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Оцінка та відношення до здоров’я студенток педагогічних 

спеціальностей в процесі фізичного виховання професійно – 
прикладної спрямованості

Хандога Я.В.
Маріупольський державний університет

Анотації:
Виявлена думка студенток щодо 
оцінювання стану власного 
здоров’я, турботи про нього. Виз-
начено відношення майбутніх 
вихователів дитячих навчаль-
них закладів до здоров’я. У 
дослідженні взяли участь 116 сту-
денток І – ІV курсів. Встановлена 
негативна тенденція погіршення 
стану здоров’я студенток. 
Спостерігається зростання по-
казника дбайливого ставлення 
до свого здоров’я з 20 % до 43,5 
%, показник байдужого ставлення 
зменшується з 15 % до 4,3 %. Знач-
ний відсоток студенток (60,8 %) 
не турбуються про здоров’я, доки 
не виникнуть проблеми. Зазна-
чено про необхідність перегляду 
пасивної позиції кафедр фізичного 
виховання по відношенню до 
професійно-прикладної фізичної 
підготовки. Показано, що після 
другого курсу навчання у студентів 
спостерігається різкий стрибок у 
зниженні оцінки свого здоров’я.

Хандога Я. В. Оценка и отношение к здо-
ровью студенток педагогических специ-
альностей в процессе физического вос-
питания профессионально-прикладной 
направленности. Показано мнение сту-
денток относительно оценивания состояния 
собственного здоровья и беспокойства о 
нем. Определено отношение будущих вос-
питателей детских учебных заведений к 
здоровью. В исследовании приняли участие 
116 студенток I-IV курсов. Установлена не-
гативная тенденция ухудшения состояния 
здоровья студенток. Наблюдается рост по-
казателя заботливого отношения к своему 
здоровью с 20 % до 43,5 %, показатель без-
различного отношения уменьшается с 15 % 
до 4,3 %. Значительный процент студенток 
(60,8 %) не беспокоятся о здоровье до тех 
пор, пока не возникнут проблемы. Отмече-
но о необходимости пересмотра пассивной 
позиции кафедр физического воспитания по 
отношению к профессионально прикладной 
физической подготовке студентов. Показано, 
что после второго курса обучения у студен-
тов наблюдается резкое снижение оценки 
своего здоровья.

Khandoga Y.V. Estimation and attitude 
toward the health of students of 
pedagogical specialities in the process 
of physical education professionally-
applied to the orientation. Opinion 
of students is shown in relation to the 
evaluation of the state of own health 
and anxiety about him. Attitude of 
future educators of child’s educational 
establishments toward a health is certain. 
116 students of I-IV of courses took 
part in research. The negative tendency 
of worsening of the state of health of 
students is set. There is growth of index 
of careful attitude toward the health from 
20 % to 43,5 %, the index of indifferent 
relation diminishes from 15 % to 4,3 %. 
Considerable percent of students (60,8 %) 
untroubled about a health until there will 
not be problems. It is marked about the 
necessity of revision of passive position 
of departments of physical education 
in relation to the professionally applied 
physical preparation of students. It is 
shown that after the second year students 
have a fall-off of estimation of the health.
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Вступ. 1

Однією з найважливіших характеристик соціально-
економічного, морального і культурного розвитку сус-
пільства є здоров’я населення країни. Однак в Україні 
сьогодні спостерігається зниження “здоров’я нації”, як 
інтегративного показника фізичного, психічного і со-
ціального здоров’я громадян.

Період навчання у вузі характеризується значним 
емоційним та інтелектуальним напруженням осно-
вних психологічних функцій, гіпокінезією, наявніс-
тю стресових. Дефіцит рухової активності негативно 
впливає на стан здоров’я студентів. У них відміча-
ється низький рівень фізичного розвитку, рухової та 
функціональної підготовленості [5]. Таке положення 
стосується, в першу чергу, студентів педагогічних 
спеціальностей, де переважна більшість – дівчата.

Одним із завдань фізичного виховання студентів 
педагогічних спеціальностей є спрямована зміна їх-
нього фізичного стану шляхом удосконалення рухо-
вих здібностей і навичок для позитивного перенесен-
ня на професійно-прикладну діяльність.

Майбутній фахівець повинен розуміти, що 
здоров’я – це не тільки відсутність хвороби, але й до-
статній рівень фізичної тренованості, підготовленості 
функціонального стану організму, які є фізіологічною 
основою фізичного й психічного благополуччя. Осо-
бливого значення прикладна фізична підготовка набу-
ває для студентської молоді, високий рівень здоров’я 
та всебічний розвиток якої – запорука успішної реалі-
© Хандога Я.В., 2012

зації сучасних соціально – економічних перетворень в 
нашому суспільстві.

Соціально-економічне та політичне життя нашої 
країни породжує проблеми не тільки економічного 
та політичного характеру, але й соціального. Одне з 
них – питання виховання й навчання дітей у сучас-
них умовах, які постійно змінюються. Важко не по-
годитись з думкою Загородньої Л.П., Тітаренко С.А., 
2010, а також багатьох інших науковців та практиків, 
що дітям потрібні сучасні педагоги-новатори, здатні 
вносити у власну діяльність прогресивні ідеї, запро-
ваджувати нововведення, винаходити щось корисне, 
нестандартне, генерувати нове [3].

Розвиток освіти в Україні, інтеграція в освітній 
європейський простір вимагає підготовку вихователя 
нової формації, здатного до творчої реалізації різно-
манітних освітніх програм, використання в профе-
сійній діяльності інноваційних технологій, готового 
до формування активної, креативної, компетентної, 
самодостатньої особистості.

Як відомо, розділ професійно-прикладної фізич-
ної підготовки (ППФП) введений до програми з фі-
зичного виховання вузів з 1963 року. За цей період, 
в цілому, сформувалася науково-методична основа і 
теорія ППФП. Однак, якщо порівнювати досягнення 
науки і практики стосовно педагогічних спеціальнос-
тей, то виявляється, що останні все ще мають необхід-
ність в глибокому науково-методичному осмисленні, 
узагальнені передового досвіду, а також – у створен-
ні самостійного напрямку професійно-прикладної 
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фізкультурно-педагогічної підготовки студентів [2]. 
На жаль, практика роботи кафедр фізичного вихован-
ня переконує в тому, що питання наукової організації 
ППФП в більшості вузів не мають належного місця. В 
результаті ще і сьогодні зустрічаються факти негатив-
ного відношення викладачів до фізичної культури та 
спорту як явища сучасної культури суспільства, спо-
стерігається повне безсилля у використанні засобів 
фізичної культури у вихованні студентів.

Все це свідчить про необхідність перегляду пасив-
ної позиції кафедр по відношенню до ППФП, при-
знання соціально важливої ролі і місця фізкультурно-
спортивної діяльності студентської молоді у вирішенні 
сучасних завдань вдосконалювання суспільства.

Аналізуючи сучасний стан організації процесу фі-
зичного виховання на педагогічних спеціальностях 
у вузах не фізкультурного профілю, слід констатува-
ти, що він ще не відповідає світовим і європейським 
стандартам і реалізується, на жаль, ще за традиційним 
підходом, без активного використання інноваційних 
технологій у професійно – прикладній фізичній під-
готовці, що не сприяє якості навчання та вихованню 
стійкої мотивації до здорового способу життя в май-
бутнього фахівця [1].

Реалізація оздоровчих функцій ППФП спрямована 
на забезпечення заходів щодо загартування організму 
та підвищення опірності до несприятливих факторів 
зовнішнього середовища й характерним умовам ви-
робництва, залучення підростаючого покоління до 
здорового способу життя, розвитку вмінь по викорис-
танню оздоровчих методик і заходів професійно – при-
кладного й фізкультурно – гігієнічного характеру. 

Студенти повинні оволодіти навичками система-
тичного використання засобів фізичної культури та 
спорту для підтримання високої працездатності, за-
безпечення умов життєдіяльності систем організму, 
корекції фізичної підготовленості і фізичного розви-
тку, організації здорового способу життя.

Як показали дослідження Клімакової С. М. (2011), 
у більшої кількості студентів педагогічного вузу ви-
являється негативне або байдуже ставлення до орга-
нізації занять, змісту занять та розподілу навчально-
го матеріалу на заняттях з фізичного виховання [4]. 
Криворучко Н.В. з посиланням на дослідження І.О. 
Павленко, Т.Є. Криводуд, Л.І. Прийменко П. Оксьом, 
Л. Береж ної, А. Шматкової вказує на те, що рівень ін-
тересу студенток вищого педагогічного навчального 
закла ду до фізичного виховання невисокий і знижу-
ється у процесі навчання [6].

Це в цілому свідчить про пасивну життєву позицію 
і про байдужість до власного здоров’я. Але на фоні па-
діння інтересу до занять фізичною культурою, відміча-
ється розуміння її важливої ролі в укріпленні здоров’я 
та фізичному удосконаленні. Однією з причин такого 
парадоксального положення може бути невідповідність 
змісту занять особистим нахилам і потребам студенток.

 Таким чином, фізичне виховання у педагогічних 
ВНЗ як навчальна дисципліна вимагає нових підхо-
дів до організації занять, спрямованих на покращан-
ня здоров’я студентів, а також відбору змісту, форм і 

методів навчання, врахування особистостей фізичної 
культури кожного студента [2].

Тому дослідження оцінки та відношення до 
здоров’я студенток педагогічних спеціальностей, зо-
крема майбутніх вихователів дитячих навчальних 
закладів (ДНЗ), для оптимізації оздоровчої спрямова-
ності професійно – прикладної фізичної підготовки є 
своєчасним й актуальним.

Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Маріупольського державного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи: виявити думку студенток щодо оці-

нювання стану власного здоров’я, турботи про нього; 
визначити відношення майбутніх вихователів ДНЗ до 
власного здоров’я.

Дослідження проводилось на базі Маріупольського 
державного університету в період 2011 – 2012 навчаль-
них років. У дослідженні взяли участь 116 студенток 
І – ІV курсів спеціальності «Дошкільна освіта».

Для вирішення поставлених завдань застосовува-
лися такі методи: теоретичний аналіз і узагальнення 
літературних джерел, анкетування, метод математич-
ної статистики.

Результати дослідження. 
Для виявлення думок респондентів щодо оцінюван-

ня стану власного здоров’я та їх турботи про нього, нами 
було проведене анкетування зі студентками І – ІV курсів. 
При оцінюванні власного здоров’я в анкеті виділено три 
показники – добре, задовільне, погане. В середньому, за 
всіма курсами добрий стан здоров’я респондентами оці-
нюється у 18,3 % (табл. 1). Найбільше таких студентів на 
3 курсі – 27,8 %, найменше на 4 курсі – 4,3 %.

Задовільний стан здоров’я за всіма курсами в се-
редньому відмітили 60,7 % респондентів. Такий стан 
здоров’я на 1 курсі оцінюється 65 % респондентів. Про-
те найбільшого значення цей показник сягає на 2 курсі, 
де задовільний стан здоров’я відмітили 75,7 % студентів. 
Поганий стан здоров’я за всіма курсами в середньому 
відмітили 21 % респондентів При цьому, такий стан на 
1 курсі відмітили 10 % студенток, на 2 курсі – 8,1 %, що 
суттєво не відрізняється. Та вже на 3 і 4 курсах спостері-
гаємо збільшення кількості студентів до 22,2 % і 43,5 % 
відповідно, які оцінюють своє здоров’я як «погане».

В характеристиці «відношення до власного 
здоров’я» виділено три основні показники: збереження 
здоров’я, турбота про нього, тільки коли виникають 
проблеми зі здоров’ям, байдужість. В середньому, за 
всіма курсами 26,8 % респондентів вказали, що вони 
бережуть своє здоров’я, намагаються поліпшити його. 
Найменшим цей показник є на 1 курсі – 20 %, який на 4 
курсі сягає 43,5 %, що є найбільшою величиною.

Не турбуються про здоров’я, доки не виникнуть 
проблеми, в середньому за всіма курсами, 60,8 % рес-
пондентів. На жаль, цей показник досить високий на 
всіх курсах, та найбільше студентів, які мають таке 
ставлення до власного здоров’я на 1 курсі – 65 %, 
найменше – 52,2 % на 4 курсі. Байдуже ставлення до 
власного здоров’я в середньому за всіма курсами від-
мітили 12,3 % респондентів. Найменше таке ставлен-
ня мають студентки на 2 курсі – 13,5 %, найбільшим 
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Таблиця 1

Оцінка стану власного здоров’я,  відношення до здоров’я студенток І – ІV курсів спеціальності «Дошкільна 
освіта» Маріупольського державного університету

Показники
Курси

х %1
n=20

2
n=37

3
n=36

4
n=23

Оцінка власного здоров’я, (кількість, %)
- добре 5 25,0 6 16,2 10 27,8 1 4,3 18,3
- задовільне 13 65,0 28 75,7 18 50,0 12 52,2 60,7
- погане 2 10,0 3 8,1 8 22,2 10 43,5 21,0

Відношення до власного, здоров’я (кількість, %)

- бережу, намагаюсь поліпшити його 4 20,0 8 21,6 8 22,2 10 43,5 26,8

- не турбуюсь, доки не виникнуть 
проблеми зі здоров’ям 13 65,0 24 64,9 22 61,1 12 52,2 60,8

- байдуже 3 15,0 5 13,5 6 16,7 1 4,3 12,3

Примітка: перша цифра – кількість відповідей респондентів, друга – відношення у % до загальної кількості відповідей 
за кожним курсом.
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Мал. 1. Думка респондентів щодо проблеми оцінки власного здоров’я.

Мал. 2. Думкареспондентів щодо проблеми відношення до власного здоров’я.
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цей показник є на 4 курсі – 4,3 %.
Більш детальний аналіз думок респондентів щодо 

проблеми оцінки власного здоров’я показав, що до-
брий стан на першому курсі відмітили 25 % студен-
ток, далі ця оцінка має хвилеподібний характер і до 4 
курсу знижується до 4,3 % (мал. 1). Оцінка здоров’я 
як «задовільне» має досить високий показник за всі-
ма курсами, але від 1-го до 4-го курсу спостерігається 
його зниження до 52,2 %, тобто на 12,8 %. Щодо оці-
нювання студентками власного здоров’я за показни-
ком «погане», то ця величина поступово зростає до 
кінця навчання на 4 курсі на 33,5 %.

Таким чином, від 1-го до 4-го курсу відбуваєть-
ся погіршення стану здоров’я респондентів. Важли-
во підкреслити, що на переході «3-4 курси» спосте-
рігається різкий стрибок оцінки здоров’я у бік його 
зниження (добре – зменшується на 25,5 %, погане – 
зростає на 21,3 %), що, певно, пов’язано з розподілом 
занять з фізичного виховання. 

Аналізуючи думку респондентів стосовно про-
блеми відношення до власного здоров’я, нами було 
встановлено, що показник турботливого ставлення від 
1-го до 3-го курсу практично не змінюється, зростаю-
чи лише на 2,2 % (мал. 2). Слід зазначити, що відно-
шення «не турбуюсь про здоров’я, доки не виникнуть 
проблеми» має найвищі показники за всіма курсами, 
але  від 1-го до 4-го курсу спостерігається плавне їх 
зниження на 12,8 %. 

Також при аналізі показника «байдуже» за окре-
мими курсами стає очевидним, що таке ставлення 
від 1-го до 3-го курсу суттєво не змінюється, і лише 
на переході «3-4 курси» цей показник знижується на 
10,7 %. В цілому такі зміни у відношенні до власного 

здоров’я пов’язані з тим, що більшість респондентів 
за власною оцінкою мають задовільний стан здоров’я, 
який  протягом навчання від 1-го до 4-го курсу по-
гіршується. Саме тому, на нашу думку, турбота про 
здоров’я набуває все більшого значення.

Висновки. 
1. Аналіз літературних джерел дозволив вста-

новити, за думками авторів, стан організації 
професійно – прикладної фізичної підготовки у 
вищих педагогічних навчальних закладах, а та-
кож на педагогічних спеціальностях у вузах не 
фізкультурного профілю не відповідає світовим 
і європейським стандартам і реалізується за 
традиційним підходом, без активного використання 
інноваційних технологій.

2. Аналізуючи відповіді респонденток на питання, 
зазначені в анкеті, нами було встановлено, що від 1-го до 
4-го курсу, за оцінкою студенток – майбутніх вихователів 
ДНЗ, відбувається погіршення стану здоров’я. Так 
оцінка доброго стану здоров’я знижується (з 25 % до 
4,3 %, тобто на 20,7 %) а поганого збільшується (з 10 % 
до 43,5 %, тобто на 33,5 %). 

3. Щодо відношення до власного здоров’я, то 
спостерігається збільшення уваги та намагання 
поліпшити його з 20 % до 43,5 %, тобто на 23,5 %; 
байдуже ставлення зменшується з 15 % до 4,3 %, 
тобто на 10,7 %. Великий відсоток студенток (60,8 
%) не турбуються про здоров’я, доки не виникнуть 
проблеми, але цей показник має тенденцію до зни-
ження від 1-го до 4-го курсу з 65 % до 52,2 %.
Перспективами подальших досліджень є пошук 

шляхів оптимізації професійно – прикладної фізичної 
підготовки студенток – майбутніх вихователів ДНЗ.
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