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українсько-канадського проекту 

“Молодь за здоров’я-2”

Конкурсна комісія проекту “Молодь за здоров’я-2” 
(МЗЗ-2) з відбору областей, міст та сіл для реалізації 
проекту на підставі розроблених критеріїв визнала 
переможцями Рівненську та Черкаську області. 

Для участі в проекті в Черкаській області були 
відібрані м. Шпола та с. Матусів у Шполянському районі. 
Відібрані місто та село мають певні напрацювання з 
питань формування здорового способу життя, стабільно 
функціонуючу інфраструктуру соціально-культурних 
закладів. Разом з тим вони не належать до найбільш 
розвинутих у цьому плані в області, а також не отримують 
додаткових асигнувань від участі в інших проектах. 

Усього в Шполянському районі проживає 52 тис. 
мешканців (з них – близько 20 тис. у м. Шпола) у тому числі 
19 920 дітей та молоді віком від 0 до 28 років. З них: 12 332 
дітей і неповнолітніх та 7588 молодих людей віком від 18 
до 28 років.

У районі налічується 392 багатодітні сім’ї (1358 дітей), 
329 неповних сімей (561 дитина), 51 соціально 
неблагополучна сім’я (133 дитини), 1151 малозабезпечених 
сімей (3061 дитина), 237 дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування,  1858 неповнолітніх, які 
постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, 323 молодих 
інваліди до 28 років.

На Шполянщині широко розвинена інфраструктура 
соціальної сфери: працює 32 загальноосвітні школи, в 
яких навчається 6674 дітей, 14 дитячих садків, в яких 
виховується 718 дітей, міська гімназія, школа-інтернат для 
дітей-сиріт, 2 філії вищих навчальних закладів, професійний 
ліцей та технічний коледж, в яких навчається близько 9 
тисяч молодих людей.

Для організації змістовного відпочинку в районі діють: 
кінотеатр, 27 клубних закладів, 32 бібліотеки, 2 спортивні 

школи, 5 позашкільних закладів, 5 музейних кімнат, 
стадіони, тренажерні зали, футбольні поля, молодіжні 
кафе, 2 школи естетичного виховання. 

У районі проводиться значна робота щодо реалізації 
державної молодіжної політики. Зокрема, розроблені, 
затверджені сесією районної ради і реалізуються цілий ряд 
програм: 

“Здоров’я населення Шполянщини”;
“Фізичне виховання – здоров’я нації”;
“Програма розвитку футболу на 2003–2008 роки”;
“Діти Шполянщини” на період до 2005 року”;
“Відпочинку та оздоровлення дітей до 2008 року”;
“Районна програма “Онкологія” на 2002–2006 роки”;
“Програма боротьби із захворюваністю на туберкульоз 

2002–2005 роки”;
“Молодій родині Шполянщини – доступне житло”;
“Забезпечення правопорядку в районі на період до 

2005 року”;
“Робота з обдарованою молоддю на 2003–2005 роки”;
“Розвитку позашкільних навчальних закладів”. 
Нещодавно, 25 листопада 2003 року на сесії районної 

ради затверджена районна програма “Молодь за здоров’я” 
на 2003–2005 роки”, на реалізацію якої передбачено 
проектом бюджету на 2004 рік кошти в сумі 50 тис. грн.

На сесіях районної ради та засіданнях колегії 
райдержадміністрації аналізується стан реалізації 
державної політики щодо дітей, жінок, сімей в регіоні. 
Відповідно до рішень сесій при кожній сільській раді, а 
також на підприємствах введено посади консультантів-
радників з питань роботи з сім’ями, жінками та молоддю, за 
допомогою яких значно активізувалася робота в сільській 
місцевості. 

Формування здорового способу життя виходить за 
рамки традиційних уявлень про охорону здоров’я. Цей 
процес спрямований на те, щоб питання охорони здоров’я 
стояли на порядку денному всіх політиків, керівників 
органів виконавчої влади, і змушує їх відчувати свою 
відповідальність за здоров’я людини, – саме так 
визначається одна з найважливіших сфер дії державної 
політики щодо здоров’я Оттавською хартією, яка є 
основоположним документом з формування та підтримки 
здорового способу життя в усьому світі. Сьогодні особливої 
уваги потребує саме молодь, усвідомлення нею цінностей 
здоров’я, розуміння визначальної ролі здорового способу 
життя та формування свідомої індивідуальної поведінки 
кожної молодої людини. Враховуючи вищесказане, районна 
державна адміністрація ставить  проблему формування 
здорового способу життя молоді як одну з першочергових. 



Для цього в районі є певний досвід і передумови. 
Як свідчить практика, завдання поліпшення здоров’я 
неможливо вирішити тільки зусиллями медиків. Це має 
бути результатом спільної діяльності установ і закладів 
різних галузей: освіти, культури, медицини, спорту, 
правоохоронних органів тощо. Пріоритетність проблеми 
формування здорового способу життя дітей, підлітків 
і молоді Шполянщини визначається як самоцінністю 
здоров’я, так і тенденціями його погіршення в регіоні і в 
Україні загалом. Зростання захворюваності пояснюється 
не лише впливом різних негативних чинників, а й 
недостатньою увагою  до цієї проблеми самих дітей та 
дорослих. Адже стан здоров’я й фізичні можливості людини 
на 50% залежать не від зовнішніх факторів, а від неї самої, 
від рівня розвитку і стилю життя, від культури здоров’я.

Негативні тенденції у стані здоров’я дітей та молоді 
Шполянщини зумовлюються факторами соціально-
економічного, екологічного та психо-емоційного характеру. 
За даними медичних досліджень, стан здоров’я людини на 
20% залежить від спадковості, на 20% – від екологічного 
та соціального оточення, на 10% – від рівня медичного 
обслуговування та на 50% від способу життя. На здоров’я 
населення району негативно впливають незадовільний 
стан довкілля; нераціональне харчування, зменшення 
фізичної активності та обмежений  через відсутність 
належних спортивних закладів доступ до занять спортом. 
Внаслідок цього протягом останніх п’яти років в районі 
простежується зростання рівня захворюваності учнівської 
молоді. Насамперед, це стосується хвороб, що мають 
соціально -обумовлений характер: ВІЛ-інфекція, СНІД, 
алкоголізм, наркоманія, які дедалі поширюються в 
Шполянському районі. Результати щорічних медичних 
обстежень учнів загальноосвітніх шкіл району засвідчують 
збільшення окремих захворювань, хоча у відсотковому 
відношенні загальна кількість захворювань зменшилась 
на 6%. ( У 2002 році з 6959 учнів шкіл 5567 хворіли, що 
становить 80%, а у 2003 році з 6674 учнів хворіли 4927, 
або 74%). За даними 2002 року, різні порушення статури 
виявлено у 763 дітей( 11%) та в 646 дітей (9,6%) – у 2003 
році. У 50% учнів, що відстають у навчанні, основною 
причиною цього є погіршення стану здоров’я: слабкий 
фізичний розвиток, зниження імунітету до захворювань, 
а також серцево-судинні хвороби у надто ранньому ( 7-8 
років) віці. Наслідками легковажного ставлення  учнівської 
молоді до свого здоров’я, вживання психоактивних речовин 
є нервові захворювання, показники яких вкрай невтішні: 
297 хворих дітей (4,3%) у 2002 році та 298 (4,4 %) – у 
2003 році. На 9% за рік збільшилася кількість шлунково-
кишкових захворювань учнів: 737 (10,5%) у 2002 році 
та 1300 учнів (19,5%) у 2003-му. Основними причинами 
гострих кишкових хвороб є не доброякісні харчові продукти 
та питна вода, нераціональне харчування, низький рівень 
особистої гігієни дітей та батьків. 

Проект “Молодь за здоров’я-2” 
на Шполянщині

Період становлення незалежної України, відродження 
багатого культурно-історичного досвіду та традицій 
національного виховання висуває перед нами проблему 
гармонійного фізичного і духового розвитку молодого 
покоління, соціалізації кожної молодої людини як 
особистості. Визначальною передумовою цього є, перш за 
все, збереження та зміцнення здоров’я молоді. І саме в 
молодому віці повинна прищеплюватись та виховуватись 
мотивація до здорового способу життя. Саме цьому 
покликана сприяти реалізація українсько-канадського 
проекту “Молодь за здоров’я-2” у Шполянському районі. У 
межах реалізації проекту здійснюються заходи, орієнтовані 
на протидію таким головним проявам нездорового способу 
життя:
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- ризикована поведінка щодо враження  ВІЛ/СНІДом;
- куріння;
- вживання наркотиків;
- вживання алкоголю;
- порушення психічного здоров’я;
- нездорове харчування;
- недостатня фізична активність.

Політика та заходи з формування здорового способу 
життя в районі охоплюють широкий загал дітей та молоді, 
окремі так звані „групи ризику” та групи спеціальної 
уваги молоді та батьків, працюючу молодь, а також 
фахівців, що працюють з молоддю. Тому в одних випадках 
робота з реалізації проекту будується лише як виховна 
та профілактична, в інших – як виховна та корекційна, а 
також лікувально-корекційна, чи освітньо-тренінгова, тож 
закономірною є міжгалузева співпраця в реалізації проекту 
“Молодь за здоров’я-2”, яка здійснюється через: 

- навчальні заклади (програмні та факультативні 
курси, профілактичні заходи);

- позашкільні заклади (особливо заклади фізичної 
культури і спорту);

- громаду, зокрема сім’я і батьки;
- центр соціальних служб для молоді та відділ з питань 

сім’ї та молоді райдержадміністрації;
- медичні та оздоровчі установи;
- заклади культури;
- громадські організації;
- засоби масової інформації та 
- трудові колективи.
Окремими галузями (освіта, медицина, культура, спорт), 

органами виконавчої  влади району накопичено певний 
досвід в організації роботи щодо формування здорового 
способу життя. В ході реалізації українсько-канадського 
проекту на Шполянщині з’явилася можливість значно 
підсилити цю діяльність завдяки створенню двох ресурсних 
центрів. Ці центри допомагають активізувати 
профілактичну роботу, проаналізувати ефективність 
різноманітних програм, форм і методів організації діяльності 
з формування здорового способу життя, узагальнити 
кращий досвід.

Згідно з планом реалізації українсько-канадського 
проекту “Молодь за здоров’я-2” за участю спеціалістів 
різних галузей, в районі проведено роботу. У рамках 
презентації українсько-канадського проекту “Молодь за 
здоров’я-2” в районі 18 вересня 2003 року перебувала 
делегація у складі радника зі співробітництва Посольства 
Канади в Україні Юн Чун Пана, експерта проектів 
Посольства Канади в Україні Наталії Заварзіної, директора 
проекту з канадського боку Полетт Шатц, голови правління 
Українського інституту соціальних досліджень Олександра 
Яременка, менеджера проекту від Канадського товариства 
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міжнародної охорони здоров’я Світлани Олексієнко. Гості 
зустрілися з керівниками району, зокрема з головою 
райдержадміністрації С. В. Гребенюченком, головою 
районної ради О. А. Павловим, заступником голови 
райдержадміністрації з гуманітарних питань К. І. Дудник, 
головою села Матусів О. С. Діцем та іншими. Делегація  
відвідала міську гімназію № 3, філію Черкаської академії 
менеджменту, ознайомилась з роботою Матусівського 
сільського Будинку культури, побувала в Матусівській 
загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 1, провели зустріч 
з редакторами та творчими працівниками районної газети 
“Шполянські вісті”, районної телерадіокомпанії, ведучими 
дитячо-юнацької студії “Ми” з питань висвітлення реалізації 
проекту “Молодь за здоров’я-2”, обговорили перспективи 
створення на місцевому телебаченні молодіжного вісника та 
молодіжної телепередачі з питань формування здорового 
способу життя. 

У міській гімназії № 3 представники українсько-
канадського проекту ознайомилися з роботою шкільних 
гуртків, факультативів, спортивних секцій; оглянули 
матеріали шкільного прес-центру на тему “Молодь за 
здоров’я”, виставку плакатів “За здоровий спосіб життя”, 
зустрілися з представниками шкільного парламенту, взяли 
участь у його засіданні; побували на засіданні клубу 

“Здорова сім’я”  та товариства “Родина”.
У Матусівській школі № 1 гості стали учасниками 

засідання міжшкільного клубу старшокласників “Молодь 
за здоров’я”, переглянули виступ інтерактивного театру 
“Вибір”.

З метою сприяння розробці державної політики щодо 
здоров’я дітей та молоді в Україні шляхом забезпечення 
ефективності та сталості проекту “Молодь за здоров’я-2”, 
створено дорадчі комітети проекту МЗЗ-2 в м. Шполі 
та с. Матусів. 19 вересня відбулися засідання обох 
дорадчих  комітетів, на яких було затверджено положення 
та склад, а також плани реалізації проекту. В місті Шпола 
підписано угоду між управлінням у справах сім’ї та молоді 
облдержадміністрації та Шполянською 
райдержадміністрацією щодо реалізації проекту МЗЗ-2. 

Важлива роль у формуванні здорового способу життя 
відводиться структурним підрозділам райдержадміністрації, 
робота яких спрямована на попередження, профілактику 
таких явищ, як наркоманія, тютюнопаління, алкоголізм, 
поширення ВІЛ/СНІДу, ріст злочинності та правопорушень. 
У роботі з профілактики негативних проявів у дитячому 
та молодіжному середовищі беруть участь усі відділи 
та структурні підрозділи райдержадміністрації, дії яких 
узгоджуються дорадчими органами при 
райдержадміністрації.  

З 11 по 12 серпня 2003 року проведено тренінг у 
м. Шпола за участю спеціалістів Українського інституту 
соціальних досліджень, які ознайомили учасників з метою 

та основними напрямами українсько-канадського проекту 
“Молодь за здоров’я-2”. З 8 по 11 жовтня 2003 року 
в м. Києві організовано навчальні семінари-тренінги за 
проблематикою проекту, в яких взяли участь заступники 
директорів з виховної роботи Шполянської 
загальноосвітньої школи № 1, гімназії, загальноосвітніх 
шкіл І–ІІІ ступенів № 1 та № 2 с. Матусів, методист 
райметодкабінету Ю. Б. Паукова, голова Спілки дитячих 
та юнацьких організацій Шполянщини Л. В. Бондаренко. 
Протягом 30–31 жовтня 2003 року організовано тренінги 
для начальників відділів, управлінь райдержадміністрації 
в м. Шпола.19–21 листопада 2003 року у міжобласному 
тренінгу, який відбувся в м. Києві, взяли участь 10 фахівців 
(лікарі, тренери ДЮСШ, спеціалісти відділу культури). 
У грудні 2003 року проведено тренінг для журналістів 
обласних засобів масової інформації, що спеціалізуються 
на висвітленні проблем формування здорового способу 
життя .

Активним реалізатором проекту стала загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів № 2 с. Матусів. На базі школи 
активно діє учнівське “Бюро спікерів”, яке виступає 
перед молоддю, батьками та громадськістю. Впроваджені 
програми “Вітамінні чаї” та “Азбука здорової дитини”.

Шполянський районний центр соціальних служб для 
молоді, на базі якого створено ресурсний центр проекту, 
провів конкурс на кращу соціальну рекламу. 

6 лютого 2004 року Шполянською 
райдержадміністрацією було проведено районну науково-
практичну конференцію на тему “ Здоров’я молоді: 
стан, проблеми, перспективи”, метою якої було вивчення 
чинників, що впливають на здоров’я дітей та молоді 
району; висвітлення актуальних проблем формування 
здорового способу життя молоді Шполянщини; визначення 
пріоритетних напрямків розвитку і впровадження програм 
у формування здорового способу життя молоді в рамках 
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реалізації в районі українсько-канадського проекту “Молодь 
за здоров’я-2”, прийняття звернення до населення району.

З 8 листопада по 8 грудня 2003 року в рамках реалізації 
українсько-канадського проекту “Молодь за здоров’я-2” в 
навчально-виховних закладах проведено районну акцію 
“Молодь за здоровий спосіб життя”. З метою пропаганди 
здорового способу життя в окремих загальноосвітніх 
школах діють творчі групи, агітбригади, які здійснюють 
інформаційно-просвітницьку функцію. У Шполянській 
загальноосвітній школі І–ІІІ ступенів № 1 діє лекторська 
група учнів 10-х та 11-х класів, яка організовує бесіди 
профілактичного спрямування з учнями молодшого 
шкільного віку. Агітаційна група “Шанс” 10-М класу міської 
гімназії № 3 з 28 листопада по 10 грудня 2003 року 
виступала перед учнями всіх вікових категорій з виховними 
ситуаціями “Суд над цигаркою”, “Судимо алкоголь”. У 
8-Г класі гімназії створено інтерактивний театр “Ти – 

людина”, який виступив з виставою на антиалкогольну 
та антитютюнову тематику перед учнями 5–8-х класів. 
Районна організація Товариства Червоного Хреста 
нагородила переможців конкурсу плакатів “Ми – за 
здоровий спосіб життя”, якими стали агітаційна група 
“Шанс” та учні 7–8-х класів міської гімназії. 

 У м. Шпола особлива увага приділяється формуванню 
здорового способу життя молоді у трудових колективах. 
На підприємствах району серед робітничої молоді 
розповсюджуються інформаційні матеріали, буклети, 
листівки профілактичного спрямування. До проведення 
районних спортивних змагань з різних видів спорту 
залучається якомога більше молодих людей, які працюють 
на підприємствах району.
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