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Annotation 
The questions of healthy life style forming 

are examined in the article, approach of the 
systems to planning ecologically of progressive 
advance, and also pre-condition of Ukraine’s 
transition on the model of progressive (proof) 
advance at national and regional levels. 

Анотація 
У статті розглянуто питання формування 

здоров’я та здорового способу життя, сис-
темний підхід до планування екологічно 
стійкого розвитку, а також передумови пе-
реходу України на модель сталого (стійкого) 
розвитку на національному та регіонально-
му рівнях. 
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І. Вступ 
Утвердження та розбудова української 

державності, прагнення України до вступу в 
європейське та світове співтовариство спо-
нукають до вивчення та орієнтування на 
кращий світовий досвід і тенденції, що ви-
значають міжнародну державну політику з 
питань формування здорового способу жит-
тя [20]. 

Центральне місце у формуванні здоро-
вого способу життя дітей та молоді відігра-
ють інститут освіти та його окремі ланки 
(дошкільна, початкова, середня, вища то-
що). Питання ролі інституту освіти у форму-
ванні здоров’я та здорового способу життя 
дітей і молоді розглядаються багатьма су-
часними науковцями. 

Так, О. Вакуленко у дисертаційному дос-
лідженні “Здоровий спосіб життя як соціаль-
но-педагогічна умова становлення особис-
тості у підлітковому віці” детально аналізує 
науково-теоретичні засади формування 
здорового способу життя, дає характеристи-
ку особливостям розвитку особистості в пі-
длітковому віці, розкриває соціально-
правові аспекти процесу формування здо-
рового способу життя в Україні, говорить 

про глобальну соціальну політику держави, 
яка б стала основною умовою формування 
здорового способу життя дітей та молоді [1]. 

С. Кириленко з’ясувала соціально-педа-
гогічні передумови необхідності формуван-
ня культури здоров’я старшокласників; роз-
робила й обґрунтувала структурно-логічну 
модель формування культури здоров’я, її 
критерії та показники рівня сформованості 
[7]. 

С. Лапаєнко зазначає, що перш ніж гово-
рити про дотримання підлітками здорового 
способу життя, необхідно створити умови 
для ефективного формування ціннісних орі-
єнтацій на здоровий спосіб життя. Позиція 
автора полягає в тому, що ефективне фор-
мування таких ознак можливе за умови ком-
плексного виховного впливу на потребнісно-
мотиваційну та емоційно-вольову сферу 
особистості [10]. 

Ряд досліджень присвячений проблемі пі-
дготовки фахівців до реалізації завдань фо-
рмування здорового способу життя. 

Є. Чернишова розробила складові сис-
теми впровадження знань про здоров’я та 
безпеку життєдіяльності в навчально-
освітній процес середніх загальноосвітніх 
закладів; виклала методичні рекомендації 
щодо підготовки вчителів до формування в 
учнів основ знань про здоров’я, вироблення 
в них відповідних практичних умінь і нави-
чок, переконань у найбільшій цінності життя 
та здоров’я [19]. 

У дисертаційному дослідженні Н. П’ясе-
цької розглядається проблема формування 
валеологічної культури майбутніх учителів у 
вищих закладах освіти. Результати дослід-
но-експериментальної роботи дали автору 
змогу визначити сукупність педагогічних 
умов формування валеологічної культури, 
де однією з провідних є включення майбут-
нього вчителя в інноваційну діяльність, а 
інноваційне середовище стимулює індивіда 
до творчого валеологічного пошуку [16]. 
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ІІ. Постановка завдання 
Мета статті – розглянути питання фор-

мування здоров’я та здорового способу 
життя, системний підхід до планування еко-
логічно стійкого розвитку, а також переду-
мови переходу України на модель сталого 
розвитку на національному та регіонально-
му рівнях. 

ІІІ. Результати 
Сучасна вітчизняна наука має значну кі-

лькість перспективних розробок, спрямова-
них на формування здорового способу жит-
тя в межах навчально-виховного процесу. 
Однак тільки зусиллями закладів освіти ви-
рішити завдання формування здорового 
способу життя неможливо. Так, на думку 
С. Омельченко, “для підвищення рівня здо-
ров’я підростаючого покоління необхідно 
створити закільцьовану систему валеонаси-
ченого простору, у якій би всі соціальні ін-
ститути нашого суспільства були об’єднані 
єдиною ідеєю, спільними зусиллями викона-
ти замовлення держави щодо формування 
й виховання здорового покоління” [11, c. 7]. 

Тому державна політика у сфері форму-
вання пріоритету цінностей здоров’я та здо-
рового способу життя має базуватись на 
принципах інтеграції зусиль різних соціаль-
них інститутів, органів державного управ-
ління та місцевого самоврядування, гро-
мадських організацій. 

Державна політика в галузі охорони здо-
ров’я в сучасних умовах обов’язково має 
враховувати вплив зовнішнього середовища 
на стан здоров’я громадян. Аналіз динаміки 
захворюваності населення України, найва-
жливіших демографічних показників за 
останні 20–25 років демонструє зростання 
негативного впливу різних чинників навко-
лишнього природного середовища на здо-
ров’я людини. Внаслідок погіршення демо-
графічних показників, насамперед, змен-
шення приросту та підвищення рівня захво-
рюваності населення, відбувається його 
старіння і тимчасово втрачається працезда-
тність, зростають витрати на медичне об-
слуговування. А це значною мірою послаб-
лює трудовий потенціал держави. Все це 
негативно позначається на відтворюваль-
них процесах як в економіці, так і в суспільс-
тві. На підставі цього вітчизняний учений 
В. Трегобчук робить висновок, що екологіч-
на проблема є не стільки природоохорон-
ною, скільки соціально-економічною [17, 
с. 31]. 

Отже, актуалізація проблем екологічної 
безпеки, погіршення останніми десятиліття-
ми стану навколишнього середовища, зрос-
тання хвороб, що виникають через погані 
екологічні умови життя, призводять до не-
обхідності впровадження в Україні комплек-
сної державної екологічної політики. 

Екологічна політика − це цілеспрямована 
діяльність органів державної влади й 
управління, що спрямована на впроваджен-
ня заходів щодо забезпечення якості навко-
лишнього середовища, відтворення приро-
дних ресурсів, екологічної безпеки регіонів і 
держави в цілому [2, с. 216]. 

В основу державної екологічної політики 
України покладено концепцію екологічно 
стійкого (сталого) розвитку, що передбачає 
раціоналізацію використання природних 
ресурсів, створення умов для існування 
майбутніх поколінь шляхом відновлення 
довкілля. Конференція ООН з питань на-
вколишнього середовища і розвитку, яка 
відбулася 1992 р. у Ріо-де-Жанейро, визна-
ла цю концепцію домінантною ідеологією 
функціонування земної цивілізації у ХХІ ст. і 
стратегічним напрямом забезпечення мате-
ріального, соціального і духовного прогресу 
суспільства. Подальшого розвитку ідеї стій-
кого розвитку набули на Всесвітній конфе-
ренції ООН із стійкого розвитку в Йоханес-
бурзі у 2002 р., де всі країни світу взяли на 
себе зобов’язання щодо реалізації стратегії 
стійкого розвитку. Мета, завдання та індика-
тори з реалізації цієї стратегії були викла-
дені у документі “Цілі розвитку тисячоліття” 
ООН. 

У чому полягає сутність та базові прин-
ципи екологічно стійкого розвитку? Най-
більш поширеним є визначення стійкого ро-
звитку, що міститься в доповіді Міжнародної 
комісії з навколишнього середовища та роз-
витку “Наше спільне майбутнє”, яка була 
підготовлена на замовлення ООН у 1987 р. 
Згідно із цим визначенням, стійкий розви-
ток − це такий розвиток, який задовольняє 
потреби сьогодення, однак не ставить під 
загрозу здатність майбутніх поколінь задо-
вольняти свої власні потреби [18, с. 429]. 
Принциповими положеннями цього визна-
чення є рівність між поколіннями щодо за-
доволення власних потреб, соціальні пріо-
ритети, екологічні обмеження. 

Відомий дослідник проблем стійкого роз-
витку Б. Данилишин розуміє під ним такі ві-
дносини в суспільному виробництві, за яких 
досягаються оптимальні пропорції щодо 
нормалізації якісного стану довкілля, стабі-
лізації економіки та зростання духовних і 
матеріальних потреб людей [3, с. 10]. 

Стратегія екологічно стійкого розвитку 
спрямована на розв’язання суперечностей у 
системі “суспільство − природа”, зокрема, 
щодо задоволенням потреб людей, що пос-
тійно зростають, при обмежених можливос-
тях біосфери. Це передбачає створення 
умов для такого соціально-економічного 
розвитку, за якого зберігається рівноважний, 
стійкий стан природного середовища, а та-
кож забезпечується стійке, постійне еконо-
мічне зростання [8, с. 123]. 
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Планування екологічно стійкого розвитку 
передбачає комплексний підхід, що, на дум-
ку С. Дятлова, об’єднує принципи доцільно-
го існування, раціонального природокорис-
тування, економічної ефективності та соціа-
льної справедливості [4, с. 51]. 

Таким чином, головною передумовою 
реалізації положень Концепції стійкого роз-
витку в Україні є збалансованість та оптимі-
зація інтересів соціального благополуччя 
населення, екологічного стану територій та 
економічного розвитку суспільства. До інших 
важливих передумов переходу України на 
модель сталого (стійкого) розвитку на наці-
ональному та регіональному рівнях В. Тре-
гобчук зараховує: 
– ефективне та екологічно безпечне фун-

кціонування економіки, що дасть мож-
ливість досягти вищих показників життє-
вого рівня населення, цілеспрямовано 
розв’язувати соціальні та ресурсо-еко-
логічні проблеми розвитку суспільства; 

– раціональне використання, збереження і 
відтворення природних ресурсів, усебіч-
на охорона навколишнього природного 
середовища – як найголовніших перед-
умов забезпечення ресурсо-екологічної 
безпеки сучасного та майбутніх поко-
лінь, підтримання в біосфері екологічної 
рівноваги, а отже, чистого і здорового 
довкілля; 

– стабілізацію демографічної ситуації та 
кількості населення і встановлення у су-
спільстві принципів соціальної справед-
ливості, тобто створення системи пра-
вових гарантій та ефективної демогра-
фічної політики для досягнення економі-
чного, соціального та екологічного бла-
гополуччя кожної сім’ї; 

– розширення масштабів міжнародного 
співробітництва у сфері ефективного 
розв’язання ресурсо-екологічних про-
блем і завдань сталого розвитку, підви-
щення його результативності та ефек-
тивності, застосування в національній 
економіці найновіших світових досяг-
нень науково-технологічного і соціаль-
но-екологічного прогресу [17, с. 34]. 

Державне управління, спрямоване на 
екологічно стійкий розвиток, має базуватись 
на принципах системного підходу. Згідно із 
цим підходом, стійкість розглядається як 
одна з найважливіших властивостей систе-
ми. На думку О. Здорової, стійкість пов’яза-
на з можливістю системи перебувати у стані 
динамічної рівноваги за наявності зовнішніх 
та внутрішніх впливів. При цьому рівновага 
розглядається як необхідна умова стійкості і 
в природі являє собою безперервне матері-
ально-енергетичне оновлення з відносним 
збереженням основних якісно-кількісних ха-
рактеристик, які поступово змінюються і мо-

жуть набувати нової якості, стану або пере-
ходити у фазу дисбалансу [5, с. 12]. 

Л. Мельник характеризує стійкість як мо-
жливість системи зберігати свою структуру і 
функціональні особливості, достатні для 
діяльності, за різних параметрів зовнішньо-
го середовища. При цьому стійкість забез-
печується через здатність реагувати на зов-
нішній вплив середовища та стабільність – 
здатність системи зберігати свою структуру 
та функціональні особливості під дією внут-
рішніх чинників. Важливою ознакою стійкості 
є здатність системи активно функціонувати 
[12, с. 113]. 

Системний підхід до планування екологі-
чно стійкого розвитку передбачає структу-
ризацію функцій управління, що, на думку 
Є. Лавейкіної, включає такі етапи: 

1) розробку прийомів представлення си-
стемно-структурних блок-схем зв’язків із 
вказівками направленості інформаційних 
потоків; 

2) визначення системи основних показ-
ників управління якістю довкілля, їх класи-
фікацію за ієрархічністю в господарському 
плануванні; 

3) визначення стратегії управління і ра-
нжирування факторів за їх внеском у 
розв’язання проблем; 

4) знаходження адекватних моделей 
еколого-економічної системи, на основі яких 
обираються шляхи оптимального управлін-
ня якістю довкілля; 

5) розробку нормативних показників 
управління якісними і кількісними парамет-
рами довкілля [9, с. 9]. 

Практична реалізація екологічно стійкого 
розвитку держави, як відзначає Н. Караєва, 
також передбачає раціональну організацію 
вітчизняної системи еколого-економічних 
регуляторів, що стимулюють екологічно 
безпечне господарювання і водночас ви-
значають задовільний стан відповідних те-
риторій [6, с. 8]. 

В Україні державна екологічна політика 
базується на Концепції сталого розвитку 
населених пунктів, яка була прийнята Пос-
тановою Верховної Ради України у 1999 р. 
[14]. Згідно із цією концепцією, сталий роз-
виток населених пунктів – це соціально, 
економічно й екологічно збалансований роз-
виток міських і сільських поселень, спрямо-
ваний на створення їх економічного потен-
ціалу, повноцінного життєвого середовища 
для сучасного та майбутніх поколінь на ос-
нові раціонального використання ресурсів 
(природних, трудових, виробничих, науково-
технічних, інтелектуальних тощо), техноло-
гічного переоснащення і реструктуризації 
підприємств, удосконалення соціальної, ви-
робничої, транспортної, комунікаційно-
інформаційної, інженерної, екологічної ін-
фраструктури, поліпшення умов проживан-
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ня, відпочинку та оздоровлення, збережен-
ня та збагачення біологічного різноманіття 
та культурної спадщини. 

З 2003 р. в Україні реалізується Комп-
лексна програма реалізації на національно-
му рівні рішень, прийнятих на Всесвітньому 
саміті зі сталого розвитку на 2003–2015 роки 
[13]. Серед основних завдань цієї програми 
такі: 
– ліквідація бідності; 
– впровадження моделей сталого вироб-

ництва та споживання, спрямованих на 
забезпечення життєдіяльності людства; 

– охорона і раціональне використання при-
родних ресурсів; 

– оптимізація ресурсної бази економічного 
та соціального розвитку. 

IV. Висновки 
Отже, планування екологічно стійкого ро-

звитку є важливим соціальним та політич-
ним завданням, вирішення якого потребує 
консолідації суспільних сил, усього насе-
лення та уряду країни. Тому вкрай актуаль-
ною стає проблема раціоналізації та гро-
мадського контролю процесів трансформа-
ції навколишнього середовища. 

Вирішення цієї проблеми вимагає узго-
дження економічних, політичних, соціальних 
інтересів різноманітних соціальних груп, ор-
ганізацій, інститутів через усвідомлення 
власної відповідальності за життя в безпеч-
ному та здоровому навколишньому середо-
вищі. 
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