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Формування здорового способу життя
Найважливiшою якiсною характеристикою суспiльства являється спосiб
життя людей, класiв, нацiй, суспiльства в цiлому. Не випадково тип громадської
формацiї часто вiдносятъ до умов способу життя. Проблема способу життя i його
якостi стає дискусiйною через негативнi наслiдки науково-технiчного прогресу,
загострення екологiчної кризи, глобалiзацii тощо.
Спосiб життя – це загальна формула щоденного буття особистостi, типовi,
часто практикованi норми поведiнки людей, спосіб їхньої дiяльностi в працi й
побутi, у виробництвi й споживаннi як матерiальних, так i духовних цiнностей.
Способу життя не icнyє у тварин. Biн є тiльки там, де є культура. Тiльки в людей
культура органiзує, надає певну ритмiку й символiчний сенс сукупностi подiй, що
характеризуютъ спосiб життя. Культура й спосiб життя – двi сторони одного
цiлого.
Виокремлюютъ рiзнi види способу життя. При цьому основою можутъ
слугувати певнi системи соцiально-культурних цінностей, прiоритетiв: картини
світу, розумiння норм, коло спiлкування, iнтереси, потреби i способи їх
задоволення та iн. Примiром, здоровий спосiб життя передбачає правильне
харчування, дотримання правил i норм гiгiєни, наявнiсть умов на роботi й у дома,
заняття спортом, мінімальне вживання алкоголю тощо.
Можна також вести мову про спосiб жнття «золотої молодi», номенклатури,
iнвалiдiв, про аскетичний (турбота про спасiння власної дyшi, спартанська
скромність), студентський (асоцiюєтъся з безтурботнстю й легким ставленням до
життя), армiйський, курортний, мiський, сiльський, злочинний та iн.
Здоровий спосiб життя (ЗСЖ) – це все в людськiй дiяльностi, що стосується
збереження i змiцнення здоров'я, все, що сприяє виконанню людиною своїх
людських функцiй через дiяльнiстъ з оздоровлення умов життя – прaцi,
вiдпочинку, побутy.
Hayцi вiдомi багато приклaдiв пропаганди та ведення здорового способу
життя науковцями, письменниками, видатними людьми тощо. Наприклад, Пол
Брегг – розробник оригiнальних тexнiк дихання, голодування i дiєти, Шелтон
Герберт – дiєтoлог i автор книг по здоровому харчуванню, Амосов Микола
Михайлович – автор новаторських методик в кардiологiї, робiт з геронтологiї та
рацiонального планування суспiльного життя, Семенов Сергiй Петрович – лiдep
спiвтовариства, учасники якого зацiкавленi свiтоглядними питаннями, природою
людини, його духовними можливостями, Жданов Володимир Георгiйович –

лектор i пропагандист, вiдомий своїми лекцiями про здоровий спосiб життя,
шкiдливiстъ тютюнопалiння та алкоголю, Iвaнoв Порфирiй Корнiйович – творець
оздоровчої системи з низкою оригiнальних iдей. Малахов Геннадiй Петрович –
росiйський популяризатор здорового способу життя. Розробив авторську систему
оздоровлення та багато iнших.
Складовi ЗСЖ мiстятъ рiзноманiтнi елементи, що стосуютъся ycix сфер
здоров'я – фізичної, психiчної, соціальної i духовної.
Здоровий спосiб життя – це система поведiнки людини, яка охоплює
культуру руху, харчування, взаємини, повноцiнне ciмейне життя, творчу
активнiстъ, високоморальне ставлення до довкiлля, iнших людей i до самих себе;
це захоплення, любові до рiдниx, а також бажання творити добро. Вивчення стану
проблеми в сучасних наукових дослiдженнях дозволило сформулювати,
конкретизувати здорового способу життя, а саме:
цiннiсне вiдношення до здоров'я i здорового способу
життя
розглядaється як цiльовий i змiстовний компонент життєдiяльного процесу;
оволодiння цiнностями здорового способу життя;
системне вирiшення проблем формування здорового способу життя в
освiтньо-iнформaцiйному i поведiнковому планi;
диференцiйований i iндивiдуалiзований вiдбiр змiсту, форм i методiв
формування здорового способу життя;
програмно-методичне забезпечення формування здорового способу
життя населення;
облiк не тiльки власне виробничих перспектив такої реалiзaцiї, але її
рекреативних і реабілітаційних перспектив i можливостей.
Як показав аналiз освiтньої практики, можна виділити наступнi основні
напрями по формуванню здорового способу життя:
1. Створення iнформацiйно-пропагандистської системи пiдвищення рiвня
знань про негативний вплив чинникiв ризику на здоров'я, можливостях його
зниження.
2. Другий важливий напрям формування здорового способу життя – так
зване «навчання здоров'ю».
Отже, здоровий спосiб життя – це все в людськiй дiяльностi, що стосуєтъся
збереження i змiцнення здоров'я, все, що сприяє виконанню людиною своїх
людських функцiй через дiяльнiстъ з оздоровлення умов життя – працi,
вiдпочинку, побуту.
Складовi здорового способу життя мiстять рiзноманiтнi елементи, що
стосуються ycix сфер здоров'я – фізичної, психiчної, соцiальної i духовної.
Найважливiшi з них – харчування, побут, умови працi, рухова активнiстъ.
Для усвiдомлення здорового способу життя важливі поiнформованiстъ i
можливiсть доступу до спецiальних профiлактичних процедур, що маютъ
уповiльнювати природний процес старiння, наявнiстъ належних екологiчних
умов, iнших складових здорового способу життя, що стосуютъся перевaжно не
тiльки фiзичного i психiчного, а також соцiального i духовного здоров'я.

ЛІТЕРАТУРА
1. Воронцова Т. В., Мацебула Н. В., Репiк І. А. Основи безпеки
життєдiяльностi. – К: Алатон, 2005.
2. Лисицин Ю. П. Образ жизни и здоровье населения. М., 1982.
3. Лисицин Ю. П. Общественное здоровье и здравоохранение /
Ю. П. Лисицин, Н. В. Полунина. – М.: Медицина, 2002.
4. Максименко С. Д. Актуальнi питання психологiчного обґрунтування
заходiв пропаганди здорового способу життя серед пiдлiткiв та юнакiв. //
Практична психологiя та соцiальна робота. – 2006. № 11. Соцiальнопедагогiчнi аспекти збереження та змiцнення здоров'я дiтей та молодi в
Україні: матерiали Всеукраїнської студентської науково-практичної
конференцiї (12 - 13 квiтня 2007 р.) – Мелiтополь, 2007.
5. Основи здорового способу життя. Книга для батъкiв / За заг. ред.
К. С. Шендеровського – К.: КМЦСССДМ, 2005 р.

