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Анотації:
Розглянуто проблему збереження 
здоров’я студентів під час проведен-
ня контролю навчальних досягнень 
на прикладі вивчення валеологічних 
дисциплін. В експерименті приймали 
участь 186 студентів. Вік 17-19 років. 
Доведено позитивний вплив регуляр-
ного тематичного автома тизованого 
контролю на здоров’я студентів. Зокре-
ма, під час модульного контролю знань 
та в період екзаменаційної сесії. Пока-
зано статистично достовірне зниження 
середнього рівня реактивної тривож-
ності у студентів експериментальної 
групи, порівняно з вихідними його 
значеннями (перед підсумковим тесту-
ванням він знизився на 37,91). Для по-
рівняння, перед підсумковим тестуван-
ням в контрольній групі він зменшився 
лише на 10,42 %. Визначено, що ре-
гулярний автоматизований контр-
оль знань можна застосовувати для 
організації здоров’язбережувального 
супроводу професійного становлення 
майбутніх учителів.

Савонова А.В. Определение влияния ав-
томатизированного контроля учебных 
достижений на здоровье студентов. Рас-
смотрена проблема сохранения здоровья 
студентов во время проведения контроля 
знаний на примере изучения валеологиче-
ских дисциплин. В эксперименте принимали 
участие 186 студентов. Возраст 17-19 лет. 
Доказано положительное влияние регуляр-
ного тематического автоматизированного 
контроля на здоровье студентов. В частно-
сти, во время модульного контроля знаний 
и в период экзаменационной сессии. Пока-
зано статистически достоверное снижение 
среднего уровня реактивной тревожности 
у студентов экспериментальной группы, по 
сравнению с исходными его значениями 
(перед итоговым тестированием он снизил-
ся на 37,91). Для сравнения, перед итого-
вым тестированием в контрольной группе 
он уменьшился лишь на 10,42%. Опреде-
лено, что регулярный автоматизированный 
контроль знаний можно применять для ор-
ганизации здоровьясохраняющего сопро-
вождения профессионального становления 
будущих учителей.

Savonova A.V. Determining the 
impact of computer-aided control 
of educational achievements 
for the health of students. The 
problem of the health of students 
during the control of knowledge on 
the example of studying valeological 
disciplines. In the experiment 
involved 186 students. Age 17-19 
years. The positive effect of regular 
thematic automated monitoring the 
health of students. In particular, 
during unit of knowledge and at 
exam time. Showed a statistically 
significant reduction in the average 
level of reactive anxiety in students 
of the experimental group, compared 
to its initial values (before the final 
test, it fell by 37.91). For comparison, 
before final testing of the control 
group, it only reduced by 10.42%. 
It was determined that a regular 
automated testing knowledge can 
be used to organize healthkeeping 
support professional development of 
future teachers.
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Вступ. 1

Проблема зниження здоров’я студентів під час 
професійного становлення фахівців є актуальною на 
сьогодні. Такий стан чинить перешкоду для саморе-
алізації особистості в суспільстві, досягненню мети і 
втілення бажань і потреб [8, 10].

На сьогодні здоров’язбережувальна педагогічна 
система у вищому навчальному закладі виявляється 
малоефективною (С. Бондарь, В. Смирнова, Т. Вибор-
нова, Ю. Гордєєв, І. Гордєєва, Б. Долинський, В. Ірхін, 
С. Філіппова та ін.) і здоров’я студентів від курсу до 
курсу лише погіршується.

Дослідження в цьому напрямку Ю. Мосейчук, 
Т. Бойчук, О. Лібрик, В. Ликова , Т. Циганчук, Н. Га-
йова, С.Кудін, О. Савонова, Г. Полулях показують, що 
основними наслідками впливу навчально-виховного 
процесу у ВНЗ є стійкі розлади емоційної сфери сту-
дентів, гостра розумова та фізична втомленість, які 
проявляються в динаміці навчання аж до п’ятого кур-
су [5, http://www.psyh.kiev.ua, 4, 2].  

Їх виникнення пояснюється потребою виконання 
студентами навчального плану підготовки майбут-
ніх фахівців. Адже в умовах високих навантажень і 
підвищення відповідальності за наслідки власної на-
вчальної діяльності  функціональні системи організ-
му повільніше нормуються, а необхідність подолан-
ня незначних труднощів може негативно вплинути 
на загальний стан організму і психічне самопочуття 
студента [8, http://www.psyh.kiev.ua,9]. Це особли-
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во помітно в період екзаменаційної сесії або під час 
поточно-модульного контролю знань. 

Науковці зазначають, що гостру неврозогенну си-
туацію під час проведення контролю може виклика-
ти як несправедливо занижена оцінка, яку породжує 
неефективна й формально-нормативна система оці-
нювання, так і неоднорідність вимог, суб’єктивність 
екзаменаторів, або невизначеність системи оцінок і 
т.д. Як наслідок, чекання підсумкового контролю й 
пов’язана з цим психологічна напруга може виявляти-
ся в студентів у вигляді різних форм психічної актив-
ності: від страху перед викладачем, який може виста-
вити необ’єктивну оцінку, до більш дифузійної, мало 
обґрунтованої невизначеної тривожності за результат 
майбутнього іспиту або заліку. Обидва ці стани су-
проводжуються досить вираженими вегетативни-
ми проявами (переживання, напруженість) і можуть 
гальмувати дію пізнавальних процесів та зумовити у 
викладачів хибну думку про незнання студентами на-
вчального матеріалу [4, 2, 10].

З фізіологічної точки зору тривожність під час 
контрольних заходів спричиняє й фізіологічні змі-
ни організму студентів. До них відносяться зміни: 
серцево-судинної системи організму людини (при-
скорення серцебиття, збільшення частоти дихан-
ня, підвищення артеріального тиску) та шлунково-
кишкового тракту (виникнення розладів шлунку).  
А результатом частих інтенсивних переживань таких 
станів тривожності, можуть стати як ішемічна хво-
роба серця, атеросклероз, артеріальна гіпертензія, гі-
пертонічна хвороба, так і: гастрит, виразка шлунку і 
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дванадцятипалої кишки, а також погіршення функцій 
та можливостей імунної системи з подальшим заго-
стренням хронічних хвороб чи важким перебігом за-
пальних та інших захворювань.

Все це спрямувало наше дослідження на вирі-
шення питання щодо винайдення можливих шляхів 
зниження негативного впливу контролю навчальних 
досягнень на здоров’я студентів. Враховуючи, що 
оптимальною формою педагогічного контролю є ав-
томатизований контролю (АК) знань (автоматизоване 
тестування) [6], актуальним для нас стало визначити 
вплив регулярного тематичного автома тизованого 
контролю з використанням авторської методики його 
проведення на здоров’я студентів. 

Дослідження виконувалось згідно з напрямком 
наукової роботи кафедр медико-біологічних і вале-
ологічних основ охорони життя та здоров’я НПУ 
імені М. П. Драгоманова, «Розроблення системи 
інтерактивного тестування студентів педагогічних 
ВНЗ з дисциплін медико-біологічного та валеологіч-
ного спрямування» (номер державної реєстрації РК: 
0110U001278), та напрямком наукової роботи кафе-
дри біологічних основ фізичного виховання та спорту 
ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка «Здоров’язбережувальна 
оптимізація навчально-виховного і тренувального 
процесу з метою підвищення ефективності адаптацій-
них реакцій студентів».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета роботи – визначити вплив регулярного те-

матичного автома тизованого контролю з використан-
ням авторської методики його проведення на здоров’я 
студентів.

Завдання роботи, методи і організація досліджен-
ня. Дослідження проводилось серед студентів, які 
навчалися за спеціальностями «Психологія», «Прак-
тична психологія» у НПУ ім. М. П. Дра гоманова і ви-
вчали дисципліну Психовалеологія. Для проведення 
АК використовувалися автоматизована система тес-
тування «СamomileNet» [7] і авторська методика його 
організації та проведення [3], апробовані і впрова-
джені в практику педагогічної діяльності на кафедрах 
медико-біологічних і валеологічних основ охорони 
життя та здоров’я НПУ імені М. П. Драгоманова та 
біологічних основ фізичного виховання і спорту ЧНПУ 
імені Т. Г. Шевченка. 

Забезпечити об’єктивність проведення педагогіч-
ного експерименту дозволило створення контрольної 
групи (КГ) та експериментальної групи (ЕГ) за резуль-
татами вступного анкетування (ВА), спрямованого на 
визначення рівня базової підготовки студентів до ви-
вчення валеологічних дисциплін.

Ідентичність груп забезпечувалась виконанням 
наступних вимог: 1) за кількісним і якісним складом 
студентів, рівнями готовності (низький, середній, до-
статній) були подібними; 2) до складу ЕГ та КГ вклю-
чалась кожна окрема академічна група; 3) до КГ уві-
йшли 4 академічні групи загальною чисельністю 90 
осіб і показником середнього коефіцієнта готовності 
0,5123±0,0131, до ЕГ відповідно 5 груп, 96 осіб і по-

казником – 0,5029±0,0140. Ідентичність груп була до-
ведена з використанням непараметричного критерію 
узгодженості c2-Пірсона, за яким статистична різниця 
між рівнями готовності була відсутня.

Під час дослідження передбачалося, що студенти 
КГ впродовж вивчення дисципліни Психовалеологія 
мали змогу проходити лише автоматизоване підсум-
кове тестування, а студентам ЕГ пропонувалось ба-
гаторазове автоматизоване тренувальне тестування 
на кожному практичному занятті впродовж вивчення 
кожної теми дисципліни та підсумкове автоматизова-
не тестування, як і для контрольної групи. Окрім під-
сумкового автоматизованого тестування контрольні 
зрізи навчальних досягнень студентів обох груп про-
водились у формі контрольних робіт під час першого 
і другого модульного контролю.

Визначення впливу АК на здоров’я студентів, які 
брали участь у дослідженні передбачало визначення 
показників середніх значень реактивної тривожності 
у студентів обох груп: 1) на початку вивчення дисци-
пліни – під час вступного анкетування; 2) перед про-
веденням першого та другого модульного контролю 
(МК1, МК2); 3) на початку підсумкового тестування 
(ПТ). Для цього застосовувалась методика зорово-
аналогової шкали тривожності, що підходить для 
контролю за психічним станом в будь-яких екстре-
мальних умовах, в тому числі під час здачі заліків та 
екзаменів [1]. Адже, завдяки застосуванню кількісних 
числових показників під час експрес-опитування ця 
методика зводить до мінімуму суб’єктивізм дослідни-
ка при інтерпретації отриманих результатів. Вона та-
кож є більш компактною, не потребує великої кількос-
ті часу для проведення і, на відміну від інших методик 
її застосування не вимагає спеціальної психологічної 
підготовки дослідника.

Для порівняння отриманих результатів за рівнем 
вираженості ознаки, які не задовольняли вимогам 
нормального розподілу використовувалися непара-
метричні методи обрахунку критерію Вілкоксона, та 
критерію U-Манна-Уітні. Зокрема, розподіли показ-
ників реактивної тривожності студентів окремо для 
кожної групи впродовж усього терміну навчання, які 
були залежними, досліджувались попарно за допомо-
гою обрахунку критерію Вілкоксона. І навпаки, роз-
поділи показників реактивної тривожності студентів 
КГ та ЕГ, виявлені перед виконанням кожного контр-
ольного заходу окремо були незалежними. Тому вони 
досліджувалися за допомогою порівняння двох неза-
лежних вибірок з використанням критерію U-Манна-
Уітні.

Результати дослідження. 
Показники середніх значень реактивної тривож-

ності контрольної та експериментальної групи, отри-
мані під час проведення контрольних заходів серед 
студентів експериментальної та контрольної груп, та 
їх динаміка наведені в табл. 1., та на рис. 1.

Результати підрахунку критерію Уілкоксона для 
залежних вибірок наведені в наступних таблицях 2, 
3.
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Таблиця 1
Показники середніх значень реактивної тривожності, отримані під час проведення контрольних заходів

№ 
з/п Група

Контрольні заходи

Вступне 
анкетування

(ВА)

Модульний кон-
троль №1

(МК1)

Модульний кон-
троль №2

(МК2)

Підсумкове 
тестування

(ПТ)
серед-

ня
стат. по-

хибка
серед-

ня
стат. по-

хибка
серед-

ня
стат. по-

хибка
серед-

ня
стат. по-

хибка
1 Контрольна 71,44 1,22 26,10 0,72 36,69 1,28 61,02 1,24

2 Експериментальна 70,93 1,12 49,14 1,01 28,95 1,01 33,02 0,56

Таблиця 2
Критерій Уілкоксона. Ранги

Група Контрольні заходи Ранги Число рангів Середній ранг Сума рангів

Ко
нт

ро
ль

на

ВА–МК1
Від’ємні ранги 1 1,00 1,00
Додатні ранги 85 44,00 3740,00
Зв’язки 0
Усього 86

МК1–МК2
Від’ємні ранги 64 43,21 2765,00
Додатні ранги 15 15 394,50
Зв’язки 3
Усього 82

МК2–ПТ
Від’ємні ранги 77 45,99 3541,00
Додатні ранги 8 14,19 113,50
Зв’язки 1
Усього 86

ВА–ПТ
Від’ємні ранги 18 37,00 666,00
Додатні ранги 72 47,63 3429,00
Зв’язки 0
Усього 90

Ек
сп

ер
им

ен
та

ль
на

ВА–МК1
Від’ємні ранги 6 5,25 31,50
Додатні ранги 87 49,88 4339,50
Зв’язки 0
Усього 93

МК1–МК2
Від’ємні ранги 12 23,96 287,50
Додатні ранги 76 47,74 3628,50
Зв’язки 3
Усього 91

МК2–ПТ
Від’ємні ранги 73 45,09 3291,50
Додатні ранги 20 53,98 1079,50
Зв’язки 0
Усього 93

ВА–ПТ
Від’ємні ранги 1 6,00 6,00
Додатні ранги 95 53,98 4650,00
Зв’язки 0
Усього 96

Таблиця 3
Статистика критерію

Група Параметр ВА–МК1 МК1–МК2 МК2–ПТ ВА–ПТ

Контрольна
Z – 8,050 – 5,794 – 7,510 – 5,559

Асимптотичне 
значення 0,000 0,000 0,000 0,000

Експеримен-
тальна

Z – 8,254 – 6,952 – 4,238 – 8,846
Асимптотичне 

значення 0,000 0,000 0,000 0,000

Результати підрахунку критерію U-Манна-Уітні наведені в наступних таблицях 4, 5.
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Рис. 1. Динаміка показників середніх значень реактивної тривожності у 
студентів КГ та ЕГ отримані під час проведених контрольних заходів.

Таблиця 4
Критерій U-Манна-Уітні. Ранги

№ 
з/п

Контр. 
захід Група Число 

студентів
Середній 

ранг
Сума 
рангів

1 ВА
контрольна 90 97,89 8810,00
експериментальна 96 89,38 8581,00
усього 186

2 МК1
контрольна 86 55,13 4741,50
експериментальна 93 122,24 11368,50
усього 179

3 МК2
контрольна 86 109,44 9411,50
експериментальна 93 72,03 6698,50
усього 176

4 ПТ
контрольна 90 138,62 1247,50
експериментальна 96 51,20 4915,50
усього 186

Таблиця 5
Значущість критерію U-Манна-Уітні

№ 
з/п Параметр

Контрольні заходи
ВА МК1 МК2 ПТ

1 U – Манна-Уітні 3225,000 1000,500 2327,500 259,500

2 W – Вілкоксона 8581,00 4741,00 6698,50 4915,00

3
Асимптотична 
значущість  
(двостороння)

0,281 0,000 0,000 0,000

Проведений аналіз отриманих даних в результаті 
зіставлення середніх значень реактивної тривожності 
студентів ЕГ та КГ згідно з проведеними контрольни-
ми заходами (див рис. 2) дає можливість констатувати 
наступне. 

Перед вступним анкетуванням (на початку вивчен-
ня дисципліни) середні показники реактивної тривож-
ності у студентів КГ та ЕГ були майже однаковими 
(71,44 у контрольній групі та 70,93 – в експеримен-
тальній). Значення критерію U-Манна-Уітні, які було 
отримано U=3225,000 та його порівняно велика дво-

стороння асимптотична значущість 0,281 (0,281>0,05) 
свідчила про відсутність статистично значущої різни-
ці між рівнями тривожності.

Порівняно зі вступним анкетуванням перед МК1 
відмічалось зниження показників тривожності як 
у студентів КГ так і студентів ЕГ. Вони становили 
відповідно 26,10 для контрольної та 49,14 для екс-
периментальної групи. Причому більше зниження 
середніх показників реактивної тривожності відміча-
лося у студентів КГ, ніж в студентів ЕГ (відповідно на 
45,34 % і 21,79 %) Про статистичну різницю між се-
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ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

редніми розподілів показників тривожності студентів 
для досліджуваних груп, визначених перед вступним 
анкетуванням і МК1 свідчила статистична значущість 
критерію Уілкоксона, яка була значно меншою ніж 
0,05. Зіставлення середніх показників реактивної три-
вожності студентів обох груп між собою, виконане з 
підрахуванням критерію U-Манна-Уітні, на високому 
статистичному рівні p<0,01  підтвердило існування 
статистично достовірної різниці між ними. 

Зіставлення розподілів показників реактивної три-
вожності студентів обох груп, отриманих перед МК1 
і МК2 засвідчило, що значення середньої реактивної 
тривожності студентів ЕГ зменшилось у порівнянні з 
попереднім, а в студентів КГ – збільшилось. Зокрема, 
перед МК2 середня реактивної тривожності у студен-
тів КГ порівняно з МК1 збільшилась до 36,69 і стано-
вила 51,36 % від її початкового рівня, а в студентів ЕГ 
реактивна тривожність продовжувала знижуватись 
і досягла значення 28,95, що становило 40,81 % від 
рівня перед початком ВА. Зіставлення відбувалось на 
високому статистичному рівні p<0,01. Про існування 
достовірної різниці між середніми реактивної три-
вожності студентів КГ та ЕГ, визначеної перед МК2 
свідчили отримані  результати підрахунку критерію 
U-Манна-Уітні зокрема, середній ранг для контроль-
ної групи дорівнював 109,44, а для експерименталь-
ної – 72,03. 

Перед підсумковим тестуванням як для КГ, так і ЕГ 
нами спостерігалося збільшення середніх тривожнос-
ті у порівнянні з попередніми значеннями. Зокрема, 
перед підсумковим тестуванням середня реактивної 
тривожності у студентів контрольної групи порівняно з 
МК2 збільшилась з 36,69 до 61,02 і становила 85,41 % 
від її початкового рівня. У студентів ЕГ реактивна три-
вожність збільшилась з 28,95 до 33,02, що становила 
46,55 % від рівня перед початком вступного анкетуван-
ня. Таким чином, середня реактивної тривожності сту-
дентів ЕГ перед підсумковим тестуванням у порівнянні 
з КГ виявилась нижчою на 28,00 %.

Про достовірність існування різниці між резуль-

татами реактивної тривожності у студентів КГ та ЕГ, 
свідчили результати застосування критерію Вілкоксо-
на. Зіставлення розподілів показників реактивної три-
вожності, визначених у студентів перед ВА та ПТ, з 
високою статистичною значущістю p<0,01 підтверди-
ло достовірність існування між цими розподілами різ-
ниці. У свою чергу, результати застосування критерію 
U-Манна-Уітні для зіставлення між собою розподілів 
тривожності студентів обох груп перед підсумковим 
тестуванням також підтвердило наявність різниці між 
даними розподілами. 

Висновки. 
Результати дослідження свідчать про достовірне 

зниження середнього рівня реактивної тривож ності 
у студентів експериментальної групи, перед підсум-
ковим тестуванням порівняно з вихідними його зна-
ченнями (він знизився на 37,91 %). В контрольній 
групі цей показник зменшився лише на 10,42 %. Це 
означає, що проведення систематичного автоматизо-
ваного тренувального тематичного поточного контр-
олю навчальних досягнень студентів впродовж ви-
вчення дисципліни сприяє  подальшому зниженню у 
них рівня реактивної тривожності під час модульного 
контролю знань та в період екзаменаційної сесії. Це 
відбувається завдяки створенню психофізіологічного 
комфортного середовища та забезпеченню спокійної 
робочої обстановки для всіх студентів без винятку з 
відсутністю будь-якого тиску на тестованих з боку ви-
кладачів, які забезпечуються використанням автома-
тизованої системи тестування та авторської методики 
організації та проведення АК. Отже, систематичний 
автоматизований контроль можна розглядати як су-
часну здоров’язбережувальну технологію здатну за-
безпечити здоров’язбе режувальний супровід профе-
сійного становлення майбутніх вчителів. 

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо у визначенні можливості забезпечити 
здоров’язбережувальний супровід під час адаптації 
студентів до умов навчання у ВНЗ.

Рис. 2. Зіставлення середніх значень реактивної тривожності студентів КГ та ЕГ  
за результатами проведених контрольних заходів.
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