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Ірина ТРУБАВІНА, Катерина КАЛІНА, Ігор ДАНИЛЮК 

(Харків, Україна) 
 

СОЦІАЛЬНА ПРОФІЛАКТИКА НЕГАТИВНИХ ЯВИЩ У МОЛОДІЖНОМУ 
ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ В АСПЕКТІ ВИКОРИСТАННЯ  

ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
 
На сьогодні існує тенденція до різкого погіршення стану здоров’я молоді, що спричи-

нені зміною соціальних потреб, заміщенням реального спілкування віртуальним, погір-
шенням екологічних і соціальних умов життя, інтенсивним розвитком технологій, що 
знайшли своє негативне відбиття на якості продуктів харчування, зміною джерел інфор-
мації та способів їхнього отримання, а також низкою епідемій (пташиний грип, свинячий 
грип, Ебола) та пандемією Covid-19. Тенденція ж до зниження рівня здоров’я молоді 
відзначається медиками протягом останніх років. На сьогодні існує коло досліджень, у 
яких висвітлені проблеми й шляхи подолання проблем зі здоров’я серед молоді [1]. Про-
те, на наш погляд, збереження здоров’я і профілактика захворювань є найбільш ефекти-
вним у порівнянні з тривалим коштовним лікуванням отриманих захворювань внаслідок 
безвідповідального ставлення до свого здоров’я.  

Відомо, що саме освітнє середовище стає основним для студентів в плані засвоєння 
нового способу життя і цінностей, звичок, саме тому заклад вищої освіти і повинен дбати 
про збереження здоров’я студентів і соціальну профілактику негативних явищ в молодіж-
ному середовищі. Збереження здоров’я нації визначено на державному рівні як завдання 
діяльності соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді на інших суб’єктів соціальної робо-
ти з дітьми та молоддю (соціальна профілактика), підтримується як національна ідея на 
усіх рівнях людського суспільства. У Конституції України здоров’я визнається найвищою 
соціальною цінністю. У Національній доктрині розвитку освіти також зазначено необхід-
ність «виховання людини в дусі відповідального ставлення до власного здоров’я і здо-
ров’я оточуючих як до найвищої індивідуальної і суспільної цінності» [2]. Зазначені вище 
документи, сучасні наукові дослідження підтверджують той факт, що питання здо-
ров’язбереження займають провідне місце серед напрямів розвитку теорії та практики 
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освіти. Саме тому постає необхідність у формуванні здоров’язбережувального середо-
вища у ЗВО, провадженні здоров’язбережувальних технологій в освітній процес. 

Здоров’язбереження визначається як сукупність усіх сфер життя, норм і правил, що 
мають вплив на збереження здоров’я і його раціональне використання й відтворення 
особистістю [3]. Таке розуміння знаходимо в роботах Ю. Бойчука, С. Омельченко та інших 
науковців. У ЗВО здоров’язбережувальні технології в останнє десятиріччя є складовою 
педагогічних технологій. Вони становлять якісну характеристику педагогічних технологій з 
точки зору безпеки й збереження здоров’я молоді, тим самим доповнюють і наповнюють 
педагогічні технології ознаками збереження здоров’я [3]. Таке поєднання поняття педаго-
гічних технологій зі здоров’язбережувальними призводять до формування у студентів 
здоров’язбережувальної компетентності, набуття навичок і вмінь збереження та зміцнен-
ня здоров’я, як особистого, так і суспільного, а також до вироблення потреби і звички до 
здорового способу життя як необхідної якості останнього [3].  

На нашу думку, на першому місці в реалізації соціальної профілактики негативних явищ 
у молодіжному освітньому середовищі засобами здоров’язбережувальних технологій є 
формування свідомості особистості: здоров’я це цінність, їм треба займатися і берегти, 
знати про здоровий спосіб життя і правила його дотримання, бути впевненими в їх необхід-
ності, розрізняти негативні явища в молодіжному освітньому середовищі (палити, вживати 
алкоголь, наркотики тощо в громадських містах, в ЗВО тощо), вміти відмовлятися від них і 
створювати умови для їх обмеження, якщо це шкодить іншим людям. 

Відзначимо, що змістом соціальної профілактики негативних явищ в молодіжному се-
редовищі є формування у студентів здорового способу життя, обмеження і усунення 
негативних факторів, що сприяють існуванню негативних явищ у ЗВО, пропагування і 
стимулювання моделі життя без негативних явищ і звичок, усунення умов і обставин, як 
можуть сприяти негативним явищам у ЗВО, превентивна виховна робота, формування 
соціальної активності особистості в позитивних видах діяльності, соціальне загартування 
молоді. Доцільним, на наш погляд, є доповнення цього змісту для ЗВО посиленими соці-
ально-педагогічним,психологічним і соціально-медичним аспектами: соціально-
педагогічний доводить до свідомості молоді позитивну модель здорового способу життя і 
цінність здоров’я та його можливостей, приклади наслідків його втрати і що робити, щоб 
щоденна життєдіяльність студента була здоров’язбережувальною, організацію його життя 
за цими основами в ЗВО. Психологічний аспект потрібен для зміни ставлення до негатив-
них явищ і до свого здоров’я (як цінності, яку треба берегти). Проблеми здо-
ров’язбереження студентів на сучасному рівні розвитку українського суспільства вирішу-
ється не тільки через просвітницько-педагогічну, спортивну, медико-гігієнічну діяльність і 
рекреаційну інфраструктуру, але й через використання інформаційних технологій та 
сучасних програм, додатків. Їх можна використовувати для самоаналізу студентів свого 
ставлення до здоров’я, виявлення проблем і стимулювання до їх усунення в самовихо-
ванні. Таким чином, бачимо можливості реалізації соціальної профілактики негативних 
явищ у ЗВО через здоров’язбережувальні технології в спільній та окремій діяльності 
різних фахівців, які працюють з молоддю, взаємодії з фахівцями і установами громади, 
активізації самої молоді на власне здоров’язбереження.  

Подальшого дослідження вимагають питання вивчення й розробки соціально-
виховних технологій, спрямованих на встановлення «правильного» ставлення до власно-
го здоров’я особистості, зокрема, в громаді й українському суспільстві взагалі, що особ-
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ливо важливо в епоху пандемії Covid-19, де потрібне відповідальне ставлення не тільки 
до свого здоров’я, але і до здоров’я незнайомих людей. 
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СТРАТЕГІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ З УДОСКОНАЛЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ 
 

Протягом останніх років важливим досягненням у діяльності закладів вищої освіти в 
Україні стало впровадження англійської мови як засобу навчання (EMI) на рівні з країна-
ми, в яких англійська мова не є офіційною мовою або засобом навчання. Зокрема, спо-
стерігається значне зростання на магістерському рівні, де переважна кількість магістер-
ських програм надається англійською мовою. За даними офіційної статистики, близько 
половини таких програм пропонуються у країнах, які не є англомовними, і Україна за 
останні роки приєдналася до списку таких країн. Національна політика України забезпе-
чує дієву політичну та правову підтримку для ЕМІ і очевидним є той факт, що Закон про 
вищу освіту надає певну автономію державним закладам вищої освіти. Але на практиці 
дуже часто заклади вищої освіти не усвідомлюють певною мірою, що це означає і не 
поспішають використовувати незалежність у певних питаннях, зокрема у підготовці нав-
чальних планів та матеріалів, у яких засобом навчання є англійська мова, а також надан-
ня навчального навантаження викладачам ЕМІ. Очевидним є розуміння того, що головні 
питання глобалізації освітнього простору в закладах вищої освіти – Болонський процес, 
академічна мобільність викладачів і здобувачів вищої освіти, рейтинги закладів вищої 
освіти, - тісно пов’язані з удосконаленням стандартів ЕМІ. Декілька закладів вищої освіти 
затвердили концепції розвитку, в яких ЕМІ є частиною плану вдосконалення та інтернаці-
оналізації. Наведемо декілька пунктів такого плану: 

 викладання половини дисциплін англійською мовою; 
 працевлаштування більшої кількості викладачів, які викладають дисципліни анг-

лійською мовою; 
 надання 10% бонусу викладачам, які викладають дисципліни англійською мовою; 
 переробка навчальних програм з урахуванням європейських стандартів та згідно 

до вимог ECTS; 
 зменшення кількості аудиторних занять і збільшення часу на самостійну роботу; 
 надання уваги та збільшення фондів для забезпечення академічної мобільності 

здобувачів вищої освіти та стажування викладачів; 
 залучення до міжнародних проектів; 
 налагодження зав’язків з агенціями з працевлаштування здобувачів вищої освіти; 


