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За статистичними даними Міністерства здоров’я України чисельність 

населення за 2015 рік знизилась на 3%. За останні п’ять років (2010–2015 рр.) 

загальний показник смертності в Україні утримується на рівні 15,3–14,7%. 

Середня тривалість життя для чоловіків становить 66 років, а для жінок – 74 

роки. У структурі поширеності захворювань серед населення України перше 

місце посіли хвороби системи кровообігу (31,0%), друге місце –хвороби органів 

дихання (19,8%), третє місце – хвороби органів травлення (9,9%), четверте місце 

– хвороби сечостатевої системи (5,5%), п’яте місце – хвороби кістково-м’язової 

системи та сполучної тканини (5,4%) [1]. 

В умовах сучасного світу виникає протиріччя між об’єктивно існуючим 

явищем погіршення стану здоров’я громадян України та необхідністю 

проведення соціально-педагогічної роботи з формування здорового способу 

життя населення. 

Розглядаючи у філософському розумінні спосіб життя – це синтетична 

характеристика сукупності типових видів життєдіяльності людей (індивідів та 

соціальних утворень) у поєднанні з умовами життя суспільства. Спосіб життя 

охоплює всі сфери суспільства: працю і побут, суспільне життя і культуру, 

поведінку (стиль життя) людей та їх духовні цінності. Тобто, поведінка, або 
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стиль життя, є одним з найважливіших елементів способу життя в цілому, який 

не може не впливати на здоров‘я окремої особи або на здоров’я тих чи інших 

соціальних груп населення. Поведінка є однією з основних детермінант здоров’я, 

ступінь впливу якої значно перевищує вплив багатьох інших детермінант [5]. 

Актуальним постає питання пошуку ефективних засобів, які б сприяли 

формуванню здорового способу життя населення. Покращення здоров’я нації, 

формування здорового способу життя – пріоритетні напрямиосвітньо-виховного 

простору України. 

Особливо важливим є формування здорового способу життя такої соціальної 

категорії як молодь, яка є не тільки майбутнім нашого суспільства, а й взірцем 

для всіх інших вікових категорій. Залежно від рівня здоров’я молоді певної 

країни можна встановити загальнодержавні тенденції в сфері здоров’я. 

Молодь, студентство – це активна динамічна ланка населення, що може стати 

рушійною силою для позитивних зрушень в будь-якому напрямку, зокрема і в 

формуванні загальної думки про здоровий спосіб життя як одну з найвищих 

цінностей людини, яку слід постійно підтримувати. 

Повсякденна реалізація здорового способу життя – невід’ємна частина 

загальної культури людини, багатство його духовного світогляду, життєвої мети 

і ціннісних орієнтацій. Тому, один з центральних напрямків у формуванні 

здорового способу життя ˗ це виховання свідомого, активного відношення до 

здоров’я. Розвиток особистої активності, здатності до самовизначення, 

усвідомлення пріоритету здоров’я в ряді інших життєвих цінностей особливо 

важливо саме в молодому віці, коли молода людина постійно й вимушено 

перебуває в ситуації вибору, адаптації до економічних і соціальних умов. 

Студентство являє собою потенціал кваліфікованих трудових ресурсів 

країни, основний інтелектуальний потенціал суспільства. Є активним суб’єктом 

соціального відтворення та рушійною силою подальших соціальноекономічних 

змін та суспільного розвитку держави. В останні роки активізувалася увага до 

здорового способу життя студентів, це пов’язано зі стурбованістю суспільства з 

приводу стану здоров’я фахівців, що випускаються вищою школою, зростанням 

захворюваності в процесі професійної підготовки, наступним зниженням 

працездатності [7]. 

Вагома роль у збереженні здоров’я молоді та пропагуванні здорового 

способу життя належить медичним фахівцям. У зв’язку з цим, зміст професійно-

практичної підготовки майбутніх фахівців повинен орієнтуватися на створення 

умов для повноцінного, всебічного розвитку студента, формування та 

підвищення мотивації збереження та покращення як власного здоров’я, так і 

здоров’я населення в цілому [6]. 

Здоров’я – природний динамічний стан організму людини, що 

характеризується не тільки відсутністю хвороб, а й гармонійністю навколишнім 

середовищем.  

Здоров’я включає фізичну (пульс, частота дихання, температура тіла, маса та 

ріст, їх відповідність віку, спроможність ефективно виконувати рухові дії та 

працю, пропорційність частин тіла, ступінь фізичного розвитку індивіда), 

духовну (сенс життя, гармонія індивіда, світобачення, ставлення до життя на 
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основі віри, ідеалів, здатність до співпереживання, співчуття, порядності, 

терпимості), соціальну (роль та місце людини в структурі міжособистісних 

взаємин) та психічну (пізнавальні процеси: відчуття, сприймання, увага, уява, 

пам’ять, мислення, мова та мовлення, дрібна моторика рук, емоційно-вольова та 

мотиваційна сфери, самосвідомість) складові [2]. 

Здоровий спосіб життя – спосіб життя окремої людини, спрямований на 

формування, підтримання та збереження власного здоров’я. До складових 

здорового способу життя відносять раціональне харчування, умови праці, рухова 

активність, поведінка людини, режим сну і відпочинку, гігієна. Здоровий спосіб 

життя позитивно впливає на стан здоров’я, на духовні, моральні риси характеру 

людини. 

Формування здорового способу життя полягає у створенні спеціальних умов 

для успішного оволодіння індивідом навичками, що сприятимуть досягненню 

життєвих цілей, благополуччя, усвідомленню свого місця та задач в соціумі. 

Одним з ефективних та інноваційних засобів соціально-педагогічної 

діяльності, яку доцільно використовувати для формування здорового способу 

життя молоді, є флешмоб. 

 Флешмоб – це спланована масова акція, організована через Інтернет або інші 

сучасні засоби комунікації, у якій велика кількість людей оперативно збирається 

у певному громадському місці, протягом декількох хвилин виконує заздалегідь 

узгоджені дії, а потім швидко розходиться [3]. 

Основна мета флешмобу – привернення уваги –досягається за рахунок 

«ефекту натовпу». Цільова спрямованість флешмобів полягає в залученні уваги 

громадськості до наявних соціальних і політичних проблем, а також в 

руйнуванні соціальних стереотипів. 

Флешмоб як своєрідний різновид соціальної акції порушує повсякденний хід 

життя, справляє враження на навколишніх, допомагає відчути причетність до 

спільної справи, самоствердитись та висвітлити певну проблему чи суспільну 

думку. Через свою яскравість він є органічно прийнятними для молоді, тому його 

можна застосовувати як ефективний соціально-педагогічний метод, 

спрямований на формування здорового способу життя молодого покоління. 

У ході проведення флешмобу можна сформувати суспільну думку, 

зацікавити не тільки глядачів, а й безпосередніх учасників. Флешмоб можна 

вважати успішним, якщо дотримані критерії: інформаційне підґрунтя (активне 

висвітлення в засобах масової інформації або в соціальних мережах), позитивні 

відгуки учасників,високий ступінь залученості учасників в процес, відповідність 

тематики флешмоба актуальним соціальним проблемам [4]. 

     У рамках роботи, орієнтованої на формування здорового життя молоді, 

доцільно організувати ряд флешмобів для привертання уваги суспільства до 

нагального питання здоров’я. Наприклад, сформувати групу людей, яка за 

певним сигналом і у певному місці зробить певну фізичну вправу, проведе 

фізкульт хвилинку чи повноцінну розминку, організує танок або розіграє 

театралізовану виставу стосовно здорового способу життя. За допомогою такої 

дії можна привернути увагу суспільства, формувати суспільну думку, цікавість 

до здорового способу життя як глядачів так і учасників [3, 4]. 
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Таким чином, флешмоб є ефективним інноваційним засобом соціально- 

педагогічної роботи, спрямованої на формування здорового способу життя 

молоді, оскільки враховує основні потреби сучасної молоді, розвиває активність, 

допомагає в самореалізації та самоактуалізації. 
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