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Вікторія Бояр 
 

ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ  
ДО ЗДОРОВ’Я В УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

Здоров’я населення – це суспільна цінність, яка повинна бути 
забезпечена системою наукових і практичних заходів збереження і 
зміцнення здоров’я, діяльністю структур, які їх реалізовують та 
усвідомленою турботою кожного члена суспільства про особисте і 
громадське здоров’я. Здоров’я населення загалом, підростаючих поколінь 
зокрема є інтегральним показником соціального благополуччя, важливим 
складником забезпечення стійкого і стабільного розвитку – бажаної 
перспективи й мети для кожної країни та світової спільноти. Саме тому 
питання здоров’я людини і здоров’я нації сьогодні виходять на перший 
план при вирішенні внутрішніх і зовнішніх завдань розвитку кожної 
країни. 

На сучасному етапі розвитку суспільства здоров’я населення загалом, 
підростаючих поколінь зокрема є інтегральним показником соціального 



НАУКА. ОСВІТА. МОЛОДЬ  
 

 - 29 - 

благополуччя, важливим складником забезпечення стійкого розвитку – 

бажаної перспективи й мети для кожної країни та світової спільноти. У 
цьому контексті міжнародне співтовариство визначило концептуальні 
засади сприяння покращенню здоров’я у глобалізованому світі як 
цілісного, системного процесу, котрі викладені в низці документів 
планетарного масштабу (Оттавська Хартія, Всесвітня Декларація з охорони 
здоров’я «Здоров’я для всіх у XXI столітті», Бангкокська Хартія та ін.).  

Особливу увагу в них приділено стратегіям сприяння здоров’ю дітей 
та молоді. Свідченням цього є, зокрема, той факт, що майже усі Цілі 
розвитку світової спільноти, які сформульовані у Декларації тисячоліття, 
передбачають створення умов для здорового розвитку підростаючих 
поколінь. У Європейській стратегії «Здоров’я і розвиток дітей і підлітків», 

котру розроблено за ініціативи Європейського регіонального бюро 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, конкретизовано теоретичні 
підходи й визначено три основних пріоритети практичної діяльності, а 
саме: зміна ставлення дорослих до процесу сприяння здоров’ю; реалізація 
програм навчання здоров’я дітей та молоді; створення та розвиток 
структур, чия діяльність спрямована на покращення здоров’я. За цих умов 
можна гарантувати, що потенціал здоров’я майбутніх поколінь буде 
реалізований завдяки їх здатності турбуватися про нього, а також про 
здоров’я інших громадян своєї країни та світу. 

Водночас зміцнення здоров’я нації залежить не тільки від системної, 
комплексної діяльності державних і недержавних структур, організованих 
зусиль усього суспільства, а й від відповідального ставлення кожної 
людини до здоров’я, яке визнається основою продуктивного довголіття, 
фізичного, психічного та соціального благополуччя. Закономірно, що 
сьогодні одним із найголовніших завдань є навчання людини 
відповідального ставлення до власного здоров’я і здоров’я інших як до 
найвищої суспільної й індивідуальної цінності. 

Сьогодні пріоритет формування відповідального ставлення до 
здоров’я визначається тим, що це один із найважливіших факторів, котрий 
впливає на стан здоров’я, необхідна умова досягнення благополуччя 
кожної людини, країни, стійкого розвитку планети й відвернення імовірної 
загрози антропологічної катастрофи. Відповідальне ставлення до здоров’я 
як окремої особистості, так і міжнародної спільноти має загальнолюдську 
значущість, що передбачає необхідність системної, комплексної діяльності 
з його формування. Важливість формування у підростаючого покоління 
відповідального ставлення до здоров’я детермінується передовсім 
визначальною роллю здоров’я цієї категорії населення у створенні 
здорового майбутнього. 

Охарактеризовано сучасне трактування сутності здоров’я як 
значущого феномену соціального буття, складного та глобального явища, 
представлене в концептуальних засадах сприяння покращенню здоров’я. 
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Згідно з цими положеннями здоров’я є водночас фундаментальною 
потре-бою та правом людини; загальнолюдською й індивідуальною 
цінністю; процесом, здатністю і результатом – станом повного 
благополуччя в усіх сферах життєдіяльності; системною якістю, що 
характеризує цілісність людського буття і передбачає набуття особистістю 
компетентності, складовими якої є уміння визначати й реалізовувати свої 
прагнення та потреби; забезпечувати зміни на краще в навколишньому 
середовищі, здійснювати контроль за факторами здоров’я. Фактори 
здоров’я – це узагальнений термін для характеристики сукупності чинників 
та умов, що впливають на здоров’я людини. Наголошено на важливості 
здоров’я не тільки на індивідуальному, а й на громадському рівні, що 
обумовлює виокремлення терміна «громадське здоров’я», під яким 
розуміється сукупне здоров’я людей, які проживають на певній території 
або держави загалом, і станом котрого визначається рівень соціального 
благополуччя.  

Отже, відповідальне ставлення до здоров’я визначаємо як позицію 
особистості, що обумовлює регуляцію реакцій і вольове здійснення 
діяльності стосовно факторів здоров’я для оптимального поєднання 
особистих можливостей та можливостей середовища задля досягнення 
благополуччя.  
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ІМПЕРАТОР АВРЕЛІАН: ВРЯТУВАТИ ІМПЕРІЮ 
 

Період Античності є досить важливим у світовій історії. В часи 
Античності виникали нові держави, які потім розросталися в імперії. Вони 
проходили період розквіту, зміцнення, а потім наставав період занепаду. 
Однією з таких держав була Римська імперія. Спочатку утворилося місто 
Рим. Згодом, римляни почали завойовувати все нові і нові землі. Імперія 
досягла вражаючих розмірів, але почала виникати загроза розпаду імперії. 

Тема даної статті є досить актуальною. В ній розповідається про те, 
як одна людина, здобувши владу, зуміла врятувати від розпаду одну з 
найвеличніших імперій світу. Мета: на основі вивчення наукової літератури 
показати, як Авреліан зумів врятувати від розпаду Римську імперію. 

Зрозуміти, якою людиною був Авреліан, можна завдяки 
дослідженню його біографії від народження. Народився Авреліан 9 
вересня 214 р. у родині землероба, в Іллірії. Після того, як Авреліан став 


