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У статті представлені результати формування діяльнісного компонента щодо 

здорового способу життя в майбутніх економістів на етапі формувального 

експерименту. Результати цього експерименту свідчать про доцільність використання 

змісту, методів, форм і видів роботи, які були задіяні у підготовці майбутніх 

економістів у вищих закладах освіти. 

Основною проблемою сучасної системи вищої освіти є пошук оптимальних шляхів 

підготовки висококваліфікованих спеціалістів із високим рівнем 

конкурентоспроможності в умовах ринкової економіки. У цьому зв’язку адаптація 

молодих фахівців до нових умов праці вимагає від них професійної компетентності, 

мобільності, стійкої працездатності, фізичного здоров’я, які у своїй єдності сприяють 

високій продуктивності праці. 

Питання підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя та в 

професійної самореалізації, оздоровчий діяльності є актуальним в сучасних умовах 

європейської інтеграції освітніх систем в процесі навчання у вищих закладах освіти. У 

статті акцентується увага на тому, що особливості підготовки майбутніх економістів 

до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності пов’язані з тим, що цей процес не 

зводиться тільки до оволодіння певними знаннями, вміннями, навичками та професійно 

важливими якостями. Професійна самореалізація майбутніх економістів пов’язана з 

прагненням стати та зберегти власне здоров’я у професійному аспекті, спрямованому на 

формування здорового способу життя професіоналів. 

Серед об’єктивних і суб’єктивних причин різкого зниження рівня здоров’я 

студентів найбільшу питому вагу набуває глибока соціально-економічна криза, зниження 

матеріального добробуту значної системи населення, погіршення екологічної ситуації, 

слабка матеріально-технічна база загальноосвітніх, навчальних та оздоровчих закладів, 

збільшення навчального навантаження, порушення гігієнічних умов при складані розкладу 

занять, розумові перенавантаження, низька фізична активність, недосконала структура 

системи охорони здоров’я та мотивації на здоровий спосіб життя, як провідного 

чинника збереження і зміцнення здоров’я [5, с. 233.]. 

Фізичне виховання, як складова частина системи підготовки майбутніх фахівців, 

потребує вдосконалення в руслі сучасної концепції розвитку вищої школи. Фізичне 

виховання у вищих навчальних закладах виступає, з одного боку, як фізкультурно-

спортивна діяльність, а з іншого – є навчальною дисципліною, орієнтованою на 

підготовку особистості, яка має високий рівень здоров'я, й достатню фізичну 

підготовленість. 

Традиційна організація, зміст і методи теоретико-методичного забезпечення 

фізичного виховання в вищих навчальних закладах недостатньо відповідають сучасним 

вимогам і не забезпечують усебічну підготовку майбутнього фахівця, здатного на 

високому професійному рівні вирішувати виробничі проблеми. 

Ключові слова: підготовка, здоровий спосіб життя, майбутній економіст, 

діяльнісний компонент. 
 

Постановка проблеми та її зв’язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями… Сучасні вимоги до професійної підготовки студентів, зміна умов життя, 
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проблеми соціально-економічного розвитку, – вимагають нового підходу до змісту теорії 

та методики фізичного виховання з акцентом на професійно-прикладну підготовку та 

формування відповідної підготовки до здорового способу життя у майбутніх економістів. 

Аналіз літературних джерел свідчить, що оптимізація процесу фізичного виховання 

студентів, формування їхньої культури здоров’язбереження повинні відігравати у ЗВО 

провідну роль і базуватись на положеннях, котрі враховували б специфіку навчання 

майбутньої професійної діяльності та освітньо-кваліфікаційні характеристики. В 

теперішній час ми зіткнулися з масовим скороченням годин із зазначеного курсу « 

фізичне виховання», а в деяких навчальних закладах курс «фізичного виховання» 

виведене на самостійну роботу студентів, тому ми вважаємо, що край необхідно 

сформувати здоров’язбережувальну компетентність в майбутніх фахівців.  

В умовах сьогодення набуває особливої уваги й потребує вирішення проблема 

якісної підготовки майбутніх фахівців міжнародної торгівлі як професіоналів в обізнаній 

галузі, спроможних здійснювати здоров’язбережувальну роботу із урахуванням 

здоров’язбережувальної діяльності. Посилення оздоровчої функції фізичної культури у 

ЗВО, забезпечення індивідуального та диференційованого підходу до різних груп 

студентської молоді – все це має за мету створення для студентів 

здоров’язбережувального навчального середовища, що потребує модернізації процесу 

підготовки майбутніх фахівців міжнародної торгівлі у вищих навчальних закладах та 

спрямування його на формування здорової і творчої особистості, здатної виконувати роль 

керівника і координатора здоров’язбережувальної освіти. 

Підвищення вимог до майбутніх фахівців міжнародної торгівлі відповідно до 

світових стандартів орієнтує їх на неперервну освіту, фізичну та інтелектуальну 

працездатність, мобільність, витривалість, що потребує гарного здоров’я, тому у нових 

соціально-економічних умовах розвитку держави і подальшого науково технічного 

прогресу потужним засобом забезпечення ринку праці здоровими трудовими ресурсами 

виступає підготовка фахівців із належним рівнем здоров’язбережувальної компетентності.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання 

даної проблеми… У вітчизняних педагогічних дослідженнях особлива увага приділяється 

теоретичним і практичним аспектам здоров’язбережувальної компетентності студентської 

молоді у ЗВО: засобами фізичного виховання (Д. Воронін, Н. Башавець, В. Бобрицька [3,1, 

2] на засадах аксіології О. Шукатка [10] ) тощо. Тому, відповідно до запитів соціуму, 

науки та практики з метою реалізації пріоритетів у сфері професійної підготовки 

здорового покоління та підвищення продуктивності праці у фаховій діяльності, 

актуалізується необхідність формування здоров’язбережувальної компетентності в 

майбутніх фахівців міжнародної торгівлі засобами спортивно-масової роботи. В сучасних 

умовах розповсюдження інформаційного пресингу різної технологічної модальності 

(комп’ютерні технології та інтернет-реалії, ТВ програми, масові видовища тощо), культу 

насильства, пияцтва, злочинності, наркоманії та інших негативних соціальних явищ; які 

приводять до раннього згасання фізичних властивостей і розвитку духовно-моральної 

кризи, ведуть до небезпечної дегуманізації, як особистості, так і суспільства в цілому. 

Виникає об’єктивна необхідність підвищення ролі у ЗВО фізичного виховання, 

спортивно-масової роботи та здоров’язбережувальної діяльності студентської молоді для 

подальшого формування здорового способу життя у майбутніх економістів. 

Формулювання мети статті... Мета даної статті полягає у досліджені та 

формуванні підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя за діяльнісним 

компонентом. 

Виклад основного матеріалу дослідження… Діяльнісний компонент зазначеного 

утворення теми, віддзеркалює взаємодію педагогів і вихованців, їх співробітництво, 

організацію й управління процесом, спрямовуючи на позитивний підсумковий результат. 

Діяльнісний компонент передбачає використання різноманітних форм, методів, 

засобів, прийомів підготовки майбутніх економістів до здорового способу життя 
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спрямованих на реалізацію його мети і завдань. В цьому аспекті доцільно 

використовувати ділові ігри, тренінги, дискусії, індивідуальні, творчі завдання, 

моделювання, завдання творчого та дослідницького характеру, які спрямовані на 

оволодіння педагогом комплексом засобів, які сприяють організації педагогічно доцільної 

взаємодії зі студентами майбутніх фахівців міжнародної торгівлі щодо проблеми 

здоров’язбереження. 

Діяльнісний компонент відображає опанування студентською молоддю у вищих 

навчальних закладах способів використання набутих знань для здорового способу життя; 

оволодіння життєвими навичками, наявність яких є необхідною для реалізації здорового 

способу життя. Поведінка студентів поступово стає менш імпульсивною і 

підпорядковується сформованим уявленням, вони починають регулювати власну 

поведінку згідно певного зразка [6, с. 32-36.]. 

Діяльнісний компонент, на нашу думку, виміряється знаннєвим критерієм  щодо 

здорового способу життя у майбутніх економістів, який передбачає: володіння вміннями 

трансформувати теоретичні знання з питань здоров’я в сферу практичної діяльності, 

здатність постійно вдосконалювати набуті вміння і навички з метою набуття більш 

високого рівня педагогічної майстерності; здійснення самоконтролю та самоперевірки 

щодо правильності застосування професійних умінь, внесення змін і коректив у процес 

підготовки студентів у разі виявлення недоліків; активність у встановленні 

міжособистісних стосунків зі студентами; прояв ініціативи, самостійності, творчості в 

організації та проведенні занять з фізичного виховання та спортивно-масової роботи з 

проблем здоров’язбереження. 

Так, діяльнісний компонент вимірюється також практико-оздоровчим критерієм, 

який пов’язаний із застосуванням знань і умінь для розв’язування реальних задач, 

поставлених перед майбутнім фахівцем відповідно до цінностей свого власного здоров’я і 

здоров’я довколишніх, вирішенням проблеми здоров’я майбутніх фахівців засобами 

спортивно-масової роботи. Згідно цього вбачаємо, що через урахування таких чинників, 

як: правовий (розробка нормативних актів, що регламентують механізм реалізації прав 

студента на здоров’я), соціально-економічний (обумовлює види, форми участі і 

відповідальності соціально-економічних структур у формуванні, збереженні та зміцненні 

здоров’я, а також формування нормативних умов для професійної діяльності), освітній 

(під час навчання молоді формування пріоритету здоров’я, виховання мотивації на 

здоровий спосіб життя та навчання методам, засобам і способам досягнення здоров’я, 

пропаганда здорового способу життя) [4, с. 21-22.]. 

Наш підхід розглядає формування здорового способу життя молоді як важливу 

складову молодіжної та соціальної державної політики. Втім передбачає: по-перше – 

вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя та розробку методів оцінки індивіда; 

по-друге формування свідомості та культури здорового способу життя; по-третє розробку 

методик навчання молоді здоровому способу життя; по-четверте – впровадження 

соціальних програм культивування здорового способу життя та збереження здоров’я; по-

п’яте, – розробку та впровадження системи скринінгу і моніторингу здорового способу 

життя студентської молоді у процесі навчання у вищих закладах освіти. 

Ми акцентуємо увагу на проблемі підготовки до здорового способу життя саме 

молоді, оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття певних норм та зразків 

поведінки, накопичення відповідних, знань та умінь, усвідомлення потреб та мотивів, 

визначення ціннісних орієнтацій, інтересів та уявлень. 

Можливі засоби впливу на формування здорового способу життя, з огляду на це, 

ми вважаємо, що необхідність впровадження політики здоров’я у молодіжно-

студентському середовищі питання засобів цього впровадження є одним з головних. 

Індикатори опитування спрямовувались на визначення найбільш впливових, ефективних 

засобів, на сприйняття їх функціонування молоддю. Характер впливів різних джерел на 
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підготовку до здорового способу життя майбутніх економістів відбивають індикатори 

різних джерел інформації та їх ефективність. 

Продовжуючи наше дослідження ми виокремили такі показники діяльнісного 

компонента, що характеризують підготовку майбутніх економістів до здорового способу 

життя засобами спортивно-масовій роботи: 

- наявність тестової карти комунікативної діяльності майбутніх економістів до 

здорового способу життя; 

- визначення оцінки комунікативного уміння щодо здорового способу життя 

майбутніх економістів [9, с. 46-53]; 

- рівень розвитку шкали оцінки потреби в досягненні позитивного результату щодо 

здорового способу життя майбутніх економістів; 

- рівень суб’єктивного контролю щодо здорового способу життя майбутніх 

економістів; (УСК)- [8, с. 10, с. 302]. 

Отже, зазначені нами компоненти підготовки майбутніх економістів до здорового 

способу життя існують в єдності, внутрішньо взаємозалежні та взаємообумовлені й 

утворюють цілісні явище, оскільки наявна певна залежність кожного із зазначених 

компонентів, властивостей та зв’язків системи від їх місця і функцій усередині цілого: 

- під усвідомленою розуміється діяльність, пов’язана з участю розуму, тобто обміркована, 

розумна; 

- усвідомлена майбутнім фахівцем система знань, умінь та навичок щодо здорового 

способу життя формує його світогляд, оскільки знання, перевірені на практиці системою 

оздоровчих заходів, перетворюються в переконання щодо цінності здоров’я та формують 

потребу у здоров’язбереженні, відповідаючи реаліям сьогодення та потребі суспільства у 

здорових фахівцях [7, с. 128.]. 

Отже, підготовка майбутніх економістів до здорового способу життя відбувається 

завдяки створенню системи здоров’язбережувальної компетентності і настанов на 

здоров'язбереження, усвідомленню здоров’я як найважливішої цінності, оволодінню 

відповідними знаннями, вміннями та навичками та дотриманню здоровʼязбережувальної 

поведінки. Діяльнісний компонент впливає на підготовку майбутніх економістів до 

здорового способу життя. 

Висновки. Вивчено стан підготовки майбутніх економістів до здорового способу 

життя за діяльнісним компонентом на формувальному етапі досліджень. На прикінцевому 

етапі ми фіксували значні зрушення в обох досліджуваних групах. Натомість в 

експериментальній групі, завдяки озброєнню студентів в процесі підготовки 

інтерактивними методами навчання, цілеспрямованій роботі з підготовки майбутніх 

економістів до здоров’язбережувальної професійної діяльності, результати виявилися 

більш високими. 

Перспективи використання результатів дослідження полягають у розробці 

методичних рекомендацій, індивідуальних та самостійних програм, які допоможуть 

підвищити рівень знань та умінь майбутніх фахівців у збережені власного здоров’я. 
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Onischuk S. Preparation of future economists to healthy way of life after diyal’nisnim 

by component. 

In the article future economists have the presented results of forming of diyal'nisnogo 

component in relation to the healthy way of life on the stage of forming experiment. The results 

of this experiment testify about expedience of the use of maintenance, methods, forms and types 

of work, which were involved in preparation of future economists in higher establishments of 

education. 

The basic problem of the modern system of higher education is a search of optimum ways 

of preparation of highly skilled specialists with the high level of competitiveness in the 

conditions of market economy. In this connection adaptation of young specialists to the new 

terms of labour requires from them a professional competence, mobility, proof capacity, physical 

health, which in the unity are instrumental in the high yield of labour. 

Question of preparation of future economists to the healthy way of life and at 

professional self-realization, health-improvement activity is actual in the modern terms of 

European integration of the educational systems in the process of studies in higher 

establishments of education. In the article attention is accented on that the features of 

preparation of future economists to professional self-realization in health activity are related to 

that this process is not taken only to the capture certain knowledges, abilities, skills and 

professionally important qualities. Professional self-realization of future economists is related to 

aspiration to become and save an own health in a professional aspect, directed on forming of 

healthy way of life of professionals. 

Among objective and subjective reasons of fall-off of health of students level most specific 

gravity a deep socio-economic crisis, decline of financial welfare of the considerable system of 

population, worsening of ecological situation, acquires, weak material and technical base of 

general, educational and health establishments, increase of the educational loading, violation of 

hygienical terms, at folding to the time-table employments, mental overload, low physical 

activity, imperfect structure of the system of health protection and motivation on the healthy 

method of life, as a leading factor of maintainance and strengthening of health. 

Physical education, as component part of the system of preparation of future specialists, 

needs perfection in the river-bed of modern conception of development of higher school. 

Physical education comes forward in higher educational establishments, from one side, as 

athletic-sporting activity, and from other – is educational discipline, oriented to preparation of 

personality, which has a high level of zdorov’ya, and sufficient physical preparedness. 
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Traditional organization, maintenance and methods, teoretiko-methodical providing of 

physical education in higher educational establishments not enough answer modern 

requirements and does not provide comprehensive preparation of future specialist, capable at 

high professional level to settle production problems. 

In the philosophical understanding a way of life is description of aggregate of typical 

types of vital functions of people (individuals and social educations) in combination with the 

terms of life of society. The way of life engulfs all spheres of society: labour and way of life, 

public life and culture, conduct (lifestyle) of people, and them spiritual values. That, a conduct, 

or lifestyle, is one of major elements of way of life on the whole, which influences on a health 

individual or on a health those or other task forces of population. 

A conduct is one of basic determinant of health, the degree of influence of which 

considerably exceeds influence many other the determinant. On determination of M. Lalonde, it 

together with biology of man, medicare and environment, belongs to four basic factors which 

determine a health level. results of the special researches, conducted in 70th in The USA 

(Mckeown of and of Lowe, 1974) with the purpose of quantitative estimation of influence of 

different factors discovered on a health, that group of factors of adopted «bikhevioral'nimi» 

(povedinkovimi) constantly viperedzhuvala other. The nastiest illnesses in the developed 

countries are in our time related to individual habits, especially permanent which in an 

aggregate often name the way of life. 

Most full intercommunication between the way of life and health is represented in a 

concept «healthy way of life». 

A healthy way of life is a way of life of separate man, directed on the prophylaxis of 

illnesses and strengthening of zdorov’ya. He includes such principles, as an observance of the 

mode of day, rational feed, physical culture, observance of rules of hygiene, absence of harmful 

habits, benevolent attitude toward circumferential, active rest, favourable terms of life. 

From positions of the expounded understanding of fenomena of zdorov''ya man there is 

determination of concept of healthy way of life (ZSZH): it all in human activity which touches a 

maintainance and strengthening of zdorov''ya, all, that is instrumental in implementation of the 

human functions a man through activity from making healthy of terms of life – labour, rest, way 

of life. 

The constituents of ZSZH are contained by various elements which touch all spheres of 

zdorov'ya – physical, psychical, social and spiritual. Major from them is a feed (including 

consumption of high-quality drinking-water, necessary amount of vitamins, oligoelementss, 

proteins, fats, carbonhydratess, special products and food additions), way (quality of habitation, 

condition, for passive and active rest, psychical and physical strength security on territory of 

vital functions) of life terms of labour (safety not only in physical but also psychical aspect, 

presence of stimuli and terms of professional development), motive activity (physical culture and 

sport, use of facilities of the various systems of making healthy, directed on the increase of level 

of physical development, his support, proceeding in forces, after the physical and psychical 

loadings). 

For an awareness ZSZH is important knowledge and possibility of access to the special 

prophylactic procedures, which must slow the natural process of senescence, presence of the 

proper ecological terms, other constituents of ZSZH, which touch mainly not only physical and 

psychical, and also social and spiritual zdorov’ya. 

The problem of forming of healthy way of life carefully enough lights up in many 

socialphilosophical, pedagogical, sociological, medical labours. This problematika purchased 

the special actuality in the second half of XX age both in the world on the whole and in Ukraine. 

Key words: preparation, healthy way of life, future economist, diyal'nisniy component. 

  


