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Анотація. У статті науково обґрунтовано та розкрито сутність змісту здоров’язбережного навчання 
студентів вищих навчальних закладів як фундаментальної основи фізкультурно-оздоровчої освіти. Здій-
снено аналіз рівня залишкових здоров’язбережних знань, умінь і навичок у випускників вищих навчальних 
закладів різного професійного спрямування. Окреслено механізми вдосконалення системи фізкультурно-
оздоровчої освіти студентів.  
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Постановка проблеми. Реформи сучасної системи вищої освіти стосувалися і не обі-
йшли стороною фізичного виховання. Але його вдосконалення на основі старих концептуа-
льних положень, коли в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності вирішувалися завдання 
переважно рухового характеру, не приносить результатів у формуванні здоров’язбережних 
знань, умінь і навичок студентів. Ситуація, що склалася, є наслідком недооцінювання освіт-
ньої спрямованості фізичного виховання, його односторонньої орієнтації на тілесний розви-
ток при ігноруванні інтелектуальної та духовної сфери людини. 

Зміни характеру суспільства в останньому десятилітті призвели до суперечності між не-
обхідністю формування нової структури фізкультурно-оздоровчої освіти у вищих навчальних 
закладах та наявної нині системою фізичного виховання, що і зумовлює актуальність цього 
дослідження. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці з проблем збереження здо-
ров’я напрацьовано багатий теоретичний матеріал. У наукових дослідженнях М. Віленського 
[2], І. Глазиріна [4], Д. Давиденка [5] та інших доведено, що собистісно-орієнтована освіта в 
галузі фізичного виховання створює стійку мотивацію до здоров’язбереження, самовизначен-
ня особистості методами, що забезпечують фізичне й психічне благополуччя індивіда.  

Дослідники В. Волков [3], О. Кузнєцова [7], О. Соколенко [8] та інші відзначають, що 
серед причин безвідповідального ставлення до власного здоров’я можна виділити такі: не-
знання особливостей свого розвитку, відсутність систематичної, цілеспрямованої просвітни-
цької роботи в цьому напрямі. Науковці О. Дубогай [6] та Г. Апанасенко [1] зазначають, що 
тривогу викликає несформованість у студентів молодших курсів стійкої мотивації на тривале, 
здорове життя, відсутність у них спеціальних знань, переконань про потребу дотримуватися 
здорового способу життя.  

Як бачимо, проблемі збереження здоров’я присвячено численні наукові праці вітчизня-
них та зарубіжних учених, однак пошук шляхів вдосконалення системи фізкультурно-оздо-
ровчої освіти як основного процесу формування необхідних здоров’язбережувальних знань, 
умінь і навичок є актуальним і вимагає подальшого вивчення.  

Мета – здійснити наукове обґрунтування проблеми формування здоров’язбережних 
знань, умінь і навичок у студентів вищих навчальних закладів.  

Завдання: 
1. Обґрунтувати сутність змісту здоров’язбережувального навчання як фундаменталь-

ної основи фізкультурно-оздоровчої освіти. 
2. Вивчити рівень залишкових здоров’язбережувальних знань, умінь і навичок у випу-

скників вищих навчальних закладів різного професійного спрямування. 
3. Окреслити механізми вдосконалення системи фізкультурно-оздоровчої освіти сту-

дентів.  
Для вирішення поставлених завдань використовувалися такі методи дослідження: ана-

ліз та узагальнення даних науково-методичної літератури, соціологічний метод (анкетування), 
методи математичної статистики.  
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Результати дослідження та їх обговорення. Діяльність фахівців різного профілю про-
тікає серед представників різних соціальних груп і прошарків, що обумовлює необхідність 
виявлення соціально-педагогічного сенсу фізкультурно-оздоровчої освіти. Оздоровча функція 
фізкультурної освіти у всі часи була однією з головних, але реалізованою вона є лише при на-
явності залишкових знань, умінь і навичок у випускників вищих навчальних закладів. 

Пошук шляхів удосконалення системи фізкультурно-оздоровчої освіти та створення но-
вої методичної системи здоров’язбережувального навчання вимагає вивчення життєвих пози-
цій випускників вищих навчальних закладів, їх мотивації до самостійних занять фізичною ку-
льтурою і спортом; сформованості залишкових фізкультурно-оздоровчих знань, умінь і нави-
чок; відслідковування динаміки змін в організмі людини, фізичного стану; готовності до здо-
ров’язбереження. Такий моніторинг дозволить чітко побачити теоретичну та практичну скла-
дову якості фізкультурно-оздоровчої освіти, проаналізувати проблему й розробити організа-
ційні напрями діяльності.  

В експерименті взяли участь 368 осіб. Це люди різних професій і віку. Перший напря-
мок експерименту передбачав з’ясування відношення і вмотивованості до занять фізичною 
культурою і спортом випускників, у цьому анкетуванні взяло участь 185 осіб. Другий напря-
мок експерименту, де взяли участь 183 респонденти, було спрямовано на встановлення сту-
пеня сформованості навичок здорового способу життя й готовності кожної людини до само-
оцінки рівня власного здоров’я на основі визначення морфо-функціональних показників сво-
го організму, рівня фізичної активності, а у зв’язку з цим, і здатності підвищити власну праце-
здатність.  

Опрацювання результатів здійснювалося з використанням програмного комплексу SPSS 
Version 13. Похибка програмного комплексу становить  3%. Графіки та діаграми побудова-
но за допомогою статистичної надбудови програмного продукту Microsoft Office Excel. 

Зупинимося на основних результатах, які видалися нам найцікавішими. Результати від-
повідей на запитання «Чи займаєтесь Ви фізичною культурою і спортом?» засвідчують, що 
найбільша кількість тих, хто не займається фізичною культурою (23,2%) – це особи віком 20–
30 років, а найбільша кількість тих, хто займається (16,2%), віком 31–40 років (рис.1).  

 

 

Рис. 1. Діаграма вмотивованості людей різного віку  
до занять фізичною культурою і спортом (у %) 

 

Слід зазначити, що чоловіки активніші у віці 31–40 років. Ймовірно, проблема кар’єр-
ного росту є актуальною у віці 20-30 років, і брак вільного часу відіграє свою роль. Жінки 
найактивніші у віці 20–30 років. Можливо, це пов’язано з дітородною функцією, перебуван-
ням вдома і бажанням після народження дитини повернути попередні форми тіла. Загалом, 
чоловіки відповідальніше ставляться до свого здоров’я у віці 31–40 років. Як відомо, до 40 ро-
ків у представників чоловічої статі загострюються хронічні захворювання, а потім з віком во-
ни стають пасивнішими. Що ж до жінок, то активно боротися зі старінням вони починають 
власне після 40 років. Свідченням цього є пік їх активності щодо занять фізичними вправами 
у віці 41-50 років.  
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У розрізі спеціальностей викликав здивування той факт, що працівники сфери фізичної 
культури і спорту з віком стають менш активними щодо занять фізичними вправами. Мимо-
волі виникає риторичне запитання: «Як же працівники сфери фізичної культури і спорту, а це 
і наші викладачі кафедр фізичного виховання, можуть з такою власною мотивацією вчити 
здоров’язбереженню і впливати на інших?». Відносно пасивними є також працівники медич-
ної сфери, а от економісти і техніки, навпаки, з віком активніше займаються фізичним само-
вдосконаленням, тобто займаються вже тоді, коли виникають проблеми зі здоров’ям, профе-
сійні захворювання тощо. 

Цікавими виявилися показники перехресного аналізу відповідей на запитання «Яку кі-
лькість фізичних вправ і де Ви погодилися би виконувати щодня?». Як бачимо, найбільша 
кількість респондентів різних спеціальностей і віку засвідчили, що на робочому місці, а щодо 
кількості, то це 2–4 вправи (табл. 1). 

Таблиця 1 
Використання респондентами засобів фізичної культури  

(умови, кількість) 
 

Питання 
Відповідь 

(разів) 
К-сть 
осіб 

у % Питання Відповідь 
К-сть 
осіб 

у % 

2-4 108 58,4 
на робочому 

місці 
94 50,8 

6-8 34 18,4 вдома 42 22,7 

10-12 43 23,2 
у спортивному 

залі 
28 15,1 

на відкритому 
повітрі 

(стадіон) 
21 11,4 

Яку кількість 
фізичних 
вправ 

Ви згідні ви-
конувати 
щодня? Всього 185 100,0 

Де впродовж 
дня Ви могли 
би виконува-
ти фізичні 
вправи? 

Усього 185 100,0 
 

Не можемо не зупинитися на аналізі відповідей на запитання «Звідки Ви отримуєте ін-
формацію про корисність фізичних вправ, профілактику захворювань?». І якщо у віковому 
контексті несподіванок не трапилося – люди молодого віку отримують інформацію переваж-
но з Інтернету, а старшого – ЗМІ, то порівняльний аналіз відповідей з урахуванням фаху дав 
можливість побачити досить цікаві результати. Наприклад, працівники сфери фізичної куль-
тури і спорту, навіть молодого віку, чомусь зовсім мало звертаються за інформацією до Ін-
тернету, тоді як працівники інших галузей черпають інформацію саме звідти. Окрім цього, 
закономірним є той факт, що, окрім медиків і працівників сфери фізичної культури і спорту, 
до підручників практично ніхто не звертається. 

«Яке спрямування системи фізичних вправ Ви обрали б для себе?» – так звучало наступ-
не запитання нашої анкети. У результаті аналізу ми отримали відповіді, наведені на рис. 2.  

 
 

Рис. 2. Вибір респондентами різновидностей спрямування  
системи фізичних вправ (у %) 
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Як бачимо, перевагу віддають рекреаційному спрямуванню, а з віком зростає кількість 
людей, які віддають перевагу необхідності лікувального спрямування. Економісти, техніки і 
працівники сфери фізичної культури і спорту віддали перевагу рекреаційній формі занять 
(відповідно 10,3%; 10,8%; 9,7%), медики – лікувальній (8,6%), а от 8,6% респондентів не ви-
значилися з вибором.  

Підсумувавши дані про скарги людей на свій стан здоров’я, слід зазначити, що лідер-
ство становить такий фактор як відсутність відчуття відпочинку (50,3%). З віком же кількість 
осіб, які мають такі скарги, зростає. На другому місці такий фактор, як головний біль (32,8%), 
на третьому – брак сну (14,2%), а посилене серцебиття (2,7%) – на останньому місці.  

Наступним питанням анкети було «Чи вірите Ви в те, що фізичні вправи є засобом про-
філактики багатьох захворювань?». Цікавим і водночас парадоксальним виявився той факт, 
що найбільший відсоток тих, хто не вірить у корисність фізичних вправ (3,2%), – це наші лі-
карі. Якщо проаналізувати отримані результати у віковому контексті, то дивує, що не вірить у 
профілактичну дію фізичних вправ саме молодь (3,8%), серед людей 31-40 років – це 1,6%, а 
до 41-50 років кількість таких людей зменшується до 0,5% (рис. 3).  

 

 

Рис. 3. Оцінювання респондентами профілактичної дії фізичних вправ (у %) 
 

Тривожним фактом видається те, що рівень свого фізичного стану та фізичної підготов-
леності як поганий відзначило 25,1% респондентів, а це фактично четверта частина працюю-
чих людей, причому 10,4% з них – це особи віком 31–40 років, а не найстарші (рис. 4). Такі 
дані викликають стурбованість, адже, як відомо, якість і продуктивність праці прямо зале-
жить від фізичного стану і фізичної підготовленості людини. Стає зрозумілим, що формуван-
ня у студентів фізкультурно-оздоровчої освіти вимагає тісного взаємозв’язку з фізіологією 
трудових процесів. 

 

 

Рис. 4. Самооцінка рівня фізичного стану та фізичної підготовленості (у%) 
 

Наступне запитання анкети звучало так: «Чи вважаєте Ви свої знання, життєвий досвід 
достатнім для того, щоб самостійно управляти власним здоров’ям, використовуючи засоби 
фізичної культури?». 61,1% респондентів відповіли «ні», а 38,9 – «так» (рис. 5).  

Якщо переглянути результати, проаналізувавши фах, то картина зрозуміла і виправдана 
– досвіду щодо використання фізичних вправ набагато менше в економістів і техніків (відпо-
відно 23,2% і 21,4%), однак досить високим є брак досвіду в медиків (9,7%), що на наш по-
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гляд примушує задуматися, чи не є організація процесу здоров’язбережувального навчання в 
них занадто професіоналізована.  

 

Рис. 5. Самооцінка респондентами знань та життєвого досвіду  
щодо використання засобів фізичної культури (у %) 

 

Останнє запитання, відповіді на яке також варто проаналізувати, звучало так: «Чи вва-
жаєте Ви себе компетентним в питаннях збереження власного здоров’я?». Так, 56,6% не ма-
ють відповідних знань, щоб на належному рівні підтримувати стан свого здоров’я. У розрізі 
самого запитання результати виглядають взагалі парадоксально, адже з усіх респондентів, ко-
трі відповіли «ні» 28% – це представники сфери фізичної культури і спорту, а 20% – медичні 
працівники. Такі дані, як ми розуміємо, можна вважати показником залишкових здо-
ров’язбережних знань наших випускників. 

Висновки. 
1. Під час аналізу експериментальних даних виявилося, що взаємозв’язку між рівнем 

залишкових здоров’язбережних знань і способом життя випускників немає, тобто знання, 
отримані в процесі здоров’язбережного навчання, фізичного виховання взагалі не впливають 
на рішення випускників займатися чи не займатися фізичним самовдосконаленням і на те, 
який спосіб життя вони обирають для себе. Цей факт є свідченням того, що зміст сьогодніш-
ньої системи фізкультурно-оздоровчої освіти вичерпав себе й потребує фундаментальних змін. 

2. Перетворення в організації та змісті фізичного виховання мають бути спрямовані на 
реалізацію його культурологічних та гуманітарних функцій. Необхідно створити таку систему 
уявлень про завдання та методи фізичного самовдосконалення, яка істотно розширить межі 
пізнання феномену фізичної культури і стане передумовою формування здоров’язбережу-
вальної компетентності випускників. Фундаментальна фізкультурно-оздоровча освіта не по-
винна бути противагою професійній освіті, а як радикальна педагогічна інновація має слугу-
вати в інтересах поліпшення професійних навичок майбутніх випускників.  

3. Характер інноваційних процесів, які необхідно здійснити в сучасній фізкультурно-
оздоровчій освіті має передбачати, з одного боку, збереження прогресивних ідей минулого і 
всіх позитивних традицій, а з другого – розробку й запровадження нововведень. Основна фу-
нкція здоров’язбережного навчання при цьому – оптимізація процесу фізичного самовдоско-
налення студентів.  

У подальших дослідженнях цієї проблеми вбачається необхідність обговорити й ви-
значити сучасну цілісну науково обґрунтовану методичну систему здоров’язбережувального 
навчання, яка реалізовуватиметься в процесі фізичного виховання, а студент виглядатиме ціл-
ком самостійним у виборі своїх пріоритетів і свідомо відповідатиме перед самим собою за 
стан власного здоров’я.  
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Аннотация. В статье научно обобщено и раскрыто сущность содержания здоровьясберегающего обуче-
ния студентов высших учебных заведений как фундаментальной основы физкультурно-оздоровительного обра-
зования. Осуществлен анализ уровня остаточных здоровьясберегающих знаний у выпускников высших учебных 
заведений разного профессионального направления. Определены механизмы усовершенствования системы физ-
культурно-оздоровительного образования студентов.  

 

Ключевые слова: здоровье, физкультурно-оздоровительное образование, здоровьясберегающее обуче-
ние, студенты высших учебных заведений, физическое воспитание. 
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Annotation. The article presents scientifically reasonable essence of maintenance of health-preserving education 
of higher school students. It comes forward as fundamental basis of physical training and health education. The analysis of 
remaining health-preserving knowledge, abilities and skills is carried out for the higher school graduates of different pro-
fessional areas. The mechanisms of perfection of the physical training system and health education of the students are out-
lined. 
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