
Педагогіка безпеки. 2016. № 1 

УДК 613 : 378.03 : 316.42 (477) 
О. В. Кобилянський1, 

І. В. Заюков1 

ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ  

УКРАЇНИ 
1Вінницький національний технічний університет 

Вступ 
Проблема самозбереження здоров’я зайнятого населення має розглядатись як пріоритетний 

напрямок державної, освітньої, духовної, соціально-економічної політики та досліджень педагогіки 
безпеки. Це пов’язано не лише з погіршенням фізичного, духовного, соціального й економічного 
стану здоров’я громадян України, а й з виникненням потреби у відродженні України, реформуванні 
всіх сфер її життєдіяльності, зокрема, формування професійної компетентності у педагогів й учнів 
(слухачів, працівників) щодо принципів здорового й безпечного життя. Застосування сучасних педа-
гогічних інноваційних технологій, форм і методів навчання в системі педагогічної валеології покра-
щить рівень індивідуального здоров’я людини, що, насамперед, вплине на зростання рівня промис-
лової безпеки, зокрема, за рахунок проведення профілактики професійної захворюваності. 

Здоров’я працездатних громадян повинно бути основним джерелом комфортної життєдіяль-
ності, а не лише метою виживання. Водночас, в Україні спостерігаються загрозливі темпи зрос-
тання рівня захворюваності, зокрема, професійної, передчасної смертності населення працездатно-
го віку, особливо серед чоловіків. Так, за аналізований період 1989–2015 років в Україні передчас-
но померло близько 4 млн осіб віком від 15 до 59 років [1]. Показники смертності населення пра-
цездатного віку в Україні вищі у 2–4 рази, ніж у країнах ЄС [2]. 

Важливим елементом системи самозбереження здоров’я зайнятого населення, з погляду за-
безпечення виробничої та побутової безпеки, є освіта. Освітній чинник набуває актуальності, на-
приклад, під час вивчення учнями (слухачами, зайнятими громадянами) циклу дисциплін безпеки 
життєдіяльності. Так, після вивчення курсу педагогічної валеології знання основ фізіології й ана-
томії дозволяють їм своєчасно та кваліфіковано надавати першу долікарську медичну допомогу 
особам, які опинились у загрозливому для життя і здоров’я стані. Вона є самостійною наукою, яка 
виникла на фундаменті класичних (медицина, біологія, фізіологія, хімія, екологія, психологія, со-
ціологія, гігієна) і нових інтегративних наук (безпека життєдіяльності людини, основи охорони 
праці, охорона праці в галузі та інші). 

Особливості здоров’я, з погляду педагогічної валеології, відображені в наукових досліджен-
нях українських учених: М. Амосова, Г. Апанасенка, І. Брехмана, М. Віленського, В. Горащука, 
В. Колбанова, В. Оржеховської, Л. Сущенко, А. Цьося та інших. Складним міждисциплінарним 
питанням освіти та збереження здоров’я присвячено праці О. Амоші, С. Бандура, Д. Богині, 
В. Гейця, І. Гнибіденка, О. Грішнової, М. Долішнього, Т. Заяць, О. Ігнащук, А. Колота, 
І. Кравченко, В. Куценко, Е. Лібанової, В. Новікова, О. Новікової, В. Онікієнка, С. Пирожкова, 
У. Садової, Л. Семів, М. Семикіної, В. Стешенко, А. Чухна. 

Отже, самозбереження здоров’я можна розглядати з погляду педагогічних та соціально-
економічних аспектів. Педагогічна валеологія має вплинути на свідомість кожного українця щодо 
відповідальності, самоактивності й самопізнання власного життя та здоров’я. Тому залишається 
актуальним питанням запровадження валеології у сферу педагогіки безпеки, що, з одного боку, 
має спонукати населення відповідально ставитись до власного здоров’я, з іншого – сприятливо 
впливати на стан охорони праці та промислової безпеки в Україні. 

Результати дослідження 
Здоров’я є вищою цінністю суспільства, а самозбереження – цінністю суспільного ладу країни. 

Здоров’я як цінність визначає зміст існування людини та є мотивацією її до життя. Тому особливу 
увагу ВООЗ приділяє питанням інвестицій у здоров’я, а формування здорового способу життя вва-
жається настільки важливим, що нею була започаткована Веронська ініціатива, відповідно до якої 
була розроблена спеціальна програма Європейського офісу ВООЗ: «Інвестиції в здоров’я», у якій 
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зазначається, що здоров’я має бути головним політичним пріоритетом для урядів усіх країн Європи. 
В умовах економічної кризи в Україні покращення стану здоров’я громадян теж є пріоритетним, 

але дуже складним завданням. Незадовільний стан здоров’я підтверджується медико-демографічними 
показниками щодо населення працездатного віку, серед яких найбільш вагомим є смертність населен-
ня. При постійному зменшенні тривалості життя за темпами вимирання людей Україна входить до 
першої десятки країн світового співтовариства [3, с. 42]. О. Грішнова, В. Думанська в роботі [4] акцен-
тують увагу на проблемі знецінення здоров’я громадян і вважають, що за допомогою освіти можливо 
вирішити цю проблему шляхом впровадження навчальних програм дисциплін, які мають бути орієн-
товані на здоровий спосіб життя та на духовні, а не матеріальні цінності. 

На думку М. Амосова та І. Брехмана [5], взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям лю-
дини визначається комплексним поняттям «здоровий спосіб життя». Здоровий спосіб життя поєд-
нує усе, що сприяє виконанню людиною професійних, суспільних і побутових функцій у комфор-
тних умовах для існування та виражає орієнтованість діяльності особистості в напрямку форму-
вання, збереження й зміцнення як індивідуального, так і суспільного здоров’я. В. Сорокіна вважає, 
що здоровий спосіб життя – це професійна цінність, невід’ємна частина професійної діяльності 
особистості, спрямована на зміцнення здоров’я, працездатності, підвищення творчої активності й 
трудового довголіття [6]. Водночас, дослідник А. Полулях акцентує, що самозбереження – «це 
здатність до самозбереження і збільшення життєвих сил людини, а також поліпшувати можливос-
ті, властивості і здібності свого організму» [7]. 

У дослідженні Ю. Бойка визначено основні причини, що перешкоджають реалізації на практиці 
системи самозбереження здоров’я, зокрема зайнятого населення України: неясність життєвих ціннос-
тей і цілей; необізнаність людини про можливі засоби зміцнення здоров’я; негативний вплив оточую-
чого середовища, а саме колег, які ведуть нездоровий спосіб життя; некоректна сексуальна поведінка, 
недостатнє висвітлення у ЗМІ питань щодо самозбереження здоров’я; низька мотивація самозбере-
ження здоров’я та ведення здорового способу життя; знецінення здоров’я на соціальному й індивідуа-
льному рівнях; низька оцінка здоров’я в ієрархії потреб людини; шкідливі для здоров’я емоції, стреси; 
незадоволеність життям, навчанням, роботою, положенням в сім’ї, у колективі, навчальних закладах, 
роботі, побуті; порушення правил охорони праці та промислової безпеки [8]. 

Цікавими є думки видатних філософів, громадських діячів щодо аспекту самозбереження 
людини та її здоров’я. Зокрема, Н. Фреік, Й. Цимбрикевич вважають, що природність людини має 
вічну спонукальну силу – самозбереження (принцип самозбереження з’єднує природу, суспільст-
во, людину) [9]. Близькими до наведеного вище є твердження дослідника З. Шевченка, який про-
аналізував праці відомих вчених-філософів [10], де висвітлюються аспекти самозбереження. Відо-
мий філософ Жан-Жак Руссо стверджував, що почуття самозбереження, турботи про власне здо-
ров’я, задоволення своїх інтересів, були й залишаються, оскільки вони властиві людській природі, 
та зникнуть, якщо на землі перестане існувати людській рід. Т. Гоббс теж надавав принципу само-
збереження важливого значення: «… найбільший із всіх благ є самозбереження, бо природа влаш-
тована так, що всі хочуть собі добра, але щоб кожен зміг досягнути його, необхідно бажати жити і 
бути здоровим, а також мати гарантії збереження цих благ в майбутньому». Якщо філософ 
Б. Спіноза вважав, що людина керується не моральним законом добра і не уникненням зла, а праг-
ненням до самозбереження та власної вигоди, то Діоген Лаертський наголошував, що першоосно-
вою для людини є самозбереження, під яким він розумів все те, що є для неї нешкідливим. 

Франсуа де Ларошфуко вважав, що розум і воля не здатні сприймати пристрасть, протистояти 
егоїстичному потягу людей. Основними рушійними силами людських учинків він вважав егоїзм, ко-
ристь, заздрість. На думку Жульєна Офре де Ламетрі, людина, яка не цінує свого життя, здатна знищи-
ти будь-кого [11]. За психологічною теорію З. Фрейда, у людині виділяють два основні інстинкти: 
інстинкт самозбереження та інстинкт продовження роду. До інстинкту самозбереження належать: хар-
чування, ріст, дихання, рух, тобто ті необхідні життєві функції, які роблять людину живою [12]. 

Дослідники О. Паньків, Ю. Петровський наголошують, що кожна людина прагне до самоз-
береження, до існування. Людина набуває суб’єктивне право на життя поза її свідомістю, воно не 
залежить від її волі. Однак це право має доповнюватись правом розпоряджатись своїм життям, 
зокрема його тривалістю, яка за певних обставин може залежати від волі й свідомості людини [13]. 
Н. Левчук вважає, що спільними зусиллями можна змінити суспільну думку й сформувати в насе-
лення ментальність збереження здоров’я [14]. 

Центральною компонентою системи самозбереження здоров’я зайнятого населення є здоро-
вий спосіб життя. Так, Ю. Бойко досліджував поняття «здоровий спосіб життя та здоров’я», скла-
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дові якого тісно пов’язані між собою, та виокремив чотири групи підходів щодо розуміння понят-
тя здорового способу життя [15]: 

– перша група визначає його через поведінку (спрямована на збереження й зміцнення здо-
ров’я поведінка: заходи, спрямовані на досягнення максимальної працездатності; гарне самопо-
чуття, настрій, гарний зовнішній вигляд, довготривале життя); 

– друга група розглядає його через діяльність людини (детермінанти здорового способу 
життя: раціональне поєднання фізичних і психічних навантажень, особиста гігієна, раціональне 
харчування, відсутність шкідливих звичок, заняття фізичною культурою); 

– третя група містить не лише медико-біологічні аспекти, а й духовну сферу особистості, га-
рмонію фізичного, духовного й соціального способу життя; 

– четверта група розглядається з погляду забезпечення фізіологічних потреб людини. 
Отже, з погляду забезпечення безпечної праці на виробництві та в побуті, саме перша група 

підходів до засобів самозбереження здоров’я розглядає поведінку зайнятих громадян України в 
напрямку їхнього самозбереження. Розглядаючи самозбереження здоров’я в аспекті педагогічної 
складової, можна зазначити, що воно є ключовим напрямком навчання населення відповідальному 
ставленню до життя й здоров’я, формування відповідних цінностей і настанов в системі: «дошкі-
льна освіта – загальносередня освіта, професійна освіта – вища освіта – навчання протягом жит-
тя», про що і зазначається в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті.  

Від стану здоров’я та ефективності застосування педагогічної валеології в освітній системі 
залежать обсяги поповнення економіки трудовими ресурсами; рівні продуктивності праці та якості 
життя людей і благополуччя країни загалом. Отже, валеологія дозволяє сформувати в людини 
елементарні гігієнічні правила та норми ведення здорового способу життя, вчасно виявляти фізіо-
логічні та душевні проблеми (профілактика), мотивувати до рекреації (оздоровлення).   

Дослідники виокремлюють терміни «валеологічна освіта» та «педагогічна валеологія». Так, 
М. Лук’янченко вважає валеологічною освітою процес розвитку саморегуляції, саморефлексії осо-
бистості, який базується на індивідуальній філософії здоров’я, де поєднуються вітальний, інтелек-
туальний та соціальний рівні людини [16]. Валеологічна освіта спрямована на формування індиві-
дуальної потреби ведення здорового способу життя, що має за мету сформувати раціональне став-
лення до власної безпеки. 

Педагогічна валеологія вивчає питання навчання й виховання населення щодо самозбере-
ження здоров’я, зокрема формування здорового способу життя. Розглянемо основні причини, що 
актуалізують питання педагогічної валеології:  

– високий рівень захворюваності учнів, студентів, працездатних громадян; 
– низький рівень самосвідомості населення щодо самозбереження власного життя й здо-

ров’я; 
– економія значних фінансових ресурсів, які витрачаються на профілактику, діагностування 

хвороб і їхнє лікування, завдяки впровадженню в освітній процес системи навчальних програм 
валеологічного профілю; 

– необхідність на державному рівні стимулювати позитивне ставлення громадян до власного 
здоров’я. 

Самозбереження здоров’я можливе лише за умови, що людина сама захоче бути здоровою. 
Існує відомий вислів письменника Л. Толстого: «Смішні вимоги людей, що палять, п’ють, дармої-
дів, які не працюють і перетворюють ніч у день, про те, щоб доктор зробив їх здоровими, незва-
жаючи на їхній нездоровий спосіб життя» [17].  

Отже, педагогічна складова в самозбереженні здоров’я зайнятого населення повинна базува-
тися на валеологічному вихованні, освіті й навчанні; знаннях про власний організм, гігієнічні на-
вички, фактори ризику, а також уміннях реалізувати весь комплекс засобів і методів забезпечення 
самозбереження здоров’я, а саме здорового способу життя. Тому і педагог, і учень (слухач, пра-
цівник) мають стати носіями ідеї самозбереження здоров’я: учень – з метою забезпечення майбут-
нього гідного життя, а педагог – з метою виховання й навчання для його практичної реалізації.  

Розглядаючи дефініцію самозбереження здоров’я в соціально-економічному контексті, звер-
німо увагу на дослідження українських учених-економістів, демографів, соціологів. Так, на думку 
академіка НАН України Е. Лібанової, важливим на сьогодні є поширення здорового способу жит-
тя, що передбачає зміну ціннісних орієнтацій, формування свідомого ставлення до власного жит-
тя, до здоров’я своїх дітей, членів родини, а отже, до формування необхідних навичок у повсяк-
денному житті [18]. 
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Академік НАН України В. Геєць у контексті підготовки кваліфікованих працівників вважає, 
що в майбутньому необхідно забезпечувати здоровий спосіб життя для зменшення витрат на охо-
рону здоров’я та забезпечення кращої продуктивності праці. Він стверджує: «… що стосується 
здорового способу життя, то це все, що в людській діяльності стосується збереження й зміцнення 
здоров’я, все що сприяє виконанню людиною своїх людських функцій через діяльність з оздоров-
лення умов життя – праці, відпочинку, побуту» [19]. 

У дослідженні академіка НАН України С. Пирожкова доведено, що державна соціально-
економічна політика має бути спрямована на створення необхідних умов для збереження й зміц-
нення здоров’я, формування мотивацій щодо здорового способу життя, що підтверджено і досві-
дом економічно розвинених країн, у яких планомірна реалізація програм боротьби із захворюван-
нями, пропаганда самозбереження здоров’я та дотримання правил охорони праці на виробництві 
дали значні результати [20]. А Ю. Єхануров вважає важливим стратегічним завданням для нашої 
країни популяризацію здорового способу життя українців – поширення занять фізичною культу-
рою, становленням культури харчування та вживання алкогольних напоїв, зниження масштабів 
паління, викорінення наркоманії й токсикоманії [21]. 

Науковець І. Гнибіденко у своїх дослідженнях щодо впливу соціально-економічної політики 
на соціальну безпеку та рівень життя населення акцентує увагу на необхідності державного фор-
мування активної політики стосовно створення умов для стимулювання здорового способу життя 
[22]. Водночас, О. Палій наголошує, що в сучасному світі здоровий спосіб життя як результат сві-
домого вибору перетворився на основний чинник здоров’я і довголіття у всіх розвинених країнах. 
Західноєвропейські країни дедалі більше впроваджують широкомасштабні заходи у сфері здо-
ров’я, які спрямовані на формування знань і вмінь у населення щодо самозбереження здоров’я 
Завдяки цим заходам середня тривалість життя в розвинених країнах зросла за останні 40 років на 
7−10 років [23]. Цієї думки дотримується й член-кореспондент НАН України О. Макарова, яка 
вважає, що реалізація соціально-економічної політики на дотримання здорового способу життя 
зайнятого населення має розв’язати проблему зменшення рівня смертності населення працездат-
ного віку та збільшення тривалості здорового життя [24]. 

Дослідник І. Новак наголошує, що сутність збереження здоров’я полягає не лише у своєчас-
ному лікуванні хвороби, а й, насамперед, у профілактиці захворювань, у поведінці самозбереження, 
що проявляється в правильному харчуванні, не в зловживанні алкогольними напоями, заняттях спо-
ртом, адже щоденне споживання продуктів харчування належної якості та кількості можна вважати 
найбільш важливим напрямком інвестування в здоров’я [25]. Система самозбереження здоров’я за-
йнятого населення, за І. Назаровою, має містити такі елементи [26]: дотримання здорового способу 
життя; здійснення профілактичних заходів і своєчасне лікування захворювань під наглядом медич-
них працівників; трудова діяльність у безпечних умовах праці при можливості вибору робочих місць 
у напрямку мінімізації негативного впливу факторів виробничого середовища. 

У своєму дослідженні вчений Ю. Бойко під здоровим способом життя розуміє динамічну 
форму буття особистості, яка відображає позитивне ставлення до здоров’я як цінності (зокрема, 
професійної), спрямовану на самозбереження й самореалізацію в різних сферах життя (праці, від-
починку, побуту), яка сприяє підвищенню творчої активності для виконання своїх функцій; на-
вчання, виховання, формування, становлення, розвитку необхідних властивостей і якостей особис-
тості, що відображає психолого-педагогічний смисловий контекст [27]. На думку О. Ігнащук, за-
стосування ретроспективного аналізу становлення уявлень про формування здорового способу 
життя в різні історичні епохи є важливим для покращення підготовки з дисципліни «Історія меди-
цини», збереження здоров’я майбутніх лікарів, попередження хвороб та закладення основ теоре-
тичної медицини, яку студенти починають опановувати лише на старших курсах [28]. 

Отже, формування системи здорового способу життя ґрунтується на таких ідеологічних за-
садах [29]: 

– пріоритет цінності здоров’я у світоглядній системі цінностей людини; 
– сприйняття здоров’я не лише як стану відсутності захворювання або фізичних вад, а й як 

стану повного благополуччя; 
– ідея цілісного розуміння здоров’я як феномена, що невід’ємно поєднує його чотири сфери: 

фізичну, духовну, соціальну, економічну; 
 – ідея перерозподілу відповідальності − контроль способу життя має здійснюватись і дер-

жавою, і громадою (суспільством), і власне людиною. 
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Висновки 

Відповідно до аналізу поняття «самозбереження здоров’я», доведено, що найвагомішою йо-
го детермінантою є здоровий спосіб життя при поєднанні чотирьох його основних складових, а 
саме: фізичного, духовного, соціального й економічного здоров’я. З погляду зайнятого населення 
основною проблемою в побудові системи самозбереженні здоров’я є його мотивація до раціоналі-
зації поведінки щодо здорового способу життя як у побуті, так і на виробництві. 

В аспекті освітньої складової самозбереження здоров’я зайнятого населення набуває важли-
вості педагогічна валеологія, яка зорієнтована на те, щоб мотивувати людину (учня, слухача, пра-
цівника) стати носієм ідеї здоров’я як основного життєвого пріоритету. Крім того, педагогічна 
валеологія має стимулювати людину до постійного самовдосконалення й самоосвіти протягом 
усього життя. Відповідно до дослідження соціально-економічного аспекту самозбереження здо-
ров’я людини, доведено, що дотримання принципів педагогічної валеології суттєво підвищує без-
пеку та комфортність життя, а саме: насамперед, у напрямку дотримання здорового способу життя 
(раціональне поєднання фізичних і психічних навантажень, особиста гігієна, раціональне харчу-
вання, відсутність шкідливих звичок, заняття фізичною культурою); своєчасного лікування та 
проходження диспансеризації, що дозволить підвищити рівень доступності до сфери медицини; 
забезпечення безпеки на виробництві (підвищується рівень відповідальності працівників за власну 
безпеку під час виконання будь-яких видів робіт) та в побуті; підвищення стійкості людини до 
соціально-економічних змін у державі. 

Отже, формування системи здорового способу життя можливе за умови запровадження пе-
дагогічної валеології в систему педагогіки безпеки як фундаменту формування цінності здоров’я і 
життя у учнів, слухачів, працівників. 
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О. В. Кобилянський1, 
І. В. Заюков1 

ПЕДАГОГІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ  
САМОЗБЕРЕЖЕННЯ ЗДОРОВ’Я ЗАЙНЯТОГО НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ 

1Вінницький національний технічний університет 
Розглянуто проблему самозбереження здоров’я зайнятого населення як пріоритетний напрямок 

державної, освітньої, духовної, соціально-економічної політики й дослідження педагогіки безпеки. Виявлено, що 
найбільш значущим детермінантою самозбереження здоров’я людини є здоровий спосіб життя при поєднанні 
чотирьох його основних складових, а саме: фізичного, духовного, соціального й економічного здоров’я. 
Обґрунтовано, що педагогічна валеологія є не лише носієм ідеї здоров’я як основного життєвого пріоритету, а й 
найважливішим елементом педагогіки безпеки. Доведено, що соціально-економічні аспекти самозбереження 
здоров’я дозволяють стимулювати людину до здорового способу життя, своєчасного проходження медичних 
оглядів і лікування; безпечної поведінки як у побуті, так і на виробництві, а також його можна розглядати як 
фактор людського розвитку України. 

Мета роботи – дослідження педагогічних і соціально-економічних аспектів побудови механізму 
самозбереження здоров’я зайнятого населення України. 

Відповідно до дослідження соціально-економічного аспекту самозбереження здоров’я людини, доведено, що 
дотримання принципів педагогічної валеології суттєво підвищує безпеку та комфортність життя, а саме: 
насамперед, у напрямку дотримання здорового способу життя (раціональне поєднання фізичних і психічних 
навантажень, особиста гігієна, раціональне харчування, відсутність шкідливих звичок, заняття фізичною 
культурою); своєчасного лікування та проходження диспансеризації, що дозволить підвищити рівень 
доступності до сфери медицини; забезпечення безпеки на виробництві (підвищується рівень відповідальності 
працівників за власну безпеку під час виконання будь-яких видів робіт) та в побуті; підвищення стійкості людини 
до соціально-економічних змін у державі. 

Ключові слова: самозбереження здоров’я, освіта, валеологія, педагогіка безпеки, здоровий спосіб життя. 
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O. V. Kobylianskyi1, 
I. V. Zaiukov1  

PEDAGOGICAL AND SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF SELF-PRESERVATION  
OF HEALTH OF THE CONCERNED POPULATION OF UKRAINE 

1Vinnytsia National Technical University 
The problem of self-preservation of health of the concerned population must be examined as priority direction of pub-

lic educational, spiritual, socio-economic policy and researches of pedagogy of safety. It is found out, that the most essential 
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factor of self-preservation of human health is a healthy way of life combining its four basic constituents, namely: physical, 
heartfelt, social and economic health. There has been substantiated the fact, that pedagogical science about health is not 
only the transmitter of the idea of health as basic vital priority but also the important element of pedagogy of safety. It is well-
proven that the socio-economic aspects of self-preservation of health allow stimulating a man to the healthy way of life; in 
time passing the medical check-up and treatment; safe behavior both in the way of life and on production, and also he can 
be examined as a factor of human development of Ukraine. 

The aim of the article is the research of pedagogical and socio-economic aspects of construction of mechanism of 
self-preservation of health of the concerned population of Ukraine. 

In accordance to the research of socio-economic aspect of self-preservation of humam health, it is well-proven that 
the observance of principles of pedagogical valeology promotes safety and comfort of life substantially, namely: first of all, in 
the direction of observance of healthy way of life (rational combination of physical and psychical activities, personal hygiene, 
rational feed, absence of bad habits, engaging in a physical culture), in time treatment and passing the medical check-up 
that will allow to promote the level of availability of the sphere of medicine; providing the safety on production (the level of 
responsibility of workers rises for own safety during implementation of any types of work) and in the way of life; increase of 
tolerance of man to the socio-economic changes in the state. 

Keywords: self-preservation of health, education, valeology, pedagogy of safety, healthy way of life. 
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А. В. Кобылянский1,  
И. В. Заюков1 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ САМО-
СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ УКРАИНЫ 

1Винницкий национальный технический университет 
Рассмотрена проблема самосохранения здоровья занятого населения как приоритетное направление го-

сударственной, образовательной, духовной, социально-экономической политики и исследования педагогики 
безопасности. Выявлено, что наиболее значимым детерминантом самосбережения здоровья человека является 
здоровый способ жизни при сочетании четырех его основных составляющих, а именно: физического, духовного, 
социального и экономического здоровья. Обосновано, что педагогическая валеология является не только носи-
телем идеи здоровья как основного жизненного приоритета, но и важнейшим элементом педагогики безопасно-
сти. Доказано, что социально-экономические аспекты самосохранения здоровья позволяют стимулировать 
человека к здоровому способу жизни; своевременному прохождению медицинских осмотров и лечения; безопасно-
го поведения как в быту, так и на производстве, а также его можно рассматривать как фактор человеческого 
развития Украины. 

Цель работы – исследование педагогических и социально-экономических аспектов построения механизма 
самосохранения здоровья занятого населения Украины. 

Согласно исследованию социально-экономического аспекта самосохранения здоровья человека, доказано, 
что соблюдение принципов педагогической валеологии существенно повышает безопасность и комфортность 
жизни, а именно: прежде всего, в направлении соблюдения здорового образа жизни (рациональное сочетание 
физических и психических нагрузок, личная гигиена, рациональное питание, отсутствие вредных привычек, 
занятия физической культурой) своевременного лечения и прохождения диспансеризации, что позволит повы-
сить уровень доступности сферы медицины; обеспечения безопасности на производстве (повышается уровень 
ответственности работников за собственную безопасность при выполнении любых видов работ) и в быту; 
повышение устойчивости человека к социально-экономических преобразований в стране. 

Ключевые слова: самосохранения здоровья, образование, валеология, педагогика безопасности, здоровый 
способ жизни. 
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