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рефлексивних умінь) ефективності організації здоров’язбережувальної діяльності 

керівника ЗНЗ.  

Експериментально перевірено способи підвищення ефективності 

здоров’язбережувальної діяльності керівника ЗНЗ: для управлінців із високим і 

достатнім рівнями професійної компетентності (група Е1) у процесі 

самоосвітньої роботи; для педагогів із достатнім і задовільним рівнями (група Е2) 

було впроваджено спецсемінар “Здоров’я дитини та його збереження у процесі 

навчання”. 

На основі аналізу результатів експериментальної роботи доведено, що 

сформованість готовності керівників ЗНЗ до здоров’язбережувальної діяльності 

на високому та середньому рівнях виявили 80,0% педагогів групи Е1, 65,6% – 

групи Е2 (до експерименту відповідно 70,0 і 46,9%). Це пояснюється 

ефективністю реалізації науково обґрунтованих педагогічних умов організації 

здоров’язбережувальної діяльності керівника ЗНЗ, що забезпечило усвідомлення 

доцільності дій, спрямованих на розвиток професійності, сприяло поглибленню 

знань і вдосконаленню вмінь здійснення здоров’язбережувальної діяльності. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективу її 

дослідження вбачаємо в аналізі шляхів удосконалення здоров’язбережувальної 

діяльності керівного складу ЗНЗ в умовах післядипломної освіти педагогічних 

кадрів, у вивченні питань спільної діяльності педагогічних вищих навчальних 

закладів та загальноосвітніх навчальних закладів для підвищення ефективності 

здоров’язбережувальної діяльності керівника ЗНЗ. 

 

 

Ісакова О.І.  
Таврійський державний агротехнологічний університет 

 

АКСІОЛОГІЯ ЗДОРОВ’Я МОЛОДІ В СУЧАСНІЙ ФІЛОСОФІЇ 
 

Розкриття аксіологічного потенціалу філософії і на його основі культури 

філософського мислення є важливою і актуальною задачею у формуванні 

ціннісної мотивації здорового способу життя сучасної молоді. Сьогодні не 

просто потрібна філософія молоді, але така модель філософії освіти, яка могла б 

розкрити духовно-моральний, гуманістичний потенціал філософії і показати 

його значимість у сьогоднішній практичної життя.  

Необхідно зазначити, що сьогодні немає належного розуміння, що таке 

“здоровий спосіб життя” як філософська категорія Набір існуючих методів, як 

правило, зводиться до різних оздоровчих заходів, дидактичної пропаганді. 

Необхідно сконцентрувати увагу на ціннісній мотивації здорового способу життя. 

У зв’язку з цим, особливого значення набуває проблема взаємозв’язку 

фізичного і духовного компонентів здоров’я людини, в якому, на наш погляд, 

виявляється така важлива категорія, як “здоровий спосіб думки”. Саме тут і 

укладена шукана мотивація до здорового способу життя.  

Сьогодні. загальне соціальне самопочуття сучасної молоді проявляється у 

таких антиціннісних установках, що визначаються в термінах соціальної аномії, 

як цинізм, байдужість, громадянська індиферентність, прагнення до примітивних 
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насолод (гедонізм), відсутність бажання інтелектуального, морального та 

фізичного вдосконалення, презирство до високих духовних і культурних ідеалів, 

терпиме ставлення до різних форм соціального зла, неповага до чесній праці і в 

цілому до праці, привабливість нездорового способу життя. Ці феномени 

девіантної поведінки, у свою чергу, продукують такі конкретні форми, як 

молодіжний екстремізм, агресія, нігілізм, фрустрації, апатія, наркоманія, 

суїцидальні тенденції, проституція [ 1, с. 45 ]. 

 Безперспективність і неефективність риторичної і декларативної 

пропаганди здорового способу життя проявляється в її зіткненні з реальним 

емпіричним досвідом педагогів, психологів, медичних і соціальних працівників, 

соціологів і філософів, що свідчить про неухильне погіршення здоров'я молоді в 

усіх аспектах (в духовно-моральному, психологічному і тілесно-фізичному). 

Категорія “здоровий спосіб думки” містить в собі ментальну мотивацію до 

здорового способу життя: “правильнее” мислення здатне збудувати здорову 

парадигму життя на всіх рівнях (фізичному, інтелектуальному, психічному і 

духовно-моральному). Філософсько-антропологічна парадигма здорового 

способу думки, що реалізується як аксіологічна установка, виступає реальною 

основою для формування здорового способу життя.  

Сучасна молодіжна політика, як правило, відрізняється декларативним 

характером, що полягає лише у пропаганді здорового способу життя, і 

розуміється, переважно, як фізичне здоров’я. Виявляється брак ціннісної 

мотивації в обґрунтуванні здорового способу життя як цілісної категорії, що 

охоплює всі сторони розвитку людини [3, с. 27]. 

Результируя дані багатьох соціологічних і соціально-філософських 

досліджень, відзначається, що індивідуалізм і прагматизм є сьогодні основними 

цінностями, які визначають духовний розвиток більшої частини населення, в 

тому числі і молодих людей (А. Запісоцький, М. Горщиків, Е. Реутов, 

В. Бабинцев та інші). У сформованій ситуації серед першочергових питань 

сучасної філософської антропології одне з головних місць займають питання, 

пов'язані з мотивацією здорового способу життя. Сьогодні сучасний стан нашого 

суспільства, соціальне самопочуття молоді часто виражається в термінах 

радикального гедонізму, спрямованого на задоволення невпинно зростаючих 

чуттєвих потреб при одночасному збіднінні духовного (морального і 

естетичного) початку. 

Сьогоднішній політиці у сфері освіти притаманна значна абсолютизація 

значущості фізкультури і спорту в питаннях зміцнення і фізичного, і духовного 

здоров'я сучасної людини. Поширена установка про те, що здоровий спосіб життя - 

це, насамперед, спортивний спосіб життя, сприяє дезінтеграції “тілесного” і 

“духовного”. Ставка на фізичну культуру і спорт є одним з найбільш поширених 

заходів у підтримці та зміцненні здоров’я суспільства. Однак, незважаючи на 

зусилля в цій сфері, ситуація продовжує залишатися незадовільною. 

Поняття “здоровий спосіб життя” потребує суттєвого аксиологічного 

розширення, яке дозволить включити в нього нефізіологічі параметри (етичні, 

естетичні, інтелектуальні, загальнокультурні).  
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Філософія виступає проти абсолютизації саме фізіологічних параметрів 

здоров’я, які призводять до дисгармонії між фізичним і духовним 

(інтелектуальним, моральним) початком людини. Філософія розкриває велику 

значимість нефізичних аспектів здорового способу життя (етичних, естетичних, 

загальнокультурних), показуючи їх позитивну роль в процесі повноцінного 

становлення особистості. Філософія самообгрунтовуває свою власну цінність як 

головного аксіологічного активатора “здорового способу життя”, оскільки саме 

філософія формує те, що називається “здоровим способом думки” [4, с. 69]. 

Здоровий спосіб життя мало декларувати, його ще потрібно обґрунтувати, 

тобто ціннісно мотивувати. Апеляція лише до зовнішніх факторів фізичного та 

соціального благополуччя, що досягається за допомогою здорового способу 

життя, малоефективна. Здоровий спосіб життя потрібно не тільки пропагувати, 

але і пояснювати його безальтернативність. По суті справи, мова йде про 

формування мотивації до повноцінного життя, яке передбачає розуміння 

нерозривності морального і фізичного здоров’я особистості. 
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КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ВПЛИВУ СПІЛКУВАННЯ  
У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ НА ЗДОРОВ’Я ПІДЛІТКІВ 

 

Бурхливий розвиток сучасних інформаційних технологій зумовив появу 

нової для нашого суспільства проблеми –залежності від інтернету. У зв’язку з 

цим, визначення особливостей формування залежності від інтернету, вивчення 

психологічних особливостей особистості, залежної від спілкування в інтернеті та 

від спілкування у соціальних мережах, проведення заходів, спрямованих на 

запобігання подальшому неконтрольованому перебуванню школярів в 

соціальних мережах стоїть особливо гостро, а розробка ефективних стратегій 

подолання інтернет-залежності є надзвичайно актуальною. Тому необхідно 

практично дослідити вплив на здоров’я школярів глобальної мережі інтернет та 

неконтрольованого спілкування у соціальних мережах. 

Спілкування - це потреба людини як соціальної, розумної істоти, як носія 

свідомості; властиве всім живим істотам, але на рівні людини воно набуває 

найдосконаліших форм – стає усвідомленим та оформленим мовою; форма 

взаємодії людини з іншими людьми як членами суспільства, в спілкуванні 


