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Виховна функція куратора включає його вплив через систему різноманітних виховних заходів на 
формування наукового світогляду студентів, їх емоційних, духовно-моральних, вольових, етичних, 
естетичних, фізичних, професійних якостей. Вона здійснюється у повсякденній роботі з молоддю і 
передбачає постійний вплив педагога на II свідомість [2].

Організаторська фу нкція полягає в ініціюванні куратором організації виховних заходів, їх попе
редній підготовці (план ув анню, проектуванню якісної реалізації задуму), здійсненні запланованого, 
аналізі досягнутих результатів. . . .

Координаційна функція куратора виглядає як узгодження, приведення до відповідності якихось 
задумів, розмежування часу їх реалізації з часом реалізації інших планів тощо.

Соціально-спрямовуюча функція має на меті спрямування життєдіяльності молоді з урахуванням 
потреб суспільства, взаєм ост осунків у ньому, поділів його на групи.

Куратор вищої школи повинен сприяти створенню фондів для студентських потреб, їх участі у 
громадських організаціях, забезпеченню реалізації положень чинного законодавства щодо пільг для 
учнівської молоді, отриманню академічних відпусток у разі потреби, поновленню після відрахування, 
переведенню в інший вищий навчальний заклад чи навпаки [3].

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і залучення до цієї ро
боти всього професорсько-викладацького складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів 
студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської молоді.

Отже, робота кураторів направлена на вирішення одного з важливих завдань вищої школи — 
становленню суспільної позиції та морального самовизначення особистості студента. Кураторство є 
одним з головних стратегічних напрямків виховної роботи у навчальному закладі.

Висновки
Таким чином, виховання у вищій школі є цілеспрямованим процесом, який відбувається з враху

ванням особливостей кожного конкретного навчального закладу, зокрема професіоналізму профе
сорсько-викладацького складу, який значною мірою є носієм духовно-моральних, етичних, ділових 
якостей, рівня його взаємодії зі студентами-вихованцями і впливу на їх свідомість, з метою форму
вання у них виваженої життєвої позиції, вміння сприймати, використовувати, поширювати і здобува - 
ти необхідний досвід, здатності бути носіями провідних ідей, організаторами суспільно-політичного 
жи™ вкраїні.
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ПРОПАГАНДА ТА ПРОФІЛАКТИКА ЗДОРОВОГО
СПОСОБУ ЖИТТЯ МОЛОДІ УКРАЇНИ

Пропаганда та профілактика здорового способу життя молоді у сучасний період реформування 
системи охорони здоров’я .України, яка базується на формувань здорового способу життя, сприяє під
вищенню вщповідальност кожної людини за своє здоровя, усуненню дії факторів ризику здоров я, 
є дуже актуальною. Мотивація молодідо здорового способу життя, його доцільності та необхідності 
повинна формуватися з дитячих років[1, 2513].

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

Погіршення здоров’я молоді обумовлено як конкретними причинами (спадковістю, способом 
життя, незадовільною профілактичною роботою та медичною допомогою, забрудненням атмосфер - 
ного повітря, низькою якістю продуктів харчування та питної води, несприятливими умовами у сім ї 
тощо), так і більш загальними (кризисними явищами в економіці, зниженням матеріального добро
буту, со ц іальною нестабільністю).

Молодь необхідно розглядати як активну суспільну силу і стратегічний ресурс розвитку України, 
що в сучасних умовах вимагає виділення молодіжної політики як одного з основних загальнонаціо - 
нальних пріоритетів[2, 29].

В цілому, сучасна ситуація в державі та суспільстві вимагає негайних заходів, спрямованих на 
формування цілісної стратегії соціально-економічного, політичного й культурного розвитку України, 
що припускає послідовну реалізацію заходів довгострокового характеру, спрямованих не тільки на 
збереження рівня життя населення, але й на суттєве підвищення соціальних стандартів [2, 29].

На сьогоднішній день всуспільстві, пріоритетним напрямом виховного процесу є формування у 
молоді моральних цінностей, що виробила цивілізація протягом тисячоліть свого існування.

В питанні здорового способу життя сучасна молодь вкрай неграмотна. Кращим дозвіллям серед 
певної частини юнаків та дівчатпріоритетним, часто вбачаєтьсянаркоманія, паління, вживання алко - 
голю, токсикоманія [2, 30].

Сучасне суспільство потребує виявлення можливих умов, шляхів, механізмів соціально-виховної 
роботи з молоддю. Нове покоління незалежної України виросло в умовах становлення ринкової еко - 
номіки. Воно суттєво відрізняється від попередніх і має свої цінності та пріоритети, з якими потрібно 
рахуватися.

Нереалізованість надлишку вільного часу, відсутність сформованості культури дозвілля призво - 
дить до посилення негативних процесів у молодіжному середовищі (вживання алкоголю, наркотиків, 
спроби суїциду, агресія). Сьогодні стоїть досить гостро у всьому світі проблема соціалізації молоді та 
підлітків, і викликає інтерес викладачів, вчених, соціальних працівників багатьох країн[1, 2513, 4, 16].

Діяльність, яка присвячена у вільний час, конструктивно впливає на формування особистісних 
якостей: інтелектуальних, моральних, культурних, на фізичний розвиток молодого покоління, а ор
ганізація дозвілля є одним із важливих завдань на шляху соціалізації молоді.

Головною метою є формування молоддю свідомого ставлення до особистого здоров’я, навко - 
лишнього середовища і здоров’я інших людей.

Процес виховання свідомого ставлення молоді до власного здоров’я, здоров’я інших людей 
здіійснюється шляхом передачі знань і формування умінь і навичок зміцнення та збереження здо - 
ров’я, виконання практичних дій здорового способу життя[4, 18].

В пропаганді здорового способу життя пріоритетним є формування позитивної мотивації молоді з 
основами здорового стиля життя, формування здорового способу, здійсненняпрофілактичноїроботи 
за негативними проявами, формування теоретичних та практичних навичок здорового способу життя, 
формування творчої особистості здібної до саморозвитку, самоосвіти молоді.

Навчання здоровому способу життя повинно бути системним і повинна сприяти гармонійно - 
му розвитку психофізичних здібностей молоді. Воно не зводиться до періодичного спрямування на 
освідомлення здорового способу життя як колективної цінності. Така робота передбачає:

- по-перше, вивчення уявлень молоді про здоровий спосіб життя і розробки методів оцінюван
ня здоров’я індивіда;

- по-друге, формування свідомостіі культури здорового способу життя;
- по-третє, розробку методик навчання молоді здоровому способу життя.

Назріла необхідність створення єдиного координаційного центру, який зміг би об’єднати зусилля 
державних органів різних галузей, скоординувати діяльність органів влади на місцях, громадських ор - 
ганізацій, виробити довгострокову стратегію щодо реалізації заходів формування здорового способу 
життя молоді [3, 571].

Потрібно здійснити низку заходів, спрямованих на посилення законодавчих обмежень і заборон 
щодо куріння та вживання алкоголю у громадських місцях, реклами відповідних торгових марок; об - 
меження часу продажу алкоголю, посилення відповідальності за продаж тютюнових та алкогольних
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виробів неповнолітнім. Необхідно активізувати в усіх установах і організаціях, при четн их до роботи 
з молоддю, пропаганду шкоди курінню, вживання алкоголю, корисності фізичної активності, раціо
нального харчування, загалом ведення здорового способу життя, запровадити на всіх обласних кана
лах мовлення, засобах масової інформації соціальну рекламу, спрямовану на формування здорового 
способу життя та запоб ігання недбалому ставленню до свого здоров я, зорієнтувати молодіжні та ди
тячі громадські організації, їх спілки на профілактику негативних явищ у молодіжному середовищі як 
одного з пріоритетних напрямів діяльності [1, 2513, 2, 32]. ..................................................

Виконання вищезазначеного, подальше підвищення ефективності молодіжноїполітики у сфері 
формування здорового способу життя молоді, мають забезпечити реальне поліпшення її здоров я і 
самопочуття, що, у свою чергу, сприятиме ширшому залученню молодих громадян області до проце
сів розбудови держави.

Таким чином, формуання здорового способу житя молоді — складний процес, який потребує 
активної участі в ньому якнайбільшої кількості людей, різних організацій і насамперед самої молоді. 
Ефективність цього процесу залежить від інтеграції такоординації зусиль державних і громадських 
організацій, від залучення засобів масової інформації до пропаганди здорового способу життя, а та
кож в і д розроблення інформативно-освітніх програм, орієнтованих на формування життєвих навичок, 
яківедуть до збереження, зміцнення та відтворення здоров’я молодого покоління України.
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