СОЦІАЛЬНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНА ОСВІТА

УДК 364-322:614]:37.013.42-057.87
DOI:

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ
ЯК ПРІОРИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ
Поліщук Наталія, викладач кафедри медико-біологічних основ фізичної
культури, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
ORCID 0000-0003-3677-1248
E-mail: polami@ukr.net
У статті обґрунтовано актуальність та особливості формування здоров’язбережувальної
компетентності студентської молоді як пріоритетного напряму розвитку державної
політики.
Незважаючи на активний інтерес учених до проблеми розвитку здоров’язбережувальної
компетентності особистості, у теорії та практиці це питання залишається недостатньо
вивченим. Зокрема, відсутнє єдине розуміння сутності здоров’язбережувальної
компетентності, процесу її розвитку. У зв’язку з цим поняття «здоров’язбережувальна
компетентність» потребує уточнення, конкретизації й аналізу педагогічних умов її
формування у студентської молоді.
Автором з’ясовано, що однією з надактуальних проблем сучасності є формування
здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді, що передбачає формування у
молодого покоління культури здорового способу життя.
Ключові слова: здоров’язбережувальна компетентність, здоровий спосіб життя,
здоров’язбережувальна діяльність, студентська молодь, державна політика, формування
здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді.
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The article substantiates the relevance and features of the formation of health-preserving competence of
student youth as a priority area of public policy.
Despite the scientists' active interest in the problem of developing the individual's health competence, in
theory, and practice, this issue remains insufficiently studied. In particular, there is no common
understanding of the essence of health competence, the process of its development. In this regard, the
concept of «health competence» requires clarification and specification and analysis of the pedagogical
conditions of its formation in student youth.
Today, it is vital to introduce a systematic approach to maintaining public health by involving not only
health but also education, culture, social work, etc.
Statistics show an exacerbation of negative phenomena in Ukraine: the spread of drug addiction among
young people, alcohol use, smoking, sexually transmitted diseases, early pregnancy. The problem of
health and a healthy lifestyle has been exacerbated in the context of the current global pandemic.
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In the context of the importance and role of youth in the social structure of society, the study of the
essence of youth problems, including health issues, becomes relevant.
The author found that one of the most pressing problems of today is the formation of health-preserving
competence of student youth, which involves the formation of a healthy lifestyle in the younger
generation.
Given the diverse scientific approaches to the problem in the study of the formation of health
competence of students, youth has been considered as an integrative personality trait that ensures the
organization of a healthy lifestyle in the physical, social and mental (spiritual) spheres of student youth
as a separate socio-demographic group. Differs in the set of age and psychophysiological features, the
level of health of which depends not only on the quality of their own lives but also the quality of the
future professional activity.
Keywords: health competence, healthy lifestyle, health activity, student youth, state policy, formation of
health competence of student youth.

Постановка проблеми. Інтеграційні процеси, які відбуваються в системі
освіти, потребують визначення пріоритетів у формуванні здоров’язбережувальної
компетентності студентської молоді – майбутніх фахівців, від рівня здоров’я яких
залежить не лише якість власного життя, а й якість майбутньої професійної
діяльності, здоров’я інших людей.
Актуальні питання популяризації здорового способу життя, моделей
здорової школи, екології життя та факторів, що впливають на здоров’я нації, тощо
стали предметом обговорення на Форумі «Здорова Україна», що проводився за
підтримки Офісу Президента та Уряду України 22–24 червня 2021 р. у рамках
Всеукраїнського Форуму «Україна 30» [24].
На думку переважної більшості дослідників, теоретиків і практиків, у
нашому суспільстві «існує гостра соціальна проблема, пов’язана з украй низьким
рівнем здоров’я української молоді, що потребує детального аналізу його стану,
розроблення нових підходів до формування ціннісних орієнтацій молоді щодо
здоров’я» [17].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Сьогодні проблемі здоров’я
молоді на педагогічному рівні у вищій школі приділяється значна увага:
реалізуються різноманітні програми і проєкти, розробляються підручники,
методичні рекомендації, навчально-методичні й методичні посібники. Все це
вимагає розробки і використання нових освітніх технологій, спрямованих на
ціннісне ставлення особистості до власного здоров’я, позитивне самосприйняття
та самоставлення [13, c. 148].
Тому набуває життєвої необхідності запровадження системного підходу до
розв’язання проблеми підтримання здоров’я населення шляхом залучення не
лише галузі охорони здоров’я, але й освіти, культури, соціальної роботи тощо [17].
Різноаспектні проблеми формування фізично, психічно, духовно та
соціально здорової особистості висвітлено у працях Г. Апанасенка, В. Бобрицької,
О. Ващенко, В. Горячого, Б. Мокіна, С. Омельченко, В. Оржеховської, Н. Сопнєвої,
Т. Федорченко та ін. Дослідники наголошують на важливості залучення молоді до
культури здорового способу життя, формування у студентів ціннісних орієнтацій
у галузі здоровʼя та здоров’язбережувальної компетентності.
Мета статті – обґрунтувати актуальність та особливості формування
здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді як пріоритетного
напряму розвитку державної політики.
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Виклад основного матеріалу. Сучасна молодь – це покоління людей, які у
своїй більшості підтримують процеси формування демократичної незалежної
держави, відродження України; генерація, що вимагає більш конструктивних і
динамічних еволюційних кроків щодо розвитку суспільства; покоління людей, які
бажають вчитися, працювати, власними силами забезпечувати своє життя; врешті,
генерація людей гарячих, радикально налаштованих, які не сприймають будь-яку
фальш, нещирість, пусті обіцянки стосовно свого сьогодення і майбуття [6, с. 214].
Поняття «молодь» по-різному трактується в багатьох галузях науки – у
філософії, соціології, політології, педагогіці, психології тощо. Найбільш
ґрунтовним є таке трактування поняття «молодь» – це «окрема соціальнодемографічна група суспільства, яка є неоднорідною, має внутрішню
диференціацію, визначається особливостями діяльності, способу життя,
динамічністю та інноваційним потенціалом. Як специфічна соціальнодемографічна група суспільства молодь визначається не лише за віковими
критеріями, а й за місцем, котре вона посідає в соціальній структурі суспільства, за
особливостями соціального становлення та розвитку, що дає їй змогу об’єктивно
бути задіяною в усіх сферах життєдіяльності конкретного суспільства» [7, с. 79].
Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді
в Україні» (5 лютого 1993 р.) з березня 2004 р. визначає молодь як групу
населення віком від 14 до 35 років. Вікові межі молодості обумовлені, по-перше,
особливостями соціального становища; по-друге, особливостями психологічного
розвитку людини.
Соціальний портрет сучасної української молоді дійсно мозаїчний,
суперечливий, що, з одного боку, відрізняє молодь від інших вікових соціальних
груп суспільства, а з іншого – дає їй змогу об’єктивно займати цілком своєрідне
місце і відігравати роль в усіх сферах життєдіяльності цього суспільства.
На особливу увагу заслуговує принцип позитивного молодіжного розвитку,
задекларований у проєкті Закону України «Про молодь» (п. 3, ст. 1): «молодь
розглядається не як проблема, яку треба вирішувати (чи рятувати), а як цінний
потенціал, який необхідно розвивати, створюючи необхідні для цього умови;
повага до поглядів молоді та її переконань, до честі та гідності молодих людей,
їхньої індивідуальності; вираховування різноманітних потреб, обставин та
сподівання молоді; рівний доступ для кожної молодої особи до прав, свобод та
послуг, що передбачені чинним законодавством; рівність правових гарантій без
дискримінації за будь-якою ознакою; рівність молодіжних організацій, а також
організацій, що працюють із молоддю, у доступі до державної підтримки їхньої
діяльності» [15].
У контексті значення та ролі молоді в соціальній структурі суспільства
набуває актуальності вивчення сутності молодіжних проблем, серед яких –
питання здоров’язбереження.
Студентська молодь – специфічна соціально-демографічна група, що
вирізняється за сукупністю вікових та психофізіологічних особливостей. На думку
науковців, саме у студентські роки відбуваються ключові психофізіологічні зміни:
«В особистому відношенні вік 18–22 роки характеризується як період духовнокультурної сенситивності, найбільш активного розвитку фізичних кондицій,
інтелектуальної, моральної та естетичної сфери, становлення й стабілізації волі і
характеру, оволодіння юнаками і дівчатами повним комплексом соціальних ролей
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дорослої людини» [9, с. 172]. У цей період відбувається подальший розвиток
самосвідомості особистості, спостерігається стабілізація певного «студентського»
способу життя, який більше ніж на 50 відсотків впливає на здоров’я молоді
[3, с. 17].
Тому однією з надактуальних проблем сучасності є формування
здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді, що передбачає
формування у молодого покоління культури здорового способу життя, що
зумовлено низкою таких факторів:
– погіршенням екологічних умов життя людини, що спричинено
загальносвітовою кризою, енергетичною і продовольчою проблемами,
антигігієнічними умовами праці і побуту;
– наданням здоров’ю грошового еквіваленту – хворіти сьогодні не вигідно
з матеріальної точки зору;
– зниженням рівня задоволеності людей життям, зростанням
злочинності, наркоманії, алкоголізму, схильності до суїциду, нестримної гонитви
за матеріальними вигодами, появою хвороб, властивих представникам певних
соціальних верств і груп; недостатнім усвідомленням високої цінності здоров’я;
– соціально-психологічними настановленнями,
характерними для
українського суспільства, серед яких пріоритет надається таким, як достаток,
кар’єра [19; 20, с. 3–5].
Підтвердженням означеного вище є результати сучасних досліджень: за
останні десять років спостерігається негативна динаміка зростання
захворюваності молоді практично за всіма класами хвороб. При цьому зниження
рівня здоров’я молоді обумовлено як конкретними причинами (спадковістю,
способом життя, незадовільною профілактичною роботою та медичною
допомогою, забрудненням атмосферного повітря, низькою якістю продуктів
харчування та питної води, несприятливими умовами у сім’ї тощо), так і більш
загальними (кризовими явищами в економіці, зниженням матеріального
добробуту, соціальною нестабільністю) [17].
Досвід розвинених країн світу з упровадження широкомасштабних
профілактичних програм, спрямованих на зменшення впливу факторів ризику
виникнення соціально обумовлених хвороб (хвороб цивілізації), показує, що
провідною серед них є зміна способу життя [17].
Статистика свідчить про загострення в Україні негативних явищ:
поширення серед молоді наркоманії, уживання алкоголю, тютюнокуріння, хвороб,
що передаються статевим шляхом, ранньої вагітності [16].
Ще більше загострення проблеми здоров’язбереження, здорового способу
життя відбувається в контексті сучасної світової пандемії. На найближчі
десятиліття у теоретичній, практичній та науковій площині набувають
актуальності питання соціального самопочуття дітей і дорослих в умовах
пандемії; підготовки до життя за нових природних, соціальних, психологічних,
духовних умов, вироблення нових канонів здоров’я, засобів його превентивного та
прямого захисту, а також різних форм реабілітації і рекреації; забезпечення
доступності інформаційно-освітніх ресурсів для всіх категорій користувачів (у т.ч.
людей з обмеженими можливостями) тощо.
У цьому контексті набуває актуальності та життєвої необхідності
впровадження системного і комплексного підходу до психолого-педагогічної та
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медико-соціальної підтримки дітей і дорослих в умовах пандемії. Зокрема,
ефективним ресурсом у цьому контексті є здоров’язбережувальна діяльність на
різних рівнях – міжнародному, державному, регіональному, локальному.
Питання здоров’я, здорового способу життя, необхідність формування та
розвитку здоров’язбережувальної компетенції молоді постійно є предметом
дискусій, обговорень. Свідченням цього є дослідження, що проводяться науководослідними структурами (аналітичний огляд «Здоров’я та добробут молоді»
[18, с. 24–32] та ін. [5; 11; 12]), нормативно-правові документи, що регулюють
питання здоров’язбереження, зокрема в молодіжному середовищі.
Українська законодавча база, яка стосується здоров’я молоді, охоплює
стандарти медичного обслуговування підлітків та молоді (Наказ МОЗ України за
№ 383 «Про вдосконалення організації медичного обслуговування підлітків та
молоді»; за № 382 «Про затвердження стандартів медичного обслуговування
підлітків та молоді»). Крім того, уряд України сприяв ухваленню низки законів, які
стосуються прав дітей та молоді: «Основи законодавства України про охорону
здоров’я», «Про захист дітей», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та
молоддю», «Про соціальні послуги»; Постанова МОЗ за № 423 «Про вдосконалення
процедури комплексного медичного обслуговування жінок із небажаною
вагітністю, заповнення первинних реєстраційних форм та інструкції щодо їх
заповнення», Наказ МОЗ № 1177 «Про затвердження клінічного протоколу
«Комплексна допомога під час небажаної вагітності» та ін. [18, с. 27–28].
Здоров’язбереження молоді є одним із пріоритетів нормативно-правових
документів у сфері освіти, соціальної політики, молодіжної роботи: Законів
України «Про сприяння соціальному становленню і розвитку молоді в Україні»
(1993 р., зі змінами), «Про молодіжні та дитячі громадські організації» (1998 р., зі
змінами), «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (2001 р., зі змінами);
Державної цільової соціальної програми «Молодь України» на 2021–2025 роки;
Національної молодіжної стратегії до 2030 року; проєкту Закону України «Про
молодь» (2015); Державної програми «Молодіжний працівник» та ін.
Так, серед очікуваних результатів Державної цільової соціальної програми
«Молодь
України»
на
2021–2025
роки
(затверджено
постановою Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 579) – зростання
чисельності молоді із сформованим відповідальним ставленням до власного
здоров’я [4].
Серед основних пріоритетів Національної молодіжної стратегії до 2030 року –
здоров’я, формування навичок здорового способу життя, розвиток та збереження
фізичної культури, культури здорового харчування та психогігієни), що
передбачає «забезпечення високого рівня фізичної активності, раціонального
харчування, попередження хвороб, а також психологічне та соціальне
благополуччя особистості» [14].
Стратегія спрямована на посилення відповідальності молоді за збереження
та зміцнення власного здоров’я, профілактику негативних факторів, зокрема щодо
запобігання соціально ризикової поведінки. Тому для забезпечення формування
навичок здорового способу життя, розвитку фізичної культури, культури
здорового харчування та психогігієни необхідною є реалізація таких складових:
–
«психопрофілактики факторів стресу та психотравмуючих ситуацій,
у тому числі таких, що пов’язані з тимчасовою окупацією території України,
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бойовими діями, вимушеним переміщенням молоді та іншими соціально
негативними подіями;
–
популяризації
здорового
способу
життя,
збереження
репродуктивного здоров’я, принципів здорового харчування, відповідних знань і
навичок щодо соціально безпечної поведінки;
–
розширення переліку медичних послуг для молоді, а також
консультування і супроводження з питань фізичного та психічного здоров’я,
вакцинації, запобігання інфекційним та неінфекційним захворюванням, у тому
числі таким, що передаються статевим шляхом;
–
підвищення якості надання медичних послуг для молоді у закладах
охорони здоров’я, у тому числі через лікарів загальної практики — сімейних
лікарів, а також у клініках, дружніх до молоді;
–
підтримки наукових розробок з удосконалення системи фізичного
виховання за співпраці фахівців у сфері охорони здоров’я, освіти, фізичної
культури та спорту;
–
діагностики, виявлення проявів уживання психоактивних речовин,
різних форм залежності, запобігання їх виникненню, а також палінню;
–
сприяння розвитку неформальних спортивних рухів (брейкданс,
паркур, бітбокс, діджеїнг, стрітбол, ролерблейдинг, скейтбординг, сноубординг
тощо), вуличних тренувань та фізичної культури» [14].
У рамках Всеукраїнського Форуму «Україна 30», що проводиться за
підтримки Офісу Президента та Уряду України, 22–24 червня 2021 року пройшов
Форум «Здорова Україна», завданням якого стало обговорення таких питань:
популяризація здорового способу життя, моделі здорової школи; екології життя та
факторів, що впливають на здоров’я нації, тощо [23]. У ролі спікерки на сесії
«Екологія життя – зовнішні фактори, що впливають на здоров’я нації» стала
директор Державного інституту сімейної та молодіжної політики І. В. Пєша. Вона
наголосила на необхідності «запровадження системи стимулів і мотивацій, які
дозволять кожній людині, незалежно від віку, статі, місця проживання, взяти
відповідальність за власне здоров’я та дотримуватися здорового способу життя»
[23].
Особливою соціальною групою, що зазнає руйнівного впливу названих
факторів, є студентська молодь, від рівня здоров’я якої залежить не лише якість
їхнього життя, а й якість майбутньої професійної діяльності. Тому перед
закладами вищої освіти стоїть особливе суспільне завдання – забезпечити
формування у студентів умотивованого ставлення до власного здоров’я, віднайти
такі методи впливу на особистість, які «сприяли б свідомому вибору тієї
поведінки, яка вела б до здоров’я, а не до хвороби» [2, с. 144]. Постановка такого
завдання активізує дослідників на вивчення стану здоров’я сучасних студентів,
визначення способів, спроможних прилучити їх до культури здорового способу
життя, сформувати стійкі настановлення на збереження і зміцнення як власного
здоров’я, так і здоров’я усіх, хто оточує.
Як свідчить аналіз наукових джерел, для формування у студентів культури
здорового способу життя одночасно є ключовою як валеологічна освіта молоді
(ознайомлення із сутністю людської життєдіяльності, виховування правильного
ставлення до свого тіла, його потреб, до психічної діяльності людини,
ознайомлення з методиками впливу на тіло за допомогою раціонального й
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безпечного харчування, правильного режиму дня з урахуванням біоритмів,
режиму й умов праці, організації сну, раціонального режиму рухової активності,
фізичних тренувань, загартовування, особистої гігієни та ін. [20]), так і
профілактика та попередження виникнення факторів ризику різних захворювань,
а також боротьба зі шкідливими звичками, нераціональним харчуванням,
конфліктними ситуаціями тощо.
Головним чинником, що найбільше зумовлює стан здоров’я, є спосіб життя,
тому «перспектива поліпшення здоров’я молоді найбільше пов’язана із системною
діяльністю щодо формування здорового способу життя, що є набагато
ефективнішою й економічно доцільнішою стратегією, ніж постійне збільшення
витрат на лікування наслідків нездорового способу життя» [17].
У контексті означеного вище набуває актуальності формування у свідомості
індивіда й суспільства навички здорового способу життя, від чого залежить
реалізація потенціалу особистості. Оскільки жодні зусилля суспільства,
спрямовані на збереження й зміцнення здоров’я населення, не дадуть
позитивного результату, якщо «не буде сформоване активне ставлення до свого
здоров’я та здоров’я оточення» [23, с. 91–92].
У чому ж полягає сутність здоров’язбережувальної компетентності як
базової характеристики у процесі формування здоров’язбережувального
середовища? Як свідчить термінологічний аналіз наукових джерел, дослідники
різнопланово визначають назване поняття, зокрема:
– на думку Т. Федорченко, «здоров’язбережувальна компетентність
передбачає збереження власного фізичного, соціального, психічного та духовного
здоров’я і здоров’я свого оточення. Вона включає: життєві навички, що сприяють
фізичному здоров’ю (раціональне харчування, рухова активність, санітарногігієнічний режим праці та відпочинку); навички, що сприяють соціальному
здоров’ю (ефективне спілкування, співчуття, розв’язання конфліктів, поведінка в
умовах тиску, погроз, дискримінації, спільна діяльність та співробітництво);
навички, що сприяють духовному та психічному здоров’ю (самоусвідомлення та
самооцінка, аналіз проблем і прийняття рішень, визначення життєвих цілей та
програм, самоконтроль, мотивація успіху та тренування волі)» [21];
– Ю. Лимар вважає, що «здоров’язбережувальною компетентністю є
«інтегративна якість особистості, у т. ч. сукупність знань про людину та її
здоров’я, здоровий спосіб життя; мотиви, що мають екологозберігальну
спрямованість у ставленні до себе та навколишнього світу, спонукають до ведення
здорового способу життя; потреба в освоєнні способів збереження свого здоров’я,
орієнтованих на самопізнання та самореалізацію» [10, с. 42];
– на думку О. Антонової і Н. Поліщук, здоров’язбережувальна
компетентність – це «інтегральна якість особистості, яка проявляється у загальній
здатності та готовності до здоров’язбережувальної діяльності, що ґрунтується на
інтеграції знань, умінь, навичок, ціннісних ставлень особистості, спрямованих на
збереження фізичного, соціального, психічного та духовного здоров’я – свого та
оточення» [1; 8, с. 87–89].
Як видно зі змісту наведених вище визначень, одні автори трактують
здоров’язбережувальну компетентність у медико-біологічному аспекті (результат
еколого-валеологічної, фізкультурної освіти), інші – в соціальному, соціально-
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педагогічному (збереження власного фізичного, соціального, психічного та
духовного здоров’я і здоров’я свого оточення).
На основі проведеного аналізу схиляємося до думки тих науковців, які
дотримуються комплексного підходу і трактують здоров’язбережувальну
компетентність як інтегральну якість особистості.
Ураховуючи різноаспектні наукові підходи до досліджуваної проблеми у
дослідженні формування здоров’язбережувальної компетентності студентської
молоді, розглядаємо її як інтегративну особистісну властивість, яка забезпечує
організацію здорового способу життя у фізичній, соціальній та психічній
(духовній) сферах життєдіяльності студентської молоді як окремої соціальнодемографічної групи суспільства, що вирізняється за сукупністю вікових та
психофізіологічних особливостей, від рівня здоров’я якої залежить не лише якість
її життя, а й якість майбутньої професійної діяльності.
Висновки та перспективи подальших досліджень. Отже, незважаючи на
активний інтерес учених до проблеми розвитку здоров’язбережувальної
компетентності особистості, у теорії та практиці це питання залишається
недостатньо вивченим. Зокрема, відсутнє єдине розуміння сутності
здоров’язбережувальної компетентності, процесу її розвитку. У зв’язку з цим
поняття «здоров’язбережувальна компетентність» потребує уточнення,
конкретизації й аналізу педагогічних умов її формування у студентської молоді.
З-поміж перспективних напрямів подальших досліджень – упровадження
системного і комплексного підходу до здоров’язбережувальної діяльності в цілому
та формування здоров’язбережувальної компетентності студентської молоді як
пріоритетного напряму розвитку державної політики, зокрема на різних рівнях –
міжнародному, державному, регіональному, локальному.
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