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Анотація  
У статті розглянуто проблеми здоров’я молоді в Україні, причини його погіршення, 

способи формування здорового способу життя. Пріоритетним напрямом формування 
здорового способу життя визначено формування в молоді відповідального ставлення до 
свого здоров’я, усвідомлення та розуміння переваг, які забезпечує здоровий спосіб життя. 
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Abstract  
The article deals with the problems of young people’s health in Ukraine, the reasons for its 

deterioration, and the ways of forming a healthy lifestyle. The priority direction of the formation of a 
healthy lifestyle is the formation of a responsible attitude towards their health in the youth, 
awareness and understanding of the benefits of a healthy lifestyle. 
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Постановка проблеми. Спосіб життя є одним з основних 
детермінант здоров’я, ступінь впливу якого значно перевищує дію 
багатьох інших чинників. Разом з біологічними факторами, медичною 
допомогою та навколишнім середовищем, спосіб життя людини 
відноситься до основних показників, що визначають рівень здоров’я.  

Здоров’я дітей і молоді в Україні в останні роки погіршується, а 
зусиль держави і громадськості щодо запобігання цій тенденції поки що 
недостатньо. Проблема впровадження здорового способу життя в 
молодіжному середовищі переходить до категорії таких, що визначають 
рівень національної безпеки України.  

У сучасний період реформування системи охорони здоров’я 
України первинна профілактика, що базується на формуванні здорового 
способу життя, підвищенні відповідальності кожної людини за своє 
здоров’я, усуненні дії факторів ризику здоров’я, є актуальною. Мотивація 
до здорового способу життя, його доцільності та необхідності повинна 
формуватися систематично.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз наукових праць 
засвідчує, що проблема формування здорового способу життя є 
багатоаспектною і пов’язана з комплексом питань: гармонійного 
фізичного, психічного, культурного, духовного розвитку особистості; 
дотримання оптимальних для здоров’я режимів дня, навчання та 
відпочинку, харчування, особистої гігієни, рухової активності, 
загартування, подолання шкідливих звичок.  

Основні підходи до визначення поняття «здоровий спосіб життя» 
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висвітлені у роботах Є. Вайнера, А. Волик, А. Ізуткина, Ю. Лісіцина, Л. 
Сущенко та інших. Питання формування здорового способу життя з 
позицій медицини розкрито у працях М. Амосова, Н. Артамонова, А. 
Леонтьєва, Ю. Лісіцина та інших. Психолого-педагогічні аспекти 
виховання здорового способу життя дітей і молоді розглянуті в  

дослідженнях В. Беспалько, Т. Бойченко, Г. Голобородько, М. 
Кобринського, Т. Круцевич, С. Лапаєнко, В. Оржеховської [1–5]. 
Важливий вклад у теорію вирішення проблеми здоров’я як у 
теоретичному, так і в практичному плані зробили О. Балакірєва, О. 
Вакуленко, В. Войтенко, Л. Жаліло, Н. Комарова, О. Яременко, якими 
проведено низку соціологічних досліджень щодо багатьох проблем, 
пов’язаних із здоров’ям молоді [6].  

Сучасний стан здоров’я української молоді не може задовольнити 
суспільство і потребує нових підходів до формування здорового способу 
життя, активізації пропаганди здорового способу життя. Соціальна 
значущість визначеної проблеми та її недостатнє вивчення й обумовили 
вибір теми дослідження.  

Молодь про здоров’я не думає. Наркоманія, паління, вживання 
алкоголю, токсикоманія – часто це вбачається кращим дозвіллям серед 
певної частини юнаків та дівчат. Але чим старшою стає людина тим 
більше починає розуміти, яке це благо – здоров’я, і тим більше починає 
цінувати його.  

Ми акцентуємо увагу на формуванні здорового способу життя саме 
молоді, оскільки саме у молоді роки відбувається сприйняття певних 
норм та зразків поведінки, накопичення відповідних знань та вмінь, 
усвідомлення потреб та мотивів, визначення ціннісних орієнтацій, 
інтересів та уявлень.  

Сучасна наука розглядає здоров’я особистості як складний 
феномен глобального значення, котрий містить філософський, 
соціальний, економічний, біологічний, медичний аспекти і виступає як 
індивідуальна й суспільна цінність, явище системного характеру, 
динамічне, постійно взаємодіюче з оточуючим середовищем, яке, у свою 
чергу, постійно змінюється. Тобто, за сучасними уявленнями, уже не 
розглядається як суто медична проблема. Більше того, вважається, що 
комплекс медичних аспектів становить лише малу частину феномена 
здоров’я [2–4].  

На сьогоднішній день виділяють такі складові здоров’я: фізичне, 
психічне (емоційне, інтелектуальне), соціальне, особистісне, духовне.  

Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного 
здоров’я, здоров’я інших людей здійснюється шляхом передачі знань і 
формування умінь і навичок зміцнення та збереження здоров’я, 
виконання практичних дій здорового способу життя.  

До основних складових здорового способу життя належать:  

1. Спосіб життя складається з чотирьох категорій: економічної 
(рівень життя); соціологічної (якість життя); соціально-психологічної 
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(стиль життя); соціально-економічної (устрій життя).  

2. Рівень культури. Культура з цієї точки зору – це самосвідоме 
ставлення до самого себе. Однак люди дуже часто нехтують своїм 
здоров’ям, ведуть неправильний спосіб життя, не дотримуються режиму, 
переїдають, курять. Тому для здоров’я потрібні знання, які б увійшли у 
повсякденну звичку людини.  

3. Здоров’я в ієрархії потреб займає не завжди перше місце, яке 
часто відведене іншим речам і матеріальним благам життя, кар’єрі, 
успіху. У результаті це приводить до шкоди не лише своєму здоров’ю, а  
й здоров’ю майбутніх поколінь.  

4. Мотивування. Для збереження і відновлення здоров’я не 
достатньо пасивного очікування, коли природа рано чи пізно зробить 
свою справу. Людина має сама здійснювати якісь дії. Для кожної дії 
потрібен мотив – усвідомлене спонукання, яке обумовлює дію для 
задоволення якої-небудь потреби людини.  

5. Зворотні зв’язки – нерозумне і довге випробовування стійкості 
свого організму (неправильне харчування, алкоголь, паління). Через 
певний час спрацьовують зворотні зв’язки – наслідки нездорового 
способу життя. Часто людина відмовляється від шкідливих звичок, коли 
це запізно.  

6. Настанова на довге життя. У повсякденному житті треба вміло 
мобілізувати резерви свого організму на подолання негараздів життєвого 
характеру, на зменшення ризику захворювань, що сприяє довголіттю.  

Здоровий спосіб життя передбачає знання і дотримання режиму 
навчання та відпочинку, правил харчування й особистої гігієни, 
визначення й обов’язкове виконання фізичних вправ, які забезпечують 
оптимальний руховий режим, а також усвідомлення шкідливості 
вживання наркотиків, алкоголю, тютюну. При цьому велике значення має 
правильний вибір індивідуальних оздоровчих систем або їхнє поєднання 
та практичне використання з метою зміцнення здоров’я (самомасаж, 
загартовування, дихальні вправи, аутогенне тренування тощо).  

Дотримання здорового способу життя впливає на формування, 
збереження та зміцнення здоров’я, сприяє інтелектуальному і духовному 
розвиткові особистості, успішному навчанню, позитивно впливаючи на 
стан її здоров’я, на її духовність, моральні орієнтири, формування певних 
рис характеру (волі, оптимізму, цілеспрямованості) та інші якості, 
полегшує переборювання психоемоційних навантажень, стресових 
ситуацій, що свідчить, у свою чергу, про високий рівень її психічного 
здоров’я. Здоровий спосіб життя людини допомагає їй зрозуміти, у чому 
полягає сенс життя. Він виховує певною мірою співчуття, 
доброзичливість, терпимість до оточуючих [6–7].  

Формування здорового способу життя молоді як важлива складова  
молодіжної та соціальної державної політики передбачає: по-перше – 
вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя та розробку методів 
оцінки здоров’я індивіда; по-друге – формування 
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свідомості та культури здорового способу життя; по-третє – розробку  

методик навчання молоді здоровому способу життя; по-четверте – 
впровадження соціальних програм культивування здорового способу 
життя та збереження здоров’я; по-п’яте, – розробку та впровадження 
системи скринінгу і моніторингу здорового способу життя молоді. 

 

Тривожні тенденції щодо стану здоров’я молоді потребують 
внесення кардинальних змін щодо формування та реалізації державної 
соціальної, молодіжної політики, розробки й прийняття на державному і 
місцевому рівнях таких політичних та управлінських рішень, які б 
дозволили державі більш відповідально ставитися до здоров’я своїх 
громадян та підняти рівень особистої відповідальності за його 
збереження кожної людини. Мова йде про наступне:  

Базовими принципами формування позитивної мотивації на 
здоровий спосіб життя дітей та молоді є:  

− принцип, науковості і доступності знань, адаптація відповідних 
наукових знань для всіх ланок освіти з урахуванням особливостей 
різних вікових категорій; взаємозв’язок науки про здоров’я з 
практичним досвідом;  

− принцип системності і наскрізності означає, що процес 
формування здоров’я людини, природних та соціальних умов його 
збереження і зміцнення організується як системний педагогічний 
процес у логічному зв’язку всіх його етапів; спрямовується на 
гармонійний і різнобічний розвиток особистості;  

− принцип безперервності та практичної цілеспрямованості 
передбачає наступність у реалізації напрямів та етапів цієї роботи 
на різних освітніх рівнях; охоплює всі сфери життєдіяльності дітей та 
учнівської молоді; здійснюється в різних соціальних інститутах, у 
навчальній та позакласній виховній роботі;  

− принцип інтегративності передбачає синтез теоретичних, 
емпіричних і практичних знань у цілісній картині про здоров’я та 
здоровий спосіб життя;  

− принцип відкритості передбачає систематичне поповнення, 
оновлення, вдосконалення знань про здоровий спосіб життя;  

− принцип плюралізму уможливлює варіативність авторських проектів, 
планів і програм на основі інваріантного рівня знань для різних 
інтересів і нахилів усіх об’єктів навчально-виховного процесу;  

− принцип превентивності означає, що виховні впливи держави, всіх 
виховних інститутів на основі врахування інтересів особистості та 
суспільства спрямовуються на профілактику негативних проявів 
поведінки дітей та учнівської молоді, на допомогу їм та їх захист, 
вироблення неприйняття до негативних впливів соціального 
оточення. За таких умов забезпечуватиметься система заходів 
економічного, правового, психолого-педагогічного, соціально-
медичного, інформаційно-освітнього характеру, спрямованих на 
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формування позитивних соціальних настанов, запобігання вживанню 
наркотичних речовин.  

− принцип гуманізму передбачає орієнтацію на підростаючу 
особистість як вищу цінність, урахування її вікових та індивідуальних 
особливостей, задоволення фундаментальних потреб виконавця (у 
розумінні, пізнанні, прийнятті, справедливому ставленні до неї); 
вироблення індивідуальної програми її розвитку; стимулювання 
розвитку в особистості свідомого ставлення до своєї поведінки, 
життєдіяльності.  

− принцип цілеспрямованості, який утверджує, спрямованість на 
досягнення основної мети – підвищення ефективності 
функціонування власного організму і свідомого позитивного 
ставлення до нього [7].  

Критеріями формування позитивної мотивації на здоровий спосіб 
життя у підлітків є:  

− на рівні фізичного здоров’я: прагнення до фізичної досконалості, 
ставлення до власного здоров’я як до найвищої соціальної цінності,  
фізична розвиненість, загальна фізична працездатність, 
загартованість організму, дотримання раціонального режиму дня, 
виконання вимог особистої гігієни, правильне харчування;  

− на рівні психічного здоров’я (психологічного комфорту): відповідність 
пізнавальної діяльності календарному віку, розвиненість довільних 
психічних процесів, наявність саморегуляції, адекватна самооцінка, 
відсутність акцентуацій характеру та шкідливих звичок;  

− на рівні духовного здоров’я: узгодженість загальнолюдських та 
національних моральних і духовних цінностей, наявність 
позитивного ідеалу, працелюбність, відчуття прекрасного в житті, у 
природі, у мистецтві;  

− на   рівні   соціального   здоров’я   (соціального   благополуччя):  
сформована громадська відповідальність за наслідки нездорового  
способу життя, соціально орієнтована комунікативність, 
доброзичливість у ставленні до людини, здатність до 
самоактуалізації, саморегуляції, самовиховання [7; 8].  

Довголіття, здорове, щасливе життя багато в чому залежать і від 
самої людини. Якщо люди часто хворіють, мають надлишкову масу тіла, 
вживають алкоголь, палять, дратівливі, некомфортно почувають себе з 
оточуючими, тобто не дотримуються здорового способу життя, – це 
означає, що у них низький рівень культури здоров’я.  

Аргументоване обґрунтування необхідності бути здоровим і 
прагнути стати таким – це і є елементи культури здоров’я, якими повинна 
володіти кожна сучасна людина. 
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ФРАЗЕОЛОГІЗМИ З ОНОМАСТИЧНИМ КОМПОНЕНТОМ 

В УКРАЇНСЬКІЙ ТА ПОЛЬСЬКІЙ МОВАХ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ 

 

Ріднева Л.Ю., канд. філол. наук, доцент, завідувач кафедри 
слов’янських мов та зарубіжної літератури Руда Оксана, 

магістрант І курсу УДПУ ім. П. Тичини 

 

Анотація  
У статті на матеріалі українських та польських ономастичних фразеологізмів 

представлено особливості національно-культурного світобачення, сформованого на базі 
уявлень про світ українців і поляків. Доведено, що фразеологізми як одиниці мови 
акумулюють національно-образну семантику, відображають національні стереотипи життя, а 
фразеологізми з власними іменами є ще більш національно значущими, за рахунок 
ономастичного компонента. Виявлено, що власні імена фіксуються в складі корінних і 
запозичених фразеологізмів української та польської мов. 

Ключові слова  
Ономастична фразеологія; власне ім’я; особове ім’я; прізвище; топонім; 

фразеологізація імені; конотації. 
Abstract  

The peculiarities of the national and world outlook developed on the basis of the Poles and 
the Ukrainians conceptualizations of the world are described in the paper. It is proved that 
phraseologisms as language units accumulate national image forming semantics and display 
national life stereotypes. Besides, phraseologisms which contain proper nouns have a higher 
significance in national terms thanks to the onomastic component. It is discovered that proper 
nouns are fixed as components of native and borrowed phraseologisms of both Ukrainian and 
Polish.  

Keywords  
Оnomastic phraseology; proper name; personal name; surname; nickname; toponim; 

praseologization of proper name; connotation. 
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