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СПОСОБУ ЖИТТЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
Саказли Ф.І., Первов Г.А.
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Здоров'я людини є одним із найважливіших соціальних чинників, що
свідчать про загальне здоров'я суспільства, ефективність системи виховання,
освіти та організації виробництва. Здоров'я тісно пов'язане з професією
людини,

її

руховою

активністю,

харчуванням,

звичками,

характером

відпочинку, психоемоційним станом, тобто способом її життя.
Турбота про зміцнення здоров'я нації є завданням державної ваги. Однією
з найголовніших умов її реалізації є підвищення рівня рухової активності
населення. Одним з основних стратегічних завдань національної освіти є
виховання молоді в дусі відповідального ставлення до власного здоров'я і
здоров'я оточуючих, як до найвищої індивідуальної та суспільної цінності.
Основним чинником створення гармонійно розвинутої особистості є фізична
культура і спорт. На сучасному етапі розвитку суспільства зростають вимоги до
фізичної підготовки людей, адже саме рівень здоров'я нерідко - головний
чинник працездатності в процесі життєдіяльності людини.
Відомо, що тільки 10% стану здоров'я залежить від служб охорони
здоров'я, а 50% - від способу життя людей. Вирішуючи це важливе завдання,
треба трансформувати «нездоровий спосіб життя», що є характерним для
більшої частини населення, на «здоровий», який би не руйнував здоров'я, а
сприяв би його збереженню, зміцненню. Про потребу зробити цей напрям
пріоритетним свідчать статистичні дані, які характеризують стан здоров'я

населення. Так, 40% має надлишкову вагу, понад 50% дорослого населення
палить і тільки 6-8% систематично займаються фізичною культурою.
Залишаються гострою проблемою пияцтво і алкоголізм, постійно зростає
відсоток наркоманів серед молоді та підлітків. Отже, першочерговим завданням
повинно бути формування у молоді навичок здорового способу життя,
підвищення рухової активності, профілактики і відновлення здоров'я та
працездатності природним біологічним шляхом, в основі якого лежить
використання основної біологічної функції – руху.
Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у
формуванні здорового способу життя, духовного та фізичного розвитку
студентської молоді. Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров'я,
підвищують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підтримують
фізичну і розумову працездатність.
В останні роки з'явилися певні праці з вивчення проблем здоров'я й
здорового способу життя в рамках утворювального процесу професійної
школи: обговорюються загальні питання здоров'я студентської молоді; ведеться
аналіз поширення алкоголізму та наркоманії в молодіжному середовищі;
досліджується вплив різних факторів на формування здорового способу життя
студентів; вивчається характер і рівень валеологічних знань студентів; ведеться
пошук умов і засобів формування здорового способу життя молоді.
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.
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Формування здоров'я успішно може проходити в умовах організації
здорового способу життя. Здоровий спосіб життя - це комплекс оздоровчих
заходів,

що

забезпечують

гармонійний

розвиток,

зміцнення

здоров'я,

підвищують продуктивність праці. Це такі форми і способи щодення, відмови
від шкідливих звичок, загартування, оптимальний руховий режим. За таких
умов стан здоров'я студентів змінюється і одночасно покращується. Стан
здоров'я визначають впливом багатьох факторів. Але до умов, що дозволяють
зберегти здоров'я, без сумніву необхідно віднести фізичну культуру. Заняття
фізичною

культурою

і

спортом

спонукають

до

свідомого

вивчення

літературних джерел з цих питань. Так само, вивчення теоретичних питань
може привести до постійних, осмислених занять фізичною культурою, оскільки
свідомо оволодіваючи здобутками фізичної культури, культури здоров'я,
студент розвиває свої власні сили, стає повноцінною особистістю. У цьому
процесі мають узгоджено діяти викладач і студент, оскільки педагог виступає
посередником між культурою здоров'я і особистістю. Для підвищення
ефективності занять фізичною культурою викладач повинен зробити студента
своїм помічником, який активно допомагає в створенні самого себе.
Піднімаючи рівень моральних якостей людини, велике значення відіграє
фізична культура в житті людини, коли вона впливає на неї з різних сторін;
вона і формує її моральні якості, дух, впливаючи на фізичний стан людини.
Спосіб життя може бути здоровим лише тоді, коли він розвивається,
доповнюється різними новими корисними для здоров'я елементами, звичками і
тим самим вдосконалюється. Тому здоровому способові життя треба постійно
вчитися, а значить йому треба і вчити, виховувати потребу в здоровому способі
життя. В це поняття складовою частиною входить і фізична культура.
Вдосконалюючи її викладання, ми вдосконалюємо і розвиваємо потребу у
молоді в здоровому способі життя.

Отже, заняття фізичними вправами, активний руховий режим мають
велике значення у формуванні здорового способу життя, рухового та фізичного
розвитку молоді. В умовах низької якості медичного обслуговування
студентської молоді і відсутності у них достатнього рівня валеологічних знань,
фізична культура виступає засобом відновлення і зміцнення здоров'я організму
на етапі завершення розвитку і формування, ефективним джерелом загальної
розумової працездатності.
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Резюме. У статті приведені матеріали щодо ролі фізичної культури і спорту в
формувати здорового способу життя студентської молоді в сучасних умовах.
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PHYSICAL CULTURE AS FACTOR OF FORMING OF HEALTHY WAY OF LIFE Of
STUDENT YOUNG PEOPLE.
Summary. In the article there are the resulted materials in relation to the role of physical с
and sport in forming of healthy way of life of student young people in modern terms.
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