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ВПЛИВ БАТЬКІВ НА ФОРМУВАННЯ  

СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я МОЛОДШОГО ШКОЛЯРА 

(Сінельнікова Н.О.) 
 

Сучасна система освіти в Україні зазнає значних змін у зв’язку з 

прогресивними перетвореннями в країні.  Характерною її особливістю є 

гуманізм і демократизм, спрямовані на формування національної 

самосвідомості її громадян. Країна поступово відходить від тоталітарної 

уніфікації і стандартизації педагогічного процесу. По-новому відбувається 

переосмислення цінностей, пошук нового в теорії та практиці навчання та 

виховання. 

Кардинальні зміни відбуваються в усіх сферах суспільного життя, у 

свідомості як суспільства в цілому, так і кожного громадянина зокрема. Сім’я 

покликана вже з ранніх років готувати дитину до дорослого життя, 

практичної діяльності, допомагати засвоїти позитивний досвід старших 

поколінь, набути власний стиль поведінки й діяльності. 

У цей період саме від батьків залежить успішність соціальної адаптації 

дитини, зокрема від того, які приклади соціальної комунікації із зовнішнім 

світом вони продемонструють їй.  

Усе, що відбувається в соціумі, безпосередньо і постійно впливає на 

психічний, фізичний та духовний стан дитини. Щоденно і повсякчасно 

виявляється взаємодія між мінливим соціумом та особистістю, яка так само 

впливає і формує його. Їх безпосередня взаємодія реалізується з самого 

малечку, коли дитина реагує на погляди, міміку, жести, мову рідних і 

близьких. Поступово коло її соціальних зв’язків розширюється і виникають 

проблеми адаптаційного характеру. Оточення дитини значно збільшується 

тоді, коли вона йде до школи. Будучи «першачком», вона усвідомлює, що має 

враховувати думки інших людей, прислухатися до них, учитися спілкуватися 

з однолітками, вчителями так, щоб взаємини були дружніми і сприяли 
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хорошому настрою. Оскільки батьки для учнів залишаються авторитетними 

дорослими, то саме вони мають допомагати дітям учитися комунікувати у 

суспільстві.  

Нерідко трапляється так, що самі батьки стають причиною дезадаптації 

дітей у соціумі, породжують комплекси, спричиняють психічні порушення, 

які заважають дитині самореалізуватися. У зв’язку з цим виникає нагальна 

потреба у формуванні соціального здоров’я молодшого школяра, що є вкрай 

важливою та актуальною проблемою, яка потребує поглибленого вивчення. 

Враховуючи актуальність проблеми соціального здоров’я, у Державній 

національній програмі «Освіта (Україна ХХІ)» [12], Національній доктрині 

розвитку освіти у ХХІ столітті [14], Концепції Загальнодержавної програми 

«Здоров’я 2020: український вимір» [9], Законі України «Основи 

законодавства України про охорону здоров’я» [4] зазначено, що  

найважливішим стратегічним завданням є всебічний розвиток людини 

(зокрема, й дитини), становлення її духовного, психічного, соціального та 

фізичного здоров’я, формування у дітей відповідального ставлення до нього 

як найвищої особистісної та суспільної цінності. Це завдання знайшло 

відображення і в Конституції України [8], Законах України «Про освіту» [6], 

«Про дошкільну освіту» [5]. Отож, перед педагогічним товариством 

поставлена стратегічна мета – пошук шляхів удосконалення процесу 

збереження, зміцнення та формування здоров’я юного покоління в цілому і 

кожної особистості зокрема.  

Проблему соціального здоров’я молодшого школяра вивчали як 

вітчизняні, так і зарубіжні науковці. І. Коцан, Г. Ложкін, М. Мушкевич 

досліджували психологічні основи здоров’я особистості, акцентували увагу 

на  принципах та фактах поліпшення психічного здоров’я людини, способах 

психологічного захисту, діагностичних методиках, які дозволяють визначити 

стан здоров’я особистості, тощо.  

Науковці визначають соціальне здоров’я як «інтегративний показник 

об’єктивних і суб’єктивних соціальних характеристик особистості, що 

детермінується соціально-рольовими й аксіологічними характеристиками 

індивіда та водночас особливостями впливу найближчого оточення й 

суспільства, характером і рівнем розвитку, що притаманне основним сферам 

суспільного життя в певному середовищі – економічному, політичному, 

соціальному, духовному» [10, с. 162].  

Під соціальним здоров’ям також розуміють міру соціальної активності, 

діяльності, ставлення індивіда до світу [11, с. 33]. У цьому контексті 

важливим є усвідомлення себе як особистості з урахуванням статі і взаємодії 

у сучасному світі. Така взаємодія відбувається з усвідомлення важливості 

культури спілкування в сім’ї, з товаришами, однокласниками, вчителями, 

дорослими, які з’являються у житті дитини [11, с. 34].  

Учені В. Канеп, Б. Ольшанський і Г. Цареградцев розкрили значимість 

здоров’я у суспільному масштабі, зазначивши, що соціальне здоров’я не 

лише допомагає людині реалізувати себе, але й є значущим індикатором 

благополуччя народу в цілому [11, с. 33].  
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 Важко не погодитися з думкою науковців, оскільки від економічної 

стабільності, демографічного та санітарно-гігієнічного становища і політики 

держави залежить добробут її народу. Високий рівень психологічного, 

соціального та духовного здоров’я продукує й фізичне. Соціальне здоров’я 

безпосередньо впливає на якість та ефективність трудових ресурсів, у чому 

відображається взаємозалежність держави та особистості. 

Зарубіжні науковці Ф. Гутцвіллер і О. Жанрі зосереджують увагу на 

тісному взаємозв’язку індивідуального та соціального здоров’я, 

наголошуючи, що соціальне здоров’я має сприяти збереженню здоров’я 

людини. Їх дослідження присвячені профілактичним та пропедевтичним 

завданням соціального здоров’я. 

Г. Ложкін, О. Носкова, І. Толкунова прослідковують варіативність 

розгляду поняття «соціальне здоров’я», що передбачає [13, с. 187]:  соціальну 

значимість тих чи інших захворювань у міру їх поширеності;  економічні 

втрати, що ними викликаються (тобто загрози для існування популяції чи 

страху перед такою загрозою); вплив суспільного ладу на причини 

виникнення хвороб, характер їх протікання та вихід (тобто можливості 

виліковування або смерті); оцінку біологічного стану певної частини чи всієї 

людської популяції на основі інтегрованих (агрегованих) статистичних 

показників, які становлять так звану соціальну статистику.  

До характеристик соціального здоров’я особистості вони віднесли: 

адекватне сприйняття соціальної дійсності; інтерес до навколишнього світу; 

адаптація (рівновага) у фізичному й суспільному середовищі; спрямованість 

на суспільно корисну справу; культура споживання, альтруїзм, емпатія, 

відповідальність перед іншими, безкорисливість, демократизм у поводженні 

[13, с. 189].  

Відповідно до поглядів науковців, для підтримки соціального здоров’я 

важливо враховувати соціальний досвід особистості, самоусвідомлення її в 

суспільстві, уміння співчувати переживанню інших людей, спричиненому 

власною поведінкою, готовність до відповідальності за свої вчинки та 

здатність до комунікації в соціумі. Зазначені особливості є показниками 

соціального здоров’я людини. 

До показників соціального неблагополуччя належать [10, с. 165]: 

неадекватне сприйняття (відображення) навколишнього світу; дезадаптивна 

поведінка; конфліктність, ворожість; егоцентризм (що виливається в 

жорстокість і безсердечність); прагнення до керівництва (як самоціль) тощо. 

Ці показники тісно пов’язані з економічним  станом у суспільстві. Тому 

можемо говорити про значний вплив держави на регулювання соціального 

здоров’я особистості. Коли людина буде почуватися соціально захищеною, 

перебувати в стані спокою, бачити перспективи свого розвитку, то й 

соціальне здоров’я буде на високому рівні.  

У цьому контексті важливим є дослідження  особливостей процесів, які 

забезпечують інтеграцію дитини в суспільство. Засадничими  є твердження 

чеського психолога Й. Лангмейєра, який до таких процесів відносить [2, с. 22.]: 

1) розвиток соціальної реактивності – формування диференційованого 
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емоційного ставлення до людей; 2) розвиток соціального контролю – 

пристосування поведінки індивіда до норм суспільства; 3) засвоювання 

соціальних ролей – очікувана поведінка відповідно до віку та статі дитини. 

Науковець акцентує увагу на емоційних, етико-моральних та індивідуально-

вікових особливостях дитини, що безпосередньо відображаються на її 

реалізації в соціумі. 

На необхідності забезпечення всебічного розвитку дитини 

наголошують науковці Е. Вайнер, В. Войтенко, Ю. Лісицин, Г. Нікіфоров, 

В. Петленко, які розглядають здоров’я як інтегровану якість повноцінного 

гармонійного людського буття в усіх його вимірах та аспектах.  

Учені В. Котирло, С. Кулачківська, С. Ладивір, Л. Мельник, З. Плохій 

вивчають сприятливі умови для цілісного розвитку дитини як особистості та 

формування її соціального здоров’я [11, с. 167]. 

Серед таких умов особливе місце займає психологічний клімат у сім’ї, 

рівень педагогічної культури батьків. Оскільки первинним соціумом для 

дитини є сім’я, то саме в ній і формується соціальне здоров’я. Таке 

твердження підкріплюється поглядами російських науковців: О. Ковшовою, 

І. Пахомовою, Д. Печкуровим, Г. Порецьковою [7, с. 435–437], які провели 

дослідження щодо впливу типу сімейного виховання на шкільну адаптацію 

молодшого школяра для виявлення факторів, що впливають на соціально-

психологічну адаптацію та оздоровлення молодших школярів.  

Результати проведеного дослідження свідчать про те, що на 

початковому етапі навчання діти можуть відчувати труднощі в адаптації, 

спричинені сімейними обставинами. Серед них основними є:  завантаженість 

батьків на роботі, низький рівень матеріального забезпечення, умови 

проживання, взаємини в сім’ї.  

Ці дослідження також  доводять, що стиль сімейного виховання, 

характер дитини, рівень педагогічної культури батьків (медико-біологічних 

та здоров’язбережувальних знань) безпосередньо впливають на перебіг 

адаптаційного періоду навчання молодших школярів та їх подальшу 

соціалізацію. З огляду на це, дослідження підтверджує важливість активної 

роботи вчителя з батьками, спрямоване на підвищення їх педагогічної 

культури. 

Серед несприятливих факторів соціально психологічного ризику зриву 

шкільної адаптації зазначені науковці виокремлюють: 1) функціональні та 

органічні порушення стану здоров’я; 2) розвиток психосоматичних скарг 

(головні, абдомінальні болі, болі в ногах, в ділянці серця), що знижують 

якість життя і навчання; 3) неблагополучну соціальну ситуацію розвитку 

дітей молодшого шкільного віку – негармонійний стиль сімейного 

виховання, що змінює емоційний і психічний стан дитини [7, с. 437]. 

Зазначене дослідження та його результати демонструють, наскільки тісно 

взаємопов’язане психічне, фізичне та соціальне здоров’я.  

Відповідно до поглядів науковця Т. Бонкало [1, с. 97], сучасній школі 

необхідний новий методологічний підхід до організації комплексної системи 

діяльності соціально-психологічної служби сім’ї для надання своєчасної 
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допомоги родині кожного учня, виявлення факторів ризику щодо розвитку 

психосоматичних захворювань, корекції дисфункційних відносин у родині.  

Сучасні науковці одностайні в думці, що основою соціального здоров’я 

суспільства є насамперед здорова родина. Такою вона стає тоді, коли 

реалізуються всі функції сім’ї, до  яких належать: репродуктивна – 

відтворення свого роду, підтримка та збереження репродуктивного здоров’я; 

виховна – забезпечення спадковості у розвитку культури, участь у 

збереженні й передачі молодому поколінню духовних цінностей і трудових 

навичок, надання навичок первинної соціалізації дитини, формування 

поглядів, моральних установок, цінностей; економічна, матеріально-

виробнича, господарсько-побутова функції – накопичення матеріальних благ 

і їх передача наступним поколінням; рекреативна (відновлююча) – надання 

навичок проведення спільного дозвілля з метою відпочинку та релексації; 

емоційної стабілізації і психологічної терапії – отримання психологічного 

захисту, емоційної підтримки в сім’ї, задоволення потреби в особистому 

щасті, любові; комунікативна –  задоволення потреб людини в спілкуванні на 

основі взаєморозуміння і взаємної підтримки; регулятивна функція – 

здійснення моральної регламентації поведінки членів сім’ї в спілкуванні 

один з одним та людьми, що їх оточують. 

Зазначені функції є загальносоціальними у тому розумінні, що дають 

можливість реалізуватися особистості не лише в родині, а й у соціумі  

[11, с. 268]. Вони розкривають вагоме значення сім’ї як первинного осередку, 

що забезпечує соціалізацію дитини, її самореалізацію, захищає та вчить 

долати проблеми, що можуть виникати під час взаємодії з соціумом.  

Формування соціального здоров’я дитини – це важливий момент у 

житті кожної людини і суспільства. Власне тому формування у дитини 

готовності бути здоровою належить до її пріоритетних напрямів. 

До складових такої готовності науковці  В. Бузунова і В. Петленко 

зараховують: потребу (хочу) бути здоровим; здатність (можу) будувати свої 

відносини із самим собою та навколишнім світом; рішучість (буду) жити за 

природовідповідними законами.  

Реалізація зазначених складових [15, с. 302] дозволяє сформувати у 

дитини ціннісне ставлення до себе, свого образу «Я», одним із компонентів 

якого є «Я – здоровий».  

В основі соціального здоров’я дітей є нестресовий стиль життя.  

До домінантних показників соціального здоров’я належать: достатнє й 

зрівноважене спілкування з однолітками та молодшими дітьми, з іншими 

людьми, старшими за віком і з різним соціальним статусом; швидка 

адаптація до фізичного й суспільного середовища; спрямованість на 

суспільно корисну справу, культура користування матеріальними благами. 

На формування соціального здоров’я впливають такі зовнішні чинники, 

як: готовність батьків передати здоров’я своїй дитині у внутрішньоутробний 

період її розвитку, а потім формувати здоров’я малюка після народження; 

соціально-економічні, соціально-педагогічні, психологічні та побутові умови 

у суспільстві, сім’ї, в навчальному закладі, де перебуває дитина; екологічне 
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середовище; здоров’язбережувальний простір, в якому зрівноважуються 

вроджені адаптивні здатності дитини та змінне середовище; рівень 

компетенції дорослих щодо формування, збереження, зміцнення та 

відновлення здоров’я дітей [3, с. 28]. 

До внутрішніх чинників належить розуміння того, що являє собою 

здоров’я і здоровий спосіб життя. 

Таким чином, серед головних завдань, які постають сьогодні перед 

учителями та батьками, виокремлюється виховання в дитини відповідального 

ставлення до власного здоров’я і здоров’я людей, що її оточують, як до 

найвищої індивідуальної та суспільної цінності. Реалізація цього завдання 

здійснюється за рахунок валеологічного виховання в навчальних закладах, 

створення екологічно спрямованого життєвого простору, оптимізації режиму 

освітнього процесу, впливу на свідомість дитини під час навчання, інтеграції 

змісту навчальних дисциплін, формування вмінь приймати оздоровчі 

рішення, надаючи кожній дитині психологічну підтримку, просвітницько-

виховної роботи, формування навичок здорового способу життя з 

орієнтацією на власний приклад тощо. 
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СТАН ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

ТА ШЛЯХИ ЙОГО ПОЛІПШЕННЯ  

(Христова Т.Є., Пюрко В.Є., Казакова С.М.) 
 

Різні аспекти здоров’я молодого покоління є однією з глобальних 

проблем сучасності. Вона виникає разом з людиною і видозмінюється 

відповідно до руху людської культури. Здоров’я - це стан повного фізичного, 

душевного і соціального благополуччя, а не просто відсутність хвороб і 

фізичних вад. Таке визначення міститься в преамбулі уставу Всесвітньої 

організації охорони здоров’я. Одним з найважливіших показників стану 

здоров’я є рівень функціонального розвитку адаптивних систем організму 

людини [3, с. 16]. Здоров’я є процесом збереження та розвитку фізіологічних, 

біологічних і психічних функцій, оптимальної трудової та соціальної діяльності 

за максимальної тривалості активного творчого життя [5, с. 12; 16, с. 21].  

Максимальний рівень здоров’я людини – це мета, досягнення якої 

повинна забезпечити кожному члену суспільства сучасна держава. Однак не 

секрет, що існуюча система охорони здоров’я, медицина зосереджені в 

основному на розробці новітніх технологій лікування [12, с. 17]. Але хворих 

не стає менше, а навпаки, в світі розповсюджується епідемія хронічних 

неінфекційних захворювань серед населення самого активного віку.  

Ці захворювання є основною причиною смерті. Така ситуація спостерігається 

й в Україні, вона складає загрозу національній безпеці держави [1, с. 13]. 

Саме медико-соціальний статус студентської молоді в майбутньому 

визначить якість трудового, економічного, репродуктивного та оборонного 

потенціалу нашої країни. 

Здоров’я молоді України характеризується високим рівнем 

захворюваності, інвалідності та смертності. Сучасні дослідники [10, с. 2386; 

11, с. 54] відзначають, що навчальні навантаження збільшилися, наявні 

форми фізичного виховання не застосовуються або в даний час 

використовуються не ефективно, спостерігається повсюдне згортання 

профілактичного напряму через відсутність фінансування.  

Різні аспекти здоров’я студентів навчальних закладів були і 

залишаються предметом пильної уваги дослідників [2, с. 7]. Але на 

сьогоднішній день дуже мало порівняльних та узагальнюючих робіт про стан 

здоров’я та здоров’язбережувальну поведінку студентів різних країн. 

Дослідження стану здоров’я студентів північно-західного Приазов’я 

практично не проводилися.  

Дані положення обумовлюють актуальність теми дослідження, яка 

пов’язана з необхідністю вирішення проблеми з оздоровлення молоді 

України, яка має важливе теоретичне і практичне значення. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

	Довідка про авторів
	Зміст Укр та Англ

