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ESSENCE AND COMPOSITION ELEMENTS

АНОТАЦІЯ
У статті узагальнено підходи до трактування поняття 

«здоров’я». Виділено в науковій літературі чотири основних 
підходи: здоров’я як стан, здоров’я як процес, здоров’я як ре-
сурс та здоров’я як здатність. Обґрунтовано власне бачення 
категорій «здоров’я» та «здоров’я дитячого населення». Роз-
глянуто складові елементи здоров’я, що зустрічаються в еко-
номічній літературі, та на цій основі запропоновано авторський 
склад компонентів здоров’я дитячого населення: фізичне, пси-
хічне, духовне, соціальне й інтелектуальне. Охарактеризовано 
елементи здоров’я дитячого населення.

Ключові слова: здоров’я, дитяче населення, здоров’я 
дитячого населення, фізичне здоров’я, психічне здоров’я, со-
ціальне здоров’я, духовне здоров’я, інтелектуальне здоров’я.

АННОТАЦИЯ
В статье обобщены подходы к трактовке понятия «здоро-

вье». Выделены в научной литературе четыре основных под-
хода: здоровье как состояние, здоровье как процесс, здоровье 
как ресурс и здоровье как способность. Обосновано собствен-
ное видение категорий «здоровье» и «здоровье детского на-
селения». Рассмотрены составляющие элементы здоровья, 
встречающиеся в экономической литературе, и на этой основе 
предложен авторский состав компонентов здоровья детского 
населения: физическое, психическое, духовное, социальное 
и интеллектуальное. Охарактеризованы элементы здоровья 
детского населения.

Ключевые слова: здоровье, детское население, здоро-
вье детского населения, физическое здоровье, психическое 
здоровье, социальное здоровье, здоровье, интеллектуальное 
здоровье.

ANNOTATION
In the article summarized the approaches to the interpretation 

of the concept of «health». There are four main approaches 
identified in the scientific literature: health as a state, health as 
a process, health as a resource and health as ability. The actual 
vision of the categories of «health» and «health of the children’s 
population» was substantiated. The constituent elements of health, 
which are found in the economic literature, were considered, 
and on this basis the author’s composition of components of the 
health of the children’s population was offered – physical, mental, 
spiritual, social and intellectual. It was characterized elements of 
the health of the children population.

Keywords: health, children’s population, children’s health, 
physical health, mental health, social health, spiritual health, 
intellectual health.

Постановка проблеми. Демографічна ситу-
ація, що склалася на сучасному етапі розви-
тку економіки України, демонструє тенденцію 
до щорічного скорочення населення країни, 
фактично до поступового вимирання нації. 
Вагомим детермінантом цієї ситуації є те, що 
чисельність населення передпенсійного і пен-
сійного віку є значною і в силу об’єктивних 
обставин за рахунок цього отримується при-

родне скорочення населення. Зокрема, за да-
ними Державної служби статистики України, 
співвідношення осіб у віці 60 років і старше та 
дітей віком 0–17 років становить 2,10:1 у 2014 
р., 2,13:1 у 2015 р. та 2,16:1 у 2016 р. [1], тоб-
то можемо говорити, що в середньому на одну 
дитину у віці 0–17 років припадає більше двох 
осіб віком 60 років і старше, що вже вказує на 
«викривлений» механізм відтворення населен-
ня, а в перспективі ситуація ще більше заго-
стрюватиметься внаслідок того, що досить ви-
сокими залишаються смертність дітей та рівень 
їх захворюваності як на неінфекційні, так і ін-
фекційні хвороби, щоденно посилюється тиск 
на психологічний складник здоров’я дітей. Усе 
це актуалізує дослідження, пов’язані з форму-
ванням і збереженням здоров’я дитячого насе-
лення нашої країни.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
З’ясування сутності здоров’я людини та харак-
теристика його аспектів стали предметом до-
сліджень багатьох вітчизняних й зарубіжних 
науковців з різних областей знань: демографії, 
соціології, медицини, економіки. Тут слід від-
значити праці М.М. Амосова, Г.А. Апанасенко, 
І.І. Брехмана, Е.Н. Вайнера В.П. Казначеє-
ва, Л.Т. Шевчук, М.М. Шутова, Д.Г. Шушпа-
нова та ін. Проте, на нашу думку, вимагають 
уточнення поняття «здоров’я населення» та 
«здоров’я дитячого населення», а також визна-
чення елементного складу здоров’я дитячого 
населення, що свідчить про актуальність даного 
дослідження.

Мета статті полягає в узагальненні підходів 
науковців до трактування термінів «здоров’я 
населення» і «здоров’я дитячого населення», 
щоб на цій основі сформулювати власне їх ба-
чення, а також запропонувати авторське бачен-
ня складників здоров’я дитячого населення.

Виклад основного матеріалу дослідження.  
Аналіз наукових джерел указує на різно-
манітність підходів до визначення поняття 
«здоров’я», основні з них можна представити 
у вигляді табл. 1.

Тобто ВООЗ та більшість науковців здоров’я 
розглядають як певний стан: добробуту (Все- 
світня організація охорони здоров’я), організму 
(С.М. Павленко, Г.І. Царегородцев, Д. Кардус  та 
Р. Трулл, Е.Н. Вайнер); особистості (М.І. Сенті-
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Таблиця 1
Тлумачення поняття «здоров’я» у наукових джерелах

Підхід Визначення Автор (и)
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Здоров’я – це стан організму, за якого нормально функціонують усі 
його органи

Великий тлумачний слов-
ник української мови [2]

Здоров’я є станом повного фізичного, душевного і соціального добро-
буту, а не тільки відсутність хвороб і фізичних дефектів

Всесвітня організація 
охорони здоров’я [3]

Здоров’я – природний стан організму, що є вираженням його доско-
налої саморегуляції, гармонійної взаємодії всіх органів і систем та 
динамічного врівноваження з навколишнім середовищем

С.М. Павленко [4]

Здоров’я – це стан оптимального функціонування організму, що дає йому 
змогу якнайкраще виконувати свої видоспецифічні соціальні функції Г.І. Царегородцев [5]

Здоров’я передбачає такий стан організму, за якого можливе нор-
мальне або правильне його функціонування  або стан динамічної 
рівноваги між організмом і навколишнім середовищем, за якої всі 
функції організму нормальні

Д. Кардус, 
Р.М. Трулл [6]

Здоров’я – це цілісний фізичний, інтелектуальний, моральний стан 
особистості, її морально-вольових, ціннісно-мотиваційних настанов, що 
сприяють підвищенню рівня функціонального стану організму в цілому

М.I. Сентізова [7]

Здоров’я – нормальний стан особистості, яка здатна задовольнити 
свої матеріальні, духовні і соціальні проблеми, реалізувавши свій 
власний тілесний і духовний потенціал

В.П. Петленко,  
Д.Н. Давиденко [8]

Здоров’я – це динамічна рівновага з оточуючою природою та соці-
альним середовищем

М.С. Бєдний, П.І. Маєва , 
В.І. Пахарін  та ін. [9]

Здоров’я – це стан, який забезпечує статико-динамічний речовин-
но-енергетичний гомеостаз організму (фізичне здоров’я), внутріш-
ньосистемний і системно-середовищний гомеостаз мозку (психічне 
здоров’я) та інформаційний і системно-середовищний гомеостаз по-
ведінки (соціальне здоров’я)

В. Гриценко, В. Бєлов,  
А. Котова, О. Пустовойт 

[10]

Здоров’я – динамічний стан людини, що визначається резервами ме-
ханізмів самоорганізації її системи (стійкістю до впливу патогенних 
чинників і здатністю компенсувати патологічний процес), характери-
зується енергетичним, пластичним та інформаційним регуляторним 
забезпеченням процесів самоорганізації, а також є основою прояву 
біологічних (виживання – збереження особи, репродукція – продо-
вження роду) і соціальних функцій

Г.Л. Апанасенко [11]

Здоров’я – це стан організму, що дає людині можливість макси-
мально реалізувати свою генетичну програму в умовах конкретного 
соціального життя цієї людини, оскільки зміни умов життя людини 
в історичному плані не призвели до відповідного зрушення пріори-
тетних вимог до забезпечення здоров’я людини

Е.Н. Вайнер [12]
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Здоров’я – це процес збереження і розвитку біологічних, фізіологіч-
них і психологічних можливостей, оптимальної трудової і соціальної 
активності за максимальної тривалості активного творчого життя

В.П. Казначеєв [13]

Здоров’я – це процес (динамічний стан) збереження і розвитку біоло-
гічних, фізіологічних і психічних функцій, оптимальної працездат-
ності, соціальної активності за максимальної тривалості життя

С.В. Казначеєв [14]

Здоров’я – це цілісний багатовимірний динамічний стан (разом із 
його позитивними та негативними показниками), що розвивається 
у процесі реалізації генетичного потенціалу в умовах конкретного 
соціального та екологічного середовища, що дає змогу людині різною 
мірою здійснювати її біологічні та соціальні функції

А.Г. Щедріна [15]

Здоров’я – це процес гармонійної взаємодії соціального і біологічно-
го в людині, що забезпечує йому стійкість у взаєминах із зовнішнім 
середовищем

Л.Г. Матрос [16]
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с Здоров’я є ресурсом, яким володіють певною мірою всі люди А. Антоновський [17]

Здоров’я є ресурсом, від ступеня володіння яким залежить рівень 
задоволення практично всіх потреб людини

І.В. Журавльова,  
Л.С. Шилова [18]
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Здоров’я людини  це здатність зберігати відповідну віку стійкість  
в умовах різких змін кількісних і якісних параметрів триєдиного по-
току сенсорної, вербальної і структурної інформації

І.І. Брехман [19]

Здоров’я – це здатність людини дожити до похилого віку, маючи необ-
хідні фізичні, психічні, соціальні якості і достатню соціальну активність І.О. Гундаров [20]

Здоров’я – це здатність людини досягати та зберігати стійку гармо-
нію духа та тіла, психічного та фізичного, внутрішнього та зовніш-
нього, індивіда та соціуму, особистості та суспільства

В.Б. Халамендик [21]

Здоров’я – це життєздатність організму, можливість зберігати фізіо-
логічну і психологічну рівновагу, реалізовувати соціально-економіч-
ний потенціал у просторі і часі

Д.Г. Шушпанов [22]

Джерело: сформовано автором на основі вказаних джерел
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зова, В.П. Петленко  та Д.Н. Давиденко); люди-
ни (Г.Л. Апанасенко); рівноваги (М.С. Бєдний, 
П.І. Маєва, В.І. Пахарін та ін.). Варто заува-
жити, що термін «динаміка», який ужитий 
у декількох визначеннях поняття «здоров’я» 
(В. Гриценко, В. Бєлов, А. Котова, О. Пусто-
войт, Г.Л. Апанасенко), вже сам по собі перед-
бачає рух, певний процес, тому, на нашу думку, 
ці визначення характеризують здоров’я більше 
як процес. Також дещо суперечливою вважаємо 
думку М.С. Бєдного, П.І. Маєвої, В.І. Пахаріна 
та ін. щодо доцільності словосполучення «дина-
мічна рівновага», адже рівновага – це певний 
стан спокою, а термін «динамічний» передбачає 
його зміну, розвиток.

Заслуговує на увагу запропоноване В.В. Ро-
маненко  та О.С. Куц  [23] трактування терміну 
«здоров’я» як цілісного багатомірного стану, 
який визначається за п’ятьма основними кри-
теріями: 1) рівнем та гармонійністю фізичного 
розвитку людини; 2) функціональним станом 
організму (його резервними можливостями); 
3) рівнем імунного захисту і неспецифічної 
резистентності; 4) відсутністю (чи наявністю) 
дефектів розвитку або захворювань; 5) рівнем 
морально-вольових якостей і ціннісно-мотива-
ційних уявлень.

Друга група вчених розглядає здоров’я 
як процес (В.П. Казначеєв, С.В. Казначеєв, 
А.Г. Щедріна, Л.Г. Матрос), і такий підхід пе-
реважно притаманний науковцям радянських 
часів. Відзначимо, що у визначеннях В.П. Каз-
начеєва  і С.В. Казначеєва здоров’я формуєть-
ся з біологічних, фізіологічних, психологічних 
можливостей (функцій) та трудової і соціальної 
активності, а А.Г. Щедріна  говорить про реалі-
зацію лише біологічної та соціальної функцій; 
Л.Г. Матрос акцентує увагу на гармонійній вза-
ємодії соціального і біологічного, що дає змогу 
будувати стійкі взаємовідносини із зовнішнім 
середовищем.

Третя група науковців розглядає здоров’я 
як ресурс і вказує, що ним тією чи іншою мірі 
володіють усі люди (А. Антоновський), а відпо-
відний рівень здоров’я дає змогу задовольнити 
ті чи інші потреби людини (І.В. Журавльова та 
Л.С. Шилова). Можна сказати, що прибічником 
цього підходу є й П. Егглетон  (1990 р.), зокре-
ма він говорить, що здоров’я слід розглядати 
як товар, тому необхідно досягати такого стану 
здоров’я, який би відповідав фізіологічним та 
психологічним запитам суспільства [24]. Врахо-
вуючи, що сьогодні досить розповсюдженими є 
сурогатне материнство, донорство яйцеклітин, 
трансплантація певних органів, то його ідея 
стосовно здоров’я як товару має рацію, єдине 
застереження: щоб здоров’я було затребуваним 
товаром, його слід підтримувати на належному 
рівні за рахунок значних інвестицій.

Четверта група науковців трактує здоров’я 
як здатність людини (І.І. Брехман, І.О. Гунда-
ров, В.Б. Халамендик) та навіть як життєздат-
ність організму ( Д.Г. Шушпанов). Ми поділя-

ємо цю точку зору і вважаємо, що здоров’я є 
здатністю людини використовувати свої можли-
вості, задовольняти власні потреби за рахунок 
фізичних, психічних, духовних (моральних) і 
соціальних якостей; при цьому початковий рі-
вень здоров’я людина отримує при народженні, 
і він визначається генетичними спадковостями, 
особливостями внутрішньоутробного розвитку 
дитини і поведінкою жінки під час вагітності, 
а в подальшому може бути скоригований або 
в бік зменшення за рахунок дії негативних фак-
торів, або в бік збільшення за рахунок інвесту-
вання коштів у власний розвиток, відпочинок, 
відновлення. Вважаємо, що здоров’я фактично 
дає людині можливість бути фізично та соціаль-
но активною відповідно до віку, визначає пси-
хічну та моральну стійкість.

Таким чином, можемо констатувати, що 
аналіз наукової літератури дав змогу сформу-
вати чотири основні підходи до розуміння по-
няття «здоров’я»: здоров’я як стан, здоров’я 
як процес, здоров’я як ресурс та здоров’я як 
здатність. Безперечно, цей перелік не є вичерп-
ним, оскільки є дослідники, які розглядають 
здоров’я як феномен, як властивість, як запас 
тощо.

Крім того, як зазначає Д.Г. Шушпанов [22], 
варто ще розглянути класифікацію визначень 
поняття «здоров’я», яка пов’язана з негатив-
ною чи позитивною його інтерпретацією. Зокре-
ма, йдеться про патогенез та салютогенез.

Близько трьохсот років визначальною пара-
дигмою в медицині була парадигма патогенезу. 
Слово «патогенез» утворюється з двох грецьких 
слів: pathein – страждати та genesis – похо-
дження й означає походження страждання та, 
відповідно, болю і хвороби [25]. Таким чином, 
головне питання патогенезу – походження хво-
роби, тому й визначальними є профілактика 
захворювань, з’ясування чинників, що вплива-
ють на появу та протікання хвороби.

Новий дослідницький напрям – салютоге-
нез – займається джерелами фізичного, душев-
ного і духовного здоров’я. Слово салютогенез 
складається з латинського слова salus, salutis – 
здоров’я, зцілення і грецького genesis – похо-
дження, тому головне питання салютогенезу – 
походження здоров’я [25]. Тобто первинним 
стало питання: «Звідки береться здоров’я та як 
його можна зміцнити?», а не питання: «Звідки 
береться хвороба та як її можна уникнути?». 
Отже, якщо розглядати здоров’я як здатність, 
то це цілком відповідає напряму салютогенезу, 
і тут постає завдання на різних рівнях (інди-
відуальному, регіональному, державному) – за-
безпечити і в подальшому підтримувати такі 
умови життя, щоб уникнути не лише появи 
хвороби, а й чинників, які цьому сприяють; по-
трібно на постійній основі працювати над фор-
муванням і збереженням здоров’я, як індивіду-
ального, так і суспільного.

Що стосується поняття «здоров’я дитячого 
населення», то як такого трактування цього 
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терміну ні в законодавчих і нормативно-пра-
вових актах, ні в наукових джерелах еконо-
мічного, медичного спрямування не знаходи-
мо. Тому, виходячи з того, що Конвенція ООН 
із прав дитини вказує, що дитиною є особа ві-
ком до 18 років, у своєму дослідженні під дитя-
чим населенням будемо мати на увазі осіб у віці 
0–17 років, а на основі узагальнення різних ви-
значень поняття «здоров’я» дамо власну інтер-
претацію категорії «здоров’я дитячого населен-
ня». На нашу думку, це сукупна здатність осіб 
у віці від народження і до 18 років задоволь-
няти власні потреби відповідно віку й ефектив-
но розвивати/примножувати фізичні, психічні, 
духовні якості та бути соціально активними 
в просторі та часі.

Оскільки науковці по-різному трактують по-
няття «здоров’я», то і компонентний його склад 
у різних джерелах відрізняється. В узагальне-

ному вигляді складники здоров’я представимо 
в табл. 2.

Класичним підходом виділяють чотири 
складники здоров’я: фізичний, психічний, со-
ціальний і духовний. Окрім того, автори мо-
ральне здоров’я (Б.Т. Долинський), соматичне 
здоров’я (В.В. Сокорєв), хоча поділяємо точку 
зору Б.Т. Долинського стосовно того, що воно за 
своєю сутністю є частиною фізичного здоров’я, 
та репродуктивне здоров’я (О.А. Федько ), хоча 
знову ж таки гарне фізичне здоров’я дає змогу 
людині відтворювати себе, тому, на нашу дум-
ку, воно входить до поняття «фізичне здоров’я».

Враховуючи, що сьогодні в пресі й на телеба-
ченні постійно поширюється інформація щодо 
нових препаратів, приладів підтримки здоров’я, 
пропаганди дотримання здорового способу жит-
тя, ще одним складником здоров’я людини вар-
то назвати інтелектуальний. На нашу думку, 

Таблиця 2
Структурні компоненти здоров’я та їх характеристика

Складники здоров’я Характеристика складової здоров’я

фізичне здоров’я

• природний стан організму, зумовлений нормальним функціонуванням усіх його 
органів, систем;

• досконалість саморегуляції в організмі, гармонія фізіологічних процесів, макси-
мальна адаптація;

• стан росту й розвитку органів і систем організму, основу якого становлять мор-
фологічні та функціональні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції [26]

психічне здоров’я

• певний резерв сил людини, завдяки якому вона може долати несподівані стреси 
чи ускладнення, що виникають у виняткових обставинах;

• стан, що сприяє найбільш повному фізичному, розумовому та емоційному розви-
тку людини і містить високу свідомість, розвинене мислення, значну внутрішню 
моральну силу (ВООЗ)

духовне здоров’я

• максимальний рівень самореалізації особистості, що характеризується авто-
номністю, почуттям прекрасного, альтруїзмом, турботою про досягнення щастя, 
благополуччя і здоров’я для себе й для людей, які оточують, прийняттям відпо-
відальності за долю світу;

• особливе напруження, пов’язане з потенційним сенсом і цінностями, що вимага-
ють здійснення вищого призначення людини [27]

соціальне здоров’я

• ступінь соціальної активності, діяльнісного ставлення людського індивідуума 
до світу, безконфліктна взаємодія з навколишнім середовищем, доброзичливі 
стосунки в колективі однолітків, сім’ї, суспільстві, задоволення вибраною про-
фесією тощо [28];

• функціонування особистості як повноправного члена суспільства, її безконфлік-
тна взаємодія з навколишнім світом, доброзичливі взаємини в колективі, у сім’ї, 
в суспільстві [29];

• стан гармонійного функціонування людини в основних видах взаємодій: соціаль-
ній, економічній, політичній, ідеологічній, стан, який створює комфортні умови 
життя [30]

моральне здоров’я

• визначається тими моральними принципами, що є основою соціального життя 
людини, тобто життя у певному людському суспільстві. Відмітними ознака-
ми морального здоров’я є насамперед свідоме ставлення до праці, оволодіння 
скарбами культури, активне неприйняття звичок, що суперечать нормальному 
способу життя;

• комплекс характеристик мотиваційної та потребово-інформативної сфери в 
життєдіяльності, основу якого визначає система цінностей, настанов і мотивів 
поведінки індивіда в суспільстві [31]

соматичне здоров’я • біологічна програма індивідуального розвитку особистості, опосередкована базо-
вими потребами, що домінують на різних етапах онтогенетичного розвитку [26]

репродуктивне 
здоров’я

• можливість задоволеного і безпечного сексуального життя, здатність до відтво-
рення (народження дітей) і можливість вирішувати, коли та як часто це робити; 
право чоловіків та жінок на інформацію і доступ до безпечних, ефективних, 
доступних за ціною і прийнятних методів планування сім'ї та/або до інших, 
вибраних ними методів регулювання народжуваності, які не суперечать зако-
ном країни; право доступу до певних послуг у сфері охорони здоров'я, що дають 
змогу жінці безпечно перенести вагітність та пологи і забезпечують найкращу 
можливість народити здорову дитину [32]

Джерело: узагальнено автором за [26–32]
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інтелектуальне здоров’я – це здатність людини 
правильно сприймати, засвоювати та аналізу-
вати інформацію щодо доцільності приймання 
певних медичних препаратів, користування ме-
дичними приладами, методиками, а також вірно 
її використовувати для прийняття відповідних 
рішень для поліпшення стану свого організму.

Щодо складників здоров’я дитячого населен-
ня, то, користуючись методом аналогії, їх мож-
на представити у вигляді рис. 1.

Вважаємо, що всі п’ять складників здоров’я 
взаємопов’язані і стан одного складника впли-
ває на стан іншого, а в кінцевому підсумку – 
на стан здоров’я дитини у цілому. Так, гарне 
фізичне здоров’я дає можливість дитині повно-
цінно розвиватися, адаптуватися, соціалізува-
тися, тобто примножується психічне, соціальне 
здоров’я, а отже, й духовне здоров’я, що ство-
рює базис для формування інтелектуального 
здоров’я.

Зауважимо, що інтелектуальне здоров’я ди-
тини самостійно починає формуватися, на нашу 
думку, приблизно з шестирічного віку, коли 
дитина вже усвідомлює наслідки прийнятих 
рішень стосовно власного здоров’я, може до-
тримуватися певною мірою здорового способу 
життя; фактично батьки закладають підвали-
ни цього складника здоров’я: від того, як вони 
проінформують дитину, з якими установками 
щодо власного здоров’я і необхідності його збе-
реження виховають дитину, залежить і майбут-
ня орієнтація дитини на розвиток інтелектуаль-
ного здоров’я та інших складників.

Гарне психічне здоров’я дає можливість ди-
тині примножити духовне і соціальне здоров’я 
за рахунок самовдосконалення, особистісного 
розвитку, самореалізації дитини в певному со-
ціумі та підсилити, за певних обставин, фізичне 
здоров’я. Це ж стосується і духовного складни-
ка здоров’я: гармонійно розвинута особистість 
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Фізичне здоров’я −
складник, що визначає фізичний (тілесний) стан дитини, її фізичний 
розвиток; стан внутрішніх органів, систем організму, згуртованість їх 
роботи (мед.); відсутність прояву різних біологічних дефектів, хвороб, а 
також стійкість до впливу негативних факторів, можливість 
адаптуватися і працювати в умовах, що змінюються

Психічне здоров’я –
складник, що визначає розвиток дитини як особистості, забезпечує її 
адаптацію у соціальному середовищі (сім’я, дитячий садок, школа, 
різноманітні секції, суспільство в цілому) та душевне благополуччя за 
рахунок розвитку різноманітних емоцій та почуттів, уміння 
контролювати їх та керувати ними, набуття навичок зменшення 
шкідливого впливу стресогенних чинників

Духовне здоров’я –
складник, що демонструє самовдосконалення і духовний розвиток 
дитини (за рахунок чого індивід стає особистістю), який виявляється у 
розумінні сутності довкілля, формуванні здатності до співпереживання 
та співчуття, добросовісності, доброзичливості, порядності, терпимості; 
іншими словами, це оптимальна комбінація трьох складників 
«світогляд+естетизм+етизм»

Соціальне здоров’я –
складник, що визначає ефективну взаємодію дитини із соціальним 
середовищем, а саме здатність до задоволення соціальних інтересів і 
потреб, до інтеграції в соціум, що дає можливість дитині в подальшому 
успішно соціалізуватися й вибрати ті соціальні ролі, які вона зможе 
успішно та із задоволенням виконувати протягом свого життя

Інтелектуальне здоров’я –
складник, що визначає здатність дитини правильно сприймати та 
інтерпретувати інформацію стосовно необхідності дотримання 
здорового способу життя, впливу окремих чинників на стан власного 
здоров’я, доцільності прийому певних медичних препаратів (за винятком 
призначень лікаря)

 
Рис. 1. Складники здоров’я дитячого населення

Джерело: розробка автора
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є стійкою до стресів, здатна знайти своє місце 
в соціумі і спільну мову з іншими дітьми, може 
ухвалювати (відповідно до свого віку) вірні рі-
шення щодо збереження/примноження власно-
го здоров’я.

Правильно сформований світогляд дитини 
в сукупності з естетизмом (баченням дитиною 
прекрасного в навколишньому світі та в самій 
собі) та етизмом (виробленням дитиною певних 
правил поведінки щодо навколишнього світу 
як за законами суспільства, так і за внутріш-
нім моральним кодексом) – духовне здоров’я –  
дає змогу накопичувати соціальне здоров’я і на-
віть виступати певним компенсатором нестачі 
фізичного здоров’я (у разі фізичних вад розви-
тку дитини).

І, навпаки, недостатнє психічне здоров’я не-
гативно вплине на фізичний розвиток дитини, 
на її духовне здоров’я та, ймовірно, соціальне 
здоров’я, адже такій дитині важко буде соці-
алізуватися, а в підсумку це відобразиться на 
стані здоров’я у цілому. Тому можемо говорити 
про дію закону синергії: сукупне здоров’я ди-
тини, яке складається, на нашу думку, із фі-
зичного, психічного, духовного, соціального та 
інтелектуального здоров’я, є набагато більшим, 
аніж сума окремих його складників.

Варто відзначити, що вплив одного складни-
ка на стан іншого може бути як позитивним, 
так і негативним, тому під час формування 
здоров’я дитячого населення слід забезпечити 
позитивний напрям дії усіх складників.

Висновки. Таким чином, аналіз науко-
вої літератури дав змогу узагальнити підходи 
до трактування поняття «здоров’я» та на цій 
основі сформувати власне визначення поняття 
«здоров’я дитячого населення», а також виді-
лити структурні компоненти здоров’я дитячого 
населення. Це створює передумови для дослі-
дження підходів щодо формування здоров’я ди-
тячого населення.
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