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ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ ТА ПОТРЕБИ
ВЕДЕННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ
Пильненька Т. А., викладач кафедри фізичного виховання. Миколаївський
державний аграрний університет.
Серед соціально-культурних проблем, які
суспільством, виділяється

проблема

стоять перед нашим

формування

всебічно

розвинутої

особистості. В основі характеристики особистості лежать три ведучих ознаки:
а) гармонійний розвиток (досягнення адекватного індивідуального рівня
розумового, фізичного, трудового, морального та естетичного розвитку людини
в їх взаємозв’язку); б) соціальна активність (відношення людини до природи,
суспільства, до себе);
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в) готовність до високоефективної професійної діяльності (об’єм та
рівень знань, умінь, бажань та можливостей людини суспільно значимих цілей).
Біологічне забезпечення готовності особистості до майбутньої діяльності
займає ведуче місце, так як визначає можливість людини до самовираження
своїх творчих, інтелектуальних та інших потенцій. В умовах інтенсивного
проникнення

досягнень науково-технічної революції

в повсякденне життя

з’явився соціально обумовлений феномен, названий гіподинамією. Недостача
рухової

активності

забезпечення

приводить

високого

рівня

до

зруйнування

життєдіяльності

внутрішніх
організму,

механізмів

появі

нових

захворювань.
Рухова активність в процесі
важливої біологічної

еволюційного розвитку людини

ролі. Проте, сьогодні потрібна

набула

така організація

діяльності, яка б забезпечувала оптимальний рівень рухової активності всіх
людей, стала б їх загальною потребою.
В основі утвердження здорового
профілактична робота, побудована

способу життя лежить оздоровча

і

на потребах людини у фізичному

загартуванні, так як найважливішим
виступає оптимальний руховий

елементом здорового способу

життя

режим, що включає заняття фізичною

культурою і спортом.
Здоровий

спосіб життя – це реалізація комплексу

обгрунтованої, медико-біологічної

і

єдиної науково

соціально-психологічної

системи

профілактичних заходів. Важливим фактором в його формуванні є комплексне
використання оздоровчо-фізкультурних засобів.
У цьому напрямі перед валеологією стоїть головна мета – створення
стійкої системи виховання практично
підтримувати та зберігати своє

здорової людини, здатної самостійно

здоров’я на базі набутого валеологічного

світогляду і валеопрактики. Валеологічна освіта повинна стати визначальною у
формуванні свідомості людей, їх духовного зростання, розуміння сенсу життя
та відповідності здорового способу життя і існуванню в навколишньому світі.
Здоровий спосіб життя – це

сформований вид життєдіяльності.

Він

містить у собі чотири складові: рівень життя (економічний), якість життя
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(соціальний), стиль

життя (психологічний), уклад

життя (соціально-

економічний). Головними факторами, що визначають хвороби серед сучасного
студентства, є

фактори, що складають спосіб

життя. Тому формування

здорового способу життя студентів є найбільш діючим способом первинної
профілактики захворювань і нетерпимості до шкідливих звичок.
Під терміном здоров’я розуміють злагоджене функціонування всіх
органів та систем не тільки за звичайних умов, а й у разі певних змін. Здоров’я
може бути фізичним, коли внутрішні органи і системи неушкоджені , а також
психічним, коли людина має добрий настрій, пам’ять, сон. Виходячи з цього
було вироблено Золоті правила здоров’я
- правильно харчуватися;
- постійно тренувати своє тіло;
- дотримуватися певних гігієнічних правил;

- виробити спосіб життя з правильним чергуванням праці та відпочинку
без різних шкідливих звичок (куріння, вживання алкоголю, наркотиків).
Таким чином тільки інтегральними показниками духовного, соціальноекономічного
визначатися

та медико-біологічного благополуччя

суспільства буде

рівень здоров’я населення. Крім того визначення новітніх

технологій знань у поєднані з творчою діяльністю будуть гармонійно
формувати та зміцнювати емоційний, психічний, моральний та духовний рівні
здоров’я як у дітей так і дорослого населення.
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