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of forming of healthy way of life.  

 In this article are presented the results of experimental investigation of the 

effectiveness of the methods of healthy way of living forming of the cadets of 

higher military educational institution.  Also are defined practical recomendations 

for cadets‟ group instructor as to the forming of healthy way of living of the 

subordinates. 
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Постановка проблеми: У наш час особливо важливою є цінність 

здоров‟я як важливого показника всебічного розвитку людини. Суттєво 

впливає на здоров„я людини її спосіб життя, обумовлений великою кількістю 

біологічних і соціальних факторів, що діють на організм. В умовах 

соціально-економічного розвитку суспільства формується спосіб життя, як 

сукупність типових видів, форм життєдіяльності суспільства, нації, 

соціальних груп, особистості. При цьому в систему здорового способу життя 

входить людське існування, спосіб поведінки і діяльності, особливості 

повсякденного життя людей - від професійної діяльності повсякденного 

життя до сфери дозвілля і культури, задоволення власних первинних потреб. 

У цьому аспекті особливий інтерес для дослідників представляють 

питання і формування у людини здорового способу життя. Зокрема це 

стосується військового середовища, специфіка якого суттєво ускладнює 

життя військовослужбовців і і породжує у них негативні емоції, перенапругу 

фізичних і психічних функцій. 

Аналіз наукових праць свідчить про відсутність однозначного підходу до 

проблеми формування здорового способу життя. Проте різні визначення, 

класифікації здорового способу життя в цілому не суперечать одне одному, а 

навіть взаємодоповнюють, взаємопідсилюють одне одного і дозволяють 

розглядати їх з різних позицій. Так, загальнотеоретичні питання формування 

здорового способу життя розглянуто в роботах: Г. А. Апанасенка, 

О.В.Вакуленко, Д.А. Ізуткіна, Лісіцина Ю.П., Полуніної І.В, А.Д. Степанова,  

тощо.На сьогодні  поза увагою дослідників залишилась проблема 

формування здорового способу життя у курсантів військового навчального 



закладу.Такий стан справ викликає занепокоєння через те, що мова йде про 

майбутніх керівників військових підрозділів, яким належить зберігати 

здоров‟я підлеглих та служити для них прикладом, у тому числі щодо 

реалізації здорового способу життя. Однак, для результативної практичної 

роботи суб‟єктів формування відповідної психології здоров‟я підлеглого 

особового складу немає належних теоретичних та методичних розробок. 

Відсутній ґрунтовний аналіз чинників, які впливають на здоровий спосіб 

життя курсів та особливості його формування у процесі їх навчальної та 

службової діяльності. Крім цього не розроблені практичні рекомендації для 

відповідних посадових осіб, зокрема керівників курсантських колективів, 

щодо формування здорового способу життя підлеглих.  

Мета дослідження полягає у визначенні психологічних 

особливостей формування здорового способу життя у курсатів вищого 

військового навчального закладу. 

Ефективність формування здорового способу життя у курсантів 

військових навчальних закладів потребує створення певної методики, яка 

об‟єднувала б взаємозалежні структурні і функціональні компоненти 

(частини), погоджувала б дії відповідних суб‟єктів та об‟єктів здорового 

способу життя, а також зберігала б константність структури в різних умовах. 

Нажаль, як феномен дослідження така методика чи окремі її елементи ще не 

знайшли свого відображення в працях військових дослідників. 

На нашу думку, розробка методики формування здорового способу 

життя курсантів військових навчальних закладів потребує чіткого визначення 

порядку дій посадових осіб, які виступають в ролі суб‟єктів формування 

здорового способу життя, планомірного узгодження цих дій за часом, місцем 

та змістом заходів. Крім цього посадові особи повинні мати чітке уявлення 

про конкретні заходи, які вони мають реалізовувати для формування 

здорового способу життя.  

Системоутворюючим чинником запропонованої методики є особистість 

курсанта, що зумовлено проголошенням принципово нової мети організації 



повсякденного життя і службової діяльності курсантів  створення комфорту, 

шанування особистості на всіх рівнях, визнання пріоритету особистості 

перед колективом, індивідуальної цінності кожної людини. 

Ефективність методики формування здорового способу життя була 

перевірена нами під час експериментального дослідження. Дане дослідження 

проводилося з дотриманням етичних норм практичного психолога 

(забезпечувалася добровільність участі курсантів у дослідженні; надавалося 

право відмовитись від дослідження на будь-якому його етапі; 

застосовувалися ті методи, які жодним чином не зачіпають гідності курсанта; 

про мету дослідження та напрямки використання результатів курсанти були 

поінформовані; курсантам було гарантовано, що отримані результати не 

зашкодять їм і не будуть розголошуватися без їхньої згоди) [1, с. 83]. 

Програмою експериментального дослідження було передбачено 

вирішення ряду завдань, а саме: 

1. Виявити мотиваційні чинники та потреби курсантів щодо розвитку 

основних засад здорового способу життя.  

2. Визначити рівень сформованості здорового способу життя серед 

курсантів ВВНЗ. 

3. Перевірити залежність формування здорового способу життя 

курсантів ВВНЗ від проведених з ними просвітницьких заходів (розвиваючі 

та формуючі впливи на експериментальну вибірку). 

Для успішного вирішення поставлених завдань в ході 

експериментального дослідження і для можливості з‟ясування інформації 

про коректність висновків важливим моментом стало визначення кількості та 

якості об‟єктів для дослідження. 

Для проведення експериментального дослідження було підібрано 

комплекс психологічних методів, які визначалися з урахуванням предмету 

дослідження і конкретною ситуацією його реалізації. Ці методи умовно 

поділено на такі групи [1, с. 79-82]: 

- неекспериментальні – способи здобування емпіричного матеріалу: 



спостереження та бесіда (з метою виявлення того способу життя, який ведуть 

курсанти і характеру їхнього відношення до здорового способу життя), 

анкетування (для виявлення того способу життя, який ведуть курсанти, їхньої 

потреби у веденні здорового способу життя, для пошуку оптимальних шляхів 

підвищення продуктивності соціально-психологічної системи по 

формуванню здорового способу життя), методи кількісного аналізу 

(статистика і математичний спосіб обробки даних), моделювання системи 

(для прогнозування найбільш сприятливих для ефективного розвитку 

- експериментальні: експеримент (для дослідження ефективності 

соціально-психологічної системи щодо формування здорового способу 

життя) тестування (для виявлення індивідуально-психологічних властивостей 

особистості, стресостійкості та соціальної адаптації, ціннісних орієнтацій, 

самооцінки психічних станів особистості курсантів). 

Таким чином, комплексність програми забезпечувалась об‟єднанням 

експериментальних та неекспериментальних методів психології. При 

використанні вказаних методів було дотримано такі основні принципи: 

принцип професійної компетентності, конфіденційності, безпристрасності та 

індивідуального підходу. 

Дослідження ефективності соціально-психологічної методики полягало 

не лише в організації вивчення, підборі адекватних методів та методик, але й 

у виявленні логічного зв‟язку між фактами, в узагальненні результатів 

окремих досліджень, у виведенні певних залежностей і закономірностей. 

Експериментальне вивчення ефективності впровадження методики 

формування здорового способу життя передбачало проведення 

психологічного експерименту, суть якого була виявлена за допомогою 

визначення того способу життя, який ведуть курсанти і того способу, якому 

вони віддають перевагу. Крім цього виявлялася залежність самооцінки 

психічних станів курсантів, нервово-психічної стійкості, ризику дезадаптації 

в стресі, пріоритету ціннісних орієнтацій від проведених з ними заходів 

(лекції, тренінги тощо). 



У процесі отримання результатів експерименту ми мали змогу виявити 

ефективність впровадження соціально-психологічної системи формування 

здорового способу життя курсантів ВВНЗ на основі зіставлення отриманих 

результатів від проведених методик до впровадження і після впровадження 

системи. 

При порівнянні інтерпретації результатів першого і другого анкетування 

можна зробити такий висновок: курсанти стали вище оцінювати власну 

участь у розв‟язанні своїх проблем. 

Можна провести порівняння діагностики самооцінки психічних станів: у 

1% серед досліджуваних рівень фрустрації піднявся від середнього до 

високого, у 4% серед досліджуваних рівень агресивності опустився від 

середнього до низького. За іншими показниками рівень фактично не 

змінився. 

При порівнянні результатів за допомогою методики “Ціннісні орієнтації” 

ми змогли порівняти і визначити ті пріоритети, яким надає перевагу 

контрольна та експериментальна групи. Пріоритетною цінністю як 

контрольної, так і експериментальної груп до впровадження системи було 

здоров‟я (фізичне та психічне). Після впровадження системи здоров‟я мало 

також найвищі показники, проте можна було спостерегти різницю в 

отриманих балах. Також у таблиці   можна спостерегти про зміну ставлення 

до інших цінностей. 

Новизна отриманого в ході експериментального дослідження полягає в 

тому, що вперше визначено основних суб‟єктів впливу на здоровий спосіб 

життя курсантів ВВНЗ. До суб‟єктів впливу ми відносимо прямих 

начальників курсанта, начальника курсу, заступника начальника курсу з 

виховної та соціально-психологічної роботи, органів курсантського 

самоврядування, вихователів, викладачів та психологів навчального закладу; 

вперше обґрунтовано психологічні умови формування здорового способу 

життя курсантів ВВНЗ; вперше розроблено та експериментально перевірено 

методику формування здорового способу життя у курсантів ВВНЗ, яка 



включає об‟єктів формування здорового способу життя, цілі (загальні і 

часткові), зміст процесу формування здорового способу життя особистості, 

суб‟єктів формування здорового способу життя та організаційні форми 

діяльності суб‟єктів формування здорового способу життя. 

Робота в складних, відповідальних, несподіваних, екстремальних  

ситуаціях раніше чи пізніше дає свій негативний відбиток на формування 

особистості курсанта. Для попередження негативних наслідків дуже 

важливим є  супровід власне керівника курсантського колективу,який з 

усього керівного складу має найтісніший зв‟язок з курсантами. Для того, щоб 

керівник курсантського колективу зміг успішно здійснювати такий супровід, 

він повинен володіти певними знаннями, уміннями, навичками та якостями, 

за допомогою яких він зможе створити всі умови для збереження здоров‟я та 

повноцінного розвитку особистості курсанта. 

Як висновок можемо зазначити, що практична цінність отриманих 

результатів полягає у тому, що матеріали дослідження можуть бути 

використані в організації психологічного забезпечення діяльності та 

навчально-виховного процесу у вищих військових навчальних закладах. 
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