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Постановка проблеми. Готовність молодої людини брати на себе відповідальність за 
благополуччя тієї частини соціуму, до життя якої вона безпосередньо причетна, є важливою 
умовою гуманістичного розвитку суспільства в цілому, його сприятливості для повноцінного 
функціонування кожного індивіда. У традиціях української педагогіки наявна зорієнтованість 
на поетапне формування такої готовності, здійснюване паралельно з розширенням фізичних 
можливостей дитини, коли кожен новий член суспільства зростав з усвідомленням незамін-
ності своїх зусиль у житті родини, а отже, й свого обов’язку перед нею.  

Проте сьогодні ми, на жаль, не можемо похвалитися такими уявленнями значної кілько-
сті української молоді. Проведене серед учнів 7–8 класів чотирьох шкіл м. Полтави (загалом 
82 респонденти) дослідження підтверджує думку про те, що 13–14-річні хлопчики й дівчатка 
у своїй більшості зорієнтовані на споживацькі орієнтири, бачать у родині насамперед середо-
вище піклування про їхній добробут.  

Так, твердження «Сьогодні родина виконує свої обов’язки щодо мене, а в дорослому ві-
ці я буду виконувати свої обов’язки щодо неї» пропонувалося оцінити як «неправильне», «ча-
стково правильне» або ж «повністю правильне» і прокоментувати свою думку. Оптимальний 
вибір «частково правильне» зробило лише 18 % школярів (22 учні), з них 15 (12 % від опита-
ного загалу) дали слушне роз’яснення, що не відмежовують себе від родини, уже сьогодні 
піклуються про рідних і надалі також бачать стосунки в сім'ї як взаємну любов і піклування; 
інші 3 учні коментувати свій вибір відмовилися. 4 школярі (5% опитаних) визнали тверджен-
ня неправильним: 2 з них, діти з неблагополучних сімей, дали зрозуміти, що не вважають себе 
в боргу перед родиною, бо не відчувають належного піклування (жорстка конкретизація змі-
сту твердження), а 1 хлопець зауважив, що людська доля може скластися по-різному, скажі-
мо, він може опинитися надто далеко, – і цю відповідь можна розглядати як завуальоване ви-
правдання своїх уявлень про майбутнє. Конструктивні засади мав лише вибір дівчинки-семи-
класниці, яка написала, що не вважає родинні взаємини обов’язками (вочевидь, не зовсім по-
вно розуміючи зміст цього поняття, трактуючи його, як примус), оскільки, на її думку, у ро-
дині всі «просто люблять одне одного». Таким чином, решта 56 підлітків, близько 68 %, ціл-
ком щиро визнали окреслений погляд на систему взаємин «дитина – родина» правильним, та-
ким, що має визначати нормальний стан речей. Причому в коментарях переважав прагматич-
ний підхід, що загалом зводився до думки: так має бути, бо батьки заробляють гроші, а я ще 
ні, а потім буде навпаки. Інакше кажучи, в уявленнях переважної більшості підлітків сім'я ста-
новить цінність насамперед як джерело матеріальної підтримки, яким вони можуть і повинні 
користуватися, проте власний внесок у життя старшого покоління розглядають у перспективі 
або ж (якщо він у дійсності є, виявляючись, скажімо, у створенні емоційного комфорту, дріб-
ній допомозі тощо), як щось таке, що не становить помітної цінності. 

Отже, обов’язок, відповідальність для значної кількості підлітків не належать сьогодні до 
кола актуальних чеснот, таких, що визначають стратегію і тактику їхньої повсякденної поведінки.  
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Разом з тим йдеться про моральні категорії, значення яких у житті людини дещо шир-

ше, ніж регулювання взаємин із оточенням. Багаторічні спостереження за старшокласниками 
і студентською молоддю показують: чим слабші емоційні зв’язки, що єднають молоду люди-
ну з соціумом, чим менш вагомою бачить вона свою роль у житті близьких, почувається мо-
рально незалежнішою від рідних, товаришів, педагогів, тим більша небезпека того, що рано 
чи пізно в неї виникне потреба заповнити емоційний вакуум випадковими зв’язками, деструк-
тивними захопленнями, віртуальними контактами, сумнівними світоглядними пошуками, що, 
як свідчать, зокрема, недавні події в сусідніх державах, можуть призвести навіть на шлях ре-
лігійного фанатизму і тероризму. Інакше кажучи, відмежування від системи загальнолюдсь-
ких цінностей, життєтворчих традицій рідного народу є для людини згубним, слугує шляхом 
до духовної і фізичної руйнації. Тому, прагнучи виростити покоління, яке б однозначно оби-
рало для себе орієнтири здорового способу життя, не можна оминути проблему формування в 
дитини особистісних цінностей, які були б співзвучні завданням не лише фізичного, а й духов-
ного, морального оздоровлення суспільства. 

Аналіз досліджень і публікацій, у яких започатковане розв’язання даної проблеми. 
Різні аспекти проблеми виховання дітей і молоді в кращих вітчизняних традиціях знайшли 
відображення в працях філософів освіти (В. Андрущенка, М. Боришевського, І. Зязюна, В. Кре-
меня та ін.), психологів (І. Беха, О. Киричука та ін.). Їй присвячені дослідження вчених-педа-
гогів О. Вишневського, В. Гнатюка, Б. Кобзаря, А. Кузьмінського, І. Лебідь, С. Мартиненко, 
В. Омеляненка, Є. Пустовойтова, О. Розвадовської, М. Стельмаховича, В. Сухомлинського, 
О. Сухомлинської, Н. Ткачової, Т. Тхоржевської та інших, проте сьогодення показує необхід-
ність пошуку нових підходів до здійснення цілеспрямованої виховної роботи.  

Психологічні та педагогічні дослідження (К. Левін, Ж. Піаже, І. Бех, Л. Божович, Л. Ви-
готський, І. Кон, О. Леонтьєв, А. Макаренко, В. Сухомлинський) свідчать про те, що саме ста-
рший підлітковий вік є сприятливим для розуміння власних психічних якостей і рис, мораль-
ної самооцінки, самовиховання, самовираження, самоствердження, обґрунтовують думку, що 
прищеплення моральних цінностей і проектування власної поведінки на засадах обов’язку, 
відповідальності в цьому віці є важливою передумовою становлення особистості.  

Останнім часом з’явилася низка досліджень і публікацій, що розкривають різні аспекти 
виховання дитини через формування в неї певних особистісних цінностей (Я. Бельмаз, Т. Гав-
літіна, В. Дарченко, К. Дорошенко, Л. Корінна, А. Корнієнко, В. Лопатинська, Т. Саннікова, 
О. Ціхоцька, К. Чорна). Проте загалом проблема формування системи гуманістичних цінно-
стей, здатної підвищити стійкість підлітка до вибору деструктивних шляхів життєорганізації, 
залишається відкритою, і насамперед тому, що швидкоплинність дійсності надає нові й нові 
обставини, які потребують педагогічного осмислення. 

Тому мета нашої статті полягає в розширенні змісту професійної підготовки вчителя 
уявленнями про аксіологічні чинники формування здорового способу життя школяра в кон-
тексті позитивних і негативних впливів сучасності. 

Виклад основного матеріалу. Як відомо, зовнішні впливи на особистість лише тоді 
стають дієвими, коли сама людина їх приймає, екстраполює на актуальні для неї орієнтири, 
пов’язує із вирішенням значущих для себе завдань.  

Вище ми згадували, що статус значущого в сучасного підлітка дедалі більше зміщується 
до матеріальної сторони життя, більше того, звичайними для цього вікового контингенту 
стають споживацькі, егоцентричні настрої щодо взаємодії з дорослим оточенням. Тривожним 
виявом прогресуючого відмежування підлітків (уже, зауважимо, досить дорослої вікової кате-
горії, здатної взяти на себе певну частину повсякденних сімейних обов’язків) від проблем не 
тільки суспільства, а й найближчого соціуму, є, зокрема, вияви комп’ютерної залежності, що 
тією чи іншою мірою властиві сьогодні більшості старшокласників. При цьому, як зазначає 
Н. Швець, «за спостереженнями педагогів і батьків, це викликає значні проблеми, пов'язані з 
успішною соціалізацією дітей, фізичним і навіть психічним здоров'ям» [5, с. 359]. Дослідниця 
з тривогою акцентує увагу, зокрема, на особливості парадигми «життя-смерть» в ігровому 
просторі. «З одного боку, переживання з приводу загибелі героя, з яким індивід ідентифікує 
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себе в грі, достатньо сильні, з іншої – є підстави припускати, що діти і підлітки (у яких уяв-
лення про смерть і так відносно незрілі) частково перенесуть уявлення про можливість мати 
декілька «життів» і, в крайньому випадку, «завантажувати» нову гру з віртуальної реальності 
в звичайне життя» [5, с. 360]. 

Необхідність сформувати моральну противагу цій тривожній тенденції очевидна. Разом 
з тим педагогові необхідно ґрунтуватися в цьому формуванні на повсякденних реаліях, орієн-
туючи школяра не тільки на майбутні добрі перспективи, а насамперед на його теперішнє, 
сприяючи усвідомленню того, що ці перспективи не стануть реальністю без відповідної су-
часної основи. Фактично йдеться про формування соціального здоров'я, куди, слідом за 
В.М. Бєловим та А.Б. Котовою, відносимо адаптацію до фізичних умов життя; адаптацію до 
умов трудової (навчальної) діяльності та адаптацію «до морально-етичних умов життя як мо-
ральність (рос.: нравственность – С.Н.) індивіда, тобто морально-етичні якості, що визнача-
ють його соціальну адаптацію». Дослідники зазначають, що всі ці компоненти «є переважно 
системно-середовищними, проявляються в поведінці особистості, її вчинках у конкретних 
ситуаціях» [1, с. 238]. 

У повсякденності підлітка, його життєвому середовищі можемо назвати три найвагомі-
ші системні конструкти, що впливають на його життя: світ у всій різноманітності соціальних і 
природних виявів; соціум як безпосереднє оточення; власна особистість, внутрішній світ. Як 
соціальне, так і психічне здоров'я людини безпосередньо пов’язані з адекватністю смислових і 
діяльнісних взаємозв’язків між цими конструктами. Тож якщо внутрішній світ під впливом 
віртуальної реальності або ж хибних уявлень про дійсність почне втрачати цю адекватність, 
подальший розвиток особистості почне набувати дедалі більш деструктивних характеристик, 
на якомусь етапі прихованих, але від того ще більш небезпечних. 

Формування адекватних стосунків із природою на сьогодні розглядається не лише в ца-
рині педагогіки. Так, екологічна психологія своїм найвагомішим завданням вважає «виявлен-
ня найбільш значущих для психіки людини екологічних факторів, вивчення з психологічної 
точки зору їхнього впливу на психічне здоров'я і поведінку людини, розробку методик опти-
мальної організації цих факторів» [2, с. 31]. На основі цих напрямків, вочевидь, необхідно 
розробляти й методики педагогічного впливу на особистість, унаслідок яких у неї могло б 
розвиватися усвідомлення своєї біологічної, естетичної, діяльнісної причетності до природи, 
прийняття цінності всього, створеного природою, у тому числі й людини (людини – іншого і 
людини – себе самого) та формуватися відповідний стиль поведінки. У зв’язку з цим, можемо 
говорити про екологічну систему цінностей в основі здорового способу життя. 

Соціальна система цінностей повинна виявляти себе у визнанні значущості добрих вза-
ємин із оточенням, намаганні вибудувати свій статус у життєвому середовищі іншого на 
конструктивних засадах. Підліток повинен усвідомлювати, що система соціальних зв’язків є 
об’єктивною за своєю природою, і в якійсь її частині ми не маємо змоги обирати суб’єктів 
свого соціального оточення, так само, як вони не можуть обирати в цій самій якості нас. Тому 
узгодження своєї об’єктивної соціальної ролі з суб’єктивними сподіваннями (чужими і влас-
ними) є важливою передумовою здорового соціуму як сприятливого життєвого середовища. 
Учителеві належить значна роль у цьому процесі саме тому, що з суб’єктивних позицій дити-
ні важко визначитися з реальними й умовними, суб’єктивно викривленими, як їх позиціонує 
психолог О. Стасько, цінностями у спілкуванні. Дослідник наголошує, що «деструкції у спіл-
куванні спричиняє феномен психологічного егоїзму, який проявляється у тому, що людина не 
розуміє, де з власної ініціативи та проявів поведінкової активності (яка відповідає її інфанти-
льним цінностям і інтересам), вона шкодить іншим людям, ускладнюючи процес спілкуван-
ня» [4, с. 243]. Тож саме вчитель повинен тактовно, уміло, на основі особистісно зорієнтова-
ного підходу допомогти дитині вибудувати таку систему взаємин, за якої була б очевидною 
для неї самої її соціальна значущість, авторитетність, перспективність. 

Проблема сьогодні, однак, полягає і в тому, наскільки готові наші педагоги до таких дій. 
Адже, як зазначає Є. Пліско, у сучасній школі досить часто «такі «горе-вихователі» здатні ли-
ше помічати недоліки дітей і акцентувати на них свою увагу, не бажаючи вникнути в причини 
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відхилень чи відзначити достоїнства дитини. Гнітюча обстановка в класі, створювана подіб-
ним ставленням, гальмує розвиток дітей, заважає їм позбутися своїх пороків, небажання учи-
тися і взагалі відвідувати заняття» [3, с. 194]. Додамо: таке ставлення протидіє природному 
бажанню дитини бачити свою значущість у соціумі, а отже, заважає формуванню в неї цінні-
сного ставлення до себе і свого життя та здоров'я. 

Висновок. Усунення обставин, на тлі яких істотно нівелюється цінність свого «Я», ак-
центування уваги на соціальній значущості та перспективах її розвитку, формування відчуття 
причетності до життя найближчого оточення, рідних, друзів, зацікавленості в створенні емо-
ційно-позитивних характеристик спілкування бачимо основою готовності підлітка відмовля-
тися від деструктивних форм поведінки, що водночас може розглядатися як схильність до ви-
бору здорового способу життя як стратегії і тактики власної життєтворчості.  

Напрямком подальших досліджень бачимо розробку методичних аспектів залучення 
підлітків до форм діяльності, у яких знайшли б практичне закріплення тенденції ціннісного 
ставлення до себе та соціального оточення. 
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Аннотация. Рассматривается формирование здорового образа жизни подростков как педагогическая про-
блема, решение которой требует воспитания у них ценностного отношения к гуманистическим реалиям повсе-
дневности. Автор анализирует актуальные факторы воспитательного воздействия, опираясь на результаты иссле-
дований личностной позиции современных школьников. Цель статьи – расширить содержание профессиональ-
ной підготовки учителя представлениями об аксиологических основах формирования здорового образа жизни. 
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Abstract. Consides a healthy lifestyle of adolescents as a pedagogical problem solution of which requires training 
in them in relation to the values of humanistic realities of everyday life. The author analyzes the factors of relevant 
educational measures relying on research personal of positions of todays students. The purpose of the article is to expand 
the content of teacher training perceptions of axiological factors promoting healthy lifestyles of students. 
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