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Анотація. У статті проаналізовано визначення понять здоров’я та
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Постановка наукової проблеми та її значення. Нині спостерігається
тенденція щодо підвищення показників захворюваності і смертності серед
дітей та молоді, деякі вчені надають цим негативним процесам планетарного
розмаху [1, с. 2]. Глобальна вагомість і актуальність цієї проблеми викликала
необхідність ґрунтовних досліджень феномена здоров’я людини і його
складників, пошуку шляхів позитивного впливу.
Найважливішим самобутнім і неповторним періодом у становленні
особистості є дитинство. В цей період зростаюча особистість потребує
найбільшої уваги і захисту. Від ставлення до дітей, розуміння їх проблем,
інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить доля кожної людини і
розвиток суспільства в цілому. Тому одним із пріоритетних напрямків
державної освітньої політики є розв’язання питань збереження та зміцнення
здоров’я школярів, формування у них навичок здорового способу життя.
Аналіз актуальних досліджень. Проблемам формування здорового
способу життя дітей та молоді як важливого чинника збереження їхнього
здоров’я, змісту і технологій впровадження оздоровчої освіти присвятили
свої
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інші. Значна увага у цих розвідках приділялась питанням мотивації до
необхідності ведення учнями здорового способу життя.
Мета статті ‒ проаналізувати визначення понять «здоров’я» та
«здоровий спосіб життя» у сучасній психолого-педагогічній літературі.
Виклад основного матеріалу. Необхідність ґрунтовних досліджень
феномена здоров’я людини і його складників і пошуку шляхів позитивного
впливу сприяла тому, що у другій половині ХХ століття представники
світової науки об’єдналися в міжнародний рух. 1977 року Всесвітня
Організація Охорони Здоров’я ініціювала кампанію «Здоров’я для всіх», у
межах якої розпочався процес збору і систематизації інформації про існуючи
загрози здоров’ю. Висновки науковців, оприлюднені на Першій міжнародній
конференції з пропаганди здорового способу життя (Оттава, 1986 р.),
задекларовано у прийнятому конференцією документі ‒ Оттавській Хартії.
Окрім іншого, в ній визначено сучасне наукове уявлення про феномен
здоров’я, його складники, детермінанти і стратегії позитивного впливу.
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імперативами, якими нині керується світова спільнота в діяльності з проблем
здоров’я [1, с. 3].
Загальноприйняте у міжнародному співтоваристві визначення здоров’я,
викладене в Преамбулі Статуту ВООЗ (1948 р.), декларує здоров’я як стан
повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не лише
відсутність хвороб або фізичних вад [2, с. 166]. Крім згаданого підходу,
існує низка дещо інших підходів до визначення поняття здоров’я людини. У
своїй праці «Соціальні технології культивування здорового способу життя
людини» [3] Л. Сущенко проводить досить детальний аналіз відомих
поглядів, визначень та підходів до поняття здоров’я. В науковій роботі
аналізується понад 200 визначень поняття «здоров’я». На думку вченої,
сьогодні усе більше утверджується точка зору, відповідно до якої здоров’я
визначається взаємодією біологічних та соціальних чинників, тобто зовнішні
впливи опосередковані особливостями функцій організму та їх регуляторних

систем. Здоров’я трактують і як стан оптимальної життєдіяльності людини.
Дискусія щодо визначення поняття здоров’я ще триває, але важливим є
визнання того, що здоров’я людини не зводиться лише до фізичного стану, а
передбачає психоемоційну врівноваженість, духовне та соціальне здоров’я.
Провідним у збереженні здоров’я вважають спосіб життя людини. У
філософському розумінні спосіб життя – це синтетична характеристика
сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та соціальних
утворень) у поєднанні з умовами життя суспільства. Спосіб життя охоплює
всі сфери суспільства: працю і побут, суспільне життя і культуру, поведінку
(стиль життя) людей та їх духовні цінності. Тобто, поведінка, або стиль
життя, є одним з найважливіших елементів способу життя в цілому, який не
може не впливати на здоров’я окремої особи або на здоров'я тих чи інших
соціальних груп населення [4, с. 22].
Поведінкові чинники можуть бути як сприятливими, так і шкідливими
для здоров’я, що залежить від вибору способу життя конкретною особою.
Поведінка людини важлива для здоров’я, оскільки впливає на нього
безпосередньо через спосіб життя або опосередковано – через економічні чи
соціоекономічні умови, які, безперечно, є основною детермінантою здоров’я.
Щоб вплинути на поведінку людини, необхідні зусилля з боку самої людини,
сім’ї та суспільства.
Тож можемо визначити категорію «здоровий спосіб життя» (ЗСЖ): це
все в людській діяльності, що стосується збереження і зміцнення здоров’я,
все, що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через
діяльність з оздоровлення умов життя – праці, відпочинку, побуту.
Складові ЗСЖ містять різноманітні елементи, що стосуються усіх сфер
здоров’я – фізичної, психічної, соціальної і духовної. Найважливіші з них –
харчування (в тому числи споживання якісної питної води, необхідної
кількості вітамінів, мікроелементів, протеїнів, жирів, вуглеводів, спеціальних
продуктів і харчових добавок), побут (якість житла, умови для пасивного і
активного відпочинку, рівень психічної і фізичної безпеки на території

життєдіяльності), умови праці (безпека не тільки у фізичному, а й
психічному аспекті, наявність стимулів і умов професійного розвитку),
рухова активність (фізична культура і спорт, використання засобів
різноманітних систем оздоровлення, спрямованих на підвищення рівня
фізичного розвитку, його підтримку, відновлення сил після фізичних і
психічних навантажень).
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