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Вступ. Процеси європейської інтеграції охоплюють дедалі більше сфер 

життєдіяльності. Не стала винятком і освіта, особливо вища школа. Україна чітко 

визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи, здійснює модернізацію 

освітньої діяльності в контексті європейських вимог, дедалі наполегливіше працює над 

практичним приєднанням до Болонського процесу. 

Порівняно із закордонними вищими навчальними закладами в українських ВНЗ 

тижневе аудиторне навантаження студентів значно більше, що певною мірою позбавляє 

студента можливості здобувати навички самостійної роботи, а також бути 

підготовленим до самостійності в його подальшій професійній діяльності. 

Аналіз публікацій показав, що не зважаючи на достатньо широкий спектр 

досліджуваних напрямків самостійної роботи студентів вищої школи, ще недостатньо 

системних (цілісних) досліджень, що стосуються розробки організації самостійної 

роботи з формування культури здоров’я. 

Мета дослідження — полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній перевірці педагогічних умов організації самостійної роботи з 

формування культури здоров’я в студентів. 

Методика дослідження. Дослідження проводилося в контексті підвищення 

якості навчання. Ми досліджували організацію самостійної роботи з формування 

культури здоров’я. 85 студентів спеціальної медичної групи. 

Результати дослідження. Вивчення стану самостійної роботи студентів з 

формування культури здоров’я у вузі показало, що 42% обстежуваних приділяє йому 

увагу ситуативно і періодично, 22% — займаються систематично і 36% — не 

займаються зовсім. Таким чином, переважна більшість студентів чи недостатньо, чи 

зовсім не працюють над собою в даному напрямку.  

Висновки. В організації самостійної роботи студентів недостатньо мірою 

відображені питання набуття знань, умінь і навичок з формування власної культури 

здоров’я, не вироблена єдина міждисциплінарна концепція. Засвоєння традиційного 

змісту освіти при формуванні відповідного набору предметів навчальних планів не 

може бути кінцевою метою. Студент повинен навчитися самостійно набувати нові 

знання, необхідні йому для прийняття правильних рішень за умов виникнення проблем 

у його подальшій трудовій діяльності. 


