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Психолого-педагогічні аспекти
формування здорового способу життя в
учнів з вадами інтелекту
О.В.Коган, І.Л.Рудзевич. Психолого-педагогічні аспекти формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту. У статті висвітлюються питання особливостей формування здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту. Здійснено аналіз проблеми формування
здорового способу життя у сучасній практиці. Визначено мотиваційний
компонент формування здорового способу життя у розумово відсталих
учнів та закономірності їх розвитку, що впливають на когнітивний,
емоційно-мотиваційний та поведінковий компоненти здорового способу
життя. Розглянуто інноваційні підходи та деякі методики формування
здорового способу життя в учнів з вадами інтелекту, особливості формування мотивів і потреб у систематичних заняттях фізкультурною чи
спортивною діяльністю; формування знань і методичних умінь з використанням засобів фізичної культури для підтримки нормального психофізичного стану, а також навичок їх практичної реалізації у повсякденній життєдіяльності.
Ключові слова: здоровий спосіб життя, компоненти здорового способу життя, навчально-корекційний процес, учні з вадами інтелекту,
валеологія, фізкультурно-оздоровча діяльність.
О.В.Коган, И.Л.Рудзевич. Психолого-педагогические аспекты формирования здорового способа жизни у учащихся с нарушениями интеллекта. Статья освещает вопросы особенностей формирования здорового способа жизни у учащихся с нарушениями интеллекта, проводится
анализ формирования здорового образа жизни в современной практике.
Определяется мотивационный компонент формирования здорового способа жизни у умственно отсталых учащихся и закономерности их развития, которые влияют на когнитивный, эмоционально – мотивационный
и поведенческий компоненты здорового способа жизни. Рассматриваются инновационные подходы и некоторые методики формирования здорового образа жизни у учащихся с интеллектуальными нарушениями,
особенности формирования мотивов и потребностей в систематических
занятиях физкультурной деятельностью, формированию знаний и методических умений с использованием средств физической культуры
для поддержания нормального психофизического состояния, а также
навыков их практической реализации в ежедневной деятельности.
Ключевые слова: здоровый образ жизни, компоненты здорового образа жизни, учебно-корекционный процесс, учащиеся с интел© О.В.Коган, І.Л.Рудзевич
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лектуальными нарушениями, валеология, физкультурно-оздоровительная деятельность.

Постановка проблеми. Головним завданням сучасної системи спеціальної освіти є створення належних умов для розвитку і
самореалізації кожної особистості з обмеженими можливостями
як громадянина держави, формування громадянської свідомості підростаючого покоління. У складних соціально-економічних
умовах сьогодення найбільш важким завданням є проблема інтеграції цих дітей у суспільство. Розв’язання вищезазначених
завдань неможливе без забезпечення належного рівня здоров’я
дітей з вадами інтелекту.
Аналіз досліджень і публікацій. На сучасному етапі розвитку
науки вивчення здоров’я і формування здорового способу життя є проблемою, до якої звертається багато дослідників у нашій
країні й за кордоном. Висвітленню її сутності присвячені, зокрема, дослідження: М.М.Амосова, Г.А.Апанасенко, І.І.Брехмана,
В.І.Войтенко, Г.І.Власюк, Г.П.Голобородько, М.С.Гончаренко,
О.Д.Дубогай, С.М.Громбах,
В.П.Казначеєва, Н.М.Куїнджи, С.В.Лапаєнко, Ю.П.Лисицина, В.П.Петленко, П.Д.Плахтія, С.О.Свириденко, Л.П.Сущенко, В.М.Оржеховської, Л.Г.Татарникової та ін. Результати
спеціальних досліджень М.Антропова, А.П. Бойко, А. П. Берегового, М. В.Гомбах, Г. П. Кузнецова дозволяють зробити висновок, що школа сьогодні є зоною ризику, умови навчання в ній
перешкоджають збереженню і зміцненню здоров’я учнів.
Незважаючи на значні досягнення сучасної спеціальної
педагогіки і психології, проблема збереження та покращення
здоров’я дітей з вадами інтелекту повністю не вирішена. Тому
удосконалення системи валеологічної освіти та виховання, забезпечення належного рівня фізкультурно-оздоровчої діяльності у допоміжних школах є необхідною та вкрай важливою складовою громадянського виховання, спрямованою на адекватну
інтеграцію цих дітей у суспільство.
Недостатня дослідженість проблеми навчання основ здоров’я
та формування здорового способу життя, високоякісної валеологічної освіти та адаптивної фізичної культури у допоміжних
школах обумовила вибір теми даної статті.
Виклад основного матеріалу. Серед пріоритетних напрямків
розвитку освіти, що визначені Національною доктриною розвитку освіти України в XXI столітті, виділена пропаганда здорового способу життя, стимулювання прагнення до здорового способу
життя.
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Вагоме значення у розв’язанні цих проблем відіграє валеологія. Як наука про здоров’я вона має забезпечувати розробку і реалізацію системи заходів з пропаганди здорового способу життя,
підвищувати цінність здоров’я для кожної людини.
Саме з її позицій звертається увага на питання гігієнічного
виховання і пропаганди здорового способу життя серед дітей і
підлітків в освітніх закладах, на профілактику куріння, алкоголізму, наркоманії, збільшується кількість навчальних годин у
навчальних закладах на заняття рухливими іграми, фізкультурою, спортом.
Концепція безперервної валеологічної освіти в Україні, яка
є складовою загальної Державної національної програми “Освіта”, була розроблена Т.Є. Бойченко, Н.В. Водзюк, В.П. Горащук.
Валеологічне навчання і виховання учнів здійснюється за двома
напрямами: пізнавальним та мотиваційним. На нашу думку, це
є досить суттєвим і дієвим засобом у формуванні здорового способу життя, оскільки, крім знань про здоров’я, культуру здоров’я,
здоровий спосіб життя, гігієну, негативний вплив паління, алкоголю, наркотиків, в учнів потрібно формувати розуміння необхідності вести здоровий спосіб життя, потребу у цьому.
На думку М.П. Гребняка, сучасна практика шкіл не забезпечує повною мірою набуття учнями валеологічних знань та вмінь
[2]. Пріоритетним завданням валеологічної освіти вчений вважає якісні зміни у власному ставленні учнів до здорового способу життя.
Безпосередньо проблеми формування здорового способу
життя дітей у спеціальній педагогіці вивчали Н. П. Денисенко,
Л.С. Дробот, Г.М. Мерсіянова, Є. М. Павлютенков, І. М. Піскунова, І. М. Шишова та ін [5].
І. М. Шишова зазначає, що рівень здоров’я учнів з розумовою
відсталістю є досить низьким. Таким учням притаманні не лише
проблеми інтелектуального характеру, а й розлади опорно-рухової
системи, низька опірність організму до різноманітних вірусів та інфекційних захворювань [5]. Внаслідок інтелектуального недорозвитку такі діти досить часто потрапляють під негативний вплив;
вони схильні до дезадаптаційної поведінки, шкідливих звичок,
вживання наркотичних речовин. Значна кількість учнів допоміжних шкіл, за результатами досліджень І. М.Піскунової, має обтяжену спадковість; чимала категорія дітей знаходилась у неповних
та неблагополучних сім’ях, де дорослі пиячили, палили тощо.
При формуванні здорового способу життя у розумово відсталих учнів слід враховувати й те, що недорозвинута й неповно239
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цінна пізнавальна діяльність цих дітей часто супроводжується
емоційною і духовною незрілістю, легковірністю, схильністю
до навіювання. Все це призводить до того, що учні часто потрапляють під вплив іншої особистості. І. М. Піскунова довела, що
невпевненість у собі сприяє виникненню у цих дітей почуття залежності, звички виконувати забаганки інших, незважаючи на
власні бажання та почуття. Неможливість самостійно знайти
вихід зі складної ситуації, нерозуміння з боку оточуючих, загострення конфліктів у сім’ї наближають розумово відсталого підлітка до кримінального середовища, аморальних та антисоціальних дій, вживання наркотичних речовин”.
Аналіз психолого-педагогічної літератури свідчить, що однією із складових здорового способу життя є відповідна мотиваційна сфера дітей, спрямована на збереження та зміцнення власного
здоров’я. Ця мотиваційна спрямованість повинна стати домінуючою, визначальною у поведінці дітей, їх бажанні вести здоровий спосіб життя.
О. М. Воленко розробив мотиви здорового способу життя для
впровадження у школі. Він, зокрема, виділив наступні:
– зосередження уваги школярів на особистісному та соціальному значенні здоров’я і здорового способу життя;
– отримання інформації про здоров’я;
– вибір рішення [2].
На нашу думку, ці ж мотиви слід виховувати і в учнів допоміжних шкіл.
Аналіз літературних джерел дозволив нам дійти висновку,
що поведінкові реакції учнів спрямовані на формування здорового способу життя, обумовлені наступними мотиваціями – самозбереження, дотримання культурних вимог, вплив мікросоціуму, професійна орієнтація. Зупинимось на їх характеристиці.
Самозбереження – це головна мотивація поведінкових реакцій, спрямованих на здоровий спосіб життя, властива молодшим
школярам.
Поведінка дітей у підлітковому віці здебільшого визначається мікросоціумом. Безумовно, це стосується і здорового способу
життя. Для розумово відсталих учнів допоміжна школа є тим
мікросоціальним середовищем, де вони оволодівають моральноетичними та правовими нормами поведінки, досвідом суспільних стосунків, позитивними звичками та якостями. З огляду
на це, виховання у розумово відсталих дітей життєвих позицій,
системи потреб та мотивів, звичок здорового способу життя є пріоритетним завданням допоміжної школи.
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Безумовно, що мотивація здорового способу життя в учнів з
вадами інтелекту, пов’язана із професійною орієнтацією, не виражена так яскраво, як в учнів загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів, проте це не зменшує ролі фізичного та трудового виховання
у формуванні здорового способу життя учнів допоміжних шкіл.
Е.А.Гордієнко, Г.Г.Занряєв вказують, що активне включення
підлітка у трудові спортивні процеси і спеціалізація навчальновиховного процесу, зокрема, етичного, правового та корекційно-оздоровчого аспектів суттєво впливають на формування правильної поведінки та здоровий спосіб життя розумово відсталих
учнів.
І. М. Піскунова розробила методику формування здорового
способу життя та профілактики наркоманії в учнів допоміжної
школи [1]. Основними напрямками її методики є оптимізація навчального процесу; оздоровлення учнів школи; залучення родин
школярів до співпраці в усіх видах діяльності; просвітницька
антинаркотична робота серед батьків; підвищення культурного
рівня школярів; формування естетичного смаку, підтримання
потягу до різних задів творчості; привчання до цікавого проведення дозвілля; посилення особистісної уваги до кожної дитини;
діагностичне обстеження психологом для зазначення типу темпераменту, рівня самооцінки, схильності до шкідливих звичок;
диференціація виховання та індивідуальний підхід до кожного
підлітка; допомога розумово відсталим учням в адаптації до сучасного життя.
І. М. Шишова запропонувала інноваційні методи та форми
організації антинаркотичної роботи у спеціальній школі [5]. На
її думку, важливими умовами для формування здорового способу
життя та запобігання вживанню наркотичних засобів у спеціальній школі є: створення внутрішкільної концепції превентивного
виховання; наявність позитивної загальношкільної атмосфери у
поєднанні з високою вимогливістю до дисципліни; належна корекційно-оздоровча робота; залучення до співпраці широких кіл
громадськості; системність роботи; наявність у школі програмимінімум та програми-максимум валеологічного розвитку дітей;
постійне підвищення рівня дефектологічної та валеологічної
освіти; самоосвіта педагогів; опанування педагогами сучасними
технологіями діагностики та превентивного виховання учнів.
Наукові дослідження, проведені в нашій країні та за кордоном, свідчать, що найбільш ефективним засобом формування
здорового способу життя учнів як з педагогічних, так і з економічних позицій є фізична культура [3]. Саме фізичний фактор
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найбільшою мірою визначає загальну культуру особистості, соціально-психологічну адаптацію та поведінкові реакції під час
навчання і в позанавчальній діяльності, слугує підґрунтям адекватного розв’язання соціально-економічних, виховних, оздоровчо-реабілітаційних завдань.
Як зазначає Е.С. Черник, “на сучасному етапі перебудови
шкільної освіти, а саме допоміжної школи, фізичне виховання
повинно виступати як основний фактор підвищення рухових
можливостей розумово відсталих учнів у підготовці їх до життя
і, в подальшому, до фізичної праці”.
На думку М.О. Козленка, завдяки систематичним заняттям
фізичними вправами у режимі навчального дня, у позакласний
час, у вихідні та канікулярні дні забезпечується оптимальне
співвідношення між розумовою та фізичною діяльністю учнів
допоміжної школи. А це є важливою умовою загального розвитку, підвищення працездатності, корекції.
А.А. Дмітрієв, С.Ю. Юровський вважають, що у процесі занять фізкультурою повинні у єдності реалізовуватись завдання
навчання здорового способу життя та корекції недоліків розумового і фізичного здоров’я, порушень рухової функції.
Необхідне оснащення і естетичне оформлення матеріальноспортивної бази, доступний, відповідний віку та психофізичним
можливостям дітей добір вправ у процесі фізичного виховання,
проведення змагань та спортивних ігор сприяють виникненню
зацікавленості до занять, пов’язаних із ЗСЖ.
Досить перспективним є поєднання фізичної культури з
таким новим напрямком сучасної педагогіки, як музично-терапевтична педагогіка (МТП). Вона може впроваджуватись і у
допоміжних школах. Як зазначається в роботах Б. Н.Шияна,
Д. Кемпбел, науково-виробничих виданнях Міжнародного інноваційного центру гармонійного розвитку людини, Міністерства освіти і науки України, Інституту проблем виховання АПН
України, МТП є ключем до вирішення багатьох соціальних, педагогічних, медичних проблем. Її впровадження сприятиме розумовому, фізичному, моральному і духовному розвитку дитини, орієнтації її на ЗСЖ. Це, в свою чергу, дозволятиме піднести
освіту, в тому числі і спеціальну, на якісно новий рівень, особливо той її напрямок, який пов’язаний із формуванням ЗСЖ.
Слід зазначити, що для розумово відсталих учнів вкрай актуальним є не тільки розвиток рухової активності у процесі фізичного виховання, а й виховний компонент. М.О. Козленко зазначає, що фізичне виховання учнів допоміжних шкіл здійснюється
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у єдності з іншими напрямками виховання і є органічною частиною усієї навчально-виховної роботи школи.
Фізичне виховання відіграє важливу роль у справі підготовки учнів допоміжних шкіл до трудової діяльності. В.І. Бондар
вказує, що трудове виховання займає провідне місце у системі
підготовки розумово відсталих дітей до самостійного життя. На
думку вченого “праця відіграє таку саму важливу роль у формуванні фізичної досконалості, як спорт... Фізичне виховання
в процесі трудової діяльності передбачає загальне підвищення
життєвого тонусу в учнів і формування в них життєво важливих
рухових реакцій”.
Як зазначає І. М. Піскунова: «в системі оздоровлення і профілактики шкідливих звичок трудове виховання є одним із найголовніших факторів формування особистості. Праця сприяє соціалізації та адаптації учнів допоміжних шкіл під час навчання
та після його закінчення».
Виконуючи корекційну функцію, трудове виховання водночас формує позитивні інтереси і нахили, сприяє соціалізації,
розвитку критичності, самостійності, об’єктивної самооцінки та
самоконтролю. Під час праці реалізується потреба розумово відсталих учнів у позитивній суспільній оцінці своїх дій та результатів роботи .
На формування позитивного ставлення учнів допоміжної
школи до навчання здорового способу життя впливає комплекс
чинників. І одним із найважливіших є узгодженість у діях всіх
педагогічних працівників навчального закладу, а також особистість педагога, який втілює завдання із збереження та покращення здоров’я серед означеного контингенту дітей та підлітків.
Покращення здоров’я підростаючого покоління є комплексною
проблемою, і вирішити її неможливо без залучення лікарів, педагогів, психологів та інших фахівців. Особлива роль у розв’язанні
цього завдання належатиме педагогам, оскільки більшість свого
часу підлітки проводять у навчальних закладах. Тому дуже важливим є для органів освіти розробка та впровадження ефективних превентологічних програм, що сприятимуть здоров’ю учнів
допоміжних шкіл.
Отже, при формуванні ЗСЖ у розумово відсталих учнів необхідно враховувати особливості їх психічного та фізичного розвитку.
Ми дійшли висновку, що формування здорового способу життя в учнів допоміжних шкіл повинно базуватись як на одержанні
необхідних знань з питань здоров’я та ЗСЖ, формуванні вмінь
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та навичок, так і вихованні позитивної мотивації до цього. Цьому сприятиме вдосконалення системи валеологічного навчання і
виховання, фізичної культури; урахування позитивного впливу
трудового навчання на формування мотивації на здоровий спосіб
життя; скоординована дія всіх працівників допоміжного закладу у збереженні здоров’я і формуванні ЗСЖ у розумово відсталих
учнів.
Для формування здорового способу життя, безперечно, великого значення набуває вивчення у курсі соціально-побутового
орієнтування основ особистої гігієни.
У процесі вивчення соціально-побутового орієнтування учні
допоміжних шкіл знайомляться із основами раціонального харчування, культурою поведінки, у них формуються та удосконалюються необхідні навички самообслуговування.
У програмі з соціально-побутового орієнтування вказується,
що воно повинно мати логічне продовження в системі позакласної роботи. Тільки спільна діяльність учителя і вихователя дасть
змогу домогтися бажаних результатів.
Для учнів старших класів допоміжних шкіл важливим є і
вивчення елементарних відомостей про будову та життєдіяльність основних органів і всього організму людини в цілому. Ці
відомості учні одержують у процесі вивчення природознавства
у 9-му класі. Тут дітей ознайомлюють з елементами валеології,
основами здорового способу життя, а саме: як зберегти і зміцнити своє здоров’я, як правильно харчуватися, тренуватися, як
запобігти інфекційним захворюванням, якої шкоди здоров’ю завдає паління, вживання спиртних напоїв, наркотиків. Програма
з природознавства передбачає ознайомлення учнів із статевою
системою людини, під час вивчення якої значна увага приділяється питанням гігієни, запобіганням інфекції, захворюванню
на СНІД.
Отже, на уроках з соціально-побутового орієнтування та
природознавства в учнів допоміжних шкіл закріплюються основи знань про здоровий спосіб життя. В основному це певні знання
про організм людини, особисту гігієну, шкідливість впливу тютюну, алкоголю та наркотичних речовин на здоров’я.
Отримання цих знань учнями допоміжних шкіл є важливим
фактором для формування у них здорового способу життя, але
у змісті проаналізованих навчальних програм з цих предметів
питання здорового способу життя висвітлюється фрагментарно, безсистемно, що не дає можливості комплексно впливати на
формування здоров’я учнів на основі особистісно орієнтованого
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підходу, на їхню мотиваційну сферу. На нашу думку, відсутність
цілісного підходу до формування здорового способу життя проявляється і у нормативному підході до фізичного виховання,
певній неузгодженості дій вчителя фізкультури з вчителями інших навчальних предметів та вихователями.
Серед конкретних завдань фізичного виховання у допоміжній школі виділяються такі: зміцнення здоров’я та загартовування організму; формування правильної статури; формування
і удосконалення рухових вмінь та навичок; розвиток рухових
якостей (сили, швидкості, спритності); корекція і компенсація
порушень фізичного розвитку та психомоторики; формування і
виховання гігієнічних навичок при виконанні фізичних вправ;
підтримка фізичної працездатності; формування пізнавальних
інтересів, теоретичних знань з фізичної культури; виховання інтересу до занять фізичними вправами, виховання морально-вольових якостей, сміливості, навичок культурної поведінки.
Розв’язання цих завдань покладено на уроки фізкультури.
Як показав аналіз навчальних планів, кількість годин з фізичного виховання у навчальному процесі є незначною. Вважаємо,
що це є одним із основних недоліків усього фізичного виховання
учнів допоміжної школи. На нашу думку, має бути розроблена
програма позакласних занять з фізичного виховання, яка повинна включати цілісну систему фізичних вправ, ігор, розваг. У
ній має посісти певне місце комплексне навчання гігієнічним
навичкам та знанням з формування основ ЗСЖ, спортивного виховання та деякі інші аспекти.
Аналіз літературних джерел та стану практики дозволяє нам
дійти висновку, що одна з причин, що негативно впливають на
стан фізичного виховання учнів з розумовою відсталістю, полягає у недооцінці насамперед його значення як найбільш дієвого
засобу для вирішення завдань корекційної, соціально-адаптивної і психологічної спрямованості виховання учнів допоміжної
школи. Звідси виникає протиріччя між об’єктивною потребою
в оновленні усієї системи шкільної фізкультурної діяльності та
суб’єктивним недооцінюванням її провідної ролі у життєдіяльності дитини, розмежування взаємозв’язку понять психофізичного та інтелектуального розвитку, які є найбільш вагомими,
необхідними, значущими у цілісному процесі виховання і становлення особистості дитини з розумовою відсталістю.
Невисокі результати фізкультурної діяльності розумово відсталих школярів обумовлюються об’єктивними та суб’єктивними
умовами. До об’єктивних умов, у першу чергу, слід віднести від245
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сутність державної концепції розвитку освітньої галузі „Основи
здоров’я і фізична культура” для розумово відсталих дітей; єдиних стандартів щодо організаційних, програмно-нормативних та
наукових основ фізкультурної діяльності у системі спеціальних
закладів освіти; вкрай слабке фінансове і матеріально-технічне
забезпечення таких освітніх закладів; катастрофічна нестача
професійних педагогічних кадрів та їхній недостатній фаховий
рівень; повна відсутність базових положень щодо реалізації фізкультурно-реабілітаційної роботи у контексті безперервної освіти; практично повна відсутність методичного забезпечення навчального процесу тощо.
Отже, сама постановка фізичного виховання та валеології
у спеціальних закладах освіти є недостатньою для формування
здорового способу життя. У першу чергу, це пов’язано із застарілою орієнтацією фізичного виховання в частині його системоутворюючих положень: забезпечення мінімально необхідної
рухової активності, по можливості запобігання деструктивним
процесам у формуванні та діяльності опорно-рухового апарату,
інших органів і систем організму, створення мінімально необхідного кола життєво важливих рухових умінь, навичок та досягнення максимально можливого розвитку фізичних здібностей, у
більшості випадків, без урахування сучасних вітчизняних досягнень суміжних галузей науки та світових тенденцій. При цьому
зовсім не враховуються такі важливі компоненти, як виховання
ціннісних орієнтацій на фізичне і духовне удосконалення особистості з розумовою відсталістю, формування у неї мотивації
до систематичних занять фізичними вправами, набуття досвіду
спілкування, формування гуманістичних відношень, створення повноцінного життєвого та діяльного простору для реалізації власної системи цінностей за допомогою фізичної культури
і спорту.
Можна констатувати суттєві розбіжності між встановленням закономірностей розвитку і формування особистості розумово відсталої дитини, її соціально-психологічної адаптації,
психофізичної абілітації та реабілітації у соціальній психології, корекційній педагогіці, біології, медицині, з одного боку, та
у галузі „Основи здоров’я і фізична культура” – з другого. Має
місце невідповідність між наявними науковими розробками з фізичного виховання розумово відсталих дітей та їх висвітленням
у відповідній навчально-методичній літературі або практичним
застосуванням: більшість спеціальних закладів освіти користуються науково-методичними розробками з фізичного вихован246
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ня, датованими 70-80-ми роками минулого сторіччя. А виконані
дисертаційні дослідження з цієї проблеми є доступними тільки
для обмеженого кола фахівців та й кількість їх є незначною.
Дотепер залишається неузагальненим передовий, інноваційний світовий і вітчизняний досвід з організаційно-методичних
і програмно-нормативних основ фізичного виховання цієї категорії учнів; технологій педагогічного управління їхнім психофізичним і моторним потенціалом, фізичним станом за допомогою
фізичних вправ; формування мотивів і потреб у систематичних
заняттях фізкультурною чи спортивною діяльністю; формування знань і методичних умінь з використанням засобів фізичної
культури для підтримки нормального психофізичного стану, а
також навичок їх практичної реалізації у повсякденній життєдіяльності.
Висновки. Головним засобом досягнення мети є перш за все
оволодіння учнями з вадами інтелекту основними знаннями і
вміннями щодо формування індивідуального здоров’я. Це, в свою
чергу, передбачає стійке поєднання потреб, мотивів у систематичних заняттях фізичними вправами із комплексом прикладних знань та навичок, скерованих на практичне використання
в контексті здійснення перманентної особистісної фізкультурноадаптивної, спортивної діяльності як однієї із складових ведення
здорового способу життя.
Водночас така діяльність буде недостатньо ефективною,
якщо паралельно із розв’язанням традиційних завдань, що стоять перед валеологічною та фізкультурно-просвітницькою діяльністю, не спрямовувати педагогічний процес на виховання
загальносуспільних ціннісних орієнтацій як інтеграції та взаємодії учнів з вадами інтелекту із здоровою частиною суспільства.
Це стосується не тільки фізичного розвитку і формування
особистості та оволодіння певною сукупністю валеологічних
знань і навичок, а передусім духовного зростання особистості з
обмеженими можливостями, формування у неї адекватної її психофізіологічному стану громадянської позиції, гуманізму, розвитку вольових та моральних якостей.
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O.V.Kohan, I.L.Rudzevych. Psychological and pedagogical aspects of
a healthy way of life of students with intelligence disabilities. In the article
the issues of the features of a healthy way of life, an analysis of a healthy
lifestyle in the modern practice are explained. The motivation component
of a healthy way of life of pupils with mental disabilities and their patterns
of development that influence the cognitive, emotional and motivational
and behavioral components of a healthy way of life are determined. We
considered innovative approaches and some of the techniques of a healthy
way of life of pupils with mental disabilities, particularly the formation
of motives and needs in the regular employment of athletic activities, the
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formation of knowledge and teaching skills in a usage of physical training
means to maintain a normal mental and physical condition, as well as the
skills of their implementation in daily activities. On such position the issue
of hygienic education and promotion of healthy lifestyle among children
and adolescents in educational institutions is directed on the prevention of
smoking, alcoholism, drug abuse, a number of teaching hours at schools to
engage mobile games, physical education and sports.
The main means of achieving the goal is primarily the pupils’ with
mental disabilities mastering of basic knowledge and skills concerning
individual health formation. This in turn provides a stable combination
of needs, motives in regular physical exercising with a set of applied
knowledge and skills, aimed at practical using in the context of permanent
personal physical adaptive, sport training activities realization as one of
the components of healthy way of life performing.
Key words: healthy lifestyle, components of a healthy way of life,
educational and correction process, pupils with intelligence disabilities,
valeology, sports and recreation activities.
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С.В.Кононенко, В.Ю.Кузьміна

Мотиваційні складові розвитку
правосвідомості майбутніх юристів
С.В.Кононенко, В.Ю.Кузьміна. Мотиваційні складові розвитку
правосвідомості майбутніх юристів. У статті розглядаються смислові
детермінанти мотивації професійної діяльності юристів, семантичні
уявлення юристів про професійну діяльність та мотиваційні складові,
які впливають на розвиток правосвідомості майбутніх юристів. Мотивація правосвідомості юриста визначається складним співвідношенням
різних спонукань, що входять до потребнісно-мотиваційної, когнітивно-емоційної та комунікативної сфери. Вона розглядається як рушійний фактор підвищення ефективності професійної діяльності та розвитку професіоналізму, що в комплексі сприяє розвитку професійної
освіченості та акмеологічної культури особистості юриста.
Ключові слова: професійно важливі якості майбутніх юристів, мотивація, правосвідомість, професійна компетентність.
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