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Аналізується загальний процес інформатизації суспільства та його вплив на 
здоров’я учнівської та студентської молоді; автор стверджує, що формування мотивації 
до здорового способу життя виступає як соціально-педагогічна проблема, у зв'язку з чим 
зростає необхідність обґрунтування професійно-прикладних основ формування здорового 
способу життя, враховуючи їх у навчально-виховному процесі; на сьогодні найбільше 
можна вплинути на рівень здоров'я і тривалість життя населення через інвестиції у 
сферу формування культури діяльності засобів масової інформації; практична реалізація 
такої програми в Україні неможлива без наявності достатньої кількості 
висококваліфікованих фахівців, які б оволоділи глибокими міждисциплінарними знаннями. 
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Рівень розвитку країни значною мірою визначається рівнем розвитку освіти, яка 
повинна на нинішньому етапі розвитку цивілізації швидко й адекватно реагувати на потреби 
суспільства, позбавляючись шляхом проведення кардинальних реформ притаманного 
теперішній освіті консерватизму. Одним із важливих чинників реформування освіти є її 
інформатизація. Побудова ефективних систем інформатизації освіти з урахуванням 
світового досвіду, особливостей і реалій стану вітчизняної освіти – одна із актуальних і 
важливих наукових і практичних проблем [1]. Нині, на жаль, в Україні рівень 
інформатизації суспільства в цілому і освіти зокрема суттєво нижчий рівня інформатизації 
суспільства й освіти розвинутих країн. 

Важливою віхою у створенні інформаційного суспільства в Україні в цілому і 
інформатизації освіти зокрема став прийнятий 9 січня 2007 року за № 537-V Верховною 
Радою України Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007-2015 роки» [2]. Інформатизація освіти визнана одним із пріоритетних 
державних завдань. Інформатизація системи освіти повинна бути невід’ємною складовою 
інформатизації України і здійснюватися згідно з єдиними державними нормативами, 
враховуючи при цьому особливості системи освіти [1]. 

Серед причин, що стримують використання інформаційно-комунікаційних технологій 
в школі, в першу чергу називаються організаційні та технічні – відсутність вільного доступу 
до комп’ютерного обладнання, труднощі із своєчасним ремонтом, проблеми із поділом 
класу на підгрупи при проведенні занять з використанням інформаційно-комунікаційних 
технологій та інші. Однак, головні проблеми – це проблеми психолого-педагогічні. Вони 
полягають у низькому рівні готовності керівників ЗНЗ до використання ІКТ, в управлінні 
школою, відсутності науково обґрунтованої методики використання ІКТ при проведенні 
занять з конкретних навчальних дисциплін, недостатньої забезпеченості навчальних 
закладів як кількісно, так і якісно педагогічними програмними засобами. Ось частина 
проблем без розв’язання яких неможливо позитивно вирішити питання в цілому [3]. 

У світоглядному плані важливо підкреслити, що інформатизація освіти - якою б 
нагальною вона не була - повинна ґрунтуватись на високій інформаційній культурі 
викладачів і студентів, яка базувалась би на загальнолюдських цінностях та адекватній 
сучасному інформаційному суспільству моделі морального виховання його членів. Ця 
модель має не абсолютизувати інформаційні технології як такі, а сприяти розвиток і творчу 
самореалізацію окремої особистості. При цьому ми певним чином потрапляємо в «замкнене 
коло», оскільки, з одного боку, інформатизація освіти неможлива без високої інформаційної 
культури населення, з іншого - інформаційна культура не може розвиватись поза процесами 
впровадження інформаційних технологій в освітню систему. Це замкнене коло може бути 
розірване винятково засобами виховання - адже високоморальна інформаційна культура 
може активно формуватись під виховним впливом викладачів на засадах рівноправного 
діалогу [4]. 

Здоров'я - головна цінність людини, без якої вона не може бути щасливою. Певні 
задатки людина отримує при народженні, а далі лише власною наполегливою 
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цілеспрямованою працею над собою можна зберегти і покращити своє здоров'я. Безперечно, 
для цього необхідні знання засад здорового способу життя, порядку життєдіяльності, який 
би зберігав, а не руйнував його [5, 4]. 

Стан здоров'я дітей викликає тривогу, з метою його зміцнення необхідно застосовувати 
нові технології здоров'язбереження, спрямовані на вивчення індивідуальних здібностей 
організму, навчання прийомів психічної і фізичної саморегуляції [6, 6]. Головними 
критеріями повинні стати зростання середньої тривалості життя людини, зниження рівня 
смертності, стабілізація стану здоров'я населення і подальше покращення його рівня, 
зниження міри поширення хвороб, особливо інфекційних, у тому числі тих, що набули 
статусу соціальних, формування культури здоров'я населення, особливо дітей, підлітків та 
молоді засобами освіти та виховання [7, 56]. 

Ураховуючи сучасні вимоги до вчителів фізичної культури, професійна підготовка 
фахівців з фізичної культури повинна будуватися таким чином, щоб значно підвищити 
якість освіти, роль фізичної культури, яка формує здоров'я [8, 53]. Узагальнюючий аналіз 
наукових досліджень стосовно проблеми професійної підготовки фахівців з фізичного 
виховання дав змогу виявити низку суперечностей, серед яких найсуттєвішими, на наш 
погляд, є такі: традиційна консервативність системи підготовки та індивідуальне фахове 
зростання педагогічних працівників і необхідність постійної модернізації знань, умінь 
усвідомлення проблем педагогічної діяльності у контексті нових потреб закладу чи установи 
освіти, так і суспільства в цілому; значне підвищення об'єктивних вимог до фахового рівня 
педагогічних працівників та фактична неготовність значної частини фахівців до відповідних 
змін; вимоги до особистості фахівця, покликаного вирішити завдання формування культури 
здоров'я школярів, і рівень його професійної готовності; необхідність самореалізації 
вчителя, що потребує опанування новітніх освітніх технологій, у тому числі 
здоров'яформувальних, та особиста неготовність до впровадження нових методів роботи. 

Таким чином, підготовка майбутніх учителів фізичного виховання, яка здійснюється за 
усталеними планами й технологіями, лише поглиблює суперечності між змінами в системі 
загальної освіти, спрямованими на формування в школярів високого рівня культури 
здоров'я, та відсутністю відповідної професійної підготовки вчителів фізичної культури до 
впровадження здоров'яформувальних і здоров'язбережних технологій у навчально-
виховному процесі ЗОШ. 

Загальновідомо, що в наш час засоби масової інформації справляють вагомий вплив на 
суспільну свідомість. Через здатність швидко і майже тотально охоплювати найбільш 
широкі аудиторії ЗМІ можуть трансформувати традиційну систему духовного виробництва, і 
сьогодні у розвинених суспільно-політичних системах панує теза, що ті, хто володіє ЗМІ, 
володіють громадською думкою. 

Саме за допомогою мас-медіа серед різних категорій населення (читачів, слухачів, 
глядачів) пропагуються певні ціннісні установки, світоглядні стереотипи та моделі 
поведінки, внаслідок чого спільні смаки і форми «культурного споживання» поширюються 
як серед привілейованих, так і малозабезпечених категорій населення. З огляду на це, у 
змаганні за культуру, мас-медіа перебувають практично поза конкуренцією [9]. 

Аналіз результатів національного опитування дітей дозволив виявити тенденцію 
зростання середньої кількості ризиків серед молоді: вживання алкоголю і наркотиків, 
відсутність фізичної активності, паління, хронічні захворювання, небезпечний секс, 
надлишкова вага, психологічний дискомфорт [10, 328]. 

Кожна людина, внаслідок різних життєвих обставин, підпадає під вплив саме того 
інформаційного середовища, яке вона бачить навколо себе, і її суспільна мораль, позиція, 
переконання, життєві установки, поведінка не завжди формуються в корисному для себе та 
оточуючих напрямі. Реклама сьогодення є невід'ємною складовою суспільного життя, 
виявом інтересів суспільства, і саме звичними для її поширення засобами можна, і необхідно 
привертати увагу до повсякденних проблем суспільства, змусити замислитися про 
необхідність пошуку нового, більш розумного, етичного, не шкідливого здоров'ю способу 
життя. 

Сформований під впливом реклами світогляд людини, спонукає її до практичної дії, до 
певного способу життя, думок [9]. Проте експерти, що досліджували вплив соціальної 
реклами на молодь прийшли до висновку, що сучасна соціальна реклама в Україні 
позитивного впливу на молодь не здійснює, або ж впливає на неї надто слабо. Це 
пояснюється рядом факторів: якісної соціальної реклами в Україні дуже мало; соціальна 
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реклама не адресна, вона повинна мати наслідки; соціальна реклама сьогодні грає певну 
роль, але необхідний вплив на молодь не здійснює (на сьогоднішній день вона суто 
інформативна); соціальної реклами ще не так багато, щоб помітити, вона - епізодична; для 
дітей і підлітків інформація повинна бути більш індивідуальною [11, 43]. 

Відповідно до концепції відомого канадського соціолога і культуролога Г. Маклуена 
ера мас-медіа і електронної інформації радикально змінює як життя людини, так і її саму. 
Сучасні ЗМІ як складова частка масової культури знищують на планеті простір і час, 
національні кордони, пов'язуючи в єдину мережу найвіддаленіші куточки. 

Саме за допомогою мас-медіа серед різних категорій населення (читачів, слухачів, 
глядачів) пропагуються певні ціннісні настанови світоглядні стереотипи та моделі 
поведінки, внаслідок чого спільні смаки і форми «культурного споживання» поширюються 
як серед привілейованих, так і малозабезпечених категорій населення. З огляду на це у 
змаганні за культуру мас-медіа перебувають практично поза конкуренцією. 

Система засобів масової інформації дуже різноманітна: преса (газети, журнали, книги), 
радіо, телебачення, кінематограф, звукозаписи і відеозаписи, відеотекст, телетекст, рекламні 
щити і панелі, домашні відеоцентри, що поєднують телевізійні, телефонні, комп'ютерні та 
інші лінії зв'язку. Всім цим засобам притаманні якості, що їх об'єднують - звернення до ма-
сової аудиторії, доступність багатьом людям, корпоративний характер виробництва і розпо-
всюдження інформації. 

Аналізуючи виявлення позитивних тенденцій впливу ЗМІ на формування здорового 
способу життя студентської молоді, було проаналізовано ефір деяких телевізійних каналів, 
проаналізовано зміст 122-х передач, в яких йшлося про проблеми щодо ЗСЖ. Більшість 
передач пропагувала фізичну активність, 19 % - висвітлювали профілактику різних 
захворювань, по 10 % - змістовну організацію дозвілля та соціально-економічні проблеми 
молоді. В цих передачах порушувалися проблеми раціонального харчування, санітарно-
гігієнічних навичок, наркоманії, алкоголізму, паління, психічного і духовного здоров'я дітей 
та молоді, екологічного виховання. 

Аналіз спрямованості проблем дозволив виявити, що у 82 % цільових телепередачах 
підкреслювалася важливість конкретних складових ЗСЖ, в 57 % - пропонувалися конкретні 
корисні поради, але тільки у 41 % телепередач були наведені конкретні приклади ЗСЖ. Це 
свідчить про те, що телевізійні передачі більш спрямовані на загальну постановку проблем, 
ніж на розкриття реальних шляхів формування у молоді ЗСЖ. 

У досліджених програмах питання здорового способу життя розглядалось досить 
побіжно, переважно у контексті загальної теми, певної системи щодо їхнього висвітлення не 
існує. Проте позитивним уже є те, що інформація подається у розважальній формі. 

Отже, на сьогодні чітко продуманої системи висвітлення проблем здорового способу 
життя на телебаченні не розроблено. Частка передач із цієї тематики займає незначний 
відсоток від загальної кількості програм телебачення. До того ж із назв програм не завжди 
зрозуміло, про що піде мова, тому іноді ці проблеми обговорюються там, де навіть важко про 
це здогадатися. Іншою проблемою є те, що ці передачі транслюються переважно вдень, коли 
значна частина студентів знаходиться на навчанні. З огляду на це є доцільним змінити час 
виходу деяких передач. Відповідним державним установам і соціальним службам слід було б 
звернути увагу на те, щоб у спеціальних передачах, крім загальних порад, подавалися 
конкретні адреси, куди можна було б звернутися у разі потреби. 

Таким чином, формування мотивації до здорового способу життя виступає як соціаль-
но-педагогічна проблема, у зв'язку з чим зростає необхідність обґрунтування професійно-
прикладних основ формування здорового способу життя, враховуючи їх у навчально-вихов-
ному процесі як основних дидактичних чинників, котрі впливають на якість 
фундаментальної та професійної підготовки майбутніх спеціалістів [12]. 

Отже, найдорожчий скарб будь-якої держави - це людина, її життя, здоров'я, щастя, 
благополуччя. На сьогодні найбільше можна вплинути на рівень здоров'я і тривалість життя 
населення через інвестиції у сферу формування культури ЗСЖ. Практична реалізація такої 
програми в Україні неможлива без наявності достатньої кількості висококваліфікованих 
фахівців, які б оволоділи глибокими міждисциплінарними знаннями з проблем харчування, 
рухової активності, загартування, корисних і шкідливих звичок, регуляції психічного стану, 
детоксикації організму та інших важливих чинників здоров'я. Сьогодні наука про здоров'я 
людини дедалі більше відображається в системі педагогічної освіти, від якої залежить 
підготовка вчителів, здатних формувати культуру здоров'я наших громадян. Розумне 
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використання комплексу різноманітних природних засобів оздоровлення, а також вибір 
складових валеологічної освіти дозволять забезпечити повноцінне відновлення, збереження 
і примноження здоров'я людей, збагачення їх духовного потенціалу [13]. 

Зміцнення та збереження здоров'я школярів - головне завдання фізичного виховання. 
Виконання цього завдання здійснюється шляхом систематичного залучення учнів до рухової 
діяльності, проведенням фізичних тренувань з метою збільшення функціональних 
можливостей організму, заповнення вільного часу дітей заняттями фізичними вправами, що 
є одним із засобів відведення їх від поганих звичок та пропагандою здорового способу 
життя. 

На сьогодні проблемі здорового способу життя приділяють дуже багато уваги як 
вітчизняні, так і зарубіжні вчені. Проте слід відзначити, що здоровий спосіб життя не став 
нормою для більшої частини сучасної молоді. Значна частина студентів не навчилася або не 
має можливості завжди раціонально працювати, харчуватися, дотримуватися добового 
режиму дня, проявляти у необхідному обсязі рухову активність, загартовуватися, 
протистояти стрес-чинникам і шкідливим звичкам. Інформація, яка часто має негативний 
характер, іноді повністю заповнює внутрішній світ молодої людини, і тому дедалі 
актуальнішою стає потреба звернення мас-медіа до гуманістичних цінностей людського 
буття. ЗМІ є порівняно автономною силою, вони виконують інформативну і контрольну 
функцію і водночас покликані брати участь у вихованні та освіті молодіжної аудиторії, 
виконувати профілактичну роботу у таких сферах, як тютюнопаління, наркоманія, 
токсикоманія, девіантна поведінка тощо. Однак головною функцією ЗМІ лишається 
формування громадської думки щодо цих негативних явищ нашого життя. Низька якість 
здорового способу життя негативно позначається на дієздатності студентської молоді. 
Сучасний рівень їхнього способу життя залежить від багатьох чинників. Усі вони, в 
принципі, мають соціальний характер і можуть повною мірою використовуватися для 
формування дієвого рівня здорового способу життя всього контингенту студентської молоді. 
Подальші дослідження в галузі здорового способу життя повинні спрямовуватися на 
розробку практичних заходів корекції всіх його основних компонентів для підвищення їх 
соціальної дієвості з урахуванням індивідуально-особистісних інтересів і практичного 
досвіду усіх груп студентів і сучасних соціально-економічних реалій [12]. 

Перехід до Європейських стандартів освіти в світлі Болонських ініціатив надає шанс 
виправити структурні недоліки, які виникають в процесі формування нових принципів 
підготовки фахівців. Потребує уваги вирішення таких питань, як надмірна завантаженість 
кількістю дисциплін, які носять подекуди фрагментарний, а не ґрунтовний характер, а також 
запобігання виникнення окремих блоків навчальних дисциплін, які дублюють один одного, 
з використанням водночас неоднозначного тлумачення однозначних економічних явищ. 
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Анализируется общий процесс информатизации общества и его влияние на здоровье 
учащейся и студенческой молодежи; автор утверждает, что формирование мотивации 
к здоровому образу жизни выступает как социально-педагогическая проблема, в связи с 
чем возрастает необходимость обоснования профессионально-прикладных основ 
формирования здорового образа жизни, учитывая их в учебно-воспитательном процессе, 
на сегодня больше можно повлиять на уровень здоровья и продолжительность жизни 
населения через инвестиции в сферу формирования культуры деятельности средств 
массовой информации; практическая реализация такой программы в Украине 
невозможна без наличия достаточного количества высококвалифицированных 
специалистов, которые овладели глубокими междисциплинарными знаниями. 

Ключевые слова: человек, образование, культура, информация, здоровье, 
воспитание, развитие. 

 

We analyze the overall process of informatization of society and its impact on the health of 
students and university students, the author argues that the formation of motivation for a 
healthy lifestyle serves as a social and educational problem, and therefore increases the need to 
justify professionally applied foundations of healthy life, considering them in the educational 
process, most of today could affect the health and life expectancy through investments in the 
areas of culture of the media, the practical implementation of such a program in Ukraine is 
impossible without a sufficient number of highly qualified professionals who be captured by deep 
interdisciplinary expertise. 

Key words: people , education, culture, information, health, education and development. 
 


