,50/о,

PiBeHb комунiкабельностi харакгершуе компетентнiсть у спiлкуваннi, piBeHb товариськостi, здатнiсть створювати
по3итиВНу психологiчну установку в групi та вмiння знайомитися з новими людьми. Мотивацiю, щOб досяпи нOрмальний
PiBeHb КОМУнiкативноТ компетентностi, щоб мати эмOry всryпити у дискусii, розмови, леко знаходити спiльну мOву з новими
ЛЮДЬМИ, а Не ПеРебувати у cTaHi некомунiкабыtьностi, замкнростi, HeBMiHHi пOчинати рOзмову з новими людьми, самотнiстю
ОЦiНИЛИ КУРСанТИ 3,7О/о, о сryденти в 9,9% та поставили на п'яте мiсце. Але спостерiгаеться серед сryдентськоi молодi
бiльtла зацiкавленiсть до цiеi мотивацii внасгtiдок перспепиви працювати з дiтьми та ii батьками у рамках педагоriчноi
дiяльносri,

На ШOСТе, ОСТанне мiсце, курсанти та студенти вiднесли мотив до занять фiзичними вправами в колекивi _ ваry
тiла. Слiд ввакати, ця проблема не ryрбуе людей у цiй вiковiй категорii'.

проранжувавши вhповiдi на питання про мiсце в жигli людини матерiальних благ, кар'ери та стану здоров'я, ми
отримали наступi результати (див. рис. 4.) длlя обох категорiй 0питуваних.

5о,о%

4а,ОУо

з0,0%

z0,o%

Курсанти

Сryденти

1о,0%

О,ОУо

Матерiальнi
блага

Кар'ера Стан здоров'я

РИСУНок 4. РезУльтати ранжування вiдповiдей KypcaHTiB Херсонськоrо морехiдного училища рибноi промисловостi
Та стУдентiв Херсонського державного унiверситету факультету фiэичного виховання та спорту BiKoM 18-20 р.
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Стосовно аспекгiв життя, якi цiкавлять молодь, кар'ерний picT cToiTb май же на 0днаковому piBHi зацiкавленостi, а
ось питаннЯ про мiсqе в жипi стану цорВ'я викликае протирiччя. KypcaHTiB Херсонського морехiдного училища рибноi
промисrlовостi стан здоров'я ryрбуе на 20% {в порiвняннi - матерiальнi блага на 50%), а студентiв Херсонськогодержавного
унiверситету факультету фiзичного виховання та спорту стан цоров'я турбуе на 50% (в порiвняннi - матерiальнi блага на
25Yо).

L|i даннi свiдчать про те, що нове поколiння вчителiв фiзкультури, якi здоров'я вважають прiоритетною категорiею
над матерiальними благами, направлять своi зусилля на орiонтацiю молодi на здоровий спосiб житrя з метою пiдвищення
авторитету фiзичного виховання як предмету, що е провiдним у валеологiчнiй ocBiTi, який органiчн0 пOеднуе в собi елементи
природноi i ryMaHiTapHoT дисциплiни,

ПРИ анаЛiзi вiдповiдеЙ на анкетування з привOду визначення вiдношення KypcaHTiB та сryдентiв до категорiй
цоров'я, хвороби, валеологiчноi освiти та ставлення до формування здOровOго способу життя, нами було встановленi
наступi ре3ультати, якi засвiдчили, що бiльшiсть знань про цоров'я, методи його збереження та змiцнення, курсанти
0тримали шляхOм самOнавчання (це вiдмiтили 50% Bcix опитаних), а студенти отримали завмки викладачiв
унiверситету (це вiдмiтили 50% Bcix опитаних).

Слiд зазначити, lло мисгецтву бри здоровим, так сам0 як i мистецтву живопису, музики, танцю i тому подiбне,
потрiбно учити. Тому дя аабезпечення повноцiнноi валеологiчноi освiти, необхhнi грамотнi педагоги, що Ьолодiють
3наннямИ HayKoBoi картини cBiTy, фiлософських, бiологiчних i соцiальних основ здоров'я, що знаються на наукових пiдходах
до осноВ 3доровогО способУ житrя. оообЛива ролЬ в цьомУ вiдводитьсЯ фахiвцяМ в областi фiзичноi культури i спорту,
оскiльки саме ця категорiя педагогiв пOеднуе знання aHaToMii, фiэiологiТ, загальноТ бiологiТ, фiзики, математйки i-iнших наук'з
фOрмуванням моделiлюдсъкого тiла i кульryри здоров'я.

lcToTHY роль вчителЯ фiзичноi культурИ у формуванНi валеологiчних знанЬ у майбрнiх педаrогiв курсанти i
сryденти вiдмiтили вЦповiдно як 15% та 107о, TpeHepiB (30%) пiдтвердили курсанти i студенти однакOво. Поjитивний
пiдсумок роботи на уроках фiзкультури, коли учнi усвiдомлюють здоров'я як головну цiнiiсть людського життя i у них
фрмуеться стiйка мотивацiя: вести цоровий спосiб жипя i цiлеспрямовано займатися cBoiM здоров'ям. Хоча ускладнюе
цей проqес те, tцо на нього впливають чинниlfi рOзвитку держави, грOмцська думка, технOлогiя рбововиховноiо процесу,
особи педагогiв, що працюють з дiтьми, а також стан i орiентацiя родинного виховання,

останне - невiд'емна частина цiлiсноi системи валеологiчнот освiти pHiB, окiльtм яким би повним i глибоким воно
не було в рамках школи, воно нiколи не стане повноцiнним без допомом батькiв, без ii апивнот pracTi в цьому процесi, У
зв'язку 3 цим особливог0 сенсу набувао спiлкування з батьками у виглхдi BHppi- i позашкiльних лекорiiв, ceMiHapiB,
консультацiй. Пiдвищення валеологiчноI кульryри батькiв сприятиме органiзацiт цоровOг0 способу жипя в ciM"i, що
благотворнО позна{итюя на здоров"i i самих батькiв i пiдростаючого молодого поколiння. Сумно, щЬ про роль батькiв'у
формуваннi та зберехсеннi здоров'я приrцав лише 0,6% опитаних KypcaHTiB.

найбiльш iнфрмативнi дисциплiни, вiдносно здобутя знань про цоров'я i здоровий спосiб жипя, курсанти
вiдзначили фiзкультуру (60%), анатомiю (а0%),

Анкетування, проведене iз студентами, виявил0 перерозподiл акцентiв в шобупi знань про здоров'я i шляхи його
змiцненнп caMoocBiTa (10%), педагоги унiверситету (50%), вчителi фiзичноТ кульryри (1d%), тренери (30%j, батьки (0%).

ПроцеС формуваннЯ валеологiчноi свiдомостi молодi здiйснюеться шляхом передачi jHaHb i формування yMlHb i
навикiв збереження i змiцнення здоров'я на рiзних У.tбових дисциплiнах. Причому базовими в цьому'напрямi студе"ти
вважають TaKi предмет: валеологiя (35%), спортивна медицина, фiзкультура (25Ьъ), фiзiологiя (207ol, психологiя lt0%1,
анатомiя (10%). На даних уроках rlHi отримують знання про фiзичне, психiчне i духовне здоров'я, будову людського тiлi,
взаемодiю лЮдини 3 навкоЛишнiм cBiToM, а також освоюють необхiднi умiння i навики по доглцу за свотм тiлом, управлiнням
фiзичним станом i психiкою, отримують навики спiлкування, самокOнтолю i пропrозування свогЬ стану, опановують прийоми
захисry i правила поведiни в рiзних надзвичайних сиryацiях. Курсанти вiдзначали вплив фiiкульryри i cnopry на
формування здорового образу житя в 60%.

YBat<Ho було вивчено розумiння курсантами та студентами категорiТ кздOрOв'я>, хоча визначити це понятя також
скпцн0, як вiдповiсти на питання: кЩо таке душа, любов, успiх?>. Прапично KOxteH курсант 0тотOжнював здороr', лише з

!исrrнiстю хвороб i нормальним функцiонуванням систем i органiв, а студенти хФаперизували дану категорiь так сам0 в
20%. 3акiнчивщи кур валеологiчного навчання, вже 100% студентiв до категорiТ'кздоров'яl, вiднесли'стан повного
фiзичного, духовнOгО i соцiальногО благополуччя, а з боку KypcaHTiB 20% опиryваних <здоров'ям) вважають вiдсугнiсть
хвороб, а решта (80%) - нормальне функцiонування органiв и систем органiзму, Позитивний вплив фiзичноi культури на
формування здоров'я, на думку сryдентiв, частково пов'язан0 iз специфiкою викладання на факультетi фiзичного iиховiння i
спOрry ЦУ, де велика увага придiляоться фiзичнiй пiдготовцi. Майбугнi виtсtадачi фiзкультури i спорry усвiдомлююъ, що
вони caMi повиннi умiти виконувати фiзичнi вправи дlя розвитку фiзичних якостей; здiйснюватЙ простi прийоми
самоконтрOлю фiзичного сrану; виконувати комплекс ранковот гiмнастики, знати визначення фiзичного цоров'я; що таке
фiзична пiдготовленiСть i фiзичний розвиток, piBHi i чинники, що в,lливають на них. Умiти здiйснюваiи' самоконтроль
фiзичногО ро3вит|(У i пiдготовленостi; визначати Mipy стомлення за об'екивними i суб'екгивними показниками;
викорисговрати засоби пiдвищення працФдатностi в режr,rмiдня; виконувати фiзичнi вправи дя розвит|(у фiзичних якостей;
пiдбирати вид спорry для самостiйних 3анять. Умiти оцiнювати piBeHb рfiервних можливостей серцево-судинноi i дихальноТ
систем; пiдбирати засфи длlя змiцнення фiзичного здорв'я i комплексно застосоврати ii зйежно ЪЦ i,цивiдуальних
особливостей. Вивчаючи рфультати, отриманi при oпиryваннi KypcaHTiB про причини виникнення вiдхилення'вiд'норм, в
здоров'i, ми отримали насryпнi результати: неправильний спосiб жипя (20%), погiршення екологiчноТ обстановки (}ои),
соцiально,економiчнi умови (10%), несприятлива спадковiсть (5%), недолiки медицини (25%). Помiтнi змiни . пойrдji

158

г



Hayzrсoв'ull часмuс НПУ iпенi It.П. Дреыrацве Вuпуас 5 (99) 2018

студентiв на перерозподiл причин вiдхилення в cTaHi здоров'я. На долю неправильного способу жипя дOводиться вже 50%,

слtiд думати, ш0 рль в цьому зirрав piBeHb пiдготовtи у BY3i i перехiд з дитячог0, мало вhповhального )мпя, в дOрOOJIе.
При цьому приходить увiдомлення значення соцiалtьноекономiчних чинникiв у формуваннi здOровOrо способу житя (20%),

а недолiки мqдицини оцiненi в 10% - що вhповhае загальностатистичним ста}цартам.
Аналiзрчи вiдношення до самооцiнки цорв'я, помiтна теtценцiя до критичнiшоi оцiнtи власного цоров'я у

студентiв: хорошим свое здоров'я оцiнюе 5% ( курсанти -10%), задовiльним 70% ( курсанти -80%), незадовiльним 25% (

курсанти - 10%). Чинниками, якi погiршуюъ цоров'я називають необхiднiсть по€днувати навчання з роботою, вiдсрliсгь
контролю за ритмом tкипя батьками, недосипання пiсгlя дискOтек, в)lивання спиртних напоiЪ в некOнтрольованих 0б'емах,

домiнуючий психолоriчний чинник невiдповhностi бажання мOхfiивостям i рц iнших.

Вього лише 25% студентiв ведугь, на iхню думку, здOровий слосiб ютгя ( курсанти - 50%), перiqдично, час вiд
часу, частiше при винишеннi хворби або травм д0 цOрOвOг0 образу )lмття звертаеться 50% студентiв (KypcaHTiB - 250lф,

самOФитично свiй спосiб жипя оцiнилtи як хворий 10Yо i не змогли оцiнити 'l5% сryдентiв. Серед KypcaHTiB 2ý% не
звакилися оцiнити свiй спосiб хитя негативно i прибуваюъ в cyMHiBi вiдносно власнOrо способу житя. Мае настрiй на
эдоровий спосiб жипя 100Yо оп}fтаних. На питання про моlкгlивiоть довiрлtивого спiпкування про впасне цоров'я i можгtимх
вiдхиленнях в цоров'i з виклцачем прqдмету кВалеологiяв Bci студенти вhповiли позитивно, тоД як курсанти, що мали
можливiсть такого спiлкування лише в школi, лише в 15%. Ще свiдчить про те, цо у сryдентiв пiдвищуеться piBeHb

самосвiдомостi, критичнOr0 вiдношення до себе i навколиtчнюму cBiry, 0тримуеться певний лмпевий досвiд i необхiднiсть

реального вступу в <дфосле} жипя _ все це вимага0 на вiдвертi питання 0тримувати TaKi ltt вiдповiдi. Як видно з
прOведеного аналiзу педагогам ВУ3у це удаеться, щ0 не Mo)lФla сl<азати про шкiльне викладання, яке лиша€ться Финим дflя
KypcaHTiB. Враховуючи прrресуючий прOцёс депопуляцiТ на YKpalhi, акrуальним о збереження здоров'я пiдроотаючоrо
поколiння, апе вrcивае схвильованiсть вiдповiдь на запитання: кВи отримуоте бiпьше ryрботи про себе а боку рiдних та
близьких людей коли xBopi чи здоровi?>. 3 боt<у KypcaHTiB - 85%, а сryдентiв - 87% отримують бiлшrc ryрботи про себе
пiд час хвороби - це явище е др(е негативною мотивацiею.

Вttсновкш. Проведене дослiркення серед KypcaHTiB Херсонького морехhного училища рибноi промисловостi та
студентiв Херсонського дёржавного рiверситету факультету фiзичного вихOвання та спOрту пOказаrlо, що провИними
мOтивами обох контингентiв е змiцнвння здоров'я та розвитOк фiзичних якOстей, але, разOм з тим, KypcaHTiB Херсонського
морехiдного училища рибноТ прOмисrloвосti стан здорв'я турбуо на 20% (в порiвняннi - матерiальнi блага на 50%), а
студентiв Хероонького державнOго унiверситету факультеry фiзичного вихOвання та спOрry стан цоров'я турбуе на 50% (в

порiвняннi - матерiальнi блlага на 25%). Оп<е, моивацiя значною мiрою зшежить вiд рiзноi направленностi спецiалiзацii
власних якостей та рiзного обсяry навчальних дисциппiн. Бажання змiцнення здоров'я перевакаб у колепивi студентiв, якi

отримали кOмппекс анань а валеологiчноТ освiти.
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рЕтроспЕlfiивниЙ Анмlз 0сOыивостЕЙ пшготовки irАЙБ}тнlх учитыlв ФIзично[ кульryри
до спопивнФмАсовоi роБоти в здгмьноосвIтнlх ндвчмьних здклмдх укрдiни

шругА половинА хх _ почАток ж столlпя}

У сmаmmi поdано реmроспекmшнuil аналiз ошблtвосmей лi0аоmовкч маilбуmнiх уumел|в фiзччноI кульmурч 0о
спорmвнаilасовоi рФоmч в зааальноофimнiх навчальнчх закпаdах YKpaiHu {dруеа половuна Ж, - почаrпок )0f
сmолimrrп| Двmорои проаныiзавано ршбurпок меmч mа завdань фhччнмо 8uхO8аяня на рiзнuх iсmорччних еmапах,
ахара<mершуемо осноояiлерlЬdч сmdновлення i розвumку вimчшняноIсчоrпемч профеайноiпdаоmовкч вччrпелв фiзччноI
кульmwu 8 Украiнi у Ж сmолimmi - почаmку Жl сmолimmя, Вкжано, цо провldнi ОеГ позчmшнво iсmорччноео doceldy
сmановлення i ровumку вirrншняноi сuсmемч прфесiйноl п|ilеоmовкч вчurпепh фвччяоi кульmwч MolKymb буmч
ечкорчсmанi в wфрмувмнi cyacHo:i ypaiHcbKol аJсmемч фiзкульmурно:i овimч на пЕореmuкоаеmФолеlчнuлу mа
прашпччному рЬнях. Дпрнmовано ува?у на проzносlпллlнuх напрямах розвumку фiзкульmурноii ooBimu майбуmнiх уumелk
фiзичноI куль mурч у Жl сmолimmi,

Jfiючоеi Gпоsа.,реlnроспекrпlroнuй анuлiз, пiOеоmовка uайбуmнiхуuпплh фhtнноi кульпwц спорmlвно*tасова

робоmа, зааальноосвimнi нжчапьнi замфч YKpaiHu,
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