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АНОТАЦІЯ 

Дубовой О. В. Формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання. – Кваліфікаційна наукова 

праця на правах рукопису.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук 

за спеціальністю 13.00.07 – теорія і методика виховання (01 – 

освіта/педагогіка) – Державний заклад „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка” – Старобільськ, 2019. 

Актуальність проблеми дослідження зумовлена, насамперед, 

сукупністю суперечностей, зокрема між: суспільним замовленням на фахівця з 

високим рівнем сформованості соціального здоров’я та збереженням 

тенденції до погіршення соціального здоров’я серед студентської молоді, 

недостатнім рівнем розв’язання цієї проблеми в педагогічній теорії й 

практиці; необхідністю підвищення рівня сформованості соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи та відсутністю конкретно 

створених педагогічних умов формування соціального здоров’я цих студентів 

у процесі фізичного виховання.. 

У дослідженні проаналізовано стан розробленості проблеми виховання 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання. Узагальнення наукових розробок дозволяє 

констатувати, що  наразі проблема формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання 

залишається не дослідженою як вітчизняними, так і зарубіжними вченими.  

Результати аналізу наукових праць, а також контент-аналізу навчальної 

програми  з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України 

ІІІ – ІV рівнів акредитації дозволяє констатувати, що її зміст, по-перше, не 

повною мірою співвідноситься зі змістом реформаторського Закону України 

„Про освіту” (2017 р.), по-друге, потребує удосконалення в контексті 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 
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Узагальнення наукових розробок щодо сутності та змісту понять 

„соціальне здоров’я особистості”, „соціальне здоров’я студента”, а також 

сутнісно близьких до них дефініцій: „соціальна зрілість”, „соціальна 

активність”, „соціальна стійкість” дозволило сформулювати визначення 

поняття „соціальне здоров’я студента спеціальної медичної групи”, яке ми 

розглядаємо, як складну інтегровану особистісну якість, що характеризується 

прагненням особистості до максимальної самореалізації у суспільному житті,  

упевненістю у власних силах та можливостях, націленістю на досягнення 

результату, наявністю стресостійкості та відповідальністю за стан власного 

здоров’я, здатністю протидіяти соціальним викликам сучасності. 

 Розроблено діагностичний інструментарій для оцінки рівня 

сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи, 

схарактеризовано відповідні критерії, зокрема: мотиваційний (прагнення 

особистісної та професійної самореалізації; ціннісне відношення до 

здоров’я); когнітивний (знання змісту та структури соціального здоров’я; 

знання методик підвищення власного соціального здоров’я; знання з 

визначення та систематичного відстеження власного стану соціального 

здоров’я); процесуальний (уміння удосконалювати особистісну оздоровчу 

систему зі спрямованістю на підвищення власного соціального здоров’я; 

уміння попереджувати внутрішні та міжособистісні конфлікти; уміння 

протидіяти соціальним викликам сучасності); особистісно-вольовий 

(упевненість у собі;  рівень нервово-психічного напруження). Змістовно 

охарактеризовано рівні сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи – високий, середній, низький.   

Узагальнення отриманих даних в ході констатувального експерименту 

за всіма критеріями (мотиваційний; когнітивний, процесуальний, 

особистісно-вольовий) дозволило установити, що на етапі вихідного 

контролю (констатувальний експеримент), по-перше, між контрольною та 

експериментальною групами не встановлено суттєвих розбіжностей. По-

друге, у значної частини студентів контрольної (42,8%) та 
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експериментальної (43,3%) групи зафіксовано низький рівень 

сформованості соціального здоров’я.  

Теоретично доведено, що процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання набуде 

ефективності за таких педагогічних умов:  

− розробка і реалізація змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; 

− застосування інноваційних підходів до організації практичного 

складника навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на 

підвищення у студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та 

власних можливостях; 

− орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення 

мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного 

рівня соціального здоров’я. 

Реалізація першої педагогічної умови формування соціального здоров’я  

студентів спеціальної медичної групи в межах елективного компоненту 

навчальної програми з фізичного виховання відбувалась шляхом розроблення 

та викладання факультативу ,,Теоретичні та методичні особливості 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в 

процесі фізичного виховання”, зміст якого побудовано за трьома 

інформаційними блоками.  

В межах першого  інформаційного блоку передбачалось ознайомлення 

студентів з теоретичними основами проблеми соціального здоров’я 

особистості, зокрема його сутністю та змістом по відношенню до студентів 

спеціальної медичної групи, розкриття місця особистісної та професійної 

самореалізації у житті кожної особистості, можливостей підвищення рівня 

соціального здоров’я в межах фізичного виховання (в навчальній та 

позанавчальній діяльності), значення індивідуальних особливостей у 
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побудові системи підвищення соціального здоров’я студентів СМГ, основ 

реалізації власного потенціалу з урахуванням наявних відхилень у стані 

соматичного здоров’я. На цьому етапі застосовувались такі методи та 

прийоми навчання як „снігова куляˮ, „займи позиціюˮ, твір-роздум, дискусія. 

Відповідно другого інформаційного блоку передбачалось ознайомлення 

студентів з можливостями підвищення рівня соціального здоров’я засобами 

фізичного виховання (в навчальній та позанавчальній діяльності), 

особливостями методики підвищення соціального здоров’я студентів СМГ. 

Пропонувалось також наступні теми: „Взаємозв’язок ступеню впевненості 

особистості у собі (власних силах) та станом соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи”; „Зниження нервово-психічної напруги 

студентів СМГ як важливий чинник підвищення фізичних кондицій 

студентів та стану сформованості соціального здоров’я”; „Значення 

упередження внутрішніх та міжособистісних конфліктів у формуванні 

соціального здоров’я особистості”. Засвоєнню пропонованої інформації (на 

другому етапі) сприяли такі методи та прийоми навчання як :творчий діалог, 

„Акваріумˮ, „Оксфордські дебатиˮ, метод ,,Дельфі”, метафорична гра, метод 

поведінкового моделювання. 

В межах третього інформаційного блокурозкривались можливості 

самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного 

виховання у контексті підвищення рівня соціально здоров’я, особливості 

моніторингу стану соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи, основи та можливості удосконалення методики підвищення 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи, основи реалізації 

власного потенціалу у досягненні результату на особистісному та 

професійному рівнях (з урахуванням наявних відхилень у стані соматичного 

здоров’я). Відповідно специфіки запропонованої тематики на цьому етапі 

застосовувались наступні форми, методи та прийоми навчання:  

лекція-дослідження, метод складання та обміну завданнями, аналіз 

конкретної ситуації, „думай, слухай, пропонуйˮ, „Мозковий штурмˮ. 
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Реалізація другої педагогічної умови формування соціального здоров’я   

студентів спеціальної медичної групи передбачалась шляхом застосування 

інноваційних підходів до організації практичної складової фізичного 

виховання, зокрема з метою зменшення нервово-психічного напруження 

студентів, а також підвищення в студентів рівня впевненості у собі та 

власних можливостях. Для зменшення нервово-психічного напруження 

розроблено та впроваджено в практичній частині з фізичного виховання 

відповідну методику, яка складалась з трьох етапів і включала комплекс 

вправ з аутогенного тренування, вправи з фітболу та фітнес-йоги, вправи, 

спрямовані на розслаблення м’язів. Підвищення у студентів спеціальної 

медичної групи  впевненості у собі та власних можливостях(у процесі 

практичної частини фізичного виховання) відбувалось, по-перше, шляхом 

акцентування уваги викладачем на підвищення у студентів технічної 

майстерності з окремих видів спорту, по-друге, через подолання студентами 

перешкод, які не потребують максимальних чи субмаксимальних 

навантажень, відбуваються в повільному темпі, між тим, передбачають 

вправи з рівноваги на вузькій поверхні, такі, що дозволяють спостерігати 

зміни в якісному та кількісному контексті,  по-третє, шляхом спостереження 

студента за динамікою власного (хоча б мінімального) поступу у розвитку 

фізичних якостей. Важливе місце в зазначеному вище контексті відводилось 

зміні підходів до оцінювання рівня фізичної підготовленості студентів, що 

відбувалось за встановленням мінімального поступу у розвитку фізичних 

якостей. 

Упровадження третьої педагогічної умови формування соціального 

здоров’я  студентів спеціальної медичної групи передбачало залучення 

студентів до процесу самостійної роботи з фізичного виховання, зокрема в 

межах теоретичної підготовки студентів до виконання наступних завдань: 

теоретичні дослідження (стосовно встановлення рівня сформованості 

соціального здоров’я населення);  розробка проектів (в контексті протидії 

соціальним викликам сьогодення, соціальним хворобам сучасності тощо); 
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надання експертизи (індивідуальної або колективної) на оздоровчу систему 

конкретної  особистості (за згоди цієї особистості); експериментування (щодо 

визначення взаємозв’язку між соціальним та соматичним здоров’ям 

особистості); есе (напис творів, що розкривають різні аспекти значущості 

соціального здоров’я для студентів СМГ). В межах позааудиторної 

самостійної роботи  студенти СМГ здійснювали моніторинг власного стану 

сформованості соціального здоров’я шляхом систематичного заповнення 

щоденника соціального здоров’я за такими розділами: особистісна та 

професійна самореалізація; підвищення впевненості у власних силах; 

зниження нервово-психічного напруження; наявність загострень хронічних 

захворювань; розвиток фізичних якостей (наявність мінімального поступу в 

розвитку фізичних якостей); поповнення знань з питань підвищення власного 

рівня соціального здоров’я. 

На етапі підсумкового контролю встановлено помітну позитивну 

динаміку (за всіма критеріями) в експериментальній групі порівняно з 

контрольною щодо рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

СМГ. Кількість студентів СМГ з високим рівнем в експериментальній групі 

збільшилась на 11,5%, в контрольній зафіксовано зменшення їх чисельності 

на 1,2%. Покращення показників щодо середнього рівня сформованості 

соціального здоров’я в студентів СМГ експериментальної групи зафіксовано 

на 15% (з 36,7% на етапі вихідного контролю до 51,7% на етапі підсумкового 

контролю). В контрольній групі позитивні зміни відбулися на рівні + 9,6%               

(з 37,9% до 47,5%). Зниження кількості студентів СМГ в експериментальній 

групі відбулося на 26,5% (з 49% до 22,5%), в контрольній групі на 8,4%               

(з 48,2% до 39,8%).            

Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою 

критерію Пірсона χ2, що дало змогу переконатись у статистично значущих 

результатах експериментально-дослідної роботи та зробити висновок про 

ефективність розроблених педагогічних умов формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 
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ABSTRACT 

Dubovoi O. V. Social health formation for students from a special 

medical group in the process of physical education. The manuscript qualifying 

scientific work.  

A candidate of pedagogical sciences degree dissertation in specialty 

13.00.07 – Theory and Methodology of education. – State institution „Luhansk 

National Taras Shevchenko University”. – Starobilsk, 2019. 

 The urgency of the researching problem conditioned, first of all, to a set of 

contradictions, particularly between a public order for a specialist with a high level 

of social health formation and the preservation of the tendency towards 

deterioration of social health among student youth, the insufficient level of solving 

this problem in pedagogical theory and practice ; the necessity to increase the level 

of social health of students of a special medical group and the lack of specially 

created pedagogical conditions for the formation of social health of these students 

in the process of physical education. 

The research analyzes the state development of the educational problem of the 

social health formation for students from a special medical group in the process of 

physical education. Synthesis of scientific research allows to state that the current 

problem of the social health formation for students from a special medical group in 

physical education remains unexplored both domestic and foreign scientists. 

The analysis of scientific papers and content analysis of the curriculum of 

physical education for higher education in Ukraine III – IV accreditation allows to 

state that its contents first, not fully correlated with the content of the reform of the 

Law of Ukraine „On Education” (2017), and secondly, require improvements in 
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the context of the social health formation for students from a special medical 

group. 

The generalization of scientific developments in terms of the essence and 

content of the concepts of „social health of the individual”, „social health of the 

student”, as well as essentially similar to them definitions: „social maturity”, 

„social activity”, „social stability”allowed to formulate the definition of the 

concept „Social health of student from a special medical group” which we consider 

as a complex integrated personal quality characterized by individual’s desire to 

maximize self-realization in public life, self-confidence, opportunities for 

achieving the result, the presence of stress resistance and responsibility for their 

own health, the ability to counteract the social challenges here and now. 

The diagnostic tools for assessing the level the social health for students from 

a special medical group have been developed, and the relevant criteria are 

described, in particular: motivational (the desire for personal and professional self-

realization, value attitude towards health); cognitive (knowledge of the content and 

structure of social health, knowledge of methods for improving their own social 

health, knowledge of the definition and systematic tracking of their own state of 

social health); procedural (the ability to improve the personal well-being system 

with a focus on improving their own social health; ability to prevent internal and 

interpersonal conflicts; ability to counteract the social challenges of the present); 

personally-volitional (self-confidence, level of nervous-psychic tension). The 

levels of social health formation for students from a special medical group– high, 

medium, and low - are substantially characterized. 

Summarizing of the data obtained during the ascertaining experiment 

according to all the criteria (motivational, cognitive, procedural, and personally-

volitional) made it possible to establish that at the stage of initial control (the 

ascertaining experiment); firstly, there were no significant differences between the 

control and experimental groups. Secondly, a significant part of the students of the 

control group (42,8%) and the experimental group (43,3%) a low level of social 

health formation was fixed. 
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It has been theoretically proved that the process of social health formation for 

students from a special medical group in the process of physical education will 

become effective under the following pedagogical conditions: 

– development and implementation of the content of the theoretical 

component of the elective constituent of the curriculum program, Physical 

Education, aimed at assimilating the theoretical and methodological foundations 

for the formation of social health among students; 

– application of innovative approaches to the organization of a practical 

component of the discipline „Physical education”, aimed at raising the level of 

students psychological stability and self-confidence; 

– increasing students self-study orientation of physical education that 

motivate students to active actions that contribute to improving their own level of 

social health. 

The implementation of the first pedagogical condition for social health 

formation for students from a special medical group within the framework of the 

elective component of the curriculum on physical education was carried out 

through the development and teaching an optional subject „Theoretical and 

Methodical Peculiarities of the social health formation for students from a special 

medical group in the process of physical education”, which content based on three 

information blocks.  

The first information block was provided by the student’s acquaintance with 

the theoretical foundations of the problem of individual's social health, its essence 

and content in relation to the students of the special medical group, the disclosure 

of the place of personal and professional self-realization in the life of each person, 

the possibilities of increasing the level of social health within the limits of physical 

education (in educational and extracurricular activities), the value of individual 

features in the construction of the system of raising social health of SMG students, 

basics of realization of own potential taking into account existing deviations in the 

state of somatic health. At this stage, was used such methods and techniques of 

teaching as „the snowball”, „borrowing position”, work-reflection, discussion.  
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According to the second information block it was envisaged to familiarize 

students with the possibilities of raising the level of social health by means of 

physical education (in educational and extracurricular activities), the peculiarities 

of the method of increasing the social health of SMG students. The following 

topics were also suggested: „The relationship of the individual degree of 

confidence in themselves (self-confidence) and state social health of students of 

special medical group”; „Reducing the nervous and mental stress of SMG students 

as an important factor in improving the physical condition of students and the state 

of social health”; „The value of prejudice an internal and interpersonal conflicts in 

the formation of the individual's social health”. Assimilation of information 

provided (the second stage) contributed the following methods and techniques of 

teaching such as a creative dialogue, „Aquarium”, „Oxford Debate”, 

„Delphi”method, metaphorical game, and method of behavioral modeling. 

The third information block revealed the possibility of the special medical 

group students self-study on physical education in the context of raising the level 

of social health, the monitoring peculiarities of the social health from SMG 

students state, the basis and possibilities of improving the method of increasing the 

social health of students from a special medical group, the basis of own potential 

realization in achieving the result on the personal and professional levels (taking 

into account existing deviations in the state of somatic health). In accordance with 

the specifics of the proposed topic at this stage, the following forms, methods and 

techniques of teaching were used: lecture-research, method of drawing up and 

exchanging tasks, analysis of a particular situation, „Think, Listen, Offer”, 

„Brainstorming”. 

The implementation of the second pedagogical condition for the social health  

formation of students from a special medical group was envisaged by the applying 

of innovative approaches to the organization of the practical component of physical 

education, in particular order to reduce students nervous and mental stress, and 

increase the level of students self-confidence in and their own capabilities. In order 

to reduce the nervous-psychic tension, the practical part of the physical education 
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was developed and implemented a practical technique that consisted of three 

phases and included a set of exercises from autogenously training, fitness exercises 

and fitness yoga, exercises aimed at relaxing muscles. Increasing SMG students 

self-confidence and their own capabilities (in the process of practical part of 

physical education) occurred, firstly, by emphasizing the teacher's attention to 

improving the technical skills of students from certain sports, and secondly, 

through overcoming obstacles by students, which do not require maximum or sub-

maximal loads, occur at a slow pace, meanwhile, imply equilibrium exercises on a 

narrow surface, allowing to observe changes in the qualitative and quantitative 

context, and thirdly, by observing the student according to  their own dynamics (at 

least minimal) progress in the development of physical qualities. An important 

place in the above context was devoted to changing the approaches of assessing the 

level of student’s physical fitness, which took place by establishing the minimum 

progress in the development of physical qualities. 

The introduction of the third pedagogical condition for the social health 

formation for the students from the special medical group involved involving the 

students in the process of independent work on physical education, in particular 

within the theoretical training of students for the following tasks: theoretical 

research (in relation to establishing the level of formation of social health of the 

population); development of projects (in the context of counteracting social 

challenges of the present, social diseases of the present, etc.); expert examination 

(individual or collective) on the health system of a specific person (with the 

consent of this person); experimentation (regarding the definition of the 

relationship between social and physical health of the individual); essay 

(inscription of works revealing various aspects of the significance of social health 

for SMG students). Within the framework of self-study, SMG students monitored 

their own state of social health by systematically filling out a diary of social health 

in the following sections: personal and professional self-realization; increasing 

self-confidence; reductioning of nervous-psychic stress; presence of exacerbations 

of chronic diseases; development of physical qualities (the presence of minimal 
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progress in the development of physical qualities); replenishment of knowledge on 

raising up own level of social health. 

At the stage of final control, there was a marked positive dynamics (according 

to all criteria) in the experimental group compared with the control regarding the 

level of SMG student’s social health.The number of SMG students with a high 

level in the experimental group increased by 11,5%, in the control it was recorded 

a decrease in their number by 1,2%. Improvement of the indicators on the average 

level of social health in SMG experimental group was fixed by 15% (from 36,7% 

at the stage of initial control to 51,7% at the final control stage). In the control 

group, positive changes was occurred at +9,6% (from 37,9% to 47,5%). The 

decrease in the number of SMG students in the experimental group was 26,5% 

(from 49% to 22,5%), in the control group by 8,4% (from 48,2% to 39,8%). 

The reliability of the results was confirmed by Pearson's χ2 criterion, which 

helped to ensure statistically significant results of experimental research and to 

conclude on the effectiveness of the developed pedagogical conditions of social 

health formation for students from a special medical group. 

Key words: social health, students, special medical group, physical education, 

higher educational establishments. 
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Актуальність дослідження. Прагнення України стати частиною 

Європейського простору спонукає до перегляду функціонування багатьох 

інституцій країни, у тому числі сфери освіти, фізичного виховання і спорту. 

Наявність реальних реформ системи освіти, а також системи охорони 

здоров’я, переконливо свідчать про прагнення України стати європейською 

державою з превалюванням у її громадян відповідних цінностей, серед яких 

провідне місце посідають цінності здоров’я, свободи, справедливості, 

толерантності, прагнення до самореалізації тощо. 

На жаль і до нині в нашій країні зберігається тенденція погіршення 

рівня здоров’я серед молоді. Однією з головних причин такого становища є 

недостатня мотивація останніх до зміцнення різних аспектів власного 

здоров’я, зокрема засобами фізичного виховання. Відверта ,,муштраˮ на 

заняттях з фізичного виховання за традиціями радянських часів, формалізація 

навчального процесу, небажання викладачів застосовувати інноваційні 

технології тощо відвертає від відвідування занять не тільки студентів, які 

мають відхилення в стані здоров’я, але й відносно здорових майбутніх 

фахівців. Між тим, саме студенти спеціальної медичної групи потребують 

особливої уваги, оскільки саме у таких студентів досить часто 

спостерігається низький рівень сформованості соціального здоров’я, що 

характеризується наявністю зневіри у власних можливостях, відчуттям 

неповноцінності, недостатньою націленістю на максимальну самореалізацію 

в особистісному та професійному контексті тощо. 

Зазначене вище свідчить про потребу в удосконаленні теоретичної, 

методичної та практичної складових фізичного виховання в контексті 

підвищення рівня сформованості соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи (СМГ).  

У межах теми дослідження особливої значущості набувають наукові 

напрацювання щодо: 

− концептуальних засад формування здоров’я учнівської молоді в 

різних його аспектах (Г. Апанасенко, М. Амосов, Т. Бойченко, Ю. Бойчук, 
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І. Брехман, М. Гончаренко, М. Гриньова, О. Дубогай, В. Казначеєв, 

С. Кириленко, В. Оржеховська, С. Омельченко, В. Тимошенко, А. Царенко та 

ін.); 

− різних аспектів удосконалення процесу фізичного виховання 

студентської молоді (Н.  Бурень,  Є. Котов, Ю. Мічуда,Т. Круцевич, 

І. Смолякова,В. Пристинський, С. Савчук, В. Семянікова, 

Л. Сущенко,О. Шинкаренко, А. Боумасьед (А. Boumasjed), Л. Дудорова (L. 

Dudorova), А. Колумбет (A. Kolumbet), І. Краміда (I. Kramida), М. Кениоуа 

(М. Kenioua), А. Радзімінська (А. Radzimińska), Е. Лулінська-Куклік 

(E. Lulińska-Kuklik), М. Вебер-Ражек (M. Weber-Rajek) та ін.); 

− фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи 

(Н. Базилевич, Е. Булич, С. Волкова, С. Єрмаков, М. Горбенко,І. Грибовська, 

О. Дубогай, В. Дубровський, М. Євтушок, І. Жарова, В. Іваночко, І. Карпюк, 

Т. Круцевич, М. Кудрявцев, М. Кузьмін, Н. Шкуркіна, Л. Шуба, Т. Яворський, 

В. Язловецький та ін.);  

− сфери формування соціального здоров’я особистості взагалі 

(Ю. Бойчук, Т. Большова, Л. Булігіна, І. Васильєва,Л. Горяна, О. Кратка, 

О. Курашкіна, В. М’яких, Е. Піднебесна, О. Приступа, О. Сивіцька, 

В. Шкуркіна та ін.) та студентської молоді зокрема (О. Анісімова, В. Бабич, 

З. Бондаренко, Н. Гжемська, М. Євтух, Р. Карпюк, Л. Колпіна, 

Ю. Полулященко, О. Рагімова, Т. Соколова, І. Цвєткова та ін.).  

У дисертаційних дослідженнях останніх років науковці розкривають 

питання: формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

(Н. Грибок); індивідуалізації фізичного виховання студентів з різним рівнем 

здоров’я (І. Салук); удосконалення культури зміцнення здоров’я студентів у 

системі фізичного виховання (О. Гладощук); формування здорового способу 

життя студентів у системі фізичного виховання вищого технічного 

навчального закладу (І. Смолякова); організації самостійної роботи з 

формування культури здоров’я студентів вищих педагогічних навчальних 

закладів (Л. Безугла); валеологічного саморозвитку студента в процесі 
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фізичного виховання (Т. Антонова); формування культури здоров’я студентів 

засобами фітнесу в позааудиторній роботі вищого навчального закладу 

(С. Іванчикова); формування здорового способу життя старшокласників і 

студентів у системі середньої та вищої освіти (А. Приймак); визначення рівня 

соціального здоров’я вчителів (О. Анісімова); професійної підготовки 

майбутніх учителів до формування соціального здоров’я учнів основної 

школи (В. Бабич); формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового 

віку в загальноосвітніх школах-інтернатах (В. Шкуркіна). 

Аналіз теорії й практики з досліджуваної проблеми дозволив виявити 

суперечності між:  

− суспільним замовленням на фахівця з високим рівнем 

сформованості соціального здоров’я та збереженням тенденції до погіршення 

соціального здоров’я серед студентської молоді, недостатнім рівнем 

розв’язання цієї проблеми в педагогічній теорії й практиці; 

− необхідністю підвищення рівня сформованості соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи та відсутністю конкретно 

створених педагогічних умов формування соціального здоров’я цих студентів 

у процесі фізичного виховання. 

Суспільна значущість та актуальність проблеми формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи, виявлені суперечності, а також 

відсутність у вітчизняній педагогічній науці цілісного дослідження, яке б 

розв’язувало ці суперечності на теоретичному, методичному і практичному 

рівнях, і зумовили вибір теми дисертаційної роботи: ,,Формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання”. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертацію виконано в межах науково-дослідних тем, які розробляються в 

ДЗ „Луганський національний університет імені Тараса Шевченка”, як 

складова частина комплексної наукової теми „Модернізація діяльності 
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вищого закладу освіти в контексті європейської інтеграції” (державний 

реєстраційний номер 0103U004993). Тeму зaтвepджeно Вчeнoю paдою 

Лугaнcькoгo нaцioнaльнoгo унiвepcитeту iмeнi Тapaca Шeвчeнкa (пpoтoкoл 

№ 5 вiд 24.11.2017 р.) й узгоджено рішенням Міжвідомчої рaди з кoopдинaцiї 

нaукoвиx дocлiджeнь у гaлузi пeдaгoгiки тa пcиxoлoгiї в Укpaїнi (пpoтoкoл 

№ 1 вiд 30.01.2018 p.). 

Об’єкт дослідження – процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання. 

Предмет дослідження – педагогічні умови формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання. 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання. 

Гіпотеза дослідження. Процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання набуде 

ефективності за таких педагогічних умов:  

а) розробка і реалізація змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; 

б) застосування інноваційних підходів до організації практичного 

складника навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на 

підвищення у студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та 

власних можливостях; 

в) орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення 

мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного 

рівня соціального здоров’я. 

Відповідно до об’єкта, предмета, мети й гіпотези визначено такі завдання 

дослідження: 
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1. На основі аналізу наукової та навчально-методичної літератури виявити 

ступінь розробленості проблеми формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання. 

2. Розкрити сутність та зміст соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи. 

3. Діагностувати стан сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи на основі розроблених критеріїв та показників. 

4. Визначити й обґрунтувати педагогічні умови формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання. 

5. Експериментально перевірити ефективність розроблених педагогічних 

умов формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

у процесі фізичного виховання. 

Теоретико-методологічні засадидослідження становлять: ідеї 

філософії освіти (В. Андрющенко, Б. Гершунський, І. Зязюн, В. Кремень, 

Б. Коротяєв, В. Курило); наукові положення системного (Ю. Бабанський, 

І. Блауберг, В. Беспалько, В. Загвязинський, Т. Ільїна, В. Краєвський, 

Н. Кузьміна, О. Пометун, С. Харченко, Е. Юдін), особистісно зорієнтованого 

(Г. Балл, І. Бех, О. Кучерявий, С. Подмазін, О. Пєхота, М. Чобітько), 

компетентнісного (Е. Зеєр, І. Зимня, О. Локшина, А. Маркова, О. Пометун) 

підходів; теоретичні здобутки з формування та зміцнення різних аспектів 

здоров’я особистості (Г. Апанасенко, М. Амосов, Т. Бойченко, Е. Булич, 

І. Брехман, М. Гончаренко, О. Дубогай, В. Казначеєв, С. Кириленко, 

В. Оржеховська, В. Тимошенко, А. Царенко); положення теорії й методики 

фізичного виховання (Б. Ашмарін, В. Бальсевич, Л. Волков, Т. Круцевич, 

В. Платонов, Л. Сущенко, Ю. Шкребтій, Б. Шиян); наукові напрацювання в 

контексті організації фізичного виховання студентів спеціальної медичної 

групи (Е. Булич, О. Дубогай, М. Євтушок, С. Єрмаков, В. Дубровський, 

І. Карпюк, Т. Круцевич, В. Язловецький та ін.); наукові ідеї щодо формування 

валеологічної культури та культури здоров’я (М. Амосов, Г. Апанасенко, 
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Ю. Бойчук, М. Гриньова, М. Гончаренко, В. Пристинський, А. Радченко, 

С. Страшко); підходи щодо формування соціального здоров’я особистості 

взагалі (В. Бабінцев, Л. Байкова, Т. Большова, Л. Булігіна, 

І. Васильєва,Л. Горяна, Л. Колпіна, О. Кратка, О. Курашкіна, В. М’яких, Е. 

Піднебесна, О. Приступа, Т. Соколова, О. Сивіцька, В. Шкуркіна, В. 

Язловецький та ін.) та студентської молоді зокрема (О. Анісімова, В. Бабич, 

З. Бондаренко, Н. Гжемська, М. Євтух, Р. Карпюк, Л. Колпина, 

Ю. Полулященко, О. Рагімова, Т. Соколова, І. Цвєткова та ін.). Основні 

положення в контексті формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи відображено в ряді нормативних документів, 

зокрема: Законах України „Про освіту” (2017), „Про вищу освіту”, „Про 

фізичну культуру і спорт”; Концепції національно-патріотичного виховання 

дітей і молоді (2015); Національній доктрині розвитку фізичної культури і 

спорту (2004); Цільовій комплексній програмі „Фізичне виховання –здоров'я 

націїˮ; Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку 

фізичної культури і спорту на 2012 – 2016 роки. 

Для розв’язання поставлених завдань, досягнення мети й перевірки 

гіпотези використано методи дослідження: теоретичні – аналіз та 

систематизація наукової літератури для з’ясування ступеня розробленості 

проблеми дослідження, розкриття її теоретичних засад та понятійно-

категоріального апарату; визначення особливостей і потенціалу навчальної 

дисципліни „Фізичне вихованняˮ у ВНЗ щодо формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи; узагальнення 

концептуальних положень для обґрунтування педагогічних умов формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання; емпіричні: педагогічне спостереження, анкетування, 

тестування, метод експертної оцінки для визначення рівня сформованості 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання; педагогічний експеримент для перевірки гіпотези 
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дослідження; методи математичної статистики для встановлення 

статистичної значущості отриманих у ході експерименту результатів. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу проведено на базі Інституту хімічних технологій СНУ імені В. Даля 

(м. Рубіжне), Чернігівського національного технологічного університету, 

Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса 

Шевченка” (м. Старобільськ), Харківського національного педагогічного 

університету імені Г. С. Сковороди, Державного вищого навчального закладу 

„Донбаський державний педагогічний університетˮ (м. Слов’янськ). У 

дослідно-експериментальній роботі взяли участь 634 студенти, 76 викладачів 

фізичного виховання. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що впершет еоретично 

обґрунтовано педагогічні умови формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання, що передбачають 

розробку і реалізацію змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; застосування інноваційних підходів до 

організації практичного складника навчальної дисципліни ,,Фізичне 

вихованняˮ, спрямованих на підвищення у студентів рівня психологічної 

стійкості й упевненості в собі та власних можливостях; орієнтацію 

самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення мотивації студентів 

до активних дій, що сприяють покращенню власного рівня соціального 

здоров’я; удосконалено форми, методи та технології формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання; подальшого розвитку набулинаукові уявлення про наявний 

потенціал навчальної програми з фізичного виховання, її теоретичної, 

методичної та практичної складових в контексті формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи; шляхи використання 

інноваційних підходів щодо організації практичної частини фізичного виховання 
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з метою підвищення рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи; сутність та зміст соціального здоров’я студентів 

СМГ; критерії, показники та рівні сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи. 

Практичне значення дослідження полягає у розробленні: комплексу 

навчально-методичних та інформаційно-розвивальних матеріалів, спрямованих 

на оновлення навчальної програми з фізичного виховання для закладів вищої 

освіти (розробці факультативу ,,Теоретичні та методичні особливості 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в 

процесі фізичного виховання”задля збагачення змісту теоретичної складової з 

фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи; методики зниження 

нервово-психічного напруження, а також шляхів підвищення в студентів 

спеціальної медичної групи рівня впевненості в собі та власних можливостях в 

межах практичної складової фізичного виховання; творчих завдань для 

самостійної роботи студентів; щоденнику соціального здоров’я студента СМГ; 

дидактичних матеріалів щодо застосування інтерактивних форм і методів 

навчання у процесі викладання теоретичного матеріалу з фізичного виховання; 

адаптації методики діагностики стану сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи). 

Результати дисертації можуть бути використані при організації 

навчального та позанавчального процесу з фізичного виховання студентів 

спеціальної медичної групи в університетах та інститутах, а також при 

вдосконаленні навчальної програми з фізичного виховання в коледжах та 

професійних ліцеях.  

Результати дисертаційного дослідження впроваджено в освітній процес 

Інституту хімічних технологій СНУ імені В. Даля (м. Рубіжне), (довідка № 

153-07/01 від 24.05.2018 р.), Чернігівського національного технологічного 

університету (довідка № 202/08-965 від 20.06.2018 р.), ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ) (довідка 

№ 1/690 від 11.06.2018р.),Харківського національного педагогічного 
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університету імені Г. С. Сковороди (довідка №01/10-410 від 27.06.2018р.), 

Державного вищого навчального закладу „Донбаський державний 

педагогічний університетˮ (довідка № 68-18-476 від 27.06.2018р.).  

Особистий внесок здобувача в роботах, опублікованих у 

співавторстві з: В. Бабичем, Ю. Полулященком, О. Павлюк полягає у 

розкритті змісту поняття „соціальне здоров’я студентів спеціальної медичної 

групиˮ; В. Бабичем, В. Дубовим, О. Павлюк полягає у визначенні потенціалу 

самостійної роботи з фізичного виховання в контексті формування 

соціального здоров’я студентів СМГ, а також особливостей планування та 

організації самостійної роботи з фізичного виховання щодо формування 

соціального здоров’я студентів СМГ; В. Бабичем, В. Зайцевим полягає у 

характеристиці методики зниження нервово-психічного напруження та його 

впливу на підвищення рівня соціального здоров’я студентів СМГ; 

В. Бабичем полягає у розкритті можливостей навчального предмета „Фізична 

культураˮ щодо формування соціального здоров’я учнів підліткового віку в 

межах оновленої навчальної програми з фізичної культури для учнів 

основної школи; В. Бабичем полягає у визначенні критеріїв, показників та 

рівнів соціального здоров’я студентів СМГ; В. Саєнко полягає у 

характеристиці фізичного стану студентів ВНЗ; В. Саєнко, О. Павлюк 

полягає у розкритті особливостей покращення психічних властивостей 

студентів, які обрали університетський курс занять зі східних єдиноборств.  

Апробація результатів дослідження. Основні результати дисертації 

було обговорено на засіданнях кафедри фізичного виховання Інституту 

хімічних технологій СНУ імені В. Даля (м. Рубіжне), кафедри олімпійського 

та професійного спорту, кафедри соціальної педагогіки ДЗ „Луганський 

національний університет імені Тараса Шевченка” (м. Старобільськ), 

науково-практичних конференціях різного рівня: міжнародних – „Найновите 

научни постижения” (София, 2013), „Dny vedy”(Praha, 2013), „Aktualne 

problemy nowoczes” nychnauk (Przemysl, 2013), „Дослідження різних 

напрямків розвитку психології та педагогіки” (Одеса, 2018), „Адаптивні 

http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91
http://dspace.luguniv.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/937/1/Vestnik%202016_%C2%A64(301).pdf#page=91
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можливості дітей та молоді” (Одеса, 2018); всеукраїнських – „Культура 

здоров’я, фізичне виховання, реабілітація в сучасних умовах” (Луганськ, 

2011), „Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного 

знання у сучасному інформаційному просторі: національний та 

інтернаціональний аспекти” (Рубіжне, 2011), „Актуальні питання, проблеми 

та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному 

просторі: національний та інтернаціональний аспекти” (Рубіжне, 2012), 

„Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному 

інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти” 

(Рубіжне, 2013). 

Публікації. Основні результати дисертаційної роботи викладено в 17 

публікаціях, з них 5 – одноосібних; 7 статей у наукових фахових виданнях 

України, 1 – у зарубіжному періодичному виданні та 9 у періодичних 

виданняхапробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, двох розділів, висновків до них, загальних висновків, списку 

використаних джерел (285 найменування, з них 29 – іноземною мовою),5 

додатків на 15 сторінках, 20 таблиць, 10 рисунків. Загальний обсяг 

дисертації – 246 сторінок, із них основного тексту – 176 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1.  

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ 

ГРУПИ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 

1.1. Формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання як психолого-педагогічна 

проблема 

 

Здоров’я та якість життя окремих людей і популяції у цілому 

визначається складним набором взаємопов’язаних факторів, тому питання 

щодо зміцнення здоров’я і благополуччя населення не можуть обмежуватися 

тільки сектором охорони здоров’я і вимагає мультисекторального підходу, а 

саме активної участі і залучення інших секторів суспільства на всіх етапах 

процесу, спрямованого на підвищення якості життя та зміцнення здоров’я                

[248, с. 36]. Й з цим важко не погодитись. Надзвичайно важливу роль в 

зазначеному аспекті (в контексті дорослого населення) має відігравати 

фізичне виховання, особливо в закладах вищої освіти. Надзвичайний 

потенціал цього предмету дозволяє не лише позитивно впливати на стан 

фізичного (соматичного) здоров’я, але й психічного та соціального. Нажаль,  

за останні роки кількість студентів, яких за станом здоров’я віднесено до 

спеціальної медичної групи, не стало менше. Так, у щорічній доповіді про 

стан здоров’я населення, санітарно-епідемічну ситуацію та результати 

діяльності системи охорони здоров’я України (2017 року) зазначається: „в 

2015–2016 рр. спостерігається тенденція до зростання показників 

поширеності хвороб серед населення країни та захворюваності населення 

України  відносно 2014 р., а саме поширеність хвороб серед всього населення 
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країни в 2016 р. зросла відносно 2014 р. на 1,5%, захворюваність – на 2,5%” 

[248, с. 36]. На збереженні тенденцій збільшення кількості студентів ВНЗ, 

віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи, наголошують 

В. Іваночко, І. Грибовська, Т. Яворський. Вчені також зауважують на 

недостатній кількості науково обґрунтованих рекомендацій з фізичного 

виховання для студентів, які мають різні захворювання щодо особливостей 

рухового режиму та розвитку фізичних якостей [121]. Між тим, не меншої, а 

то і більшої, актуальності останнім часом набуває проблема формування 

соціального здоров’я студентів, які за станом соматичного здоров’я віднесені 

до спеціальної медичної групи. Погіршується ситуація ще тим, що з часів 

радянського союзу навчальний предмет “фізичне вихованняˮ, а саме його 

методична та організаційна складові, залишилось майже не змінним. У 

зв’язку з цим, сучасні студенти під будь яким приводом намагаються уникати 

відвідування вищезазначеного предмету взагалі. Часта формалізація 

навчального процесу, іноді навіть “муштраˮ на заняттях з фізичного 

виховання, не бажання викладачів застосовувати інноваційні технології тощо 

відвертає від відвідування занять не тільки студентів, які мають відхилення в 

стані здоров’я, але й відносно здорових майбутніх фахівців. Вищезазначені 

обставини призвели до того, що більшість сучасних студентів спеціальної 

медичної групи не усвідомлюють значущість фізичного виховання в 

контексті збереження, зміцнення та відновлення власного фізичного 

здоров’я, формування та систематичного підвищення соціального здоров’я 

тощо [23]. 

В нещодавно проголосованому у Верховній Раді України історичному і 

вкрай потрібному на сучасному етапі розвитку країни Законі України Про 

освіту зазначається „Освіта є основою інтелектуального, духовного, 

фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 

економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного 

спільними цінностями і культурою, та держави” [115].В самому змісті 

визначення освіти, на наш погляд, досить чітко прослідковується 
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спрямованість реформаторського закону на формування соціально здорової 

особистості учня, майбутнього фахівця, громадянина нашої країни. 

Розглядаючи освіту, як основу інтелектуального, духовного, фізичного і 

культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації не можна не 

помітити прямий взаємозв’язок вищезазначених компонентів зі змістом 

зазначеного вище поняття соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи. Між тим, більш конкретно такий взаємозв’язок можемо 

бачити у формулюванні (в тому ж нормативно-правовому документі) мети 

освіти. Так, в Законі України Про освіту зазначається „метою освіти є 

всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, 

її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, 

виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного 

вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і 

суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, 

творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення 

освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її 

європейського вибору” [115].В даному аспекті особливу увагу хотіли б 

звернути на таку важливу складову результативності освіти (про яку 

зазначається у визначені її мети), як “компетентностіˮ, які є вкрай необхідні 

для успішної самореалізації особистості учня, майбутнього фахівця. В цьому 

ж документі (а саме у статті 17. “Вища освітаˮ) зазначається, що метою 

вищої освіти є здобуття особою високого рівня наукових та/або творчих 

мистецьких, професійних і загальних компетентностей, необхідних для 

діяльності за певною спеціальністю чи в певній галузі знаньˮ [115]. Отже,і в 

першому і другому формулюваннях мети освіти (загальної та вищої 

відповідно) наголошується на формуванні певних компетентностей 

особистості (учня, студента).  

На думку провідних вчених з питань фізичного виховання студентів 

спеціальної медичної групи О . Дубогай, М. Євтушок, склад ключових 
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компетенцій студентів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної 

медичної групи, повинен включати загальні: універсальні знання щодо 

підтримки, збереження та своєчасної корекції рівня здоров’я організму при 

наявності хронічних захворювань засобами фізичної культури і спорту. При 

цьому, як справедливо зазначають науковці, найважливішим фактором 

адаптації до осмислених фізкультурно-оздоровчих занять фізичними 

вправами, становлення особистості майбутнього професіонала на фоні 

оптимального поєднання в ньому соціального та біологічного [97].  

Для вирішення першого завдання дослідження нами визначено два 

напрями наукового пошуку. Перший напрям передбачав аналіз літературних 

джерел з питань удосконалення різних аспектів фізичного виховання 

студентів основної  (без суттєвих відхилень у стані соматичного здоров’я) та 

спеціальної  медичної групи (студенти, у яких виявлено захворювання), а 

також дисертаційні дослідження з формування у студентів: культури 

здоров’я; здорового способу життя, різних аспектів здоров’я тощо. 

Відповідно другого напрямку аналізу наукової літератури передбачалось 

дослідження публікацій та дисертаційних робіт в контексті питань 

формування соціального здоров’я студентів. 

Здійснюючи аналіз літературних джерел за першим напрямком, перш за 

все, звернемось до наукових робіт (переважно дисертаційних досліджень) в 

зазначеному аспекті, вітчизняних вчених. Між тим, в ракурсі нашого 

дослідження важливо проаналізувати й роботи зарубіжних вчених. Оскільки 

проблема удосконалення процесу фізичного виховання у студентів є 

актуальною в різних країнах світу, особливу увагу приділимо аналізу 

наукових статей, які внесено до наукометричної бази Web of Science.   

Зазначимо також, що при аналізі відповідної літератури ми не прагнули 

дотримуватись хронології в контексті року захисту аналізуємих дисертацій.       

В даному випадку ми дотримувались іншої логіки, а саме напрямків 

удосконалення фізичного виховання. Оскільки предметом нашого 

дослідження є педагогічні умови формування соціального здоров’я студентів 
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спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання, а робіт, 

присвячених саме цій тематиці, нами не виявлено звернемось спочатку до 

робіт, які, з нашої точки зору, є найбільш близькі до проблеми формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. Мова йде про 

пошуки шляхів формування здоров’я (різних його аспектів) в процесі 

фізичного виховання. Між тим, обмеженість дисертаційних досліджень  

навіть в заявленому вище контексті спонукає нас до аналізу відповідних 

робіт по відношенню до студентів основної медичної групи (без суттєвих 

відхилень у стані соматичного здоров’я).  

Наприклад, О. Гладощук, досліджуючи проблему вдосконалення 

культури зміцнення здоров’я студентів в системі фізичного виховання у 

вищому навчальному закладі, виявив зневажливе ставлення більшості 

студентів до основних норм здорового способу життя. На думку автора,  

причиною останнього є загальна невизначеність і недостатня авторитетність 

культури здорового способу життя, а також відсутність у студентському 

середовищі масової установки й мотивації на здоров’я як суспільну та 

індивідуальну цінність. Натомість формування й впровадження культури 

здорового способу життя студентів, на думку О. Гладощук вимагає 

підвищення рівня знань останніх щодо особливостей формування, 

збереження і зміцнення здоров’я та здорового способу життя засобами 

фізичного виховання. Відзначимо, що ефективне виховання здорового 

способу життя студентської молоді, як показало дослідження автора, суттєво 

залежить від психічного здоров’я студентів [65]. З останнім висновком ми 

погоджуємось частково, оскільки хоча психічне здоров’я певним чином і 

обумовлює усвідомленість студентом потреби у здоровому способі життя, 

само по собі психічне здоров’я також потребує збереження і зміцнення, що 

знов таки має відбуватись за допомогою відповідних заходів, які є 

складовими компонентами здорового способу життя. Відповідно психічне 

здоров’я, на нашу думку, не може бути виокремлено як окремий чинник, від 

якого повною мірою залежить здоровий спосіб життя студентів.  
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Близьким до попередньої роботи є дослідження І. Смолякової, яке 

присвячене формування здорового способу життя студентів у системі 

фізичного виховання вищого технічного навчального закладу. В даному 

випадку авторка дисертації розкрила роль занять фізичною культурою і 

спортом у залученні студентів до здорового способу життя, 

схарактеризованопринципи та методику формування мотивації, знань, 

навичок, вмінь залучення студентів технічних ВНЗ до здорового способу 

життя у межах базового курсу фізичного виховання й створення умов, що 

сприяють цьому процесові. Відмічаємо також, що І. Смолякова розробила 

методику використання комп’ютерних засобів з метою формування здорового 

способу життя студентів в умовах технічного ВНЗ [206].  

У дисертаційному дослідженні Л. Дудорової розкриваються різні засоби, 

форми і методи навчання і виховання щодо підвищення активності студентів в 

контексті формування потреби у здоровому способі життя. Важливе місце 

авторка відводить: питанням використання ігрового, кругового, змагального 

методів;  створення проблемних ситуацій і вирішення поточних педагогічних 

завдань; використання індивідуально-диференційованого та комплексного 

підходів до навчання і виховання студентів; створення доброзичливої 

атмосфери;  позитивного психологічного клімату в навчальних групах у процесі 

занять [98].  

В свою чергу В. Базильчук зазначає, що покращення стану здоров’я та 

рівня фізичної підготовленості студентів вбачала за  рахунок розробки 

організаційної моделі спортивно-оздоровчої діяльності, яка дозволяє в 

умовах навчального закладу підвищити обсяги рухової активності. Авторкою 

впроваджено атлетичну гімнастику та аеробіку в обов’язкові заняття з 

фізичного виховання, що сприяло покращенню фізичної підготовленості та 

фізичного здоров’я студентів шляхом оптимізації рухової активності 

студентів зі внесенням відповідних змін в організацію навчальних і 

позанавчальних занять [28].  
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С. Скляров, натомість, удосконалення фізкультурної освіти студентів 

вбачає через розширення теоретичного і контрольного розділів програми з 

теми „Основи здорового способу життя студентів”. Автор при цьому 

наголошує на потребі використання засобів фізичної культури з метою 

профілактики саморуйнуючої поведінки, а саме наркоманії, алкоголізму, 

паління і т.д. Відзначимо також, що вчений наполягає на значущості 

правильної  організації елективного компоненту загальної фізичної освіти 

[203]. В даному випадку ми розділяємо думку науковця, оскільки елективний 

компонент програми з фізичного виховання має надзвичайно потужний 

потенціал як в контексті формування культури здоров’я студентів так і 

стосовно формування соціального здоров’я останніх.    

Не можемо обійти увагою дисертаційне дослідження С. Путрова, 

оскільки воно присвячене  формування позитивного ставлення студентів до 

фізичного виховання. В межах дослідження автор не лише розробив 

відповідні педагогічні умови, але й  педагогічну технологію формування 

позитивного ставлення до фізичного виховання студентів технічного 

університету, що передбачало визначення відповідного змісту, формі і 

методів формування позитивного ставлення студентів до фізичного 

виховання [180].   

Серед зарубіжних досліджень відзначимо роботу В. Семянникової, 

оскільки вона спрямовувалась на пошук нових фізкультурно-спортивних 

видів фізичного виховання студентів. На думку авторки побудова процесу 

фізичного виховання студенів має здійснюватись з використанням елементів 

аеробіки, шейпінгу, східних єдиноборств тощо. Важливого значення, як 

зазначає В. Семянникова, набуває розроблення студентом сумісно з 

викладачем самостійних конспектів занять, консультацій з питань організації 

навчання і т.д. [193].   

Є. Котов у своєму дисертаційному дослідженні приділив увагу ще одній 

важливій проблемі удосконалення фізичного виховання студентів у ВНЗ за 

рахунок розроблення технології підготовки студентів до самостійних занять 
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фізичними вправами, що включає систему принципів, етапів, педагогічних 

умов, засобів та методів навчання. Крім того автором обґрунтовано  

співвідношення засобів фізичного виховання відповідно до рівня фізичного 

стану студентів для самостійних занять фізичними вправами [136].    

Розробці педагогічних умов удосконалення процесу організації 

самостійної роботи з фізичного виховання, але вже в контексті  формування 

культури здоров’я майбутніх учителів присвятила своє дослідження                          

Л. Безугла.  В межах дослідження авторкою було запропоновано структуру 

організації самостійної роботи з формування культури здоров’я студентів, 

розроблено та впроваджено в навчально-виховний процес з фізичного 

виховання у вищих педагогічних навчальних закладах традиційних та 

нетрадиційних оздоровчих технологій, які мають рекреаційну, реабілітаційну 

та профілактичну спрямованість[31].    

Враховуючи специфіку проблеми формування соціального здоров’я, а 

також важливість його формування у студентів в процесі фізичного 

виховання звертаємо увагу на ще одне зарубіжне дослідження (В. Вучєвої), 

присвячене розробці науково-методичних основ формування гуманістично 

орієнтованої фізичної культури студенток. В цьому контексті автором 

розроблена педагогічна технологія, яка передбачає формування мотиваційно-

ціннісного відношення до фізкультурно-спортивної діяльності; адекватної 

самооцінки власного фізичного стану; системи знань, умінь та навичок, що 

забезпечують рішення відповідних завдань [57]. Не можемо не звернути 

увагу на ще один важливий підхід, запропонований дослідницею (оскільки 

він може бути корисний в контексті нашого дослідження), а саме 

застосування переважно ігрового методу, за допомогою якого, як зазначає                 

В. Вучєва, сприяє ефективному формуванню у студенток системи життєво 

необхідних та професійно значущих знань, умінь та навичок в галузі фізичної 

культури і спорту, формуванню навичок педагогічної рефлексії, адекватної 

самооцінки свого фізичного розвитку [57].   
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Не менш важливого значення набуває в контексті нашого дослідження 

дисертація К. Акулової, в якій авторка розглядає можливості формування у 

студентів готовності до самопізнання у процесі фізичного виховання [8].  

Одразу відзначимо складність і в той же час значущість цього дослідження 

для студентів, оскільки ще за радянських часів склалася стійка тенденція 

пошуку шляхів удосконалення фізичного виховання виключно (або 

переважно) в контексті підвищення рівня фізичної підготовленості студентів 

та їх функціонального стану.  Натомість, К. Акулова серед основних 

протиріч щодо  формування в студентів готовності до самопізнання вбачає 

між широкими можливостями процесу фізичного виховання для всебічного 

самопізнання особистості та обмеженим його використанням у практичної 

діяльності при засвоєння програми з фізичного виховання у ВНЗ [8].   

Певну цікавість викликає також робота Т. Антонової, оскільки вона 

присвячена проблемі формування культури здоров’я та валеологічного 

саморозвитку студентів в процесі фізичного виховання. Цілком 

погоджуємось з думкою авторки, що існуюча нині система фізичного 

виховання студентів не відповідає вимогам часу. З цією метою, вченою 

розроблено модель валеологічного саморозвитку студента у процесі 

фізичного виховання [15].    

Різні аспекти застосування нетрадиційних засобів фізичного виховання 

розкриваються в дисертації О.О. Руденко. До таких засобів вчена відносить 

елементи гуманістичного виховання, шейпінг, фітбол-гінастику, роликовий 

спорт, бадмінтон, стретчинг тощо. Дослідження показало, що вищезазначені 

нетрадиційні засоби фізичного виховання позитивно впливають на  зниження 

тривожності та депресії студентів, сприяють підвищенню комунікабельності, 

рівня самооцінки та самоконтролю, а також інтелектуальних здібностей 

останніх [186].     

Також досить значущою в межах нашого дослідження вбачаємо 

дисертацію В. Стручкова, присвячену проблемі формування психофізичного 

потенціалу студенток в процесі навчального курсу „Фізична культура”. Така 
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значущість обумовлена, перш за все, тим, що вирішення зазначеної проблеми 

відбувалось за рахунок озброєння студенток знаннями, як-от: знання про 

сексуальну поведінку, рижим праці та відпочинку, знання про особливості 

формування психофізичного здоров’я тощо. При цьому зауважимо, що 

вирішення поставлених завдань автор прагнув здійснювати саме за рахунок 

розробки змісту та структури варіативної частини програми навчального 

курсу „Фізична культура” [218]. На наш погляд, підхід є цілком 

виправданим, оскільки  саме за рахунок варіативної частини програми 

видається можливим розкрити необхідний об’єм інформації, якої не 

передбачає інваріативна частина програми, в нашому випадку це інформація 

з питань підвищення власного рівня соціального здоров’я.  

Зауважимо також на значущості в межах нашого дослідження інших  

дисертаційних досліджень за першим напрямом  наукового пошуку, 

серед яких роботи: Л. Аверіної [1] (дисертація присвячена проблемі 

формування у саморозвитку фізичного потенціалу студентів; розкриваються 

важливі аспекти використання потенціалу фізичного виховання у всебічному 

удосконаленні особистості майбутнього вчителя); Ю. Баєвої [25]  (основна 

увага зосереджена авторкою на вирішенні проблеми  виховання у студентів 

самостійно з фізкультурно-оздоровчої діяльності); Т. Бахнової [30]  

(досліджуються особливості формування у студентів в процесі фізичного 

виховання свідомої потреби у здоровому способі життя); Н. Бірюкова [37]  

(розкриваються педагогічні умови валеологічної підготовки студентів 

засобами фізичної культури); О. Валіуліної [45] (здійснено експериментальне 

дослідження щодо формування здорового способу життя студентів засобами 

адаптивної фізичної культури); В. Вучевої [57] (схарактеризовано науково-

методичні засади формування гуманістично орієнтованої фізичної культури 

студенток);С. Гуменюк[70] (робота присвячена проблемі виховання 

гуманних якостей школярів у процесі занять фізичною культурою); 

Н.Зимівець [120] (обґрунтовано можливості формування в учнівської молоді 

відповідального ставлення до свого здоров’я шляхом побудови та реалізації 
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відповідної соціально-педагогічної технології); С. Іванчикової [122] 

(розкриваються різні аспекти формування культури здоров’я студентів 

засобами фітнесу); В. Канєва [126] (зосереджується увага автора на 

формуванні у студентів спрямованості на заняття фізичною 

культурою);Є. Котова[136] (дослідження присвячене проблемі формування 

готовності студентів до самостійних занять фізичними вправами); О. 

Кошолап [137] (розкриваються проблеми підготовки студентів до фізичного 

самовдосконалення);Ю.  Кузнецова  [143] (в даному дослідженні також 

розглядаються педагогічні умови удосконалення фізичного виховання  

студенів);Г. Лещенка[148] (увагу автора зосереджено на питаннях 

формування позитивної мотивації школярів до систематичних занять 

фізичними вправами);  О Магомєдова [152] (розкриваються основи 

індивідуалізації фізичного виховання студентів); Н. Мелашкової[159] 

(досліджувалась проблема формування здорового способу життя студентів в 

процесі фізичного виховання); Ю. Мічуда [163] (різносторонньо 

розкриваються питання функціонування та розвиток сфери фізичної 

культури і спорту); О. Мухіної [164] (схарактеризована професійна 

спрямованість фізичного виховання студентів); Н. Петручені [169] 

(досліджувались питання формування у студентів ціннісного відношення до 

фізичного виховання);  І. Салук [191] (розкриваються важливі питання 

індивідуалізації фізичного виховання студентів з різним рівнем здоров’я); 

В. Семянникової [193] (схарактеризовано нові фізкультурно-спортивні види в 

фізичному вихованні студентів); Є. Шеєнко [243] (робота присвячена 

проблемі формування у студентів потреби у фізичній культурі); 

О. Шинкаренко [245] (розкриваються питання організації фізкультурно-

освітнього середовища для формування у студентів потреби в заняттях 

фізичною культурою і спортом); Г.Ямалетдінової [253] (подається система 

самоуправління студентів в сфері фізичної культури). 

Оскільки наше дослідження безпосередньо пов’язане з проблемою 

формування соціального здоров’я студентів, стисло зупинимось й на 
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аналізі дисертаційних досліджень, спрямованих на забезпеченні рівня 

сформованості різних аспекті здоров’я студентської молоді.  Однією з 

таких робіт є дисертація Н.Завидівської. В межах дослідження вченою було 

визначено оптимальний режим рухової активності студентів, види фізичних 

вправ професійно-прикладного та оздоровчого спрямування з метою 

формування здорового способу життя та підтримки високої працездатності, 

розроблено та запроваджено у навчально-виховний процес модель 

професійно-прикладних основ формування здорового способу життя 

студентів вищих навчальних закладів тощо [114].  

В дисертаційному дослідженні Н. Багаутдинової запропоновано 

авторську корекційно-оздоровчу програму розвитку рівня культури здоров’я 

студентів, яка на думку вченої може слугувати одним з засобів реалізації 

психолого-педагогічного та медико-біологічного підходів до викладання 

фізичного  виховання [24].  

В дисертаційних дослідженнях вітчизняних вчених С. Савчук [189] та 

Н.  Бурень [44] розкриваються різні аспекти корекції фізичної 

підготовленості та функціонального стану студентів спеціальної медичної 

групи у процесі фізичного виховання.  

Певний інтерес викликає дисертація М. Степанової, оскільки хоча 

респондентами експериментальної роботи виступали студенти основної 

медичної групи вона є близькою до нашої проблеми, а саме формування 

соціального здоров’я особистості студента. Однією з важливих умов 

формування ціннісних орієнтацій студентів авторка визначає формування в 

них уявлень про фізичну культуру як спосіб включення особистості у 

систему суспільних відносин. Крім того, концептуальною ідеєю 

дисертаційної роботи виступає положення про те, що саме  фізкультурно-

спортивна діяльність є одним з важливих компонентів становлення 

особистості, її адаптації до умов професіональної діяльності, самоповаги 

впевненості в собі та у своїх силах тощо [213]. 
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Як і у попередньому випадку, зауважимо на значущості для нашого 

дослідження й інших дисертаційних досліджень (в зазначеному вище 

контексті) вітчизняних та зарубіжних вчених, серед яких роботи: 

Є. Александрова [9] (розкриваються питання формування валеологічної 

культури студентів в процесі позанавчальної діяльності); Л. Альошиної [11] 

(робота присвячена проблемі формування мотивації у студентів до здорового 

способу життя); Т. Белінської [32] (досліджено психологічні складові щодо 

розвитку ціннісного ставлення студентської молоді до власного здоров’я); 

І. Берднікова [33] (розкриваються переважно теоретичні засади формування 

валеологічної культури особистості вчителя); І. Вржесневського [56] 

(схарактеризовано особливості діагностики   медико-педагогічного контролю 

у процесі фізичного виховання спеціального відділення); Н. Зимівець [120] 

(основну увагу автора зосереджено на проблемі побудови соціально-

педагогічних технологій формування в учнівської молоді відповідального 

ставлення до здоров’я); О. Куделіної [142] (подається проблема формування 

культури здоров’я студентів у освітньому процесі);В. Магіна [151] 

(розкриваються можливості формування культури здоров’я студентів в 

процесі їх професійної підготовки); А. Медвєдєва [158] (робота присвячена 

дослідженню соціально-психологічним аспектам розвитку психологічного 

здоров’я студентів); Є. Пипко [170] (розкриваються педагогічні умови 

формування мотиваційно-ціннісного компонента здорового способу життя 

студентів); Г. Популо [176] (присвячено особливій темі, а саме 

обґрунтуванню та експериментальній перевірці педагогічних умов 

формування здорового пособу життя студентів в залежності від 

характерологічних особливостей особистості);О. Cоколенко [208] 

(дослідження присвячене проблемі формування ціннісного ставлення 

студентів до власного  здоров’я);Л. Соколенко  [207] (виокремлюються різні 

аспекти формування культури здорового способу життя студентів вищих 

навчальних закладів); І. Смолякової [206] робота присвячена питання  

формування здорового способу життя студентів у системі фізичного 
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виховання); І. Яковлєвої [252] (розкриваються організаційно-педагогічні 

умови формування культури здоров’я студентів). 

Розгляд дисертаційних робіт в контексті удосконалення фізичного 

виховання студентів основної медичної групи зі спрямуванням на 

формування різних аспектів здоров’я, а також мотивації до його 

зміцнення та збереження дозволяє нам звернутись до аналізу наукових 

публікацій в зазначеному вище контексті. Між тим, зауважимо, що в 

даному випадку особливу увагу  зосередимо на  публікаціях зарубіжних 

вчених (з різних країн світу, а не лише ближнього зарубіжжя). Наразі 

така можливість виникає за рахунок доступу до наукових видань 

внесених до наукометричної бази Web of Science.  

V. Kondakov, E. Kopeikina, N. Balysheva присвятили дослідження 

визначенню проблем зниження інтересу студентів до занять фізичною 

культурою і спортом [270]. Цілком погоджуємось з рекомендаціями, 

зробленими зарубіжними фахівцями (для студентів основної медичної групи) 

щодо потреби  використання системи специфічних форм організації занять з 

фізичного виховання, а також використання таких способів впливу, які 

відповідають гуманістичному принципу „спонукати, а не примушувати” 

[270]. Такі рекомендації, на наш погляд, ще більш виправдані по відношенню 

студентів з відхиленнями у стані соматичного здоров’я особливо студентів-

дівчат в контексті підвищення рівня їх соціального здоров’я, що пояснюється 

більшою вразливістю дівчат в цьому віці порівняно з студентами-юнаками.  

Цілком розділяємо думку інших науковців (M. Kudryavtsev, I. Kramida, 

S. Iermakov, A. Osipov), які досліджували особистісні компоненти здорового 

способу життя студентів основної медичної групи. На переконання вчених, 

на заняттях з фізичного виховання необхідно більше уваги приділяти 

розвитку емоційної стійкості і терпимості в ставленні до інших людей [272]. 

Тобто мова йде не тільки про психічну складову здоров’я але й про її 

соціальних компонент, що безумовно ще більш важливо для студентів з 

суттєвими відхиленнями у стані соматичного здоров’я.  
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Аналіз навчальної програми з фізичного виховання для студентів СМГ 

[226] показав, що її зміст майже не передбачає розгляду (в межах теоретичної 

підготовки студентів) питань як в контексті сутності соціального здоров’я, 

так й стосовно можливостей його  підвищення. Відсутні рекомендації щодо 

впровадження організаційних інновацій з питань підвищення рівня 

соціального здоров’я студентів (з урахуванням психологічних особливостей 

дівчат та юнаків). Це, у свою чергу, свідчить про застарілість змісту 

навчальної програми з фізичного виховання, а саме її теоретичної, 

методичною та практичної складових. Наявні підходи, що залишились у 

спадок Україні від радянського союзу (й характерні „муштрою” по 

відношенню до студентів) негативно впливають як на психологічний стан 

особистості, так і на бажання студентів (дівчат і юнаків) відвідувати заняття 

[23]. Таке твердження узгоджується з цілим рядом інших досліджень (M. 

Kudryavtsev, Yu. Kopylov та ін.) проведених переважно зі студентами 

основної медичної групи). Серед них дослідження проблем зміцнення 

фізичного, психічного і соціально-морального здоров’я студентів в процесі 

фізичного виховання [273]. M. Kudryavtsev, Yu. Kopylov та ін. наголошують 

на необхідності змін підходів до навчання (в межах фізичного виховання) 

щодо набуття студентами життєво важливих навичок і вмінь, необхідних для 

адаптації в сучасному соціокультурному середовищі, що дозволило б також 

коригувати відхилення в різних аспектах фізичного, психічного і соціально-

морального здоров’я студентів [273]. Інші науковці (S. Iermakov, М. Cieślicka, 

R.  Muszkietaта ін.) на основі ґрунтовного аналізу різних аспектів фізичного 

виховання, спорту і здоров’я студентів Росії, Польщі та України також 

дійшли висновку про необхідність використання нових найбільш 

привабливих форм фізичної активності студентів основної медичної групи. 

Науковці зауважують на необхідності: регулювання рухової активності 

студентів із урахуванням мотивації досягнення успіху або уникнення невдач; 

підвищенні у студентів стійкості до психофізіологічних стресів; сприянні 

формуванню культури здоров’я студента [265]. Наголошуючи на урахуванні 
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мотивації досягнення успіху студентів, автори переконливо засвідчують 

потребу зорієнтованості фізичного виховання й в контексті формування 

соціально здорової молоді. 

Потребу в аналізі та удосконаленні змісту фізичного виховання                         

(в різних напрямках) підтверджують дослідження й інших вчених(A. 

Kolumbet, L. Dudorova), зокрема зарубіжних [269]. Про необхідність 

внесення змін до методики проведення занять з фізичної культури зі 

студентами (зокрема, в напрямку цілеспрямованого використання програм 

кардіо-силового тренінгу) зазначається в наступній аналізуємій публікації 

[278]. Особливо значущими (для нашого дослідження) є наукові 

напрацювання, в яких зазначається, що у теперішній час виникає потреба у 

пошуку принципово інших рішень задач збереження і зміцнення здоров’я 

студентів СМГ. В його основі (на думку авторів) має лежати методологія 

індивідуального здоров’я людини, його глибоко соціально мотивовані 

потреби бути здоровим [260].  

Науковий інтерес в межах нашого дослідження викликають й інші 

дослідження, зокрема публікації: М. Kenioua, А. Boumasjedпро взаємозв’язок 

спорту і психічного здоров’я студентів [267] (зазначається, що у студентів 

основної медичної групи рівень психічного здоров’я значно нижче, а ніж у 

студентів спортсменів); V. Fotynyuk, присвячена визначенню стану 

здоров’язбереження та фізкультурно-оздоровчих занять студентів першого 

курсу [263] (наголошується на наявній тенденції студентської молоді щодо 

недостатнього приділення уваги значенню свого стану здоров’я в межах 

фізичного виховання); V. Druz, S. Iermakov, S. Nosko та ін., які вивчали 

рівень  фізичного розвитку та фізичної підготовленості студентів [262; 261]  

(зауважується на  низькому рівні мотивації студентів щодо занять фізичним 

вихованням, відсутності зацікавленості до занять фізичною культурою у 

вільний від навчання час тощо); А. Leifa, Y.  Zheleznyak [275]  (розкривається 

роль цілеспрямованої і регулярної фізичної активності в контексті 

підвищення якості життя студентів);  В. Миколайович, О. Ярмощук[160]  
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(наголошується на потребі гуманітарної сутності фізкультурної освіти, її 

спрямованість на високий професійний, духовно-ціннісний і 

загальнокультурний розвиток особистості студента);  M. Kudryavtsev, I. 

Kramida [272] (зауважується, що на заняттях необхідно більше уваги 

приділяти розвитку у студентів особистісних компонентів здорового способу 

життя, особливо емоційної стійкості і терпимості в ставленні до інших 

людей). По суті вчені наголошують на важливості формування в процесі 

фізичного виховання окремих компонентів соціального здоров’я студентів); 

А. Radzimińska  M. Weber-Rajek, E. Lulińska-Kuklik та ін. [280] у своєї 

публікації наголошують на необхідності у реалізації програм зміцнення 

здоров'я і медичної освіти в усіх областях; O. Martyniuk, V. Vilyanskiy 

досліджували рівень здоров’я студентської молоді за показниками 

адаптаційного потенціалу, біологічного віку та за резервами біоенергетики 

організму [277]. M. Kudryavtsev, Yu. Kopylov, V. Kuzmin та ін. присвятили 

свою роботу обґрунтуванню особистісно орієнтованої системи зміцнення 

фізичного, психічного і соціально-морального здоров’я студентів[273]. В 

статті розкриваються підходи до навчання життєво важливих навичок і 

вмінь, необхідних для адаптації в сучасному соціокультурному середовищі в 

процесі занять з оздоровчої фізичної культури. 

 Вищезазначене дозволяє констатувати, що як вітчизняними так і 

зарубіжними вченими наразі усвідомлюється не лише потреба в 

удосконаленні фізичного виховання студентів, але й значущість потенціалу 

зазначеного предмету в контексті формування соціального здоров’я 

студентської молоді та окремих його компонентів. Певний вклад в 

зазначеному вище контексті зроблено й іншими науковцями, зокрема: 

Ю Бойчук [38], A.Andres [257], R. Gainullin [264], T.Iermakova [266],                       

J. Grażyna [285], М. Kenioua [267]. I. Kogut [268], A. Leifa  [275], 

I. Samokih  [281]. 

Здійснюючи аналіз наукової літератури відповідно другого напрямку 

наукового пошуку зазначимо, що проблема удосконалення фізичного 
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виховання студентів СМГ, а тим більше формування у останніх соціального 

здоров’я на рівні дисертаційних досліджень залишається мало дослідженою. 

Серед близьких в зазначеному контексті робіт відзначимо дисертацію                      

Н. Грибок, в межах якої авторкою розкриваються педагогічні умови 

формування культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи, а також 

сутність, зміст і структура культури здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи. Важливе місце дослідницею приділяється розробці дидактичного 

забезпечення щодо озброєння студентів СМГ необхідними знаннями, 

розкриваються особливості виконання в процесі практичної частини заняття з 

фізичного виховання індивідуальної оздоровчої системи [68]. 

Виділяючи однією з важливих педагогічних умов формування культури 

здоров’я студентів, віднесених до спеціальної медичної групи вдосконалення 

змісту теоретичної та методичної підготовки з фізичного виховання для 

опанування студентами спеціальних медичних груп знаннями та вміннями 

щодо формування, зміцнення й збереження здоров’я в духовному, психічному 

та фізичному аспектах Н. Грибок заважує на необхідності зазначеної умови 

обумовлена тим, що в останні роки, незважаючи на зміну поглядів у 

контексті розуміння здоров’я, існуюча програма з фізичного виховання для 

студентів ВНЗ не зазнала відповідних змін [68, с. 84]. У дисертаційному 

дослідженні авторка зазначила, що останнім часом багато уваги було 

приділено розробці науково-методичних основ, присвячених фізичному 

вихованню практично здорових студентів. Разом з тим, дотепер майже не 

приділено уваги в зазначеному напрямі студентам, які мають відхилення у 

стані здоров’я. На переконання Н. Грибок, студенти, які за станом здоров’я 

належать до СМГ, не повинні займатися за програмами, розробленими для 

здорових і фізично підготовлених однолітків. Однакові вимоги до здорових і 

нездорових студентів призводять до негативних наслідків для останніх                    

[68, с. 84]. Ми погоджуємось з думкою вченої, зі свого боку додамо, що 

відповідна програма з фізичного виховання має обов’язково включати 

теоретичну, методичну та практичну підготовку студентів СМГ до підвищення 
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рівня соціального здоров’я, а не лише спрямовуватись на фізичний аспект 

здоров’я, як без сумніву є надзвичайно важливий. 

Оскільки переважна більшість дисертаційних робіт спрямована 

виключно на підвищення фізичної  підготовленості студентів СМГ та 

функціонального стану студентів СМГ надалі звернемось до аналізу 

сучасних наукових розробок в  ракурсі другого напряму наукових розвідок, 

що висвітлені у наукових публікаціях. 

В зазначеному аспекті в котре звернемось до публікації О . Дубова,             

М. Євтушок „Роль пізнавальної діяльності в системі занять фізичного 

виховання студентів спеціальних медичних груп у процесі соціалізації їх 

особистості”, оскільки в ній не лише розкриваються важливі питання 

удосконалення фізичного виховання у студентів СМГ, але й частково 

виокремлюються важливі питання, які, на наш погляд, безпосередньо 

пов’язані з проблемою формування соціального здоров’я студентів з 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я. Як справедливо зазначають 

вченні, проблема формування ціннісно-змістовних компетенцій у циклі 

фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп досліджена 

недостатньо як у теоретичному, так і в практичному аспектах.  Так, зокрема, 

не проаналізовані зміст, форми, методи й педагогічні умови, які повинні 

забезпечувати процес організації та розвитку спеціально сформованих знань, 

умінь та навичок студентів з відхиленнями у стані здоров’я, як основи 

розвитку їх ціннісно-змістовних компетенцій в системі занять з фізичного 

виховання у вищому навчальному закладі [97]. Крім того, О . Дубогай,                   

М. Євтушок зазначають, що в умовах сьогодення одним із кризових явищ 

традиційних і нових „інноваційних” систем освіти є розрив між фізичним 

вихованням і всіма іншими видами учбової діяльності [97]. 

Л. Петрук та О. Кузнєцова також наголошують на реформування 

системи фізичного виховання в такий спосіб, щоб визначити нові засоби 

заохочення й стимулювання фізичної активності молоді, які б допомогли 
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зупинити погіршення стану її здоров’я, що неможливо без формування в 

молоді культури збереження здоров’я як світоглядної орієнтації [168]. 

В свою чергу Н. Цись зазначає, що оптимізація фізичного виховання зі 

студентами, які мають відхилення в стані соматичного здоров’я повною 

мірою залежить від форм та методів організації навчального процесу в 

університеті [235]. 

Н. Бєлікова, зауважує на перевагах застосування фітнесу на заняттях зі 

студентами СМГ, наголошуючи на наявності позитивного емоційного фону 

під час занять [36]. Певний вклад у дослідження проблеми удосконалення 

фізичного виховання студентів СМГ зробили також такі науковці як:  

І. Демчучена,  Л. Подригало,   С. Пашкевич,  С. Присяжнюк,  З. Філатова [74; 

172; 177; 227; 236].О. Ажиппо, в свою чергу, зазначає, що наразі більш 

актуальним є застосування в процесі фізичного виховання нових не 

традиційних видів спорту [5]. 

Н. Базилевич,  М.  Горбенко наголошують на значущості застосування в 

процесі фізичної культури учнів СМГ фітбол-аеробіки, яка, на думку авторів, 

будучи інноваційним видом оздоровчої фізичної культури, володіє 

специфічними особливостями, великою різноманітністю засобів і має 

можливість багатофункціонального їх використання з метою оздоровчого 

впливу на організм учнів, віднесених до спеціальної медичної групи [26]. 

Вважаємо, що застосування фітбол-аеробіки в процесі фізичного виховання 

для студентів СМГ є не менш, а навіть більш актуальним ніж в 

загальноосвітніх навчальних закладах. 

В свою чергу, І. Карпюк зазначає, що  організація фізичного виховання у 

студентів, зарахованих за станом здоров’я до СМГ повинна ґрунтуватися на 

особистісно орієнтованому підході, який може реалізуватися через залучення 

студентів до розроблення індивідуальних програм, що, на думку авторки, 

приведе до чіткого усвідомлення ними мети занять і способів її досягнення. 

При цьому вчена наголошує, що зміст кожного блоку алгоритму складання 

індивідуальної програми корекції фізичної підготовленості студентів СМГ 
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повинен визначатись особисто студентом під керівництвом викладача, 

виходячи з індивідуальних відхилень у стані здоров’я й фізичної 

підготовленості [128]. Цілком погоджуємось з такою думку, між тим, 

зауважимо, що це має стосуватись не лише стосовно корекції фізичної 

підготовленості студентів, але й у забезпечені процесу формування 

соціального та психічного здоров’я студентів СМГ. 

В. Іваночко, І. Грибовська, Т. Яворський також наголошують на потребі 

підвищення ефективності фізичного виховання студентів СМГ за рахунок 

залучення студентів у творче проектування змісту занять, формування 

ціннісного ставлення студентів до фізичної культури як до навчального 

предмету [121]. 

О . Дубогай, М. Євтушок справедливо наголошують, що сьогодні в 

системі освіти спостерігається тенденція, яка зорієнтована на розвиток 

соматичної природи людини. Між тим, не завжди враховуються її психічна і 

соціокультурна сторони, що виключає багатогранну і інтегративну роль 

фізичної культури в цілісній методології, яка спрямована на розвиток 

людини в єдності тілесного і духовного[97]. 

Як зазначалось вище, в межах нашого дослідження ми прагнули 

враховувати досвід, а також наукові напрацювання зарубіжних вчених 

близького та дальнього зарубіжжя.  Особливу увагу ми звертали на роботи, в 

яких зауважується на: доцільності модернізації процесу фізичного виховання 

студентської молоді [282] необхідності пошуку сучасних технологій 

фізичного виховання студентів з обмеженими можливостями здоров’я в 

умовах інклюзивної освіти [252] значущості розробки оздоровчо-прикладної 

технології фізичного розвитку студенток спеціальної медичної групи [260] 

(зазначається, що в основі збереження і зміцнення здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи має лежати методологія індивідуального 

здоров’я людини, його глибоко соціально мотивовані потреби бути 

здоровим); важливості застосування інтегрального підходу до фізкультурно-

оздоровчої діяльності студенток спеціальних медичних груп [284]. Також 
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враховувались наукові праці, присвячені проблемам: моніторингу 

функціонального стану силових здібностей студентів СМГ [271];  вивченню 

питань функціонування і резервів системи управління рухами різної 

координаційної структури у студенток СМГ в процесі фізичного виховання 

[279]; дослідженню питань зміцнення психофізичного стану і 

психосоціальної здоров’я студенток спеціальних медичних груп за 

допомогою вправ фітнес-йоги [283], а також роботи таких авторів, як: 

М. Євтушок, В. Понікарьова, A. Andres, R. Gainullin, A. Pryimakov, 

V. Koryahin [106; 175; 257; 264; 279; 271]. 

Важливого значення в контексті нашого дослідження набувають інші 

публікації, а також навчально-методична література, зокрема авторів: 

С. Алексеюк, Г. Апанасенко, В. Бабич, Е. Булич,  Н. Гаврилович, 

О. Дубогай,  Т. Круцевич [10; 16; 22; 42; 58; 96; 140]. 

Як зазначалось нами вище, оскільки нами не виявлено 

дисертаційних робіт (вітчизняних та зарубіжних авторів), присвячених 

саме проблемі формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи, в межах другого напрямку наукового пошуку 

звернемось, по-перше, до аналізу окремих дисертацій з проблеми 

формування соціального здоров’я особистості взагалі, по-друге, до робіт, 

в яких розкриваються ті чи інші аспекти соціального здоров’я студентів.  

Починаючи з першого, зазначимо також, що на сьогодні нами виявлено 

дисертаційні дослідження з питань формування соціального здоров’я 

особистості. Переважно це дослідження, які проведені зарубіжними вченими. 

Між тим, враховуючи, що в цих  роботах питання формування соціального 

здоров’я розкриваються по відношенню до учнів загальноосвітніх 

навчальних закладів в тексті дисертації ми звернемось до аналізу лише 

окремих з них, які, на наш погляд, є найбільш значущими для нашого 

дослідження.  

Перш за все зупинимось на розгляді дисертації  вітчизняної вченої  

В. Шкуркіної, яка присвячена проблемі формування соціального здоров’я 
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дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах. Одразу 

наголосимо, що цілком усвідомлюємо відмінності між дітьми шкільного віку 

та студентами, між фізично здоровою особистістю та людиною з наявними 

хронічними захворюваннями і т.д. Разом з тим, обмеженість відповідних 

дисертаційних робіт  з формування соціального здоров’я студентів, особливо 

студентів зі значними захворюваннями спонукають нас звернути увагу на 

розроблену авторкою соціально-педагогічну технологію формування 

соціального здоров’я дітей-сиріт, а також [247].  

Е. Піднебесна навпаки прагнула вирішити проблему формування 

соціального здоров’я підлітків шляхом розроблення відповідних  

педагогічних умов. Особливу увагу звертаємо на розкриття дослідницею  

методологічної, концептуальної та технологічної складових проблеми, а 

також моделі формування соціального  здоров’я особистості (підлітка) у 

освітньо-виховному процесі [171].   

В дисертації іншої зарубіжної вченої (О. Рагімова) відзначаємо   

розроблену авторкою комплексну програму з підвищення рівня соціального 

здоров’я особистості школяра. Певну цікавість для нашого дослідження 

також викликає запропонована вченою концепція соціального здоров’я 

відповідної категорії учнів  [181].    

Наприкінці аналізу зробленого в контексті проблеми формування 

соціального здоров’я особистості, зокрема школярів звернемось до дисертації 

В. Бабича. Зауважимо, що дане дослідження присвячене проблемі 

професійної підготовки майбутніх учителів до формування соціального 

здоров’я учнів основної школи. Між тим, в межах цього дослідження  

автором розкрито: потенціал шкільних предметів гуманітарного та 

оздоровчого циклів в контексті виховання соціально здорових школярів; 

шляхи формування соціального здоров’я учнів; можливості провідних 

соціальних інститутів серед яких родина учні, засоби масової інформації, 

ЗОНЗ. Разом з тим, найбільшу цінність для нашого дослідження являють 
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запропоновані В. Бабичем рекомендації щодо підвищення рівня соціального 

здоров’я особистості в межах навчального предмета „Фізична культура” [21].     

Між тим, як зазначалось вище, найбільш значущими для нас є 

дисертаційні дослідження з проблеми формування соціального здоров’я саме 

по відношенню до студентів. Близькою роботою в зазначеному вище 

контексті вважаємо дисертацію О. Анісімова. Хоча вона спрямована на 

розкриття соціально-педагогічних критеріїв оцінення стану сформованості 

соціального здоров’я учителів, все ж виокремлюємо досить корисні для 

нашого дослідження аспекти, зокрема неабияку цікавість викликає 

розроблена автором технологія критеріальної оцінки соціального здоров’я 

учителя, відповідно якої передбачається комплекс соціально-психологічних 

методик з визначення рівня сформованості  учителів, розкрито соціально-

психологічні показники гармонійності взаємовідносин особистості з 

соціальним оточенням тощо [14].     

Надалі, як зазначалось нами вище, ми звернемось до аналізу 

дисертаційних досліджень, які є сутнісно близькими до проблеми  

формування соціального здоров’я. Важливою умовою в даному аспекті 

для нас було, щоб ті чи інші аспекти соціального здоров’я (які 

розкриваються в цих роботах) були виключно по відношенню до 

студентів.  

Однією з таких робіт є дисертаційне дослідження Ю. Корницької, 

присвячене вихованню у студентів соціальних цінностей. Близькість цієї 

роботи, перш за все, вбачаємо в тому, що авторка розглядає соціальні 

цінності через: знання про сутність соціальних норм та цінностей; позитивне 

переживання таких цінностей, як спонуки до виконання певних дій, умінь 

реалізовувати їх в реальних ситуаціях соціальної взаємодії [135]. На наш 

погляд, соціальні цінності можна розглядати, як складову частину 

соціального здоров’я студентів взагалі та студентів з відхиленнями у стані 

соматичного здоров’я зокрема. В дисертації також розкривається структура 

виховання у студентів соціальних цінностей, а також відповідні педагогічні 
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умови для забезпечення процесу виховання відповідних цінностей у вищих 

навчальних закладах [135].   

Не менш привабливою в контексті нашого дослідження, на наш погляд, є 

робота Н. Каньоса, в якій розкриваються мотиви учбово-професійної 

самореалізації студентів ВНЗ. Як і в попередньому випадку самореалізацію 

ми також розглядаємо, як складову частину соціального здоров’я студента. 

Ми цілком підтримуємо думку вченої, що останнім часом перед  сучасною 

освітою  постає завдання формування та розвитку таких особистостей, які 

здатні вирішувати проблеми і долати труднощі, здійснювати вибір і 

проявляти самостійність в усьому, відповідальність перед суспільством, 

гнучкість у прийнятті рішень, а також студентів, у яких наявне критичне 

мислення  і т.д. [127, с. 3-4].  Певну значущість для нашого дослідження 

також становлять розробленні авторкою теоретична модель учбово-

професійної самореалізації студентів, а також програма формування мотивів 

учбово-професійної самореалізації [127].    

Наступною, близькою до проблеми формування соціального здоров’я 

студентів СМГ, вважаємо роботу Л. Майкової, в якій розкриваються різні 

аспекти формування соціальної активності студентів (майбутніх учителів).            

В роботі розкриваються відповідні педагогічні умови, розроблені вченою  

навчально-методичні матеріали, в контексті підвищення рівня соціальної 

активності майбутнього вчителя тощо [153].     

Порівняно більш привабливою в контексті формування соціальної 

активності студентів є дисертація Ц. Гармаєва, оскільки сам процес 

формування такої активності студентів відбувається в процесі фізичного 

виховання. Відзначимо, що фізичне виховання науковець розглядає як  таке, 

що спрямоване на розвиток соціально активної особистості, гармонізації її 

духовних та фізичних сил, активізації готовності повноцінно реалізовувати 

власні сили у здоровому та продуктивному стилі життя тощо. Привертають 

увагу розроблена Ц. Гармаєвим концепція забезпечення процесу формування 

соціально активної особистості студента, розроблено модель інноваційної 
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практики педагогічного забезпечення тілесного та особистісного 

саморозвитку студентів, визначені педагогічні умови формування активної 

студентів [61].      

Не можемо оминути увагою й інше дослідження (А. Сігової), яке також 

має відношення до нашої проблематики, оскільки присвячене проблемі 

формування громадянської позиції студентської молоді. Авторка зазначає, 

що громадянська позиція студентів виникає в результаті інтеграції 

множинних зв’язків людини із суспільством і виступає як діалектична 

єдність її знань, мотивів і дій, як відносно суспільства в цілому, так і 

конкретної держави, як виразника основних суспільних тенденцій [200]. 

Вважаємо також доцільним зауважити, що громадянську позицію, на думку 

А. Сігової, слід розглядати як системне явище, що відображає ступінь 

інтеграції відносин людини до суспільства, держави, у якій вона 

(особистість) проживає, на емоційному, раціональному й поведінковому 

рівні. Розроблена вченою модель громадянської позиції студентів включає в 

собі три компонента: громадянська інформованість; громадянська 

спрямованість;  громадянська активність. В роботі також запропоновано 

програму спецкурсу, яка, на думку авторки, сприяє реалізації основних умов 

формування громадянської позиції студентів [200].  

З. Бондаренко, досліджуючи проблему соціальне здоров’я студентів, 

зазначає на окремих аспектах, що можуть негативно впливати на особистість. 

Зокрема, на думку науковця, іноді в зв’язку з проблемами у сім’ї виникають 

проблеми у самої особистості і вона віддаляється від суспільства, ізолюючи 

себе від будь-яких контактів. Таким чином, особистість, на думку 

З. Бондаренко, може страждати через несприятливу ситуацію в родині, у 

колективі, може бути деструктивною й деградувати, у результаті чого може 

зміниться її ставлення до себе і до суспільства [40]. 

Цікавими є роздуми Р. Карпюка, який вивчав проблему соціального 

здоров’я студентської молоді в умовах трансформації українського 

суспільства. На переконання вченого у розв’язанні комплексу питань 
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формування та збереження здоров’я студентів слід активно вдаватися до 

технологій соціального проектування, але при цьому варто пам’ятати, що 

формування, розвиток і зміцнення соціального здоров’я є досить тривалим 

процесом. Його успішність пов’язана з розв’язанням багатьох різнопланових, 

але зведених у єдину систему питань, в яких пріоритет людини, її здоров’я є 

головним і вирішальним [129].  

Окремі аспекти формування соціального здоров’я студентської молоді 

також розкриваються в інших дисертаційних дослідженнях [2; 18; 47; 62; 78; 

117; 127; 134; 154; 178; 195; 200; 219; 220; 222; 239; 241; 244; 255]. Серед 

наукових робіт, присвячених проблемі формування соціального здоров’я 

студентів (зокрема майбутніх педагогів), важливо відзначити публікації О. 

Анісімова [12; 13], З. Бондаренко [40],   Н. Гжемскої [63],   Л. Колпиної [133], 

О. Рагімової [182], Т. Соколової  [209], І. Цвєткової [234]  та ін. 

Отже, резюмуючи вищезазначене зауважимо, по-перше, до сьогодні в 

Україні поки що зберігається негативна динаміка щодо кількості студентів, 

віднесених до спеціальної медичної групи. По-друге, аналіз 

реформаторського Закону України Про освіту, дозволяє констатувати, що в 

його змісті зазначається на потребі формування здорової особистості, в тому 

числі й стосовно підвищення соціального здоров’я учнівської молоді, що 

відбивається у створенні необхідних умов для набуття останніми (в межах 

навчального закладу) відповідних компетентностей. По-третє, аналіз 

навчальної програми дисципліни “Фізичне вихованняˮ (зокрема для 

студентів спеціальної медичної групи), а також аналіз наукових праць 

вітчизняних науковців свідчить про потребу удосконалення теоретичної, 

методичної та практичної частин навчальної програми з фізичного виховання 

для студентів спеціальної медичної групи в контексті набуття майбутніми 

фахівцями відповідних компетентностей, що сприяли б максимальній 

самореалізації останніх у суспільному житті,  виробленню здатності до 

забезпечення загальної та професійної комунікативності, формуванню 

правової і громадянської відповідальності та відповідальності за стан 
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власного здоров’я. По-четверте, зміст реформаторського Закону України Про 

освіту цілком підтверджує потребу у пошуку інноваційних підходів до 

організації фізичного виховання студентів, а також використання потенціалу 

відповідного предмету в контексті формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи. Й, нарешті, по-п’яте, аналіз наукової 

літератури, зокрема дисертаційних досліджень вітчизняних та зарубіжних 

вчених, дозволяє констатувати досить слабку розробленість проблеми 

формування соціального здоров’я студентів основної медичної групи, а 

також те, що фактично недослідженою залишається проблема формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 

 

 

1.2. Сутність поняття соціального здоров’я студента спеціальної 

медичної групи 

 

Одне з важливих завдань дослідження полягало у визначенні й 

характеристиці сутності та змісту соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи. Складність цього завдання, перш за все, обумовлювалась 

недостатньою дослідженістю самого феномену соціального здоров’я 

студентів, а також специфікою категорії респондентів, тобто студентів з 

наявними відхиленнями у стані соматичного здоров’я. Це, в свою чергу, 

потребувало аналізу не лише таких дефініцій, як „соціальне здоров’я 

особистості”, „соціальне здоров’я студента”, але й близьких до зазначених 

вище понять, а саме соціальна зрілість, соціальна активність, соціальна  

стійкість тощо. 

Між тим, було б не коректно одразу  перейти до аналізу заявлених 

вище дефініцій без наголошення на тому, що фундаментальною дефініцією 

для поняття соціального здоров’я особистості є „здоров’я”. Й хоча на 

сьогодні в науковій літературі налічується до п’ятисот визначень цієї 

дефініції, ми не станемо вдаватись до їх ретельного аналізу, а зупинимось 
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лише на одному з них, яке й буде слугувати базовим (відправним) для 

нашого дослідження. Маємо на увазі визначення поняття „здоров’я”, 

запропоноване Всесвітньою організацію охорони здоров’я, яке визначено як 

„стан повного фізичного, психічного та соціального благополуччя, а не 

тільки відсутність хвороб та фізичних вад” [Цит. за С. Свириденко: 192, с. 

16]. Зі змісту самого поняття можна побачити виокремлення значущості 

соціальної складової здоров’я для людини в структурі  зазначеної дефініції.  

Зауважимо також, що на сьогодні існує досить багато вчених, які 

розглядають здоров’я через сукупність його складових (фізичне, психічне, 

соціальне, духовне), серед яких:  Г. Апанасенко, М. Гончаренко, М. Гриньова 

[16; 67; 69] та ін. Зважаючи на виокремлення у теперішній час таких понять, 

як фізичне (соматичне), соціальне, психічне та духовне здоров’я як окремих 

(автономні) дефініцій, в нашому дослідженні ми все ж будемо зважати, як 

справедливо зазначає І. Васильєва, на ту обставину, що усі складові здоров’я 

є внутрішньо взаємопов’язані і саме їх інтегральний вплив визначає здоров’я 

людини, як цілісний складний феномен [46].   

Наближаючись до аналізу поняття „соціальне здоров’я особистості”, 

на початку звернемось до його визначення в ракурсі вимог (або обставин) 

часу, а саме  у контексті розвитку волонтерства в нашій країні. Так, на думку 

З.  Бондаренко,соціальне здоров’я в зазначеному вище аспекті слід 

розглядати через наявність у особистості (зокрема студента) умінь 

контактувати з оточуючими та активному розвитку навичок, необхідних у 

спілкуванні в соціумі [40]. Зважаючи на певну об’єктивність у такому 

трактуванні соціального здоров’я, все ж зауважимо, що, на нашу думку, таке 

визначення розкриває лише одну з важливих складових зазначеного 

феномену, хоча й надзвичайно важливу.  

В більш розгорнутому вигляді (по відношенню до школярів)  пропонує 

розглядати соціальне здоров’я С. Кириленко. На думку вченої, в структурі 

соціального здоров’я школяра передбачається: сформованість у 

громадянської відповідальності; здатність до самоактуалізації у колективі; 
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наявність позитивно спрямованої комунікативності; доброзичливість у 

ставленні до близького і далекого оточення; спрямування до самовиховання;  

активність та ініціативність у дотриманні вимог здорового способу життя 

тощо [131, с. 78,79].  За допомогою такого бачення соціального здоров’я 

вченою, можна бачити, що дана дефініція є дуже багатогранною. 

Безсумнівно, кожна з зазначених складових  соціального здоров’я школяра, 

виокремлених С. Кириленко, на наш погляд, є цілком виправданими і мають 

своє обґрунтування. Між тим, ми хотіли б виділити таку з них, як 

ініціативність у дотриманні вимог здорового способу життя. Таким чином, 

прагнення і реальні дії у дотриманні здорового способу життя вчена 

розглядає, як одну зі складових соціального здоров’я особистості. 

Досить змістовним відзначаємо також трактування соціального здоров’я 

з позиції психологічної науки. В даному випадку соціальне здоров’я 

схарактеризовано через такі його змістовні складові, як: адекватне 

сприйняття особистістю соціальної дійсності; інтерес до навколишнього 

світу; адаптація до фізичного та суспільного середовища; спрямованість 

особистості на суспільно корисну працю; відповідальність перед іншими; 

альтруїзм; емпатія; демократизм у поведінці тощо [179]. Таке бачення 

соціального здоров’я також значно розширює уявлення про наявність 

бажаних складових в структурі зазначеного феномену. 

Вітчизняний вчений М. Євтух пропонує майже пропорційно інше 

визначення соціального здоров’я особистості. На переконання науковця, його 

(соціальне здоров’я) слід розглядати, як стан гармонійного функціонування 

людини в основних видах взаємодій: соціальній, економічній, політичній, 

ідеологічній, стан, який створює комфортні умови життя. Соціальне здоров’я 

студента М. Євтух  також визначає одним з основних показників 

благополуччя життя і гармонічного розвитку суспільства, його культурного 

рівня. До того ж автор наголошує, що соціальне здоров’я виявляється в 

соціальній активності людини, рівні засвоєння професійної і загальної 

культури, вмінні гармонізувати відносини із самим собою, з оточуючими 
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людьми і природою [105]. В такому трактування знов таки розкриваються 

нові позиції щодо усвідомлення сутності поняття соціального здоров’я, 

зокрема через визначення автором видів взаємодій, які створюють комфортні 

умови життя особистості, а також прояв соціального здоров’я через 

соціальну активність людини.  

Через здатність особистості до соціальної активності, соціальної 

мобільності та  соціальної спрямованості розглядають соціальне здоров’я 

зарубіжні вчені  В. Бабінцев, Л. Колпіна. Крім того, соціальне здоров’я, як 

вважають автори, також характеризується: задоволеністю особистості 

соціальним статусом; готовністю та здатністю реалізовувати власні потреби, 

цілі та цінності через взаємодію з іншими людьми, соціальними групами, 

соціальними інституціями тощо [19]. В змісті даного визначення 

виокремлюємо такі його складові, як здатність особистості встановлювати 

цілі та реалізовувати їх. Це особливо важливо, на наш погляд, й для студентів 

з відхиленнями у стані соматичного здоров’я, оскільки їм, по-перше, значно 

важче реалізуватися у житті, по-друге, їхні цілі мають бути спрямовані й на 

покращення стану соматичного здоров’я. Таким чином, спираючись на 

трактовку соціального здоров’я В. Бабінцева, Л. Колпіної, можемо висловити 

думку, що прагнення зміцнити власне соматичне здоров’я, може також 

розцінюватись, як складова соціального здоров’я студента спеціальної 

медичної групи. 

Близьким до попереднього й досить цінним в ракурсі проблеми, яку ми 

досліджуємо вважаємо визначення поняття, запропоноване Л. Байковою, на 

думку якої соціальне здоров’я особистості характеризується, як стан гармонії 

між особистісними смислами і діяльністю людини, які в свою чергу 

сприяють його самоактуалізації і позитивному розвитку соціуму [29]. Між 

тим, не менш значущим в зазначеному вище контексті є трактування 

соціального здоров’я особистості вітчизняним вченим В. Язловецьким, на 

думку якого соціальне здоров’я характеризується діяльним ставленням 

особистості до світу, тобто  активною життєвою позицією, а також мірою 
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працездатності й соціальної активності [249]. Особливу увагу хотіли б 

звернути на такі характеристики, як „активна життєва позиція” та „соціальна 

активність”, про яку ще не раз загадаємо нижче. Наголосимо також, що при 

такому трактуванні соціального здоров’я можемо спостерігати також певний 

філософський підтекст, оскільки В. Язловецький зазначає й на важливості (в 

змісті поняття) діяльнісного ставлення особистості до світу. 

Як динамічну сукупність властивостей та якостей особистості, що 

забезпечують гармонію між потребами людини та суспільством, яка є 

передумовою орієнтації індивіда на виконання своєї життєвої мети та  

самоактуалізацію також визначає соціальне здоров’я особистості 

О. Сівіцькая. Між тим, наголосимо, що авторка зазначає на таких важливих 

компонентах соціального здоров’я, які є вкрай цінними в контексті нашого 

дослідження, а саме по відношенню до студентів спеціальної медичної 

групи. Мова йде про те (як зазначає вчена), що саме соціально здоровій 

людині притаманні такі особистісні якості, які дозволяють їй успішно 

адаптуватись до умов сучасного життя, здійснювати самоосвіту й 

самовиховання, а головне знаходити засоби подолання та вирішення 

різного роду проблем пов’язаних з фізичним неблагополуччям, тобто 

наявність певних захворювань й  реалізовувати свої життєві плани в цих 

умовах [196].   

Інша зарубіжна вчена Т. Соколова розуміє соціальне здоров’я 

особистості через відчуття нею певної комфортності в соціальному 

оточенні, а саме ступенем такої комфортності [210]. Таке розуміння 

соціально здоров’я,  на наш погляд, є надто звуженим і не достатньо 

конкретним. 

Значно ширше за попереднє визначення, між тим, на наш погляд, не 

виправдано ускладнено для сприйняття пропонує розглядати соціального 

здоров’я особистості Л. Колпіна. Отже, дослідниця визначає соціальне 

здоров’я через детерміновані індивідуальним особливостям і соціальною 

ситуацією відносинами соціального суб’єкта з соціальним середовищем на 
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мікро-, мезо- і макрорівнях, що виражається в суб’єктивній і об’єктивній 

достатності його соціального статусу для асервативної реалізації власних 

потреб, цілей і цінностей у відповідності з суспільними експектаціями [131].   

Значно простіше, але достатньо змістовно, пропонує визначення 

соціального здоров’я Л. Колпіна, на думку якої соціальне здоров’я 

характеризується функціонуванням особистості як повноправного члена 

суспільства, безконфліктною взаємодію з навколишнім світом, а також 

доброзичливими взаєминами у колективі, сім’ї, суспільстві [192].  В даному 

випадку звертаємо увагу на таке формулювання, як „функціонування 

особистості як повноправного члена суспільства”. Це особливо важливо для 

людей з певними фізичними вадами або значними порушеннями стану 

соматичного здоров’я. Як відомо, при окремих хронічних захворюваннях у 

молодих фахівців досить часто виникають труднощі працевлаштуватись на 

окремі професії. Це обумовлено як не бажанням окремих працедавців брати 

на роботу фахівців з обмеженими фізичними можливостями (особливо в 

приватних установах), так і не можливістю працювати за певною професією з  

відхиленнями у стані здоров’я. Часті відмови у працевлаштуванні з причини 

стану здоров’я призводить до відчуття неповноправного члена суспільства. 

Таким чином, студенти СМГ, по-перше, мають бути психологічно готові до 

таких подій, по-друге, спрямовувати власні зусилля на самореалізацію себе у 

суспільстві з урахуванням існуючих відхилень у стані соматичного здоров’я.  

На думку О. Краткої, соціальне здоров’я характеризується рівнем 

соціалізації особистості, ставленням до норм і правил, прийнятих у 

суспільстві, соціальними зв’язками з людьми й соціальними інститутами, 

набутим соціальним статусом та прагненням до його підвищення у межах 

чинних законів і моральних традицій, джерелами і рівнем доходів і витрат 

тощо [138].  Отже, з визначення поняття, запропонованого О. Краткою, 

можемо бачити, що дослідниця звертає увагу на таку складову, яка  також 

може впливати на стан соціального здоров’я особистості (принаймні з якою 

теж потрібно рахуватись)  мова йде про рівень доходів і витрат людини.  
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Звертаємо увагу також на те, що характеризуючи соціальне здоров’я                        

О. Кратка виділяє важливість для особистості  соціальних зв’язків з людьми 

й соціальними інститутами, а також прагненням підвищення соціального 

статусу  у межах чинних законів і моральних традицій. Незважаючи, що в 

цілому ми згодні з вищезазначеними компонентами соціального здоров’я 

особистості, наголосимо, що прагнення підвищення соціального статусу є 

цілком виправдано до того моменту, поки особистість відповідає (рівнем 

своєї компетентності, відповідними здібностями в контексті) тому 

положенню (особливо якщо це стосується професійної діяльності), яке він 

хоче зайняти задля підвищення соціального статусу. 

Враховуючи те, що О. Кратка,перш за все,характеризує соціальне 

здоров’я, як прояв соціалізації особистості, звернемо увагу на ще одне 

поняття, а саме „соціалізація учнівської молоді”, яке О. Качан та В. 

Пристинський розглядають в контексті фізкультурно-спортивної діяльності, 

що є достатньо близьким до нашої проблематики. Отже, на думку авторів, 

соціалізація учнівської молоді може трактуватися, як багатогранний 

і цілеспрямований процес оволодіння особистістю знаннями, уміннями і 

навичками рухової активності, суспільним досвідом; формування ціннісних 

орієнтацій, засвоєнням норм, принципів і правил здорового способу життя; 

актуалізації особистісного життєвого і професійного самовизначення, що 

сприяє формуванню власної соціальної позиції й передбачає успішну 

інтеграцію в соціальне середовище та реалізацію себе як активного, творчого, 

здорового суб’єкта життєдіяльності [125, с. 13]. З вищезазначеного можемо 

бачити, що змістовно дана дефініція є дійсно дещо близькою до дефініції 

„соціальне здоров’я”, а тому також буде нами враховано у визначенні 

поняття „соціальне здоров’я студента спеціальної медичної групи”, що, як 

зазначалось вище, є одним з завдань нашого дослідження. Між тим, для 

вирішення цього завдання ми також звернемось (про що було анонсовано на 

початку підрозділу) до аналізу інших близьких до соціального здоров’я 

понять, зокрема „соціальна зрілість”, „соціальна активність”, „соціальна  
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стійкість”.  Необхідність аналізу вищезазначених дефініцій обумовлено, як 

недостатньою розробленістю понять „соціальне здоров’я студентів” та 

„соціальне здоров’я студентів спеціальної медичної групи” так й 

специфікою феномену, що нами досліджується по відношенню до студентів 

з наявними відхиленнями у стані соматичного здоров’я.  

Так, О. Крюкова розглядає соціальну зрілість як стійку якість 

особистості, що характеризується цілісністю, передбачуваністю, соціальною 

спрямованістю поведінки в усіх сферах життєдіяльності. Структурними 

компонентами соціальної зрілості особистості, на думку вченої, слід вважати  

відповідальність, толерантність, саморозвиток. При цьому відповідальність 

розглядається О. Крюковою, як специфічна для зрілої особистості форма 

саморегуляції та самодетермінації, що виражається в усвідомленні і контролі 

своєї поведінки, здатності виступати причиною змін у навколишньому світі й 

у власному житті, в самосвідомості та вмінні передбачати наслідки своїх дій 

[141]. Зі змісту поняття добре видно, що окремі структурні компоненти, 

зокрема відповідальність, саморозвиток, виокремлюють вченими й по 

відношенні до дефініції „соціальне здоров’я особистості”. Між тим, особливу 

увагу звертаємо на те, як саме розуміється „відповідальність” в структурі 

дефініції „соціальна зрілість” (за О. Крюковою), а саме як „форма 

саморегуляції та само детермінації” [141]. При цьому наголошується навіть 

на  вмінні  передбачати особистістю наслідків своїх дій. Це, на наш погляд, є 

досить доречним й стосовно феномену соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи, оскільки мова йде про протидію можливій 

поведінці чи обставинам, що можуть негативно позначитись на житті 

особистості взагалі та на стані соматичного здоров’я (врахуємо при цьому 

вже наявні відхилення у таких студентів) зокрема. 

І. Руднева розглядає соціальну зрілість по відношенню до майбутнього 

спеціаліста соціально-освітньої сфери, визначаючи її як цілісну якість, яка є 

результатом процесу соціалізації/індивідуалізації особистості. Крім того 

авторка виділяє такі характерні риси соціально зрілої людини як: 
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гуманістично-світоглядна орієнтація; відчуття власної гідності; активна 

суб’єктивна позиція у відносинах власного життя та професії [187]. В даному 

випадку також звертаємо увагу на виокремлені вченою характерні риси 

соціально зрілої особистості, кожна з яких, на наш погляд, безпосередньо чи 

опосередковано має відношення й стосовно соціально здорової особистості 

взагалі та студентів спеціальної медичної групи зокрема.  

Враховуючи, що в попередньому визначенні наголошується на активній 

позиції особистості, в контексті нашого дослідження звернемось до 

визначення „соціальна активність”, яке пропонує Л. Майкова. На думку 

вченої, соціальну активність студента справедливо розглядати через його 

самостійність, відповідальність та ініціативність, що забезпечує успішну 

соціалізацію та гармонію відносин з навколишнім середовищем [154]. Й знов 

таки переконуємось у сутнісній близькості аналізуємих понять. Як і у 

випадку з соціальною зрілістю, бачимо виокремлені вченою такі риси, як 

відповідальність, самостійність тощо. Між тим, відзначаємо й таку рису, як 

„ініціативність”, яка, на переконання Л. Майкова, забезпечує успішну 

соціалізацію та гармонію відносин з навколишнім середовищем, з чим ми 

повністю згодні. Подібної думки С. Керкіс, який зазначає, що соціальна 

активність проявляється у стійкості рис особистості та має прояв у 

цілеспрямованості, ініціативності, соціальній відповідальності за себе та за 

інших [130]. 

Натомість А. Жихарєва  соціальну активність студентів вбачає в  

націленості особистості на перетворення себе і соціуму у відповідності з 

завданнями соціального розвитку [109].В цьому визначенні виокремлюємо 

таке формулювання як перетворення себе і соціуму у відповідності з 

завданнями соціального розвитку. Таким чином,А. Жихарєва  соціальну 

активність розглядає не лише як адаптацію студентів до змін які 

відбуваються у суспільстві, а як перетворення особистості, що є значно 

складнішим процесом, оскільки в цьому віці це є достатньо важким 

завданням для будь якої особистості. 
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В свою чергу К. Ямкова зазначає, що суть самої активності особистості 

полягає в здатності людини на самостійні вольові прояви, що виражаються в 

самостійній постановці мети, самостійній організації самої дії, спрямованої 

на досягнення цієї мети [254]. Таке визначення певною мірою 

співвідноситься з попередніми, між тим, значно більше наголошується на 

самостійні ролі особистості. Й з цим важко не погодитись, оскільки сама по 

собі соціальна активність не може сприйматись виключно в позитивному 

контексті без  самостійності особистості, особливо у студентському віці. 

С. Бурбаєва зазначає, що соціальну активність слід розуміти як 

особливу якість особистості, яка проявляється у різноманітній діяльності та 

показує її відношення до суспільства, праці, суспільно-політичної діяльності 

тощо [43]. 

А. Базиленко розглядає соціальну активність студентів, як важливу 

складову їхнього професійного зростання, в якій, на думку автора, 

формуються практично всі особистісні якості та здібності, необхідні 

фахівцеві, зокрема: ініціативність; відповідальність; організаторські 

здібності; комунікабельність; самостійність. До того ж, як зазначає А. 

Базиленко соціальна активність, будучи універсальним способом 

самореалізації особистості, є підґрунтям для формування самоздійснення 

студента у сфері праці [27]. В даному контексті зосереджуємось на вислові 

автора „універсальний спосіб самореалізації особистості”. На наш погляд, в 

такому трактуванні можемо бачити соціальну активність студентів, як одну з 

складових соціального здоров’я. 

На завершення аналізу поняття „соціальна активність особистості” 

звернемось ще до одного визначення, запропонованого зарубіжними вченими                        

С. Залуцькою, С. Паніною, які переконані, що сама по собі  соціальна 

активність є поштовхом до діяльності, забезпечує позитивну динаміку 

особистості, сприяє адекватному вибору цілей та життєвих орієнтирів, 

творчого відношення до діяльності, до оточуючих, а також сприяє створенню 

матеріальних та духовних цінностей [116]. При такому трактуванні поняття 
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також спостерігаємо сутнісну близькість соціальної активності до феномену 

соціального здоров’я особистості взагалі та студентів спеціальної медичної 

групи зокрема. Досить переконливо і доречно, на наш погляд, вчені 

характеризують соціальну активність як таку, що сприяє  позитивним змінам 

особистості, а також адекватному вибору цілей та життєвих орієнтирів. 

Вважаємо такі характеристики цілком сприятливими в контексті студентів з 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я, особливо творчу спрямованість  

особистості (на якої також зазначають вчені), за допомогою якої можна 

постійно удосконалювати особисту систему підвищення соціального 

здоров’я.  

Нарешті, стисло зупинимось на аналізі ще однієї близької в контексті 

нашого дослідження дефініції – „соціальна стійкість”. Нажаль ця дефініція 

мало досліджена вітчизняними науковцями, в тому числі й по відношенню до 

студентів. У зв’язку з цим, знов змушені звернутись до трактувань соціальної 

стійкості зарубіжними вченими. Так, Т. Кордон розглядає соціальну стійкість 

студентів педагогічного вищу, як інтегративну якість особистості, яка 

характеризується здатністю протидіяти негативному впливу навколишнього 

середовища, критичністю до оцінення власних вчинків, правильним 

прийманням рішення у ситуації вибору, а також відповідальністю в контексті 

дотримання соціальних норм, цінностей, нетерпимістю щодо негативних 

явищ навколишнього середовища, самоорганізації та саморегуляції 

поведінки, умінні відстоювати власні погляди та переконання, нести 

відповідальність перед самим собою та суспільством [134]. Як і у випадку з 

дефініціями „соціальна зрілість” та „соціальна активність” (виходячи з 

визначення соціальної стійкості запропонованого Т. Кордон) можемо 

впевнено констатувати, що соціальна стійкість  в такому формулювання 

вміщує в собі такі ознаки особистості, які, на наш погляд, цілком можуть 

відповідати змісту соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи. Зокрема, маємо на увазі такі з них, як „самоорганізації та 
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саморегуляції поведінки”, „умінні відстоювати власні погляди та 

переконання”, „критичність до оцінення власних вчинків”.  

В свою чергу Є. Єфімова визначає соціальну стійкість особистості як 

таку, що має прояв у стійких моральних нормах, автономії і незалежності від 

оточення, стійкості до впливів неблагоприємних життєвих факторів, 

стриманості і критичності до впливів соціального оточення, стійкості 

ціннісних орієнтацій [102].  До того ж соціальна стійкість, як вважає авторка,  

це, з одного боку, визначена позиція особистості, що має прояв у вигляді 

відносин до інших людей, колективу чи до самого себе, з іншого боку, 

гнучкість у засвоєнні нових відносин, а також здатність до змін та 

самовдосконалення особистості [102]. Таке трактування соціальної стійкості 

нам дуже імпонує, оскільки, перш за все, в його змісті знов таки знаходимо 

компоненти цілком притаманні  феномену соціального здоров’я особистості, 

в тому числі по відношенню до студентів спеціальної медичної групи. 

Особливо це стосується таких складових поняття, як „стійкі моральні 

норми”, „автономія і незалежність від оточення”, „стійкість до впливів 

неблагоприємних життєвих факторів”, а також „гнучкість у засвоєнні нових 

відносин” та „здатність до змін та самовдосконалення особистості”. Кожен з 

вище перелічених складових, що зазначаються в змісті поняття, на наш 

погляд, є цілком прийнятні й до особистості з відхиленнями у стані 

соматичного здоров’я.   

Отже, термінологічний аналіз досліджуваного феномену, а також 

близьких до нього дефініцій, дозволив запропонувати визначення поняття 

„соціальне здоров’я студента спеціальної медичної групи”, яке ми 

розглядаємо, як складну інтегровану особистісну якість, що характеризується 

прагненням особистості до максимальної самореалізації у суспільному житті,  

упевненістю у власних силах та можливостях, націленістю на досягнення 

результату, наявністю стресостійкості та відповідальністю за стан власного 

здоров’я, здатністю протидіяти соціальним викликам сучасності. 
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Стисло схарактеризуємо кожен зі змістовних складових поняття. Так, 

прагнення до максимальної самореалізації, на наш погляд, є невід’ємною 

частиною соціального здоров’я студентів СМГ, оскільки саме таке прагнення 

генерує активність студентів у практичній площині. Нажаль, наявність у 

студентів хронічних захворювань нерідко притамовує їх спрямування до 

максимального розкриття власного потенціалу в різних сферах 

життєдіяльності. Як зазначалось вище, досить часто студенти вже вступаючи 

до вишу мають відхилення у стані здоров’я. Таким чином, усвідомлення того, 

що вони мають гірші „стартові можливості” для власної самореалізації 

відбувається ще за довго до навчання у ВНЗ. Принаймні такі відчуття 

неминучі при відвідуванні занять з фізичної культури в загальноосвітніх 

навчальних закладах та фізичного виховання у ВНЗ (при вступі до нього 

відповідно). Саме ці обставини безпосередньо чи опосередковано впливають 

на студентів СМГ, а також на ступінь їх цілеспрямованості в контексті 

подальшої самореалізації тощо. Відповідно й прояву вольових зусиль такі 

студенти потребують порівняно більше, а ніж фізично здорові студенти. 

Таким чином, зазначена змістовна складова поняття співвідноситься із іншою 

змістовною складовою „упевненість у власних силах та можливостях”. 

Студенти яких за станом соматичного здоров’я віднесено до спеціальної 

медичної групи майже не мають можливості спостерігати за розвитком 

власних досягнень (в контексті розвитку фізичних кондицій), оскільки їм 

забороняються максимальні та субмаксимальні навантаження на заняттях з 

фізичного виховання. Більшість з них обмежуються лікувальною фізичною 

культурою, тобто виконанням комплексу спеціально підібраних вправ при 

конкретному захворюванні. Таким чином, при традиційному підході до 

організації фізичного виховання у виші ступінь впевненості в собі у 

студентів СМГ не підвищується, а навпаки знижується. Між тим, 

недооцінення власних можливостей (навіть при наявності того чи іншого 

захворювання) не дозволяє студентові повною мірою повірити в себе. Разом з 
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тим, саме віра в себе та власні можливості є необхідною складовою 

соціального здоров’я студентів СМГ.  

Наступна змістовна складова соціального здоров’я студентів СМГ  

„націленість на досягнення результату” також тісно взаємопов’язана з двома 

попередніми. Суть її полягає в тому, що студенти, які мають відхилення в 

стані соматичного здоров’я, мають бути обов’язково націлені на досягненні 

успіху. Для розкриття значущості цієї складової знову звернемось до 

специфіки категорії студентів й нагадаємо, що вони мають захворювання 

однієї чи навіть декількох систем організму одночасно. Наявність 

захворювань (особливо декількох систем одночасно), а також складність 

протидіяти цим хворобам (мова йде про захворювання не зворотного 

характеру) часто негативно впливає на здатність особистості досягати 

поставлених цілей або спрямованість на їх досягнення. Саме тому, студентам 

СМГ задля підвищення власного рівня соціального здоров’я вкрай важливо 

не лише усвідомлювати потребу у досягненні результату (в будь чому 

позитивному), але й вдаватись до реальних дій в реалізації власних цілей, 

задля відчуття себе успішною особистістю.  

Наявність стресостійкості також визначено нами, як одна з доволі 

значущих змістовних складових соціального здоров’я студентів СМГ. Перш 

за все, це пов’язано з тим, що студенти, віднесені за станом соматичного 

здоров’я до спеціальної медичної групи, є більш вразливі до зовнішніх 

подразників. Відповідно більш чуттєво вони реагують на будь які негаразди. 

Хоча зазначимо, що в даному аспекті звичайно важливу роль грає 

темперамент особистості.  Між тим, проведені нами дослідження [83], про 

які ми ще не раз згадаємо у наступних підрозділах, підтвердили, що рівень 

нервово-психічного напруження, а як наслідок і рівня стресостійкості, у 

студентів спеціальної медичної групи порівняно нижчий ніж у фізично 

здорових студентів. Таким чином, забезпечення процесу підвищення 

соціального здоров’я студентів СМГ малоймовірне без забезпечення 

належного рівня стресостійкості останніх. 
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Наступна змістовна складова „відповідальність за стан власного 

здоров’я” на перший погляд може викликати подив. Між тим, дослідження 

специфіки категорії студентів СМГ дозволяє констатувати, що переважна 

більшість студентів на належному рівні не усвідомлюють своєї ролі у 

зміцненні та збереженні власного здоров’я, надаючи перевагу виключно 

медицині. Разом з тим, зазначимо, що навіть при наявності хронічних 

захворювань досить велика роль належить самим студентам у не допущенні 

їх загострення. Студенти мають бути відповідальними за стан свого здоров’я, 

що має проявлятись у виконання усіх необхідних правил (рекомендацій 

лікаря), а також вчителя фізичної культури. 

Нарешті, остання змістовна складова „здатність протидіяти 

соціальним викликам сучасності” обумовлена умовами теперішнього часу. За 

останні чотири роки громадяни України зіштовхнулися з обставинами, які, 

нажаль, негативно впливають як на стан соціального здоров’я всього 

населення країни, так  і на стан індивідуального соціального здоров’я, тобто 

по відношенню до конкретної особистості. Перш за все, маємо на увазі 

бойові дії на Сході України. Особливо гостро негативний вплив від гібридної 

війни відчули на собі мешканці Сходу, вимушені переселенці (внутрішньо 

переміщені особи), а також родичі загиблих і постраждалих. На цьому тлі в 

соціологічній і педагогічній науці з’являються нові терміни. Так, 

провіднівітчизняні вчені в галузі соціології і педагогіки С. Савченко, 

О. Караман запропонували такі терміни як: „абераційна соціалізація” та 

„абераційна активність”. Абераційна соціалізація, на думку науковців, 

означає негативну, хибну, викривлену соціалізацію особистості внаслідок 

агресивних і спотворених зовнішніх впливів. Абераційна активність, в свою 

чергу, характеризується соціальною активністю такої особистості, 

спрямованої на досягнення антисоціальних цілей [188]. Наслідком 

соціалізаційної аберації, на переконання С.  Савченко, О. Караман, стає 

відсутність або вкрай низький рівень соціальної відповідальності 

особистості, її нездатність до чіткого духовно-морального самовизначення, 
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нездатність до об’єктивного аналізу [188]. Таким чином, здатність 

особистості протидіяти абераційної соціалізації ми також визначаємо, як 

одну зі складових соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи. 

Отже, проведений термінологічний аналіз понять „соціальне здоров’я 

особистості”, „соціальне здоров’я студента”, а також близьких до зазначених 

вище понять, зокрема „соціальна зрілість”, „соціальна активність”, 

„соціальна  стійкість”, дозволив запропонувати визначення поняття 

„соціальне здоров’я студента спеціальної медичної групи”, а також 

розкрити основні змістовні складові зазначеної дефініції. 

 

 

1.3. Діагностика стану сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи  

 

Аналізу наукових праць вітчизняних та зарубіжних науковців в межах 

першого розділу щодо формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання, а також різних 

поглядів щодо сутності соціального здоров’я особистості, визначення змісту 

поняття „соціальне здоров’я студента спеціальної медичної групи” слугувало 

підставою для вирішення наступного завдання дослідження, а саме 

діагностики стану сформованості соціального здоров’я студентів СМГ. 

Вирішення цього завдання потребувало по-перше, розробки критеріїв, 

показників та рівня сформованості соціального здоров’я студентів СМГ,              

по-друге, розробки діагностичного інструментарію (відбору найбільш 

оптимальних методів дослідження для оцінки рівня сформованості 

соціального здоров’я студентів СМГ за кожним окремим критерієм та 

відповідних до них показників), по-третє, визначити експериментальну базу 

для здійснення діагностики, аналізу та інтерпретації отриманих результатів 

дослідження. 
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На основі аналізу наукових праць [68; 140; 21 та ін.]нами визначено 

критерії та показники сформованості соціального здоров’я студентів СМГ, а 

також методи діагностики, які обрано нами для визначення стану 

сформованості соціального здоров’я студентів СМГ за кожним окремим 

критерієм та відповідними до них показників (табл. 1.1). 

 

Таблиця 1.1 

Діагностичний інструментарій для оцінки рівня сформованості 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

Критерії Показники Методи діагностики 

Мотиваційний 

1) прагнення 

особистісної та 

професійної 

самореалізації; 

2) ціннісне 

відношення до здоров’я. 

- опитувальник потреби 

у досягненнях (за Ю. Б. 

Орловим);індивідуальні та 

групові  бесіди. 

-   опитувальник „ціннісні 

орієнтації” (М. Рокіча); 

- педагогічне 

спостереження. 

Когнітивний 

1) знання змісту та 

структури соціального 

здоров’я; 

2) знання методик 

підвищення власного 

соціального здоров’я; 

3) знання з визначення 

та систематичного 

відстеження 

(моніторингу) власного 

- метод експертної 

оцінки; 

- усне й письмове 

опитування; 

- педагогічне 

спостереження. 
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Продовження таблиці 1.1 

 
стану соціального 

здоров’я. 
 

Процесуальний 

 

1) уміння 

удосконалювати 

особистісну оздоровчу 

систему зі спрямованістю 

на підвищення власного 

соціального здоров’я, 

2) уміння 

попереджувати внутрішні 

та міжособистісні 

конфлікти; 

3) уміння протидіяти 

соціальним викликам  та 

соціальним хворобам 

сучасності. 

-   метод експертної 

оцінки; 

-   педагогічне 

спостереження; 

-   усне й письмове 

опитування; 

-   індивідуальні та групові 

бесіди. 

 

Особистісно-

вольовий 

1) упевненість у собі; 

2)  рівень нервово-

психічного напруження. 

 

-   опитувальник 

упевненості в собі (за 

Рейзас); 

- індивідуальні та групові 

бесіди. 

-    опитувальник нервово-

психічної напруги (за Т.А. 

Немчін); 

-     педагогічне 

спостереження. 

 



76 

 

На основі зазначених в таблиці (табл. 1.1) критеріїв та показників 

визначено рівні сформованості соціального здоров’я студентів СМГ– 

високий, середній, низький(табл. 1.2; 1.3; 1.4). 

Таблиця 1.2 

Характеристика високого рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи 

Критерії Показники 

М
о
т
и

в
а

ц
ій

н
и

й
 

 у студента відмічається наполегливість у 

досягненні цілей, наявна виражена спрямованість 

особистісної та професійної самореалізації; 

 студент високо оцінує значущість власного 

здоров’я та здоров’я оточуючих в структурі 

загальнолюдських цінностей. 

 

 

К
о
г
н

іт
и

в
н

и
й

 

 студент глибоко усвідомлює сутність, зміст та 

структуру соціального здоров’я, в тому числі по 

відношенню до особистості з наявними 

захворюваннями на соматичному               рівні; 

 має глибокі знання методик підвищення власного 

соціального здоров’я; 

 має ґрунтовні знання щодо визначення та 

систематичного відстеження (моніторингу) 

власного стану соціального здоров’я. 

 

 студент проявляє творчість в удосконаленні 

особистісної оздоровчої системи зі спрямованістю 

на підвищення власного соціального здоров’я, 

 володіє глибинними уміннями щодо попередження 
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Продовження таблиці 1.2 

П
р

о
ц

е
с
у

а
л

ь
н

и
й

 внутрішніх та міжособистісних конфліктів; 

 здатний переконливо протидіяти соціальним 

викликам  та соціальним хворобам сучасності. 

 

 

О
со

б
и

с
т
іс

н
о

-

в
о

л
ь

о
в

и
й

  студент відчуває впевненість в собі та власних 

можливостях; 

 студент переважно відчуває слабке чи детинізоване 

нервово-психічне напруження. 

 

Таблиця 1.3. 

Характеристика середнього рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи 

Критерії  Показники 

М
о
т
и

в
а

ц
ій

н
и

й
 

 студент здатний визначати цілі та спрямовувати 

сили на їх досягнення, відмічається помірна 

спрямованість особистісної та професійної 

самореалізації; 

 студент  оцінує значущість власного здоров’я та 

здоров’я оточуючих як одну з важливих життєвих 

цінностей. 

 

 

студент на достатньому рівні розуміє сутність, 

зміст та структуру соціального здоров’я 

особистості взагалі та з наявними захворюваннями 

на соматичному  рівні зокрема; 
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Продовження таблиці 1.3 

К
о

г
н

іт
и

в
н

и
й

 

 добре розуміє особливості застосування методик 

підвищення власного соціального здоров’я; 

 в цілому обізнаний в питаннях визначення та 

систематичного відстеження (моніторингу) 

власного стану соціального здоров’я. 

 

П
р

о
ц

е
с
у
а

л
ь

н
и

й
 

 в цілому здатний удосконалювати особистісну 

оздоровчу систему зі спрямованістю на підвищення 

власного соціального здоров’я, 

 загалом спроможний попереджувати внутрішні та 

міжособистісні конфлікти; 

 здатний на достатньому рівні протидіяти соціальним 

викликам  та соціальним хворобам сучасності. 

 

О
со

б
и

с
т
іс

н
о

-

в
о
л

ь
о
в

и
й

  студент в цілому відчуває впевненість в собі та 

власних можливостях; 

 студент переважно відчуває помірне нервово-

психічне напруження. 

 

Таблиця 1.4 

Характеристика низького рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи 

Критерії Показники 

Мотиваційний 

 у студента майже відсутня спрямованість до 

особистісної та професійної самореалізації; 

 студент не вважає власне здоров’я та здоров’я 

оточуючих як одну з важливих життєвих 

цінностей. 
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Продовження таблиці 1.4 

К
о

г
н

іт
и

в
н

и
й

 

 студент має досить погане уявлення щодо 

сутності, змісту та структури соціального 

здоров’я особистості взагалі та з наявними 

захворюваннями на соматичному  рівні зокрема; 

 поверхові знання щодо особливостей 

застосування методик підвищення власного 

соціального здоров’я; 

 не достатньо обізнаний в питаннях визначення та 

систематичного відстеження (моніторингу) 

власного стану соціального здоров’я. 

П
р

о
ц

е
с
у
а
л

ь
н

и
й

 

 у студента наявні відчутні труднощі в 

удосконаленні особистісної оздоровчої системи зі 

спрямованістю на підвищення власного 

соціального здоров’я, 

 не володіє достатніми уміннями попереджувати 

внутрішні та міжособистісні конфлікти; 

 майже не здатний протидіяти соціальним 

викликам  та соціальним хворобам сучасності. 

О
со

б
и

с
т
іс

н
о

-

в
о

л
ь

о
в

и
й

  студент не відчуває впевненості в собі та власних 

можливостях; 

 студент переважно відчуває надмірне чи 

екстенсивне нервово-психічне напруження. 

 

Здійснення експерименту відбувалося на базі Інституту хімічних 

технологій СНУ імені В. Даля, м. Рубіжне, Чернігівського національного 

технологічного університету, Державного закладу „Луганський національний 

університет імені Тараса Шевченка”, Харківського національного 
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педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, Державний вищий 

навчальний заклад „Донбаський державний педагогічний університет”. 

Вибіркова сукупність складалася з 710 осіб (загальна кількість). 

Безпосередня кількість учасників експерименту (респондентів)становила634 

студента, віднесених до спеціальної медичної групи (314 – контрольна група; 

320 – експериментальна група). Друга вибіркова сукупність складалась з 

викладачі фізичного виховання (76 викладачів). 

Як видно з таблиці (табл. 1.1) стан сформованості соціального здоров’я 

студентів СМГ за мотиваційним критерієм визначався за такими 

показниками: „прагнення студентів максимальної самореалізації у 

суспільному житті” та „ціннісне відношення до здоров’я”. Вибір зазначених 

вище показників перш за все обумовлений специфікою самого феномену –

соціальне здоров’я. Так, за допомогою опитувальника потреби у досягненнях                               

за Ю. Б. Орловим [185] (див. Додаток А) було встановлено, що на етапі 

вихідного контролю 21,7% студентів контрольної групи та 19,3% студентів 

експериментальної групи мали високий рівень прагнення студентів 

максимальної самореалізації. Середній рівень зафіксовано у 38,6% студентів  

контрольної групи та  39,9% – студентів експериментальної групи. 

Переважна ж більшість студентів контрольної  (39,7%) та  експериментальної 

(40,8%) групи не відчували потреби у досягненнях (низький рівень).   

Близькі до попередніх ми отримали результати за показником „ціннісне 

відношення до здоров’я” за допомогою опитувальник „ціннісні орієнтації” 

(М. Рокіча) [39] (див. Додаток Б), відповідно якого студенти здійснювали 

ранжування списку запропонованих цінностей з першого й по останнє місце 

(табл. 1.5).  В ході аналізу результатів вихідного контролю було встановлено: 

16,3% студентів  контрольної групи та 17,1% студентів експериментальної 

групи розташували цінність „здоров’я” на першому та другому місці 

(високий рівень сформованості мотивації за даним показником);  39,8% – 

контрольна група та 40,5% експериментальна група присвоїли „здоров’ю” з 

третього по четвертий ранговий номери (середній рівень). Натомість 43,9% 
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студентів  контрольної групи 42,4% студентів експериментальної групи 

розташували цінність „здоров’я” на п’яте місце і нижче (низький рівень). В 

ході аналізу отриманих результатів було виявлено, що переважна більшість 

студентів СМГ (76,4 % контрольної групи, 82,1 % експериментальної групи), 

які в списку цінностей на перше та друге місця поставили „здоров’я”, мали 

хронічні захворювання двох та навіть трьох систем одночасно. В свою чергу, 

це дозволяє констатувати, що лише при відчутних проблемах у стані 

соматичного здоров’я більшість студентів СМГ  високо оцінюють цінність 

здоров’я.  

Таблиця 1.5 

Сформованість соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи за  мотиваційним  критерієм   (на етапі вихідного контролю) 

Показники 

критерію 

 

Рівні 

сформова-

ності 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. 

(314) 
% 

Абс. 

(320) 
% 

1) прагнення 

студентів максимальної 

самореалізації 

Високий 68 21,7 62 19,3 

Середній  121 38,6 128 39,9 

Низький 125 39,7 130 40,8 

2) ціннісне 

відношення до здоров’я 

Високий  51 16,3 55 17,1 

Середній  125 39,8 130 40,5 

Низький  138 43,9 135 42,4 

 

Також відзначимо, що кількість студентів, в яких було встановлено 

високий рівень прагнення самореалізації, є близькою до кількості студентів, 

які високо оцінили здоров’я в структурі життєвих цінностей (з різницею –     

5,4% в контрольній  та – 2,2% в експериментальній групі). Ще менші 

відмінності можемо спостерігати стосовно середнього рівня (1,2% в 

контрольній  та – 0,6% в експериментальній групі)мотиваційного критерію 

між вказаними показниками. Така співвідносність свідчить про те, що 
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кількість студентів, які високо оцінюють власне соматичне здоров’я, певним 

чином корелюється з кількістю студентів, які прагнуть максимальної 

самореалізації у суспільному житті, що, на наш погляд, підтверджує 

об’єктивність обраних показників мотиваційного критерію.  

Використання зазначеного вище діагностичного інструментарію, а 

також узагальнення даних отриманих за першим та другим показникам 

дозволило встановити, що на етапі вихідного між контрольною та 

експериментальною групою не виявлено суттєвих розбіжностей стосовно 

сформованості соціального здоров’я студентів СМГ за мотиваційним 

критерієм(табл. 1.6). 

Таблиця 1.6 

Середньоарифметичний показник сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за  мотиваційним  критерієм 

 (на етапі вихідного контролю) 

Рівні 

сформованості 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. (314) % Абс. (320) % 

Високий 60 19 58 18,2 

Середній 123 39,2 129 40,2 

Низький 131 41,8 133 41,6 

 

Так, розходження між студентами СМГ контрольної та 

експериментальної групи з високим рівнем сформованості соціального 

здоров’я за мотиваційним критерієм становила лише 0,8% (19% – контрольна 

група; 18,2% – експериментальна група). Такий же діапазон розходжень 

зафіксовано й стосовно середнього рівня за вказаним вище критерієм (39,2% 

– контрольна група; 40,2% – експериментальна група). Й майже подібні було 

отримано результати стосовно кількості студентів СМГ з низьким рівнем 

сформованості соціального здоров'я за мотиваційним критерієм (41,8% – 

контрольна група; 41,6% – експериментальна група).   
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Наочно порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за мотиваційним критерієм також представлено на рис.1.1. 

 

 

 

Рис. 1.1. Порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за мотиваційним критерієм  

 

Визначення стану сформованості соціального здоров'я студентів СМГ 

за когнітивним критерієм відбувалось за допомогою методу експертної 

оцінки. Безпосередню участь у визначенні відповідного стану приймали 

викладачі фізичного виховання, які й виступали у ролі експертів й 

здійснювали діагностику рівня знань студентів СМГ з питань соціального 

здоров’я студентів за трьома основними теоретичними блоками (І – знання 
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змісту та структури соціального здоров’я; ІІ – знання методик підвищення 

власного соціального здоров’я; ІІІ – знання з визначення стану соціального 

здоров’я).  

З табл. 1.7 можемо бачити, що на етапі вихідного контролю кількість 

студентів які повною мірою усвідомлювали сутність, зміст та структуру 

соціального здоров’я особистості взагалі та особистості з відхиленнями стану 

соматичного здоров'я зокрема була досить незначною. Лише 9,2% студентів 

контрольної групи та 9,8% студентів експериментальної групи на високому 

рівні володіли такими знаннями. 37,4% студентів в контрольній групі та 

35,3% в експериментальній групі на достатньому рівні розуміли сутність, 

зміст та структуру соціального здоров’я.  

Таблиця 1.7 

Сформованість соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи за  когнітивним  критерієм (на етапі вихідного контролю) 

Показники 

критерію 

(теоретичні блоки) 

Рівні 

сформова-

ності 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. 

(314) 
% 

Абс. 

(320) 
% 

знання змісту та 

структури соціального 

здоров’я 

Високий  29 9,2 31 9,8 

Середній  117 37,4 113 35,3 

Низький  168 53,4 176 54,9 

 знання методик 

підвищення власного 

соціального здоров’я 

Високий  28 8,7 30 9,5 

Середній  116 37,1 112 35,1 

Низький  170 54,2 178 55,4 

знання з визначення 

стану соціального 

здоров’я 

Високий  28 9,1 30 9,5 

Середній  117 37,2 111 35 

Низький  169 53,7 179 55,5 

 

Вищезазначене свідчить, що цим питанням в процесі фізичного 

виховання викладачами майже не приділяється уваги. Врахуємо при цьому, 
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що відповідні знання студенти могли частково отримувати раніше при 

навчанні в загальноосвітніх навчальних закладах. Разом з цим, на цьому етапі 

переважна більшість обох груп (53,4% – контрольна; 54,9% – 

експериментальна) не змогли надати близьке до правильного визначення 

поняття „соціальне здоров’я”, зовсім розмито характеризували його зміст та 

структуру.  

Ще гіршими виявились знання за другим та третім теоретичними 

блоками (показниками когнітивного критерію). Так, було встановлено, що за 

другим показником („знання методик підвищення власного соціального 

здоров’я”) лише 8,7% студентів контрольної групи та 9,5% студентів 

експериментальної групи володіли знаннями глибокими знаннями методик 

підвищення власного соціального здоров’я та особливостей їх застосування. 

Хоча й незначним чином, але вища кількість в обох групах фіксувалась з 

низьким рівнем відповідних знань (54,2% – контрольна; 55,4% – 

експериментальна). Подібні результати було отримано й за третім 

показником даного критерію. 

Визначення середньоарифметичного показника (табл. 1.8) за трьома 

теоретичними блоками (блоками знань) дозволяє переконатись, що на етапі 

констатувального експерименту не відмічалось суттєвих розбіжностей між 

контрольною та експериментальною групою за когнітивним критерієм 

сформованості соціального здоров’я студентів СМГ.  

Так, якщо в контрольній групі налічувалось 9% студентів СМГ з 

високим рівнем сформованості соціального здоров’я за когнітивним 

критерієм, то в експериментальній групі їх відмічалось лише на 0,6% більше 

(9,6%). Дещо більші, але не суттєві розбіжності було встановлено стосовно 

середнього рівня (2,1%), а саме 37,2% студентів  контрольної групи та  35,1% 

студентів експериментальної групи. 
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Таблиця 1.8 

Середньоарифметичний показник сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за  когнітивним  критерієм 

(на етапі вихідного контролю) 

Рівні 

сформованості 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. (314) % Абс. (320) % 

Високий  28 9 31 9,6 

Середній  117 37,2 112 35,1 

Низький  169 53,8 177 55,3 

 

Майже подібні відмінності було зафіксовано стосовно низького рівня –

1,5%(53,8% – контрольна група; 55,3% – експериментальна група). 

Таким чином, можна констатувати, що  на етапі вихідного контролю як 

в контрольній так і експериментальній групі в переважної більшості 

студентів СМГ було зафіксовано низький рівень обізнаності з питань 

соціального здоров’я, та шляхів його підвищення (як в процесі занять з 

фізичного виховання так і за його межами).  

Наочно порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за когнітивним критерієм також представлено нарис.1.2. 

Визначення рівня сформованості соціального здоров’я студентів СМГ 

за наступним (процесуальним) критерієм також відбувалось за допомогою  

експертів, які складались з числа викладачів фізичного виховання (про, що 

зазначалось вище). На етапі вихідного контролю, як і у випадку з 

когнітивним критерієм, по-перше, між контрольною та експериментальною 

групами не відмічалось суттєвих розбіжностей в контексті рівня 

сформованості соціального здоров'я(за процесуальним критерієм), по-друге, 

в обох групах було встановлено, що в переважної кількості студентів був 

наявний низький рівень сформованості відповідних умінь. 
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Рис. 1.2. Порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за когнітивним критерієм 

 

Схарактеризуємо отримані результати більш детально за окремими 

блоками умінь (табл. 1.9). Як видно з таблиці за першим показником 

(„уміння удосконалювати особистісну оздоровчу систему”) лише 7,8% 

студентів контрольної групи та 8,9% студентів експериментальної групи 

було зафіксовано високий рівень володіння відповідними уміннями.  

Трохи більше третини студентів (35,8% – контрольна група та  34% –

експериментальна група) показали, що в цілому здатні створювати та 

удосконалювати особистісну оздоровчу систему зі спрямованістю на 

підвищення власного соціального здоров’я. 
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Таблиця 1.9 

Сформованість соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи за  процесуальним  критерієм 

(на етапі вихідного контролю) 

Показники 

Критерію 

(блоки умінь) 

Рівні 

сформова-

ності 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. 

(314) 
% 

Абс. 

(320) 
% 

1) уміння 

удосконалювати 

особистісну оздоровчу 

систему  

Високий  25 7,8 28 8,9 

Середній  112 35,8 109 34 

Низький  177 56,4 183 57,1 

1)  уміння 

попереджувати 

конфлікти 

Високий  30 9,6 34 10,5 

Середній  118 37,5 113 35,5 

Низький  166 52,9 173 54 

2) уміння 

протидіяти соціальним 

викликам   

Високий  29 9,1 32 9,9 

Середній  116 37,1 109 34,1 

Низький  169 53,8 179 56 

 

Між тим, більше п’ятдесяти відсотків студентів (56,4%  – контрольна 

група та  57,1% – експериментальна група) відчували суттєві труднощі 

відповідно зазначеного вище процесу. Дещо кращі результати було 

зафіксовано за другим показником процесуального критерію („уміння 

попереджувати конфлікти”). Високого рівня таких умінь спромоглися 9,6% 

студентів контрольної групи та 10,5% студентів експериментальної групи. На 

середньому рівні такі уміння показали 37,5% студентів контрольної групи та 

35,5% студентів експериментальної групи. Схожі результати ми отримали й 

стосовно третього показника процесуального критерію „уміння протидіяти 

соціальним викликам”. Між тим, як за другим так і за третім показниками 

більшість студентів не володіли уміннями попереджувати внутрішні й 
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міжособистісні конфлікти (52,9%  – контрольна група та  54% – 

експериментальна група) та уміннями протидіяти соціальним викликам 

(53,8%  – контрольна група та  56% – експериментальна група).  

Узагальнення отриманих результатів за всіма блоками умінь                     

(табл. 1.10) засвідчують, що на етапі вихідного контролю досить не значна 

кількість студентів контрольної (8,8%) та експериментальної (9,8%) групи на 

високому рівні володіли відповідними уміннями. На достатньому рівні 

володіють відповідними уміннями 36,8% студентів контрольної групи та 

34,5% студентів експериментальної групи. Майже не володіли, або взагалі не 

володіли такими уміннями 54,4% студентів контрольної групи та 55,7% 

студентів експериментальної групи. 

Таблиця 1.10 

Середньоарифметичний показник сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за  процесуальним  критерієм 

(на етапі вихідного контролю)  

Рівні 

сформованості 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. (314) % Абс. (320) % 

Високий  28 8,8 32 9,8 

Середній  116 36,8 110 34,5 

Низький  170 54,4 178 55,7 

 

Зазначимо, що ступінь розбіжностей між контрольною та 

експериментальною групами за процесуальним критерієм є також досить не 

значною від 1% (за високим рівнем) до 2,3% (за середнім рівнем).  

Наочно порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за процесуальним критерієм також представлено на рис.1.3. 
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Рис. 1.3. Порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за процесуальним критерієм  

 

Визначення стану сформованості соціального здоров’я студентів (за 

першим показником особистісно-вольового критерію) відбувалось за 

допомогою опитувальника  упевненості в собі (за Рейзас) [185] (див. Додаток 

В),відповідно якого респонденти мали указати(за допомогою наведеного в 

опитувальнику коду), на скільки кожне з пропонуємих тверджень 

характеризує самих студентів. В ході аналізу опитувальників було 

встановлено, що 18%студентів контрольної групи та 19,3%респондентів 

експериментальної групи відчувають впевненість в собі та власних 

можливостях (високий рівень). 37,6%студентів контрольної групи та 

36,5%експериментальної групи в цілому відчувають впевненість у власних 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Контрольна група Експериментальна група

Низький рівень

Середній рівень

Високий рівень



91 

 

можливостях (середній рівень).  Між тим,найбільша кількість студентів в 

обох групах (44,4% – контрольна група; 44,2% – експериментальна група)на 

етапі вихідного контролю не відчували впевненості в собі та власних 

можливостях (табл. 1.11). 

Таблиця 1.11 

Сформованість соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи за  особистісно-вольовим  критерієм 

(на етапі вихідного контролю) 

Показники 

критерію 

Рівні 

сформовано

сті 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. 

(314) 
% 

Абс. 

(320) 
% 

1) упевненість у 

собі 

Високий  57 18 62 19,3 

Середній  118 37,6 117 36,5 

Низький  139 44,4 141 44,2 

2)  рівень нервово-

психічного напруження 

Високий  62 19,6 64 19,9 

Середній  123 39,2 120 37,7 

Низький  129 41,2 136 42,4 

 

Задля визначення рівня нервово-психічної напруги студентів СМГ (другий 

показник особистісно-вольового критерію) ми використовували 

опитувальник нервово-психічної напруги (за Т. А. Немчін) [185] (див. 

Додаток Г). За допомогою опитувальника було встановлено, що у порівняно 

незначної кількості студентів (19,6% – контрольна група; 19,9% – 

експериментальна група) на етапі вихідного контролю фіксувалась слабке чи 

детенізоване нервово-психічне напруження (високий рівень). Більше ніж 

третина студентів обох груп (39,2% – контрольна група; 37,7% – 

експериментальна група) відчували помірне нервово-психічне напруження 

(середній рівень). Натомість найбільша кількість студенів (41,2% –
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контрольна група; 42,4% – експериментальна група) відчували надмірне чи 

екстенсивне нервово-психічне напруження (низький рівень). 

З вищезазначеного, можемо бачити, що кількість студентів СМГ, у яких 

встановлено надмірне чи екстенсивне нервово-психічне напруження, певним 

чином співвідноситься з отриманими результатами щодо першого показника 

особистісно-вольового критерію (упевненість у власних силах) з 

різницею3,2% в контрольній групі та 1,8% в експериментальній групі. 

Подібні незначні розбіжності між першим та другим показниками 

відмічаються й стосовно високого та середнього рівнів за особистісно-

вольовим критерієм. На наш погляд, це може свідчити про те, що ступінь 

нервово-психічного напруження є досить взаємопов’язаним з рівнем 

впевненості студентів СМГ  (з відхиленнями у стані соматичного здоров'я)   у 

власних силах та можливостях.  

Враховуючи вищезазначену обставину, очевидним є те, що в процесі 

фізичного виховання слід значно більше уваги приділяти застосуванню таких 

підходів (як на організаційному так і на методичному рівні) до практичної 

складової вищезазначеного предмету, які сприяли б зниженню нервово-

психічного напруження студентів СМГ. Це в свою чергу, може позитивно 

впливати й на підвищення в студентів впевненості у власних можливостях як 

на психологічному так і на фізичному рівнях. 

Узагальнення отриманих даних за обома показниками (табл. 1.12) 

дозволяє констатувати, що на етапі вихідного контролю високий рівень 

сформованості соціального здоров’я студентів за особистісно-вольовим 

критерієм становила 18,8% студентів в контрольній групі та 19,6% в  

експериментальній групі. 

В 38,4% студентів контрольної групи та 37,1% студентів 

експериментальної групи було встановлено середній рівень. Й більш ніж у 

сорока відсотків студентів обох груп (42,8% – контрольна група; 43,3% – 

експериментальна група) відмічався низький рівень сформованості 

соціального здоров'я за особистісно-вольовим критерієм.  
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Таблиця 1.12 

Середньоарифметичний показник сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за особистісно-вольовим  

критерієм  (на етапі вихідного контролю) 

Рівні 

сформованості 

Група респондентів 

КГ ЕГ 

Абс. (314) % Абс. (320) % 

Високий  59 18,8 63 19,6 

Середній  121 38,4 119 37,1 

Низький  134 42,8 138 43,3 

 

Як і у випадках з попередніми критеріями ми також не відзначили 

помітних розбіжностей між обома групами. Так, відмінності між 

контрольною та експериментальною групами за високим рівнем  

сформованості соціального здоров'я за особистісно-вольовим критерієм 

становила 0,8%. За середнім рівнем різницю було встановлено на рівні 1,3%, 

з низьким рівнем лише 0,5%.  

Наочно порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за особистісно-вольовим критерієм також представлено на 

рис.1.4. 

Узагальнення отриманих даних в ході констатувального експерименту 

(див. табл. 1.13) за всіма критеріями (мотиваційний; когнітивний, 

процесуальний, особистісно-вольовий) дозволило зробити наступні 

висновки:  

На етапі вихідного контролю між контрольною та експериментальною 

групами не спостерігалось суттєвих відмінностей. Як в контрольній (42,8%) 

так і експериментальної (43,3%) групі переважали студенти СМГ з низьким 

рівнем сформованості соціального здоров’я;  
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Рис. 1.4. Порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів спеціальної 

медичної групи за особистісно-вольовим критерієм 

 

Таблиця 1.13 

Загальні результати діагностики  рівня сформованості соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

(на етапі вихідного контролю)   

Рівні 
КГ ЕГ 

Абс. (314) % Абс. (320) % 

Високий 44 13,9 46 14,3 

Середній  119 37,9 117 36,7 

Низький  151 48,2 157 49 
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Наочно загальні результати діагностики рівня сформованості 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи на етапі 

вихідного контролю також представлено на рис.1.5. 

 

 

 

Рис. 1.5. Порівняння вихідного рівня сформованості соціального 

здоров’я контрольної і експериментальної груп студентів 

спеціальної медичної групи  

 

Розбіжності встановлено на рівні 0,5%. За середнім рівнем між 

контрольною (38,4%) та експериментальною (37,1%) групами зафіксовано 

різницю 1,3%. Ще менші відмінності (0,8%) встановлено стосовно високого 

рівня сформованості соціального здоров'я у студентів СМГ (18,8% – 

контрольна група; 19,6% – експериментальна група); 
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Наявність у значної кількості студентів СМГ низького рівня 

сформованості соціального здоров’я, свідчить по-перше, що викладачі майже 

не використовують досить потужний потенціал навчального предмету 

„Фізичне виховання” для оволодіння студентами знаннями та вміннями з 

підвищення власного рівня соціального здоров’я, формування у останніх 

розуміння потреби особистісної та професійної самореалізації, підвищення 

рівня впевненості у власних силах, зниження рівня нервово-психічного 

напруження тощо. По-друге, навчальна програма з фізичного виховання для 

студентів СМГ потребує відповідної корекції (в межах теоретичної і 

практичної складових предмету)в зазначеному вище контексті.  

 

 

Висновки до розділу 1 

 

Аналіз наукової літератури дозволив установити, що, незважаючи на 

прийняття Закону України „Про освіту” (2017 р.), в якому наголошується на 

актуальності проблеми формування соціального здоров’я студентів, в тому 

числі студентів, віднесених за станом фізичного здоров’я до спеціальної 

медичної групи, реформування системи освіти в цілому, до сьогодні 

зазначена проблема залишається фактично недослідженою. Натомість, в 

працях вітчизняних та зарубіжних вчених досить широко висвітлено 

проблему щодо корекції стану фізичного здоров’я, підвищення 

функціональних можливостей та фізичних кондицій студентів спеціальної 

медичної групи.  

Результати аналізу наукових праць, а також контент-аналіз навчальної 

програми  з фізичного виховання для вищих навчальних закладів України ІІІ 

– ІV рівнів акредитації дозволяє констатувати, що її зміст є недосконалим, 

особливо стосовно студентів з відхиленнями у стані соматичного 

(фізичного) здоров’я, а також не повною мірою співвідноситься зі змістом 

реформаторського Закону України „Про освіту”. Установлено, що навчальна 
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програма з фізичного виховання (теоретична, методична та практична 

складові) недостатньо зорієнтована на формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи, зокрема набуття студентами в процесі 

занять з фізичного виховання та позанавчальний час відповідних 

компетентностей, що сприяли б максимальній самореалізації останніх у 

суспільному житті,  підвищенню упевненості у собі, здатності протидіяти 

соціальним викликам сучасності, формуванню громадянської 

відповідальності тощо. 

Встановлено, що сутнісно близькими дефініціями до поняття 

„соціальне здоров’я” є такі поняття як „соціальна зрілість”, „соціальна 

активність”, „соціальна  стійкість”. Результати аналізу сучасної наукової 

літератури свідчать про різні погляди науковців щодо змісту дефініції 

„соціальне здоров’я особистості” взагалі та  „соціальне здоров’я студента” 

зокрема. Незважаючи на актуальність проблеми формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи в науковій літературі 

наразіне виявлено визначення поняття соціального здоров’я по відношенню 

до студентів спеціальної медичної групи.  

Термінологічний аналіз зазначених вище дефініцій дозволив 

запропонувати визначення поняття „соціальне здоров’я студента спеціальної 

медичної групи”, яке ми розглядаємо як складну інтегровану особистісну 

якість, що характеризується прагненням особистості до максимальної 

самореалізації у суспільному житті,  упевненістю у власних силах та 

можливостях, націленістю на досягнення результату, наявністю 

стресостійкості та відповідальністю за стан власного здоров’я, здатністю 

протидіяти соціальним викликам сучасності. 

На основі аналізу наукової літератури розроблено діагностичний 

інструментарій для оцінки рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи, схарактеризовано відповідні критерії, 

зокрема: мотиваційний (вміщує в собі такі показники як: прагнення 

особистісної та професійної самореалізації; ціннісне відношення до 
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здоров’я); когнітивний (передбачає наявність теоретичних знань, зокрема:  

змісту та структури соціального здоров’я; знання методик підвищення 

власного соціального здоров’я; знання з визначення та моніторингу стану 

власного соціального здоров’я.); процесуальний (характеризується наявністю 

у студентів СМГ умінь: удосконалювати особистісну оздоровчу систему зі 

спрямованістю на підвищення власного соціального здоров’я; попереджувати 

внутрішні та міжособистісні конфлікти; протидіяти соціальним викликам 

сучасності); особистісно-вольовий (вміщує в собі такі показники як: 

упевненість у собі;  рівень нервово-психічного напруження).  

Змістовно охарактеризовано рівні сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи – високий, середній, низький.  

Узагальнення отриманих даних в ході констатувального експерименту 

за всіма критеріями (мотиваційний; когнітивний, процесуальний, 

особистісно-вольовий) дозволило установити, що на етапі вихідного 

контролю (констатувальний експеримент), по-перше, між контрольною 

та експериментальною групами не встановлено суттєвих відмінностей (від 

0,5 % до 1,3%).  По-друге, у переважної більшості студентів контрольної 

та експериментальною групи зафіксовано низький рівень 

сформованості соціального здоров’я. В контрольній (42,8%) та 

експериментальній (43,3%) групі на етапі вихідного контролю переважали 

студенти СМГ з низьким рівнем сформованості соціального здоров’я 

(різниця між контрольною та експериментальною групами – 0,5%). 

Розбіжності між контрольною (38,4%) та експериментальною (37,1%) 

групами за середнім рівнем сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи встановлено – 1,3%. Ще менші відмінності 

(0,8%) зафіксовано стосовно високого рівня сформованості соціального 

здоров’я у студентів СМГ (18,8% – контрольна група; 19,6% – 

експериментальна група).                       

Наявність у значної кількості студентів СМГ низького рівня 

сформованості соціального здоров’я, свідчить, по-перше, що викладачі 
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майже не використовують на практиці досить потужний потенціал 

навчального предмету „Фізичне виховання” для оволодіння студентами 

знаннями та вміннями з підвищення власного рівня соціального здоров’я, 

формування у останніх розуміння потреби особистісної та професійної 

самореалізації, підвищення рівня впевненості у власних силах, зниження 

рівня нервово-психічного напруження тощо. По-друге, навчальна програма з 

фізичного виховання для студентів СМГ потребує відповідної корекції 

(особливо в межах теоретичної і практичної складових предмету) в 

зазначеному вище контексті, зокрема:  

− в межах теоретичної складової, програму (елективний компонент) 

предмету доцільно доповнити питаннями, які розкриватимуть можливості 

фізичного виховання в контексті підвищення рівня соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи з урахуванням наявного діагнозу 

кожного конкретного студента(ки), а також його(її) індивідуальних 

особливостей тощо.  

− методична підготовка з фізичного виховання має передбачати 

оволодіння студентами спеціальної медичної групи уміннями самостійно 

здійснювати діагностику соціального здоров’я, складати та корегувати 

власну оздоровчу систему з підвищення рівня соціального здоров’я тощо; 

− практична частина фізичного виховання має базуватись на 

компетентнісних засадах. Передбачати оволодіння студентами практичними 

вміннями в контексті підвищення соціального здоров’я протягом життя з 

максимальною націленістю на розкриття власного потенціалу в усіх сферах 

соціального середовища. Організація практичної підготовки з фізичного 

виховання має передбачати: застосування інноваційних технологій, 

спрямованих на підвищення рівня соціального здоров’я студентів СМГ; 

формування ціннісного ставлення до власного здоров’я;  підвищення рівня 

потреби у досягненнях; зниження рівня нервово-психічної напруги;  

упевненості у власних можливостях; 
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− самостійна робота з фізичного виховання студентів спеціальної 

медичної групи має спрямовуватись на підвищення мотивації студентів до 

активних дій, що сприяють покращенню власного рівня соціального 

здоров’я, а також  набуття необхідного досвіду в контексті виконання та 

удосконалення особистої оздоровчої системи з підвищення власного рівня 

соціального здоров’я. 

Основні результати, що увійшли до першого розділу, опубліковано в 

роботах автора [89; 85; 23; 95; 94; 87; 81; 91; 92; 93; 90; 82]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я 

СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОЇ МЕДИЧНОЇ ГРУПИ У ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 

 

2.1. Обґрунтування педагогічних умов формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання 

 

Аналіз широкого спектру наукової літератури дозволив нам висловити 

гіпотезу, що процес формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання набуде ефективності за таких 

педагогічних умов:  

а) розробка і реалізація змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; 

б) застосування інноваційних підходів до організації практичного 

складника навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на 

підвищення у студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та 

власних можливостях; 

в) орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення 

мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного 

рівня соціального здоров’я. 

Більше детально схарактеризуємо кожну з зазначених вище 

педагогічних умов. 

Між тим, перш ніж розглянути вищезазначені умови звернемось до 

сутності дефініцій „умова” та „педагогічна умова”. Так, у філософському 

словнику „умова” визначається як те, завдяки чому виникають, існують, або 
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розвиваються ті чи інші явища та процеси [225, с. 497-498]. Ми свідомо не 

звертаємось до інших визначень даної дефініції, оскільки по-перше, дане 

визначення на наш погляд, є достатньо переконливим і створює достатнє 

уявлення про його зміст та сутність, по-друге, найбільш важливого значення 

в межах нашого дослідження набуває дефініція „педагогічні умови”. Тим 

більш, що саме ця дефініція останнім часом викликає певні суперечності 

серед науковців в контексті їх формулювання в межах психолого-

педагогічних досліджень. Так, провідний вчений педагогічної науки                        

Є. Хриков, на основі ретельного аналізу надзвичайно великої кількості 

наукових робіт  (з педагогіки) не лише переконливо довів помилковість (або 

часткову невиправданість) у формулюванні тих чи інших педагогічних умов 

в численних наукових працях, але й окреслив важливі орієнтирі у 

формулюванні останніх. Сама ж дефініція „педагогічні умови” визначається 

вченим як обставини, які обумовлюють певний напрямок розвитку 

педагогічного процесу [232]. Не можемо також не погодитись з тим, що 

сутність педагогічних умов, як зазначає  Є Хриков, доцільно визначати через 

поняття обставини, а не фактори. Оскільки педагогічні умови створюються 

педагогами, а фактори існують об’єктивно, незалежно від діяльності [232]. 

Натомість Н. Боритко розмірковуючи над сутністю педагогічних умов 

зазначає, що в сучасній науці вони визначаються як зовнішні обставини, 

фактори, що здійснюють свій вплив на педагогічний процес, тією чи іншою 

мірою свідомо сконструйовані педагогом, але не є такими, що гарантують 

визначений результат процесу [41].  В даному випадку звернемо увагу на те, 

що Н. Боритко знов розглядає педагогічні умови не лише через обставини (як 

цілком справедливо зазначає Є. Хриков), але й через фактори. Цілком 

зрозумілою на наш погляд, є думка Н. Боритко й стосовно того, що певні 

обставини в зазначеному вище контексті мають бути свідомо сконструйовані 

педагогом.  

Т. Гиголаєва досліджуючи питання формування у студентів 

педагогічних ВНЗ готовності до здорового пособу життя визначає 
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педагогічні умови як сукупність взаємопов’язаних багаторівневих впливів, 

які забезпечують сформованість готовності студентів до діяльності щодо 

реалізації здорового способу життя, а також мінімізацію негативного впливу 

навчального процесу на здоров’я студентів [64, с. 80].    Перш ніж визначити 

та схарактеризувати першу педагогічну умову формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи звернемось й до інших 

пропозиції Є. Хрикова, який зауважує, що для більш чіткої диференціації 

положень, які описують педагогічні умови та цілі, треба пам’ятати, що умови 

створюють, а цілі та завдання – реалізують [232]. Для науки більш важливим 

є не пропозиція використовувати той чи інший засіб, а розробка чинників, які 

обумовлюють вибір тих чи інших засобів в залежності від наявних обставин 

[232].  

Враховуючи вищезазначене першою педагогічною умовою було 

визначено розробку і реалізацію змісту теоретичного складника 

елективного компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне 

вихованняˮ, спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад 

формування соціального здоров’я у студентів. 

Взагалі навчальна програма – це документ, в якому, у відповідності з 

вимогами до особистості майбутнього спеціаліста, визначено зміст навчання 

та найбільш доцільні способи організації його засвоєння тими, хто 

навчається [34, с. 28].  

Зміст навчальної програми з фізичного виховання студентів вищих 

навчальних закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації складається з трьох 

основних складових – теоретична, методична, практична. Кожна зі складових 

має своє важливе значення у контексті збереження та відновлення здоров’я 

студентів, у яких діагностовано певні захворювання [226].  Між тим, як 

справедливо зазначає Н. Грибок, фізичне виховання студентів спеціальної 

медичної групи за останні десятиліття не зазнало суттєвих змін у змісті й 

методах роботи з таким контингентом. Саме тому, на думку дослідниці, в 

теперішній час вкрай важливим постає питання перегляд змісту й організації 
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процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах з орієнтацією на 

підвищення рівня культури здоров’я студентів спеціальної медичної групи    

[68, с. 4].  На думку Н. Грибок,  проблему формування культури здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи також актуалізує й специфіка навчання у 

ВНЗ, що характеризується збільшенням психологічного навантаження, 

потребою адаптації до нових умов, зменшенням кількості годин, передбачених 

для фізичного виховання, порівняно із загальноосвітніми навчальними 

закладами [68, с. 4].   

На потребі удосконаленні змісту фізичного виховання (в різних 

напрямках)  наголошують й інші вчені серед яких  A. Kolumbet, L. Dudorova. 

[269].  В окремих роботах [263]  переконливо зауважується на необхідності 

оновлення змісту освіти з фізичного виховання з орієнтацією на оздоровчу 

спрямованість занять.  Достатньо  значущими в зазначеному контексті є 

наукові напрацювання, в яких зазначається, що у теперішній час виникає 

потреба у пошуку принципово інших рішень задач збереження і зміцнення 

здоров’я студентів СМГ. В його основі (на думку авторів) має лежати 

методологія індивідуального здоров’я людини, його глибоко соціально 

мотивовані потреби бути здоровим [260].  Інші фахівці M. Kudryavtsev, Yu. 

Kopylov, V. Kuzmin, O. Ionova, T. Yermakova зауважують на необхідності 

корегування змістовної складової фізичного виховання в контексті 

підготовки студентів з урахуванням мотивації досягнення успіху або 

уникнення невдач; підвищенні у студентів стійкості до психофізіологічних 

стресів; сприянні формуванню культури здоров’я студента [265]. 

Наголошуючи на урахуванні мотивації досягнення успіху студентів, автори 

по суті засвідчують потребу зорієнтованості фізичного виховання й в 

контексті формування соціально здорової молоді. 

Цілком розділяємо думку інших науковців (M. Kudryavtsev,                         

I. Kramida, S. Iermakov, A. Osipov) які досліджували особистісні компоненти 

здорового способу життя студентів основної медичної групи. На переконання 

вчених, на заняттях з фізичного виховання необхідно більше уваги приділяти 
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розвитку емоційної стійкості і терпимості в ставленні до інших людей [272]. 

Це у свою чергу потребує озброєння студентів необхідними знаннями в 

зазначеному вище контексті, а відповідно корегування змісту теоретичної 

складової фізичного виховання. Зазначаючи на потребі розвитку в студентів 

емоційної стійкості і терпимості в ставленні до інших людей, автори 

зазначають не лише на потребі формування психічного здоров’я але й про 

його соціальний компонент, що безумовно ще більш важливо для студентів з 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я.  

Використання інтерактивних методів навчання в свою чергу обумовлено 

по-перше, потребою покращення рівня засвоєння інформації (що 

пропонується студентам в межах теоретичної складової фізичного 

виховання)та набуття потрібних умінь і навичок. По-друге,  тим, що самі по 

собі методи навчання серед своїх важливих функцій мають не лише 

навчальну та розвивальну функцію, а також виховну, спонукальну 

(мотиваційну) та контрольно-корекційну. Про це чітко зазначає                            

З. Колокольнікова [132, с. 7-8]. Вчена справедливо зауважує, що вони діють 

комплексно. Між тим, враховуючи специфіку нашого дослідження, а саме 

спрямованість на формування у студентів СМГ соціального здоров’я, 

звернемось саме до виховної функції методів навчання.  Отже, виховна 

функція методів навчання виявляється в тому, що при правильному їх 

застосуванні вони позитивно впливають не лише на краще засвоєння знань, 

формування умінь, навичок, але й на формування особистості в цілому                

[132, с. 7-8]. Взагалі „методи навчання” (від гр. methodos – шлях пізнання, 

спосіб знаходження істини) визначаються як впорядковані способи 

взаємопов’язаної, цілеспрямованої діяльності педагога й студентів, 

спрямовані на ефективне розв’язання навчально-виховних завдань. Вони 

реалізуються через систему прийомів і засобів навчальної діяльності                   

[66, с. 88]. 

В іншому навчальному посібнику (С. Сисоєва) метод навчання також 

розглядається як спосіб організації діяльності учасників процесу навчання 
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(учня і викладача) з метою передачі й придбання знань, умінь, навичок, 

якостей і моральних цінностей [199]. Відмінність з попереднім визначенням 

полягає лише в тому, що у визначенні С. Сисоєвої також зазначається на 

придбанні (в процесі застосування методів навчання) необхідних якостей і 

моральних цінностей.   

Між тим, особливої уваги потребує конкретизація дефініції 

„інтерактивні методи навчання”.  Перш за все, зазначимо, що в науковій 

літературі також зустрічаються різні погляди та розуміння щодо активних та 

інтерактивних методів.  Так, З. Колокольнікова зазначає, що „активні” та 

„інтерактивні” методи в науковій літературі часто зустрічаються як синоніми 

і характеризують навчання, занурення в процес спілкування людей                   

[132, с. 37].  Інші автори, серед яких Т. Скибо наголошують на наявності 

відмінності між активними та інтерактивними методами навчання. На думку 

дослідника різниця між ними полягає в ступені та рівні взаємодії між 

викладачем та студентами. Якщо при активному навчанні (як зазначає                      

Т. Скибо), мова йде про реактивну взаємодію, коли наступне повідомлення 

зв’язане лише з одним попереднім повідомленням, то при інтерактивному 

навчанні необхідно організовувати діалогову взаємодію, коли кожне нове 

повідомлення пов’язано не лише з багатьма попередніми, але й з 

відношеннями між ними [202]. На наш погляд, така думка є принаймні 

дискусійною. Виникають сумніви не лише в контексті зазначених автором 

відмінностей між активними та інтерактивними методами, а й стосовно 

формулювань щодо їх опису.  

Більш переконливим, на наш погляд, є твердження з зазначеного 

приводу провідної вітчизняної вченої С. Сисоєвої, яка зазначає, що само по 

собі інтерактивне навчання і є одним з сучасних напрямів активного 

соціально-психологічного навчання, яке найбільше відповідає психологічним 

особливостям і педагогічним закономірностям навчання дорослої людини. 

Під час активного навчання дорослий вступає в діалог з викладачем, бере 

активну участь у пізнавальному пpoцeci, виконуючи при цьому творчі, 
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пошукові, пpoблeмнi зaвдaння у пapi, гpупi [198, с. 3].З вищезазначеного 

можемо бачити, що інтерактивне навчання розглядається вченою як таке, що 

забезпечує активну участь студентів на занятті. 

На думку О. Пометун, інтерактивність у навчанні можна пояснити як 

взаємодію учнів, перебування їх у режимі бесіди, діалогу,спільної дії. Отже, 

дослівно інтерактивним може бути названий метод,у якому той, хто 

навчається, є учасником, який здійснює щось: говорить, управляє, моделює, 

пише, малює тощо, тобто не виступає тільки слухачем, спостерігачем, а бере 

активну участь у тому, що відбувається, створює це [174, с. 13]. Суть  

інтерактивного  навчання, на думку О. Пометун, полягає в тому, що 

навчальний процес  відбувається  тільки  шляхом  постійної, активної 

взаємодії всіх учасників навчального процесу [174, с. 13]. Н. Волкова, в 

навчально-методичному посібнику „Інтерактивні технології навчання у 

вищій школі” зауважує, що інтерактивне навчання в перекладі з 

англомовного терміну (interactive learning) означає навчання  (стихійне, або 

спеціально організоване), базоване на взаємодії, та навчання, побудоване на 

взаємодії [54, с. 13]. 

Вважаємо доречно відзначити, що питання впровадження інтерактивних 

методів та технологій навчання в навчально-виховний процес 

досліджувалось в працях вітчизняних та зарубіжних вчених, зокрема                        

В. Андрущенко [165], Н. Баліцька [118], Н. Двулічінська [73], Т. Єрмакова  

[101], О. Завалевська [111; 112; 113], Н. Волкова  [54], Р.  Гуревич [71],                

І.  Дичківська  [75], О. Дубасенюк [80], Г. Дьяконов [99], В. Вергасов [48], 

М. Михайліченко [162], Т. Мухина [7], Г. Радчук [183], О. Січкарук [201], 

Н. Салацька   [190], Н. Софій [211], С. Сисоєва  [199], В. Співак [212], 

В. Сластенин [204], Л.  Шкільняк  [246] та ін.  

Характеризуючи першу умову, також стисло звернемось до генезису 

інтерактивного навчання. Так, в навчальному посібнику „Освітні технології: 

навчальний посібник” (М. Михайліченко, Я. Рудик) зазначається, що 

елементи інтерактивного навчання з’явилися у афінській і римській школах. 
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Підлітків учили вільно обмінюватися думками, вести переговори, вступати в 

діалог. Дискутуючи зі старшими, учні демонстрували не лише знання з 

риторики, а й уміння слухати співрозмовника, швидко реагувати на репліки, 

знаходити правильні рішення чи переконливі аргументи в будь-якій ситуації 

[161, с. 337]. О. Пометун в науково-методичному посібнику „Енциклопедія 

інтерактивного навчання” зазначає, що термін „інтерактивна педагогіка” є 

відносно новим, оскільки його було введено (німецьким дослідником Гансом 

Фріцом) у 1975 р. [174, с. 13]. С. Сисоєва наголошує, що поняття „iнтepaкцiя” 

(вiд англ. interaction – взаємодія) виникло впepшe у соціології й coцiaльнiй 

психології. Для тeopiї cимвoлiчнoгo iнтepaкцioнiзму (засновник – 

американський філософ Дж. Мiд) xapaктepним є розгляд poзвитку й 

життєдiяльнocтi особистості, твopeння людиною свого „Я” у ситуаціях 

cпiлкувaння та взаємодії з іншими людьми. Як зазначає вчена, у пcиxoлoгiї 

iнтepaкцiя – це здатність взaємoдiяти aбo пepeбувaти в peжимi бесіди, дiaлoгу 

з чим-нeбудь (нaпpиклaд, з комп’ютером, навчальним засобом тощо) aбo з 

ким-небудь (людиною), a соціальна iнтepaкцiя – пpoцec, коли iндивiди під 

час комунікації, яка відбувається у гpупi, cвoєю поведінкою впливають на 

iншиx індивідів, викликаючи вiдпoвiднi peaкцiї [198, с. 4].  

Окреслюючи переваги  інтерактивних методів навчання знов таки 

звернемось до наукових напрацювань вітчизняних вчених. Так,                              

М. Михайліченко, Я. Рудик досліджуючи переваги застосування 

інтерактивних технологій у навчальному процесі, зазначає, що вони 

очевидні, адже лише у творчій взаємодії активізується мисленнєва діяльність 

учнів, ефективно засвоюється навчальний матеріал, виявляється зацікавлене 

ставлення учнів до нестандартної організації праці, формується мотиваційна 

та комунікативна готовність до міжособистісної взаємодії, розвиваються 

мовленнєво-комунікативне уміння учнів, почуття відповідальності за 

власний результат і результат роботи групи [162, с. 338].  

Про перспективність застосування інтерактивного навчання у вищій 

зазначає С. Сисоєва [198, с. 4]. Характеризуючи інтерактивні технології в 
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системі вищої освіти вчена зазначає: „інтерактивна технологія навчання 

забезпечує не просто механічну зміну одного методу іншим, а надає 

алгоритм логічного переходу за допомогою активних методів від одного 

етапу освітнього процесу до іншого з метою забезпечення його цілісності та 

якості. Інтерактивна технологія навчання спрямована на цілеспрямоване і 

планомірне використання активних методів навчання і забезпечує їх 

гармонійне вбудовування у навчальний процес” [198, с. 8]. На думку вченої  

інтерактивність в освіті актуалізується:  

• процесами демократизації (для демократичного суспільства xapaктepнi 

дoгoвipнi вiднocини мiж piвнoпpaвними суб’єктами, вiднocини партнерства, 

що потребує пepexoду вiд пepeвaжнo peглaмeнтувальниx, aлгopитмiзoвaниx, 

пpoгpaмoвaниx фopм, мeтoдiв і технологій навчання дo poзвивaльниx, 

пpoблeмниx, дocлiдницькиx, пoшукoвиx, які забезпечують стійку мoтивацію 

до навчання, умoви для твopчocтi та самореалізації в нaвчaннi); 

• необхідністю пpaктичнoгo розв’язання пpoблeми активності учacникiв 

пpoцecу навчання (провідна роль у цьому, окрім дидактичних засобів 

навчання, належить викopиcтaнню eфeктивниx фopм пeдaгoгiчнoгo 

cпiлкувaння, спрямованих на cтвopeння кoмфopтнoї, cтимулюючoї 

aтмocфepи, на виявлення пoвaги дo ocoбиcтocтi дорослого учня); 

• зaвдaннями cучacнoї ocвiти (нoвa якicть сучасної ocвiти, зорієнтованої 

на інтелектуальний і творчий розвиток особистості, формування її 

компетентності, здатності до інноваційної діяльності та інноваційного 

сприймання сучасного світу, визначається нe тiльки отриманими знаннями, 

вміннями й навичками, a й спроможністю до їх творчого використання, 

caмocтiйнoї дiяльнocтi, навчання і самовдосконалення упродовж життя. 

Уміння дiяти у межах пoгoджeниx цiлeй i зaвдaнь, пoгoджувaти cвoї дiї з 

дiями пapтнepa, вpaxoвувaти думку iншoгo, уміння жити paзoм: 

кooпepувaтиcя, йти нa кoмпpoмic, caмocтiйнo poзвивaтиcя, якщo здобуті 

знання нe вiдпoвiдaють cучacним вимoгaм, – вважають сьогодні 

нaйвaжливiшими кoмпeтeнцiями фахівця) [198, с. 3].  
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Н. Волкова, в свою чергу також зазначає, що використання активних 

методів навчально-пізнавальної діяльності вбудованих в інтерактивні 

технології навчання дозволяє підвищувати якість підготовки студентів [53]. 

Т. Добриніна розкриваючи переваги інтерактивного навчання зазначає, що 

воно здатне одночасно вирішувати декілька завдань, зокрема: розвиває 

комунікативні уміння та навички; сприяє встановленню емоційних контактів 

між тими хто навчається; вирішує інформаційні завдання, оскільки 

забезпечує тих хто навчається необхідною інформацією; розвиває загальні 

навчальні уміння та навички (аналіз, синтез,  постановку цілей та ін.); 

забезпечую вирішення навчальних та виховних завдань (оскільки привчає 

працювати в команді, дослухатися до іншої думки, сприяє обміну ціннісними 

настановами тощо) [76]. Як зазначає О. Пометун,  „говорячи „інтерактивні 

методи”, ми тим самим наголошуємо на якостях самого методу” [174, с. 12]. 

Пізнавальна  діяльність учнів (студентів) при цьому є вторинною, тобто, як 

тільки перестає працювати метод – учень перестає активно навчатися та 

взаємодіяти з іншими.  В інтерактивному навчанні на думку О. Пометун, 

основною є активність учня, що задається не тільки безпосередньо методом, 

але й іншими чинниками, наприклад, освітнім середовищем, створюваним у 

навчальному закладі, тощо [174, с. 12].  

Підсумовуючи вищезазначене знов таки звернемось до С. Сисоєвої, яка 

узагальнила позитивний вплив інтерактивного навчання у ВНЗ. Так, на 

переконання вченої, по-перше, інтерактивне навчання дає змогу 

інтенсифікувати пpoцec розуміння, засвоєння й творчого застосування знань 

під час виpiшeння пpaктичниx зaвдaнь. Eфeктивнicть зaбeзпeчуєтьcя зa 

paxунoк бiльш aктивнoгo залучeння дорослих учнів до пpoцecу нe тiльки 

oдepжaння, aлe й бeзпocepeдньoгo викopиcтaння iнтeгpoвaнoгo кoмплeкcу 

знaнь. При регулярному застосуванні інтерактивного навчання в учнів 

фopмуютьcя пpoдуктивнi пiдxoди дo oвoлoдiння iнфopмaцiєю, зникaє cтpax 

виcлoвити нeпpaвильнe пpипущeння i вcтaнoвлюютьcя дoвipливi вiднocини з 

виклaдaчeм. По-друге, інтepaктивнe нaвчaння пiдвищує мoтивaцiю й ступінь 
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зaлучeності дорослих учнів до розв’язання навчальних пpoблeм, щo дaє 

eмoцiйний пoштoвx дo подaльшoї пoшукoвoї aктивнocтi суб’єктів 

навчання,cпoнукає їx дo кoнкpeтниx дiй. Інтepaктивнe навчання фopмує 

здaтнicть миcлити нeopдинapно. По-третє, інтерактивне нaвчaння дaє дocвiд 

вcтaнoвлeння кoнтaкту, взaємoзaлeжниx цiннicнo-змicтoвиx вiднocин зі 

cвiтoм (культуpoю, пpиpoдoю), людьми й caмим coбoю – дocвiд дiaлoгiчнoї 

пізнавальної дiяльнocтi, coцiaльнo-мopaльниx кoмунiкaтивниx вiднocин й 

caмoпiзнaння. По-четверте, інтepaктивне навчання зaбeзпeчує нe тiльки 

пpиpicт знaнь, умiнь, нaвичoк, cпocoбiв дiяльнocтi й умінь щодо кoмунiкaцiї, 

aлe й є нeoбxiднoю умoвoю для cтaнoвлeння та вдocкoнaлювaння 

професійної кoмпeтeнтнocтi шляхом залучeння учacникiв ocвiтньoгo пpoцecу 

до ocмиcлeного переживання iндивiдуaльнoї й кoлeктивнoї дiяльнocтi для 

нaгpoмaджeння дocвiду, уcвiдoмлeння й прийняття цiннocтeй і т.д. [198].   Дo 

фopм i мeтoдiв інтерактивного навчання, як зазначає С. Сисоєва, можуть 

бути зарахованi: eвpиcтичнa бeciдa, пpeзeнтaцiї, диcкуciї, „мoзкoвa aтaкa”, 

мeтoд „кpуглoгo cтoлу”, мeтoд „дiлoвoї гpи”, кoнкуpcи пpaктичниx poбiт з 

їxнiм oбгoвopeнням, poльoвi iгpи, навчальні тpeнiнги, кoлeктивнi виpiшeння 

твopчиx зaвдaнь, кeйc-мeтoд, пpaктичнi гpупoвi й iндивiдуaльнi впpaви, 

мoдeлювaння певного виду діяльності aбo cитуaцiй, пpoeктувaння й 

написання бiзнec-плaнiв, piзниx пpoгpaм, oбгoвopeння вiдeoзaпиciв, 

включaючи зaпиc влacниx дiй тощо [198]. Здійснивши аналіз наукової 

літератури зазначимо, що у теперішній час існують чимало наукових 

розробок щодо застосування в реальній практиці навчання тих чі інших 

ітеративних форм та методів. Так, особливості роботи з кейс-методом 

висвітлювали Т. Лях [150], М.  Швардак [242],  Л. Чижевська [238] та ін. 

Практика застосування ділова гри як методу навчання описується в наукових 

працях О. Лебідь [146],  Н. Стеценко [214],  C. Харченка [230]  та ін. 

Застосування методу проектів в процесі підготовки студентів ВНЗ Н. Гавриш 

[59],  Ю. Жиляєва [108],  О. Шапран  [240]  та ін. Навчальні тренінги та 
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особливості їх застосування розкривались в роботах З. Адамської [4], М. 

Смульсон [119], С. Страшко [217] та ін. 

Другою педагогічною умовою було визначено застосування 

інноваційних підходів до організації практичного складника навчальної 

дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на підвищення у 

студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та власних 

можливостях.  

Як справедливо зазначає І. Гавриш провідною тенденцією розвитку 

національних освітніх систем стає їх модернізація на засадах інноваційного 

підходу, сутність якого виявляється в тому, що визначальним чинником успішної 

життєдіяльності сучасної людини визнається її здатність до інноваційної 

діяльності та інноваційного типу мислення. Реалізація основних ідей 

інноваційного підходу пов’язується з відмовою (хоча б частковою) від 

предметної системи навчання. Тому найсуттєвішою ознакою інноваційної моделі 

освіти є співіснування предметної та проектної систем, а основним 

системоутворювальним компонентом інноваційного навчання є „досвідна 

одиниця” (ситуації реального суспільного життя, його проблеми тощо)                       

[60, с. 88]. 

В монографії О. Дубасенюк „Інноваційні освітні технології та методики 

в системі професійно-педагогічної підготовки” зазначається, що інновація 

(італ. innovatione) – новина,   нововведення – нові форми організації праці та 

управління, нові види технологій, які охоплюють не тільки окремі установи 

та організації, а й різні сфери [80, с. 27-28]. Отже, поняття „інновація” 

означає нововведення, новизну, зміни, інновація як засіб і процес передбачає 

введення чогось нового. Стосовно педагогічного процесу, на думку  О. 

Дубасенюк, інновація означає введення нового у цілі, зміст, методи і форми 

навчання і виховання, організацію спільної діяльності викладача і студентів. 

Інновація є суттєвим діяльним елементом розвитку освіти взагалі, реалізації 

конкретних завдань у навчально-виховному процесі. Інновації 
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відображаються в тенденціях накопичення і видозміни ініціатив і 

нововведень в освітньому просторі [80, с. 27-28]. 

У великому словнику іноземних мов інновація подається в різних 

ракурсах. В загальному сенсі інновація трактується як введення чогось 

нового, модернізація, реформа [205]. Т. Туркот розглядає інноваційний 

процес в освіті як сукупність послідовних, цілеспрямованих дій, направлених 

на оновлення, модифікацію мети, змісту, організації, форм та методів 

навчання та виховання, адаптації навчального процесу до нових соціально-

історичних умов [223, с. 274]. Таке визначення нам імпонує, оскільки в 

ньому, на нашу думку, чітко й найбільш повно відображається зміст 

інноваційного процесу.  

М. Михайліченко,  Я. Рудик зазначають, що інновації у освітній сфері 

пов’язані із загальними процесами у суспільстві, глобальними проблемами, 

інтеграцією (лат. integratio – відновлення,  об’єднання в ціле окремих 

компонентів) знань і форм соціального буття [161, с. 44]. На думку                        

В. Гладуш, Г. Лисенко,  характерною рисою інноваційних педагогічних і, 

зокрема, дидактичних технологій є особистісно-орієнтована освіта. 

Інноваційні технології, як зазначають вчені, відрізняються від традиційних 

перш за все місцем і роллю основних учасників навчального процесу – 

викладача і студентів, їх взаємовідносинами, характером і змістом освітньої 

діяльності. І якщо в традиційному навчанні яскраво виражена підсистема 

„суб’єкт-об’єкт”, у якій тільки викладач відіграє роль суб’єкта, котрий 

визначає зміст, методи навчання та стиль взаємовідносин, то в інноваційному 

навчальному процесі зникає жорсткий розподіл ролей між викладачем і 

студентом [66, с. 105-106]. Студент у цьому варіанті перетворюється у 

важливий освітній суб’єкт, залучаючись до активного спілкування з 

викладачем і використанням знань, отриманих у процесі самостійної роботи з 

різними джерелами інформації. Спрямованість на суб’єкт-суб’єктну, 

діалогічну взаємодію закономірно приводить до необхідності реалізувати 

навчально-виховний процес як через традиційні, так і через інноваційні 
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форми у їх гармонійному поєднанні [66, с. 105-106].  З вищезазначеного 

розуміємо, що за для реалізації суб’єкт-суб’єктної взаємодії між викладачем і 

студентом також потрібно звертатись до пошуку певних інновацій. 

На думку С. Вітвицької, інноваційні процеси, модернізація підготовки 

фахівців має виходити за межі власне педагогічних дисциплін, конкретних 

дидактико-педагогічних досліджень і ґрунтуватися на залучені великої 

кількості різнопланових дисциплін. Інновація – це завжди творчість, виклик 

старому, це особистісна позиція [123, с. 4]. Отже, як справедливо зазначає С. 

Вітвицька, інновація не може бути без прояву творчості, бо само по собі 

інновація і є творчістю. 

Розглядаючи загальні аспекти інновацій наведемо їх класифікацію, яку 

пропонує провідна вчена педагогічної науки О. Дубасенюк.                                         

У  монографії „інноваційні освітні технології та методики в системі 

професійно-педагогічної підготовки ”зазначається: „Інновації класифікують 

за об’єктом впливу (педагогічні, соціально-психологічні, організаційно-

управлінські), рівнем поширення (системно-методологічні та локально-

технологічні) та інноваційним потенціалом нового (радикальні, 

модифікаційні, комбінаторні). За об'єктом впливу результатами педагогічних 

новацій є якісні зміни у навчанні та вихованні школярів [80, с. 14-15]. 

Упровадження інновацій спеціально-психологічної спрямованості, як 

зазначається у монографії, сприяє покращенню мікроклімату в освітньому 

середовищі, формує високий рівень культури стосунків між суб'єктами 

навчально-виховного процесу. Інновації організаційно-управлінського типу 

забезпечують запровадження сучасних форм і методів управління, сприяють 

подоланню стереотипів консервативного стилю керівництва, формують нові 

партнерські відносини. Поширення інновацій системно-методологічного 

рівня запроваджуються у межах загальної системи. Локально-технологічний 

рівень інновацій передбачає апробацію особистісно орієнтованих 

інноваційних методів, систем на окремих об'єктах освіти. Згідно з 

інноваційним потенціалом нового, радикально нові ідеї – інновації в освіті, 
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що запроваджуються на основі кардинально нових засобів (інформаційно-

комп'ютерних технологій, нейролінгвістичного програмування тощо)            

[80, с. 14-15]. Модифікаційними називають інновації, спрямовані на 

вдосконалення змісту, форм, методів” навчально-виховного процесу, 

організації освіти. Комбінаторними називають осучаснені новації – освітні й 

педагогічні традиції, адаптовані до нового соціокультурного середовища. 

Інновації в системі професійно-педагогічної освіти мають подвійну 

спрямованість. Вони передбачають зміни не тільки в системі власне 

педагогічної підготовки, але й мають обов’язкове врахування змін, що 

відбуваються у всіх типах навчальних загальноосвітніх закладах, а також 

історико-педагогічних тенденцій у цій сфері [80, с. 14-15]. Зазначимо, що 

різні аспекти інноваційної діяльності в навчально-виховному процесі 

різнобічно висвітлювали І. Бех [35],Н. Волкова  [52], І. Гавриш [60],               

В. Докучаєва [77], С. Рижкова [184], М. Євтух [103; 104], О. Пометун [173],  

М. Фіцула  [228], Г. Хоружий [231]  та ін. 

Продовжуючи розглядати загальні аспекти інновації знов таки 

звернемось до монографії О. Дубасенюк, в якій подаються критерії 

педагогічної інновації. Вчена зазначає, що формування інноваційної 

спрямованості передбачає використання певних критеріїв, які дають 

можливість судити про ефективність того чи іншого нововведення.                     

Виділяються наступні критерії: новизни, що дає змогу визначити рівень 

новизни досвіду (розрізняють абсолютний, локально-абсолютний, умовний, 

суб’єктивний рівні новизни); оптимальності, який сприяє досягненню 

високих результатів за найменших витрат часу фізичних, розумових сил, що 

означає певну стійкість позитивних результатів у діяльності вчителя; 

можливості творчого застосування інновацій у масовому досвіді, що 

передбачає придатність апробованого досвіду для масового впровадження у 

вищих навчальних закладах [80, с. 26-27]. Між тим, враховуючи тему нашого 

дослідження, особливо важливо розглянути впровадження інновацій у 

фізичному вихованні студентів. В даному аспекті в науковій літературі нами 
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виявлено праці в яких розкриваються окремі інноваційні підходи до 

організації фізичного виховання у студентів, а також схарактеризовано 

впровадження відповідних інноваційних технологій.  

Перш за все зазначимо, що саме поняття „інноваційні технології 

фізичного виховання” визначається  вченими (І. Випасняк, В. Сарабай,                    

Г.  Шевчук, А. Шпільчак) як його новітні системи, які є відтворюваними 

виховними системами зі спеціально розробленими методами та засобами 

підвищення фізичної підготовленості і вихованості студентів із 

запланованими результатами, що досягаються покроковим виконанням 

поставлених завдань. Основною метою інноваційних технологій фізичного 

виховання студентів, на думку авторів,  є збереження і зміцнення здоров'я, 

підвищення фізичної підготовленості, розвиток знань, умінь і навичок [50]. 

На думку Т. Лясота,  причинами необхідності створення інноваційних 

технологій фізичного виховання у педагогічних університетах є 

незадовільний стан фізичного здоров’я та рухової активності студентської 

молоді; поява нового програмного забезпечення, яке дає змогу поліпшити 

розвиток фізичних якостей студентів; інтегрування наукових досягнень та 

обмін інформацією щодо фізичного виховання; переосмислення історичної 

спадщини з питань фізичного виховання молоді в Україні та інших країнах 

[149]. Вітчизняний вчений І. Випасняк, досліджуючи різні аспекти проблеми 

фізичного виховання студентської молоді, також цілком доречно зауважує на 

тому, що останнім часом стан фізичного здоров'я та рухової активності 

студентської молоді є незадовільним. У таких умовах, наголошує вчений, 

гостро актуалізується поняття модернізації системи фізичного виховання 

студентів через упровадження й використання інноваційних технологій. Саме 

поява нового програмного забезпечення на переконання І. Випасняк, 

дозволить поліпшити  розвиток фізичних якостей молоді, а інтегрування 

наукових досягнень та обмін інформацією щодо фізичного виховання 

сприятиме переосмисленню історичної спадщини з питань фізичного 

виховання молоді в Україні та інших державах [50]. 
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Особливо це стосується студентів СМГ в яких наявні відхилення у стані 

соматичного здоров’я. Як зазначалось в підрозділі 2.1, нажаль, за останні 

роки кількість студентів, яких за станом здоров’я віднесено до спеціальної 

медичної групи, не стало менше. Очевидно, що на даному етапі 

реформування системи освіти взагалі та вищої освіти зокрема вкрай 

важливим питанням постає реформування фізичного виховання як такого. 

Аналіз навчальної програми з фізичного виховання для вищих навчальних 

закладів України ІІІ – ІV рівнів акредитації, яка з 2003 р. [226] залишається 

майже незмінною, що свідчить про наявність нагальної потреби її оновлення, 

у зв’язку з реформуванням системи освіти, прагненням України стати 

частиною Європейського простору. Про наявність проблем у сфері фізичного 

виховання, в тому числі й у спеціальній медичній групі, свідчать наукові 

праці ряду вітчизняних вчених, серед яких Г. Жук, який наголошує на тому, 

що критична ситуація, яка склалась у сфері фізичної культури і спорту, перш 

за все, обумовлена невідповідністю нормативно-правової бази сучасним 

вимогам, життєвим інтересам та потребам суспільства [110].Т. Чернобай, 

також зауважує на недосконалості програмного забезпечення з фізичного 

виховання для студентів спеціальної медичної групи, яке у вкрай стислому 

вигляді подається у програмі для основної групи студентів. Саме тому, як 

зазначає науковець, навчальні програми для студентів з відхиленнями у стані 

здоров’я складаються викладачами переважно самостійно, оперуючи 

наявною спортивною базою, своєю компетентністю, а також застарілими 

рекомендаціями, у яких, як правило, ігноруються інтереси й потреби молоді 

стосовно можливості використання оздоровчих методик та систем [237]. 

Схожої думки вітчизняна дослідниця Н. Грибок. Виділяючи однією з 

важливих педагогічних умов формування культури здоров’я студентів, 

віднесених до спеціальної медичної групи, вдосконалення змісту теоретичної 

та методичної підготовки з фізичного виховання для опанування студентами 

спеціальних медичних груп знаннями та вміннями щодо формування, 

зміцнення й збереження здоров’я в духовному, психічному та фізичному 
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аспектах, вона зауважує, що необхідність зазначеної умови пов’язана з тим, 

що в останні роки, незважаючи на зміну поглядів у контексті розуміння 

здоров’я, сучасна програма з фізичного виховання для студентів ВНЗ не 

зазнала відповідних змін [68, с. 84]. В свою чергу, недосконалість навчальної 

програми з фізичного виховання для студентів, особливо студентів 

віднесених до спеціальної медичної групи негативно впливає як на бажання 

студентів відвідувати заняття, так й в контексті спрямування останніх на 

підвищення власного рівня соціального, соматичного та психічного здоров’я. 

На думку І. Випасняк, щоб хоч якось змінити ставлення студентів до 

фізичної культури і спорту, свого здоров'я, наблизити їх до розуміння 

значущості цього предмета, розуміння себе, необхідно змінити, насамперед, 

умови отримання знань [50]. Розділяючи думку автора, додамо, що необхідні 

знання з питань підвищення рівня соціального здоров’я студенти СМГ мають 

отримувати й у практичній частині фізичного виховання. Цілком слушно, на 

нашу думку,  І. Випасняк зазначає, що наразі необхідно створювати  умови (в 

процесі практичної складової предмету) для поліпшення стану здоров’я 

студентів, здоров'я, підвищення в їх зацікавленості до фізичної культури, 

використання різноманітних форм і методів. Крім того оцінка діяльності 

студентів має відбуватись не лише за кінцевим результатом, а за процесом 

досягнення [50]. Нажаль, часта формалізація навчального процесу, іноді 

навіть „муштраˮ на заняттях, не бажання викладачів застосовувати 

інноваційні технології тощо відвертає від відвідування занять не тільки 

студентів, які мають відхилення в стані здоров’я, але й відносно здорових 

майбутніх фахівців. Вищезазначені обставини призвели до того, що 

більшість сучасних студентів спеціальної медичної групи не усвідомлюють 

значущість фізичного виховання в контексті збереження, зміцнення, та 

відновлення власного фізичного здоров’я, формування та систематичного 

підвищення соціального здоров’я тощо [23].  

Про необхідність застосування інноваційних технологій у процесі 

фізичного виховання студентів наголошує А. Леоненко.  Вчений зауважує, 
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що інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді 

сприяють: активізації фізкультурно-оздоровчої роботи, підвищенню 

зацікавленості до систематичних занять фізичною культурою, формують 

самостійність, творчу активність, ініціативу [147]. D. Anikieiev, досліджуючи 

критерії ефективності системи фізичного виховання студентської молоді у 

вищих навчальних закладах справедливо наголошує, на тому, що 

індивідуальної метою кожного студента повинні бути показники якості 

навчальних занять [258]. Такі висновки цілком доцільні не тільки для 

основної, але й стосовно  спеціальної медичної групи.     

І. Випасняк зазначає, що найчастіше дидактичні інновації у ВНЗ, в тому 

числі в сфері фізичного виховання, виникають під впливом змін, що 

відбуваються у змісті, організації та технології навчання. На думку науковця, 

вони можливі у двох варіантах: традиційному та інноваційному. Перший 

означає активне нарощування позитивних змін, рівномірне накопичення їх 

кількості, а другий – інновації, що періодично впроваджуються, якісно 

змінюючи стан та рівень [50]. В. Маринич зауважує на особливостях 

інноваційних підходів фізкультурно-оздоровчої роботи в закладах освіти, 

серед яких їх гуманістична спрямованість, застосування особистісно-

орієнтованих форм і методів навчання, задоволення інтересів кожного, 

формування стійкої соціально-психологічної установки на активні заняття з 

фізичного виховання, комплексний характер виховного впливу [157]. На 

основі аналізу існуючих інновацій організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи в закладах освіти В. Маринич, І. Когут також визначили підходи до її 

класифікації, а саме: за рівнем здійснення організаційних змін:  (державний;  

регіональний; місцевий;  заклад освіти;  колективний; індивідуальний); за 

місцем здійснення інновацій (дошкільні; загальноосвітні;  позашкільні;  

професійно-технічні;  вищі; підвищення кваліфікації); за місцем реалізації 

нововведень у навчально-виховному процесі (зміст; методи і прийоми; 

форми; організація управління освітньою системою;  організаційна структура 

закладів) [157]. Про актуальність пошуку інноваційних підходів до 
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практичної складової  фізичного виховання студентів, його модернізації з 

метою підвищення у студентів інтересу до занять (а також зміцнення різних 

аспектів здоров’я студентської молоді) в англомовних наукових виданнях 

також свідчать численні наукові роботи. Так, L. Shuba, V. Shuba 

запроваджували  в процесі практичної частини фізичного виховання фітнес-

технології з використанням різновидів фітнесу при побудові якої 

враховувались: вид і характер вправ, обсяг та інтенсивність занять, кількість 

повторень і величина обтяження, частота навчальних занять і тривалість 

роботи, інтервали відпочинку, кількість та почерговість виконання вправ 

[282]. 

Колектив авторів, зокрема  (A. Osipov, M. Kudryavtsev, S. Iermakov та 

ін.) впроваджували в навчальний процес з фізичного виховання кардіо-

силовий тренінг, що сприяло збільшенню показників розвитку фізичної сили, 

загальної витривалості і гнучкості у студенті основної медичної групи [278]. 

V. Druz, S. Iermakov та ін. прагнули вирішувати питання індивідуалізації 

фізичного виховання студентів  за рахунок встановлення відповідності між 

встановленими аналітичними зв'язками особливостей протікання 

фізіологічних процесів (адаптивного поведінки) індивіда і вимог до обраного 

середовища спортивної рухової діяльності [261]. 

L. Bartnovskay, M. Kudryavtsev, V. Kravchenko та ін. запропонували, як 

зазначають автори, принципово інше рішення задач фізичного розвитку студ

енток спеціальноїмедичноїгрупизарахунокновихпідходівпідходилооцінкифіз

ичногостанустуденток, здійснення педагогічного контролю з боку 

викладачів, розробки індивідуальних рекомендацій по корекції змісту 

оздоровчо-прикладних занять [260]. 

M. Kudryavtsev, Yu. Kopylov, V. Kuzmin, O. Ionova, T. Yermakova 

впровадили оновлений зміст індивідуалізованих тренувальних занять, що 

дозволяють коригувати відхилення в різних аспектах фізичного, психічного і 

соціально-морального здоров'я студентів вищих навчальних закладів. Як 

зазначають автори, такий підхід дозволяє протягом одного навчального року 
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домагатися реальних позитивних змін психічних і соціально-значущих 

якостей особистості студентів [273]. N. Skurikhina, M. Kudryavtsev, 

V. Kuzmin, S. Iermakov впроваджували  фітнес-йогу для зміцнення 

психофізичного стану і психосоціального здоров'я студенток спеціальних 

медичних груп на навчально-тренувальних та рекреаційних заняттях з 

фізичної культури [283]. L. Zaharova, N. Lyulina застосували  інтегральний 

підхід до фізкультурно-оздоровчої діяльності студенток спеціальних 

медичних груп. Як зазначають автори це дозволило задовольнити потреби 

задовольнити освітні потреби студента сформувати культурні компетенції 

особистості в питаннях збереження і заощадження здоров'я, здатності 

адаптуватися і успішно реалізувати свою професійну діяльність [284]. 

Окремі аспекти розробки та впровадження інновацій у фізичному 

вихованні також висвітлюється в наукових роботах О. Верхорубової 

[49],Т. Крик [139], І. Манжелей [156], О. Столяренко [215] та ін. 

Відповідно до третьої педагогічної умови передбачається орієнтація 

самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення мотивації 

студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного рівня 

соціального здоров’я 

У реформаторському Законі України Про освіту зазначається „Метою 

освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності 

суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, 

формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації 

компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до 

свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь 

іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, 

економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, 

підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку 

України та її європейського виборуˮ [115]. На наш погляд, досягнення 

зазначеної мети у повній мірі можливо за умови залучення учнівської молоді, 

зокрема  студентів до активної самостійної діяльності (самоосвіти, 
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самовиховання, саморозвитку тощо). Особливо важливу роль в набутті 

життєво важливих та професійних компетентностей відіграє самостійна 

робота для студентів ВНЗ.  

Як справедливо  зазначають В.  Курило, Г.  Щука сучасне суспільство 

ставить перед вищою професійною освітою завдання підготовки 

компетентного фахівця, який здатний швидко адаптуватися до змін у 

професійному середовищі; постійно поновлювати, здобувати та генерувати 

нові знання, застосовувати їх у практичній діяльності; орієнтуватися у 

зростаючому потоці інформації; самостійно критично творчо мислити; 

працювати в різних командах; активно досягати  поставлених цілей і т.д. 

[144]. Вчені додають, що  компетентність, дисциплінованість, 

відповідальність, самостійність, цілеспрямованість, організованість, 

комунікабельність –  ці найбільш важливі якості майбутнього фахівця 

формуються значною мірою в процесі його самостійної  діяльності [144]. По 

суті мова йде про формування соціального здоров’я молодих фахівців 

зусиллями самого ж студента. В. Бабич досліджуючи питання формування 

соціального здоров’я підлітків, а також підготовки майбутніх учителів до 

здійснення цього процесу зазначає, що в окремих випадках вдало 

організована самостійна робота студентів буває значно ефективніша, аніж 

інші форми навчання в зазначеному вище контексті  [21, с. 254].  

Враховуючи, що предмет „фізичне вихованняˮ передбачає теоретичну, 

практичну та методичну підготовку студентів, характеризуючи дану 

педагогічну умову, нам важливо розглянути різні аспекти організації 

самостійної роботи студентів ВНЗ, як в контексті самостійного здобуття 

знань (в нашому випадку з питань підвищення соціального здоров’я) в межах 

теоретичної підготовки з фізичного виховання, так й в стосовно набуття 

необхідних практичних умінь виконуючи відповідні вправи та завдання у 

позанавчальний час.  

Починаючи з першого звернемось до розкриття загальних аспектів 

організації самостійної роботи студентів ВНЗ. Так, на думку провідної вченої 
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Н. Волкової, самостійна робота передбачає: володіння студентами певним 

обсягом знань і умінь самостійно здобувати їх; усвідомлення значення 

здобутих знань, норм і цінностей майбутньої професійної діяльності; 

стимулювання прагнення до виконання ускладнених завдань; вільний вибір 

рівня завдань; вільний вибір темпу і кількості спроб при виконанні завдань та 

можливість використання комп’ютера як засобу навчання; поступове 

залучення студентів до визначеного кола професійних інтересів [55, с. 198].  

В.  Курило, Г.  Щука розглядають самостійну роботу студентів, як вид 

індивідуальної чи групової навчальної діяльності студентів, яка управляється 

викладачем опосередковано і здійснюється у відповідності до програми 

навчання у спеціально відведений для цього час з метою отримання 

конкретного результату [144]. Натомість В. Гладуш, Г. Лисенко мету 

самостійної роботи студентів вбачають в самостійному вивченні, закріпленні 

й поглибленні раніше здобутих і нових знань, набування практичних навичок 

і умінь. Дидактичні цілі самостійної роботи автори розкривають через:  

- самостійне оволодіння студентами новим навчальним матеріалом;  

- формування професійних навичок і вмінь;  

- формування вмінь і навичок самостійної розумової праці;  

- розвиток самостійності мислення, творчого підходу до розв’язання 

поставлених завдань;  

- самоосвіта [66, с. 100].  Про потребу залучення студентів саме до 

самостійної творчої діяльності щодо засвоєння нових знань та вдалого 

використання їх на практиці в процесі навчання зазначає також І. Випасняк. 

[50].  Т. Туркот, характеризує організацію самостійної роботи студентів як 

створення певних умов для планування студентом самостійної навчально-

пізнавальної діяльності, виконання запропонованих викладачем та 

визначених самостійно завдань, корекції отриманих результатів, їх 

самоконтролю, контролю та оцінювання викладачем [223, с. 239].  

В енциклопедії освіти зазначається, що під самостійною роботою тих, 

хто навчається, слід розуміти планову індивідуальну або колективну роботу 
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студентів, що виконується за завданням і при методичному керівництві 

викладача, але без його безпосередньої участі [100, с. 804].  

Зауважимо, що різні аспекти організації самостійної робот студентів у 

ВНЗ також розкриваються в наукових працях  В. Акимової, Н. Турчиної,               

Е. Черняєва [6], В. Даниленко [72], І. Драч  [79], В. Сергеенкової [194], 

Т. Туркот [223] та ін. За для більш повного розгляду питань організації 

самостійної роботи студентів у ВНЗ звернемось до відповідної класифікації, 

що пропонує М. Фіцула (яка подається в навчальному посібнику „Педагогіка 

вищої школи: теорія, практика, історіяˮ В. Гладуш, Г. Лисенко)                        

[66, с. 245-246]. З огляду на місце і час проведення, характер керівництва і 

спосіб здійснення контролю за її якістю з боку викладача розглядають:  

а) самостійну роботу студентів на аудиторних заняттях;  

б) позааудиторну самостійну роботу (3-4 години на день);  

в) самостійну роботу під контролем викладача (індивідуальні заняття з 

викладачем).  

ІІ. За рівнем обов’язковості:  

а) обов’язкову, окреслену навчальними планами і робочими програмами 

(виконання домашніх завдань, підготовка до лекцій, практичних робіт та 

різновиди завдань, які виконуються під час ознайомлювальної, навчальної, 

виробничої, переддипломної практики; підготовка і захист дипломних та 

курсових робіт);  

б) бажану (участь у наукових гуртках, конференціях, підготовка 

наукових тез, статей, доповідей, рецензування робіт інших студентів тощо);  

в) добровільну (участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, 

вікторинах, виготовлення наочності, підготовка технічних засобів навчання).  

ІІІ. З огляду на рівень прояву творчості студентів:  

а) репродуктивну самостійну роботу, що здійснюється за певним 

зразком (розв’язування типових задач, заповнення схем, таблиць, виконання 

тренувальних завдань, що вимагають осмислення, запам’ятовування і 

простого відтворення раніше отриманих знань);  
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б) реконструктивну самостійну роботу, яка передбачає слухання і 

доповнення лекцій викладача, складання планів, конспектів, тез та ін.;  

в) евристичну самостійну роботу спрямовану на вирішення проблемних 

завдань, отримання нової інформації, її структурування і використання в 

нових ситуаціях (складання опорних конспектів, схем-конспектів, анотацій, 

побудову технологічних карт, розв’язання творчих завдань);  

г) дослідницьку самостійну роботу, яка орієнтована на проведення 

наукових досліджень (експериментування, проектування приладів, макетів, 

теоретичні дослідження та ін.) [66, с. 245-246]. В даному аспекті звертаємо 

також увагу на окремі пропозиції та упередження щодо уникнення помилок  

при організації самостійної роботи студентів. Так, В. Курило, Г. Щука 

зазначають, що однією з типових помилок, якої допускаються викладачі на 

початку своєї професійної діяльності, є орієнтація самостійної роботи 

студентів лише на поглиблення їх теоретичних знань. На думку авторів, не 

варто забувати, що в процесі вивчення кожної навчальної дисципліни 

повинні формуватися конкретні загальні та професійні компетентності, 

визначені освітньо-кваліфікаційною характеристикою фахівця [144].  

В свою чергу Є. Хриков цілком слушно зазначає, що у вирішенні 

проблеми організації самостійної роботи студентів є декілька аспектів: 

мотиваційний, інформаційний, методичний, організаційно-процесуальний. 

Саме останній на думку вченого, повинен забезпечити реалізацію завдань, 

пов’язаних з першими трьома аспектами [233]. Враховуючи, що навчальною 

програмою з фізичного виховання передбачаються лекційні заняття (в межах 

теоретичної підготовки студентів) звернемо увагу й на те, що традиційна 

лекційно-семінарська система не мотивує студентів до активної самостійної 

роботи. Цю ситуацію, на переконання Є. Хрикова, можна змінити, якщо 

змінити функцію лектора з ретранслятора навчальної інформації на 

організатора навчальної діяльності студентів, дві третини якої повинна 

складати самостійна робота [233]. В цьому ж контексті цілком доцільно 

зазначає О. Лебідь, що провідна роль в організації самостійної роботи 
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належить викладачу, який є головним „двигуномˮ навчально-розвивального 

впливу на студента, активізації самостійної діяльності. Від здатності 

викладача правильно організувати самостійну роботу студентів, що 

передбачає розробку комплексу логічно побудованих дидактично-

пізнавальних завдань на кожному етапі навчання, залежить пізнавально-

активна діяльність студента, його мотивація до управлінської діяльності, 

самодисципліна та самоорганізація. Також суттєву роль в активізації 

самостійної роботи студентів, на думку вченої, відіграє раціонально 

організована співпраця викладача і студентів, створення позитивного фону в 

їхніх взаєминах, використання активних технологій навчання [145].  

Без перебільшення значущою є самостійна робота й стосовно практичної 

та методичної складових фізичного виховання. Так, Ю. Вихляєв,                            

О. Чиченьова зазначають: „самостійна робота студентів є суттєвою 

складовою частиною навчального процесу з фізичного виховання, вона 

значно підвищує рухову активність студентів, надає студентам навички 

самостійної роботи з покращення власного здоров’я й фізичної 

підготовленості, які їм знадобляться в подальшому житті та професійній 

діяльності. Індивідуальні (домашні) завдання є необхідною умовою 

виконання самостійної роботи, причому головний критерій контролю за 

виконанням самостійної роботи студентів – це виконання відповідних тестів, 

а підстава для планування й складання домашніх завдань – визначення 

недоліків у загальній і спеціальній фізичній підготовленості студентів. 

Контроль за самостійною роботою студентів краще здійснювати не 

завданням виконання тестів зі строго визначеними нормативами, а 

націлювати студентів на індивідуальний приріст показників їх виконання. 

Робота з планування самостійної роботи студентів повинна бути підкріплена 

відповідним науково-методичним забезпеченням у вигляді кафедральної 

програми самостійних занять, індивідуальних завдань і відповідної системи 

тестування, розроблених провідними фахівцями кафедри з урахуванням 

специфіки навчального відділення та його матеріальної бази, стану фізичної 
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підготовленості контингенту студентів, котрі навчаються, завдань, 

особливостей і оздоровчих спроможностей обраного виду спортуˮ                     

[51, с. 162]. Й хоча в даному випадку мова йде про студентів основної 

медичної групи зазначимо, що самостійна робота для студентів спеціальної 

медичної групи (як в контексті соматичного так і соціального здоров’я) 

набуває  ще більшого значення.   

Оскільки  самостійна робота з фізичного виховання за нашим задумом 

має бути спрямована на підвищення мотивації студентів до активних дій, що 

сприяють покращенню власного рівня соціального здоров’я,нам важливо 

також розглянути окремі трактування поняття „мотиваціяˮ. Досить 

змістовно, на наш погляд, характеризує поняття „мотиваціяˮ Т. Туркот. На 

думку вченої її (мотивацію) слід розглядати як систему спонукань, що 

викликають активність особистості й визначають її спрямованість [223. с. 

602]. 

В. Макаренко зазначає, що у фізичному вихованні під мотивацією слід 

розуміти процес, в результаті якого певна діяльність яка набуває для індивіда 

особистісний сенс, створює стійкість його інтересу до неї та перетворює 

зовнішні задані цілі його діяльності у внутрішні потреби особистості                

[155, с. 141-142]. Також автор виділяє три основних групи мотивів у 

фізичному вихованні. Перша група мотивів це мотиви, яки виникають в 

результаті усвідомлення інстинктивних потреб у самореалізації. Сюди 

вчений відносить устремління до активності, самовизначення, підвищення 

власного досвіду. На думку В. Макаренко такі мотиви слід відносити до 

біогенних мотивів. Наступна група мотивів (соціогенні мотиви) створюються 

з розширенням досвіду суб’єктів діяльності (переконання, світогляд, ідеали, 

відношення до суспільства). Третя група мотивів створюється в результаті 

педагогічного впливу у вигляді стимулів [155, с. 141-142]. 

Інші автори (Т. Хаірова,  І. Чернишова, М. Шлемова, Л. Дижонова) 

виділяють основні мотивації студентів до фізичного виховання, а саме: 

задоволення від самого процесу, стремління  покращити свої результати 
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(спортивна мотивація);  слідування моді (естетична мотивація); стремління 

до спілкування, пізнання власного організму, власні можливості, зміцнення 

здоров’я та профілактика хвороб, підвищення працездатності, мотивація 

творчості, випадкові мотивації. Натомість найбільш сильним стимулом на 

думку автора є задоволення, відчуття радості які приносить фізичне 

виховання [229, с. 170]. 

Між тим, проблема мотивації до занять з фізичного виховання 

залишається вкрай актуальною. Так, колектив авторів (A. Osipov, M. 

Kudryavtsev, S. Iermakov, та ін.)зазначають про серйозної тенденції 

ослаблення рівня мотивації у студентів до занять фізичною культурою і 

спортом [278]. 

O. Lachno досліджуючи проблему вмотивованості студентів до занять 

фізичною культурою як фактора їх оптимізації функціонального стану 

встановили, необхідність збільшення мотивації студентів, і формування 

позитивного ставлення до занять фізичною культурою за допомогою 

збільшення рівня знань з фізичного виховання у студентів [274]. 

V. Kondakov, E. Kopeikina, N. Balysheva, A. Usatov, D. Skrug 

досліджуючи причини зниження інтересу студентів до занять з фізичного 

виховання встановили, що для підвищення відповідної мотивації слід 

використовувати систему специфічних форм організації занять і способів 

впливу, які відповідають гуманістичному принципу „спонукати, а не 

примушуватиˮ. Функція таких способів впливу, на думку авторів, повинна 

полягати в забезпеченні перебудови мотиваційної сфери студентів, адекватно 

прийнятої ними мети діяльності [270]. 

Отже,  самостійна діяльність студентів є вкрай значущою у контексті 

підвищення рівня власного соціального здоров’я.  Надзвичайно великий 

потенціал в даному аспекті має фізичне виховання (в тому числі в межах 

теоретичної підготовки вищезазначеного предмету), особливо у студенів 

СМГ. Наявність певних обставин (обмеження у фізичних навантаженнях для 

цих студентів) дає певний простір для здійснення в межах занять з фізичного 
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виховання самостійної (індивідуальної) роботи студентів, яка має своє 

продовження у позанавчальний час [88]. Таким чином,самостійну роботу 

студентів спеціальної медичної групи ми розглядаємо як керований (з боку 

викладача) та самокерований (керований самим студентом) процеси, що 

спрямовуються на підвищення рівня їх мотивації, знань та практичних умінь 

в сфері формування соціального здоров’я у синергії зі зміцненням та 

відновленням соматичного аспекту здоров’я. Відповідно,результат 

самостійної роботи студентів СМГ з фізичного виховання ми вбачаємо у 

підвищенні соціального та соматичного аспектів здоров’я студентів СМГ.  

Резюмуючи вищезазначене,можемо зробити наступні висновки: 

Формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної 

групи у процесі фізичного виховання потребує розробки та теоретичного 

обґрунтування відповідних педагогічних умов забезпечення цього процесу.  

Відповідно першої педагогічної умови передбачається розробка і 

реалізація змісту теоретичного складника елективного компоненту програми 

навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованого на засвоєння 

теоретичних і методичних засад формування соціального здоров’я у 

студентів. Особливості даної умови полягають в тому, що задля якісного 

засвоєння розробленого додаткового змісту, спрямованого на озброєння 

студентів знаннями з питань підвищення рівня власного соціального здоров’я 

в межах теоретичної складової фізичного виховання також передбачається 

використання оптимальних інтерактивних форм, методів та приймів 

навчання.  

Друга педагогічна умова полягає у застосуванні інноваційних підходів 

до організації практичного складника навчальної дисципліни ,,Фізичне 

вихованняˮ, спрямованих на підвищення у студентів рівня психологічної 

стійкості й упевненості в собі та власних можливостях. Дана педагогічна 

умова обумовлена як застарілістю підходів щодо організації практичної 

складової фізичного виховання у студентів спеціальної медичної групи, так і 

недостатньою зорієнтованістю навчальної програми на використання 
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потужного потенціалу навчального предмету ,,Фізичне вихованняˮ в 

контексті підвищення рівня соціального здоров’я студентів, віднесених за 

станом соматичного здоров’я до спеціальної медичної групи. 

Відповідно третьої педагогічної умови передбачається орієнтація 

самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення мотивації студентів 

до активних дій, що сприяють покращенню власного рівня соціального 

здоров’я. Особливості даної педагогічної умови обумовленні специфікою 

організації самостійної роботи студентів з фізичного виховання. Таким 

чином, самостійна робота студентів спеціальної медичної групи в контексті 

підвищення у останніх мотивації до покращенню власного рівня соціального 

здоров’я має відбуватися як шляхом виконання відповідних завдань з 

теоретичної підготовки (в контексті навчального предмета „Фізичне 

вихованняˮ), так і шляхом виконання (у позанавчальний час) на практиці 

відповідних дій в ракурсі практичної та методичної складових фізичного 

виховання.  

Теоретичне обґрунтування вищезазначених педагогічних умов 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи дає 

підстави до їх упровадження в практику організації фізичного виховання 

відповідної категорії студентів. 

 

 

2.2. Характеристика процесу впровадження розроблених 

педагогічних умов формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання 

 

Важливого значення в реалізації розроблених нами педагогічних умов 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи 

набувало їх одночасне впровадження створюючи єдиний, цілісний процес. 

Між тим, для зручності спробуємо здійснити опис впровадження 

педагогічних умов відокремлено, починаючи з першої (як зазначається в 
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гіпотезі дослідження), відповідно якої передбачалась розробка і реалізація 

змісту теоретичного складника елективного компоненту програми 

навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованого на 

засвоєння теоретичних і методичних засад формування соціального 

здоров’я у студентів. Розробка змісту теоретичної складової навчальної 

дисципліни „Фізичного вихованняˮ (в межах елективного компоненту) в 

контексті формування соціального здоров’я студентів СМГ відбувалась за 

трьома змістовними блоками(див. Додаток Д). При розробці змісту 

елективного компоненту програми ми враховували завдання до кожного з 

інформаційних блоків.  

До завдань першого інформаційного блоку входили наступні: 

1) Формування у студентів усвідомлення сутності та змісту соціального 

здоров’я особистості (індивідуальне соціальне  здоров’я). 

2) Розкриття значущості соціального здоров’я для особистості та 

спрямувань до його підвищення. 

З метою вирішення першого завдання студентам пропонувалась тема 

„Сутність та зміст соціального здоров’я особистостіˮ, за допомогою якої 

важливо було донести до студентів особливості соціального здоров’я, його 

відмінності від психічного, морального та духовного здоров’я. Таким чином, 

ми прагнули відібрати такі методи навчання (при засвоєнні даної теми), які б, 

по-перше, дозволяли визначити правильне розуміння даного феномену 

шляхом колективного пошуку спільного рішення або спільного погляду на 

певний об’єкт. За для цього було обрано метод „Снігова куляˮ. Суть методу 

полягає в тому, що студенти особисто мають можливість брати участь у 

створенні дефініції [124, с. 82-83], в нашому випадку „соціального здоров’я 

особистостіˮ. Таким чином, кожен учасник вносив у формулювання дефініції 

власний неповторний досвід. Як зазначає П. Фенрих назва методу добре 

відображає його суть, оскільки в кінцевому результаті роботи групи в 

сніговій кулі закладений досвід кожного учасника, окремі ідеї та інтуїція 

з’єднуються в єдине ціле, як сніг в малі грудки, а ті свою чергу у велику 
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кулю. Важливим є те, що кінцевий результат є узгоджений шляхом спільного 

обговорення [124, с. 82-83]. Оскільки в науковій літературі нами не виявлено 

визначення поняття „соціальне здоров’я студента спеціальної медичної 

групиˮ такий метод був дуже зручний та цілком виправданий. Так як 

дозволив студентам  не лише правильно зрозуміти сутність соціального 

здоров’я особистості взагалі, відмежовувати його від морального, психічного 

чи духовного здоров’я, але й донести власне бачення сутності та змісту 

даного феномену та запропонувати його визначення.  

Вирішення першого завдання (І інформаційного блоку) також 

відбувалось в межах вивчення студентами теми „Взаємозв’язок соматичного 

та соціального здоров’яˮ. Ознайомлення з зазначеною темою обумовлено 

також певною взаємозалежністю соціального та соматичного (фізичного) 

аспектів здоров’я, розкриття яких, на наш погляд, було важливо вже на 

першому етапі формувального експерименту. Зауважимо, що процес 

формування соціального здоров’я, збереження й зміцнення його соматичного 

аспекту є дуже взаємопов’язаними й такими, що мають формуватися у 

синергії. Оскільки саме прагнення максимально повної самореалізації, 

наявність відповідальності за стан власного соматичного здоров’я, 

усвідомлення його значення у контексті власного становлення, особистісної 

та професійної реалізації (що є складовими соціального здоров’я студентів 

СМГ) спонукає студентів (є рушійною силою) до здійснення відповідних 

заходів (як в межах занять з фізичного виховання так й у процесі самостійної 

роботи), що позитивно позначаються на стані соматичного здоров’я 

особистості. Між тим, також зазначимо, що хоча ці аспекти здоров’я 

(соціальне та фізичне) й мають формуватись одночасно, соціальне здоров’я 

відіграє ключову роль у підвищенні мотиваційного компонента в контексті 

збереження, зміцнення та відновлення соматичного здоров’я у процесі 

фізичного виховання та під час самостійної роботи відповідно [23]. 

Враховуючи вищезазначене ознайомлення студентів з темою „Взаємозв’язок 

соматичного та соціального здоров’яˮ відбувалось за допомогою методу 
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„займи позиціюˮ. На наш погляд, застосування цього методу було найбільш 

виправдано, оскільки таким чином, студенти мали можливість 

розмірковувати над питаннями (що входили до відповідної теми), а не 

отримувати готові знання від викладача. Й хоча даний метод був дещо 

схожий за попередній, він мав свої відмінності та переваги при засвоєнні 

саме цієї теми. Зазначимо також, що в процесі освоєння тем першого 

змістовного блоку (тобто на першому етапі формувального експерименту) ми 

прагнули застосовувати відносно не складні методи як для студентів так і для 

викладача, які переважно передбачали обмін думками, обґрунтування 

власних позицій, та пошуку нескладних рішень у вирішень тих чи інших 

питань. В даному випадку метод „займи позиціюˮ ми застосовували в дещо 

інтерпретованому вигляді. Враховуючи, що на цьому етапі студенти вже 

познайомились зі змістом понять соматичне (фізичне) та соціальне здоров’я, 

перед ними (студентами) поставало завдання не лише зайняти позицію 

стосовно того, взаємопов’язані чи не невзаємопов’язані ці аспекти здоров’я 

(та відповідно аргументувати свою позицію), але й запропонувати власну (в 

зазначеному контексті) позицію наприклад, „соматичне здоров’я є більш 

пріоритетне за соціальнеˮ. Таким чином, студенти також самі прагнули 

знайти неоднозначну позицію (безпосередньо пов’язану з темою), за рахунок 

якої виникали нові приводи для роздумів. Зауважимо, що пропонування 

таких позицій додатково оцінювалось викладачем.  

Задля реалізації другого завдання даного інформаційного блоку ми 

прагнули залучити студентів до самостійного розмірковування над 

проблемою цінності здоров’я взагалі та соціального здоров’я для кожної 

особистості зокрема. Саме тому, використовуючи такий прийом навчання, як 

твір-роздум, студентам пропонувалось написати невеличкий твір на теми 

„Цінність соціального здоров’я для особистостіˮ, „Значення соціального 

здоров’я для студентів спеціальної медичної групиˮ і т.д. Застосування саме 

цього прийому ми обґрунтовували тим, що задля усвідомлення студентами 

цінності соціального здоров’я (як і у випадках освоєнням попередніх тем) 
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знов таки не потрібно було їм нав’язувати це переконання, оскільки це може 

„відштовхнутиˮ студентів навіть при самих вагомих аргументах. Перш за все 

це пов’язано з тим, що починаючи ще з навчання у загальноосвітніх 

навчальних закладах студенти систематично (або принаймні неодноразово) 

відчували на собі нав’язування учителями тієї чи іншої часто дуже корисної 

інформації. Між тим, при цьому їх не завжди долучали до обговорення, 

висловлення власної думки. Таким чином, теперішні студенти у шкільні часи 

не завжди мали можливість відчувати себе суб’єктами навчального-

виховного процесу. Це у свою чергу часто викликало в них відторження від 

інформації, що їм пропонувалась. Саме тому, після того як студенти СМГ 

при освоєнні попередніх тем познайомилися зі змістом та структурою 

соціального здоров’я, а також особливостями соціального здоров’я 

особистості у яких діагностовано відхилення у стані соматичного здоров’я 

ми вважали доцільним залучити їх до самостійних роздумів у вигляді твору 

над питанням значущості соціального здоров’я у теперішньому та 

майбутньому житті особистості. Таким чином, кожен студент мав 

можливість замислитись – навіщо йому потрібно намагатись покращити своє 

соціальне здоров’я, й що відповідно може змінитись у його житті в цьому 

випадку (навіть при наявності відхилень у стані фізичного здоров’я). В цьому 

ж контексті, при освоєнні (досить близької до попередніх) теми „Значення  

особистісної та професійної самореалізації у житті кожної особистостіˮ 

ми залучали студентів до дискусії, тобто активної участі у висловленні 

власних думок та обговоренні питань, що вміщувала в собі вищезазначена 

тема. Це знов таки обумовлювалось, тим що ми прагнули щоб по-перше, 

студенти відчували себе суб’єктами навчального процесу (де їхня думка 

важлива), по-друге, у вигляді дискусії студенти обмінюючись думками з 

зазначеного приводу мали можливість почути нові переконливі аргументи(в 

зазначеному вище контексті) саме від своїх одногрупників, а не від 

викладача, як це відбувається зазвичай. Зазначимо, що викладач, при цьому 

також відігравав досить значущу роль при освоєнні зазначеної теми, оскільки 
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саме він обережно скеровував дискусію в правильному напрямку, й прагнув 

щоб не змінювалась тема обговорення. 

Слід зазначити, що дискусія досить часто недооцінюється викладачами 

як ефективний метод засвоєння навчального матеріалу. Натомість ми цілком 

погоджуємось з думкою Л. Шкільняк, яка зазначає, що серед основних 

функцій дискусії є не тільки закріплення та вироблення знань, умінь та 

навичок, але й  розвиток психічних функцій, творчих здібностей і 

особистісних якостей студентів,  це метод стимулювання і мотивації 

навчання, й нарешті  це метод формування самостійної життєвої позиції 

[246]. 

Зміст другого інформаційного блоку вибудовувався з урахуванням 

наступних завдань другого етапу формувального експерименту, а саме: 

1) Озброїти студентів знаннями щодо можливостей підвищення рівня 

соціально здоров’я студентів СМГ в межах занять з фізичного виховання. 

2) Розкрити основи та особливості методики підвищення соціального 

здоров’я студентів СМГ (з урахуванням відхилень у стані соматичного 

здоров’я). 

3) Сприяти подальшому усвідомленню студентами значення 

соціального здоров’я для  студентів СМГ щодо їх самореалізації у 

особистісному та професійному контексті. 

Вирішення першого завдання відбувалось в процесі освоєння теми 

„Визначення можливостей підвищення рівня соціального здоров’я засобами 

фізичного виховання (в навчальній та позанавчальній діяльності)ˮ  

ознайомлення з якою пропонувалась студентам у вигляді творчого діалогу. 

Як можна побачити на початку другого етапу формувального експерименту 

ми також використовували відносно не складні, між тим доволі ефективні  

методи навчання. На відміну від попереднього на цьому етапі ми прагнули 

більш цілеспрямовано долучати студентів до прояву творчості (навіть у 

обговорення того чи іншого питання). Так, шляхом творчого діалогу 

студенти брали активну участь виявлення можливостей фізичного виховання 
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в контексті підвищення рівня соціального здоров’я особистості з 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я. Співпрацюючи у малих групах 

(3-5 студентів) вони мали виявляти та пропонувати іншій мікрогрупі власне 

бачення можливостей фізичного виховання, як в теоретичній так і практичній 

частині заняття щодо підвищення соціального здоров’я особистості, чи 

окремих його компонентів. Оперуючи знаннями сутності, змісту та 

особливостей соціального здоров’я особистості з наявним діагнозом, а також 

певним уявленням (з власного досвіду відвідання занять) щодо організації 

фізичного виховання, студентам пропонувалось, по суті, зробити власні 

рекомендації щодо оптимізації відповідних занять з урахуванням 

забезпечення процесу формування певних компонентів соціального здоров’я.  

Таким чином, освоєння пропонованої теми у вигляді творчого діалогу 

дозволяло по-перше, максимально заглибитись студентам у суть даного 

питання, по-друге, шляхом прояву творчості знайти нові рішення 

удосконалення фізичного виховання з метою підвищення власного рівня 

соціального та соматичного здоров’я.  

Для розкриття основ та особливостей методики підвищення соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи (а саме вирішення другого 

завдання даного інформаційного блоку) ми застосовували метод навчання – 

„Акваріумˮ [223, с. 333]. У відповідності до умов застосування даного 

методу студенти розподілялись на декілька підгруп. Одна з груп 

розташовувалась посередині аудиторії у вигляді кола. Цій групі 

пропонувалось одне з завдань (в межах вивчення теми „Методики 

підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ), яке 

мало на меті спонукати студентів до пошуку оптимальних шляхів 

підвищення соціального здоров’я умовного студента, отримавши при цьому 

відповідні данні про нього (студента), а саме: наявні захворювання 

(захворювань), стосунки в родині, взаємовідносини з друзями, дані про 

успішність у навчанні, наявність чи відсутність будь яких устремлінь, 

прагнення чи відсутність до тих чи інших звершень, наявність життєвої мети, 
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імовірні життєві проблеми тощо. Оскільки на лекційних заняттях студенти 

вже мали можливість ознайомитись з загальними аспектами методики 

підвищення соціального здоров’я особистості, в тому числі й у межах 

фізичного виховання, перед ними ставилось більш складне завдання, яке 

полягало у визначенні методики (методів, правил, прийомів) [223, с. 333-334] 

підвищення соціального здоров’я для конкретної (умовної) особистості. Це 

було виправдано тим, що при намаганні побудувати методику підвищення 

соціального здоров’я конкретної (хоча й умовної) особистості студенти, мали 

можливість: по-перше, переконатись у тому, що може бути декілька підходів 

до вирішення цього завдання; по-друге, вчились добирати найбільш 

ефективні методи та прийоми підвищення соціального здоров’я враховуючи 

конкретні особистісні характеристики умовного індивідууму, життєві 

обставини тощо. 

Таким чином, студенти які отримали завдання починали обговорювати 

шляхи його вирішення. Натомість студенти які розташовувались у інших 

мікрогрупах за межами умовного „акваріумуˮ аналізували пропозиції, що 

лунали при обговоренні, й мали можливість активно долучатись до 

обговорення конкретного завдання  після того як мікрогрупа яка отримала 

завдання (після нетривалого обговорення) презентувала розроблену ними 

методику. Завершувалось вищезазначене тим, що мікрогрупа „слухачівˮ і 

„доповідачівˮ обмінювались місцями. Застосування методу „акваріумˮ 

дозволяла таким чином, активно долучатись до вирішення поставленого 

завдання як „слухачівˮ так і мікрогрупи яка отримала конкретне завдання. 

Вирішення наступного завдання  даного інформаційного блоку, а саме: 

„Сприяти подальшому усвідомленню студентами значення соціального 

здоров’я для  студентів СМГ щодо їх самореалізації у особистісному та 

професійному контекстіˮ, потребувало ознайомлення студентів з темою 

„Взаємозв’язок ступеню впевненості особистості у собі (власних силах) та 

станом соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ. Дана 

тема мала на меті переконати студентів у тісному взаємозв’язку ступеню їх 
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впевненості у власних силах і станом їх соціального здоров’я. Ця тема є 

специфічною, оскільки розроблена з урахуванням того, що студенти мають 

відхилення у стані соматичного (фізичного) здоров’я. Проведені нами 

дослідження дозволяють констатувати, що в студентів які мають хронічні 

захворювання (однієї, а бо декілька систем одночасно) відмічається значно 

нижчий рівень впевненості у власних силах (а також значно вищий рівень 

нервово-психічного напруження), а ніж у студентів основної медичної групи 

(без відхилень у стані фізичного здоров’я). Зазначимо також, що низький 

рівень впевненості у власних силах виявлено як у дівчат так і у юнаків               

[259]. Між тим, саме низький рівень впевненості у власних силах дуже 

негативно впливає на можливість самореалізації особистості, досягнення нею 

поставленої мети, встановлення гарних стосунків у мікро-, мезо- та 

макросоціумі, а як наслідок на стан соціального здоров’я. Таким чином, нам 

важливо було щоб студенти усвідомили не лише ступінь власної впевненості 

у своїх силах, а й потребу її підвищення задля подальшої самореалізації. 

Враховуючи специфіку даної теми найбільш виправданим на наш погляд, для 

її ефективного засвоєння було застосовувати метод „Дельфіˮ. Як 

зазначається у навчально-методичному посібнику С. Сисоєвої „Інтерактивні 

технології навчання дорослихˮ слово „дельфаˮ походить від давньогрецької 

назви міста Дельфи, яке відоме своїми „дельфійськими оракуламиˮ, до яких 

звертались за порадою. Відповідно до етапів організації заняття [199, с. 194] 

студентам пропонувалось надати письмові відповіді на поставленні перед 

ними питаннями серед яких „Як Ви вважаєте, чи Ви є впевненою у собі 

особистістюˮ, „Чи спостерігали Ви як  впливає ступінь Вашої впевненості у 

собі на досягнення поставлено мети, власної самореалізації тощоˮ і т.д.  

Після того як студенти відповіли у власних аркушах на поставленні питання, 

викладач пропонував їх обговорення (без оголошення прізвищ). В такому 

випадку студенти мали можливість (вже публічно) обговорити дану 

проблему в різних ракурсах, пропонуючи при цьому певні шляхи для 



139 

 

підвищення рівня впевненості в собі, обмінятись наявним в даному контексті 

досвідом, якщо він був в того чи іншого студента. 

Ознайомлення з темою „Зниження нервово-психічної напруження 

студентів СМГ як важливий чинник підвищення фізичних кондицій 

студентів та стану сформованості соціального здоров’яˮ певним чином 

було продовженням вищезазначеної теми. Як зазначалось вище специфіка 

студентів СМГ (у яких наявні хронічні захворювання) полягає не лише у 

значно нижчому, а ніж у здорових студентів рівні впевненості у власних 

силах, але й у значно вищому рівні нервово-психічного напруження. В 

проведених нами дослідженнях також було доведено, що рівень нервово-

психічного напруження впливає на ступінь розвитку окремих фізичних 

якостей, а саме наявність хоча б мінімального поступу у їх розвитку [259].В 

свою чергу наявність такого поступу сприймається студентами СМГ як 

маленька перемога над собою, що дає імпульс для подальших активних дій 

спрямованих на покращення власного рівня соціального здоров’я. Отже, 

ознайомлення з заявленою вище темою відбувалась у вигляді 

„Оксфордських дебатівˮ, в ході яких студенти відіграли певні ролі „сторона 

пропозиціїˮ та  „сторона опозиціїˮ. За умовами застосування методу [124, с. 

104]студентам пропонувалась провокаційна теза. В нашому випадку вони 

були сформульовані у такому вигляді: „Нервово-психічне напруження – 

жодним чином не впливає негативно на  студентів спеціальної медичної 

групиˮ; „Підвищення фізичних кондицій та зниження нервово-психічного 

напруження студентів спеціальної медичної групи є речами не 

взаємопов’язанимиˮ; „Підвищення рівня соціального здоров’я не можливо 

шляхом зниження рівня нервово-психічного напруження студентів 

спеціальної медичної групиˮ і т.д. Таким чином, виступаючи в ролі 

„пропозиціїˮ і „опозиціїˮ студенти (при вмілої координації викладача) на 

теоретичному рівні мали переконатись, що рівень нервово-психічного 

напруження впливає не лише на розвиток фізичних кондицій, але й на стан 

соціального здоров’я особистості з відхиленнями у стані фізичного здоров’я.  
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Надзвичайно складно було обрати найбільш оптимальні методи при 

ознайомлення студентів з темою „Значення упередження внутрішніх та 

міжособистісних конфліктів у формуванні соціального здоров’я 

особистостіˮ. Враховуючи, що вивчення зазначеної теми відбувалось на 

декількох заняттях, знайомство з питаннями упередження та вирішення  

внутрішніх та міжособистісних конфліктів відбувалось за допомогою 

метафоричної гри та методу поведінкового  моделювання. 

Стисло характеризуємо їх. Так, метафорична гра – це метод навчання, 

спрямований на вироблення нових форм діяльності та зміни настанов у 

поведінці. Основне завдання метафоричної гри – знайти новий спосіб 

рішення проблеми в контексті заданої метафори. Поринувши в її контекст, 

групи здійснюють пошук способу рішення проблеми та реалізують його 

(характеризують стратегію рішення) [251]. Як зазначають Е. Яковлев, Н. 

Яковлева метафорична гра сприяє розвитку креативності, зняттю 

тривожності в процесі прийняття рішення, спонукає учасників до 

самостійності і т.д. [251]. 

Під методом поведінкового моделювання розуміють метод навчання 

навичкам міжособистісного спілкування та професійної поведінки. Реалізація 

даного методу здійснюється в наступній логіці: 1) пропонування моделі 

поведінки (в тому числі професійної поведінки), яке необхідно освоїти;                       

2) максимально точно відображення пропонованої поведінкової моделі;                   

3) забезпечення зворотного зв’язку, що свідчить про ступінь успішності 

оволодіння моделями поведінки [251]. Використовуючи даний метод у 

розкритті передбачених вищезазначеною темою питань, студенти (відповідно 

до сутності та алгоритму застосування методу) намагались симулювати 

(імітувати) певні ситуації, які тим чи іншим чином допомагають аналізувати 

причини виникнення міжособистісних конфліктів, та можливості їх 

уникнення. Даний метод був дещо інтерпретований нами в контексті даної 

теми, прагнучи адаптувати його з метою найбільш ефектного її (теми) 

розкриття та набуття студентами необхідних знань, умінь та мінімального 
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досвіду в зазначеному вище контексті. В нашому випадку, студенти 

розділялись на дві підгрупи, кожна з яких отримували аркуш з завданням 

імітувати певну поведінку при вказаних в аркуші обставинах. Після цього 

студенти обох підгруп мали делегувати одного з представників своєї 

підгрупи для симуляції вказаної поведінки. Завдання для представників 

підгруп полягало у ретельному аналізі поведінки обох студентів, а саме 

відповідності відтворення ними отриманого завдання, його реалістичності 

тощо. Після цього кожен зі студенті обох підгруп (мали по черзі) 

проаналізувати розіграну ситуацію, а головне визначити можливості 

уникнення, або вирішення конфліктної ситуації на тому чи іншому відрізку 

розвитку ситуації, що розігрувалась. Відповідно нашої інтерпретації 

зазначеного методу, студентам також пропонувалось визначити позитивні 

сторони представника протилежної команди, що дозволяло не тільки не 

створювати реальну конфронтацію між підгрупами, а навпаки зміцнювати 

позитивне відношення одне до одного у даному мікрокліматі (в межах 

академічної групи). 

Третій інформаційний блок було побудовано з урахуванням наступних 

завдань:  

1) Розкрити місце самостійної роботи з фізичного виховання у 

контексті підвищення рівня соціально здоров’я студентів СМГ. 

2) Оволодіння студентами знаннями з основ реалізації власного 

потенціалу (здібностей, схильностей тощо) у досягненні результату на 

особистісному та професійному рівнях (з урахуванням наявних відхилень у 

стані соматичного здоров’я). 

3) Розкрити основи і особливості діагностичного інструментарію у 

визначенні стану сформованості соціального здоров’я студентів СМГ, а 

також особливості моніторингу за станом соціального здоров’я. 

4) Розкрити особливості удосконалення методики підвищення 

соціального здоров’я студентів СМГ з урахуванням життєвих обставин, що 

змінюються.  
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Задля вирішення першого завдання даного інформаційного блоку 

студентам було запропоновано тему „Місце самостійної роботи у контексті 

підвищення рівня соціально здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ, 

освоєння якої відбувалось з застосуванням методу складання та обміну 

завданнями. За допомогою цього методу ми прагнули, що б студенти не 

лише усвідомили значущість самостійної роботи в контексті підвищення 

рівня власного соціального здоров’я, але набули певного досвіду щодо 

планування такої роботи,  саме з самостійного підбору тих заходів, методів 

чи прийомів які позитивно впливають в зазначеному вище аспекті. Таким 

чином, в ході теоретичної підготовки, студенти розподілившись на 

мікрогрупи (з 3-х осіб) мали скласти завдання для свого партнера по команді 

й передати одне одному. Особлива увага зверталась на те, щоб студенти дуже 

відповідально ставились до складання завдань, які спонукали б до прояву 

творчості у їх вирішенні. Відповідно й складання таких завдань потребувало 

творчого підходу. Крім того, завдання мали обов’язково стосуватись питань 

підвищення соціального здоров’я особистості в процесі самостійної (поза 

аудиторної) діяльності. Наприклад, „Ви відчуваєте, що у Вас під випливом 

(вказується обставина, під впливом чого саме) останнім часом значно 

знижується впевненість у собі та власних можливостях, відчувається 

небажання особистісного зростання, зменшення зусиль на досягнення 

поставленої життєвої мети. Будь ласка схарактеризуйте Ваші дії (у вільний 

від навчання час) враховуючи вищезазначене в контексті підвищення рівня 

власного соціального здоров’яˮ. Таким чином, обмінюючись декількома 

завдання протягом заняття студенти мали можливість не лише моделювати 

ситуації, що можуть виникати в житті тієї чи іншої людини, й негативно 

впливати на стан соціального здоров’я, але й  відповідно розв’язувати подібні 

завдання шляхом розробки комплексу дій за допомогою яких можна було б 

позитивно впливати на процес формування чи підвищення соціального 

здоров’я у вільний від навчання час.   
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Вирішення другого завдання третього інформаційного блоку 

відбувалось в процесі освоєння студентами теми „Основи реалізації власного 

потенціалу у досягненні результату на особистісному та професійному 

рівнях (з урахуванням наявних відхилень у стані соматичного здоров’я)”.В 

даному випадку найбільш виправдано, на наш погляд, було застосування  

методу „аналіз конкретної ситуаціїˮ. Особливістю методу „аналіз 

конкретної ситуаціїˮ є те, що студентам пропонується більш чи менш 

складна ситуація, для вирішення якої немає повного обсягу інформації. 

Спираючись на індуктивний та дедуктивний методи розв’язання 

різноманітних складних ситуацій, цей метод створює умови для набуття та 

розвитку вмінь аналізувати й ухвалювати обґрунтовані  рішення                            

[216, с. 17-18]. Таким чином, здійснення аналізу конкретного прикладу з 

життя (видатної) особистості й прийняття безпосередньої участі у його 

аналізі допомагало студентам замислитись над наявністю власного 

потенціалу у високих досягненнях, навіть з урахуванням наявних 

захворювань.  

Третє завдання даного інформаційного блоку вирішувалось в межах 

лекції за темою „Особливості моніторингу щодо стану власного  соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ. Засвоєння відповідних знань 

та умінь відбувалось за допомогою лекції-дослідження. З.  Колокольникова, 

С. Митросенко, Т. Петрова розглядають лекцію-дослідження як метод 

пізнавальної діяльності, що дозволяє створити навчально-позанавчальний 

процес [132, с. 48].  

Відповідно алгоритму і особливостей лекції-дослідження викладення 

пропонованого нами навчального матеріалу (в межах окресленої теми) на 

вузлових етапах лекції перед студентами ставилися 2-3 проблемних питання 

(наприклад, „Які методи дослідження для визначення рівня сформованості 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи є найбільш 

виправданими в контексті його довготривалого відстеження  в динаміці?ˮ) та 

декілька проблемних завдань  (серед яких наприклад, „Визначте можливі 
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недоліки методів дослідження, які Ви використовуєте для визначення 

власного рівня соціального здоров’яˮ). Таким чином, в ході надання нової 

інформації ми прагнули протягом усієї лекції долучати студентів до 

пошуково-пізнавальної діяльності. Наприкінці лекції ми більш широко                

[132, с. 48] застосовували відповідні контрольні питання та відповідні 

практичні завдання, які студенти мали виконати на основі отримання нової 

інформації про особливості здійснення моніторингу щодо стану власного  

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи.  

Вирішення четвертого завдання відбувалось в межах теми  „Основи та 

можливості удосконалення методики підвищення соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групиˮ, викладання якої відбувалось із 

застосуванням методу „Думай,  слухай,  пропонуйˮ, а також методу 

мозкового штурму, які є схожими у застосуванні і здатні вирішувати майже 

подібні завдання. Практика показала, що це були найбільш доцільними та 

ефективними методами, враховуючи специфіку даної теми. Відповідно до 

умов застосування першого методу (який застосовували при розгляді 

питання „основи удосконалення методики підвищення соціального здоров’я 

студентівˮ) кожному студентові надавалось завдання, що тим чи іншим 

чином стосувались удосконалення власної методики підвищення соціального 

здоров’я студентів (або умовного студента з наведеними його 

характеристик). Після цього кожен зі студентів презентував шляхи 

удосконалення відповідної методики. Важливо також було обґрунтувати 

виправданість обраних студентом підходів щодо удосконалення відповідної 

методики. В свою чергу іншим студентам надавалась можливість 

запропонувати свій варіант удосконалення методики підвищення соціального 

здоров’я.  

Застосування методу мозкового штурму відбувалось при розгляді 

питання „можливості удосконалення методики підвищення соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ.  
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Мозковий штурм(мозкова атака) є одним з методів активізації творчої 

діяльності студентів. Переважно він ґрунтується на груповому формуванні 

ідеї розв’язання поставленої задачі. Головне завдання учасників групи – 

висунути якомога більше нових ідей. При цьому ідеї можуть бути навіть 

фантастичними, не зовсім реальними, що у свою чергу сприяє створенню 

атмосфери невимушеності, змагальності та співробітництва. Як зазначає 

С. Страшко, практика показує, що майже не має сфери, де за допомогою 

цього методу не можна було б розв’язати будь-яку складну проблему                     

[216, с. 27-28].     

Таким чином, в раках зазначеного вище питання студенти пропонували 

різні варіанти удосконалення методики підвищення соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи, особливо в межах фізичного 

виховання. Після цього обирався найкращий (найбільш обґрунтований) 

варіант запропонований однією, або декількома мікрогрупами. Застосування 

даного методу дозволяло студентам вкотре переконатись у необхідності не 

тільки дотримуватись наявної методики (індивідуальної) покращення 

власного стану соціального здоров’я, але й її удосконалення шляхом 

добирання найбільш оптимальних методів та приймів в зазначеному вище 

контексті. 

Відповідно другої педагогічної умови нами передбачалось 

забезпечення процесу формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи шляхом застосування інноваційних підходів 

до організації практичного складника навчальної дисципліни ,,Фізичне 

вихованняˮ, спрямованих на підвищення у студентів рівня 

психологічної стійкості й упевненості в собі та власних можливостях. 

Інноваційні підходи щодо організації практичної складової предмету 

„Фізичне вихованняˮ полягли в розробці та застосуванні комплексу вправ 

безпосередньо спрямованих на забезпечення процесу формування 

соціального здоров’я студентів СМГ шляхом зниження в них рівня нервово-
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психічного напруження, а також підвищення рівня впевненості у власних 

силах.  

Визначення доцільності розробки комплексу спеціальних вправ 

спрямованих на зниження нервово-психічного напруження базувалось на 

дослідженнях в галузі психології,  зокрема на тому, що страхи, тривога, стрес 

нерозривно пов’язані з напругою. Як зазначає В. Розов, якщо не буде 

напруги, не буде і стресового стану [185, с. 88-89]. Як відомо, напругу м’язів 

може викликати як стрес так і хвороба [185, с. 68]. Враховуючи специфіку 

студентів віднесених до спеціальної медичної групи, тобто студентів які 

мають відхилення у стані здоров’я (хвороби), рівень м’язового напруження у 

них помітно вищий ніж у студенів основної медичної групи (без відхилень у 

стані соматичного здоров’я) [83]. В межах проведених нами досліджень 

також було з’ясовано, що зниження рівня нервово-психічного напруження 

позитивно впливає (як на дівчат так і на юнаків) стосовно розвитку в них 

окремих фізичних якостей (гнучкість, координація, силова витривалість). 

Мова йде про наявність хоча б мінімального поступу у розвитку 

вищезазначених фізичних якостей.  Таким чином, чітко прослідковується 

тісний взаємозв’язок та навіть взаємозалежність емоційного стану (стану 

нервово-психічного напруження) й м’язового напруженням, а отже тим 

напруженням, яке не дозволяє розкриватись особистості як в контексті 

фізичного розвитку (розвитку фізичних якостей) так й стосовно 

внутрішнього стану, про, що свідчать проведені нами дослідження [83]. Мова 

йде про здатність особистості відчувати (чи не відчувати) внутрішній 

комфорт, який беззаперечно має важливе значення в контексті формування 

соціального здоров’я особистості, в тому числі з відхиленнями у стані 

соматичного здоров’я. Ось як про це зазначає В. Розов: „Емоції проявляються 

на рівні напруження м’язів, при цьому тонус м’язів може використовуватись 

як індикатор, критерій негативного стресового стану  в результаті м’язове 

напруження може призвести до тремору, некерованих рухів, скутості. 

Психологічні дослідження і клінічні спостереження свідчать, що в людей із 
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психічними порушеннями рівень м’язового напруження вищий, ніж у 

психічно здорових людейˮ [185, с. 68].  Таким чином, зменшення в студентів 

СМГ нервово-психічного напруження в межах нашого дослідження 

відігравало не аби яке значення в контексті формування соціального здоров’я 

останніх.  

Для зменшення нервово-психічного напруження нами було розроблено 

відповідну методику, яка складалась з трьох етапів і включала комплекс 

вправ (вправи аутогенного тренування, вправи з фітбол та фітнес-йоги, 

спрямовані на розслаблення м’язів). 

Так, на першому етапі їх впровадження (з першого по шостий тиждень) 

на початку заняття студенти виконували аутогенне тренування по 4-6 хв. На 

цьому етапі психом’язове тренування (аутогенне тренування) виконувалось в 

положенні напівлежачи. На початку студентами застосовувався скорочений 

варіант психом’язового тренування, що складається з шістьох формул: 1) я 

розслабляюсь і заспокоююсь; 2) мої руки розслаблені, теплі, нерухомі; 3) мої 

ноги повністю розслаблені, теплі, нерухомі; 4) мій тулуб повністю 

розслаблений, теплий, нерухомий; 5) моя шия повністю розслаблена, тепла, 

нерухома; 6) моє обличчя повністю розслаблене, тепле, нерухоме [107]. 

Головним елементом кінцевої частини аутогенного тренування виступало 

формування мобілізаційної готовності до фізичної діяльності. Найбільшого 

значення надавалось мобілізаційним словесним формулам, які впливають на 

свідомість, підвищення психофізичного стану людини. Студенти 

проговорювали такі фрази: 1) в усіх м’язах зникає відчуття важкості та 

розслаблення; 2) усі м’язи легкі, пружні, сильні; 3) я стаю все більш 

бадьорим; 4) розплющую очі; 5) гранично зосереджуюсь; 6) я приємно 

схвильований; 7) я сповнений енергії; 8) я повністю мобілізований; 9) я 

повинен досягти успіху; 10) я готовий діяти; 11) я виконую завдання.  

Вибір аутогенного тренування як одного з методів зниження нервово-

психічного напруження обґрунтовувався, по-перше, тим, що він доволі 

простий у застосуванні в межах практичної частини  фізичного виховання, 



148 

 

по-друге,  він є переконливо ефективними й перевіреним практикою 

застосування. Про значущість та переваги аутогенного тренування в 

контексті зниження нервово-психічного напруження студентів СМГ свідчать 

дослідження в яких зазначається, що саме за допомогою психофізичного 

тренування (аутогенного тренування) відбувається заспокоєння людини, 

ефективно вдається зняти фізичне й психічне напруження [167]. Аутогенне 

тренування – це система свідомого використання фізичних, енергетичних 

вправ і психологічних прийомів, які допомагають змінити тонус м’язової 

системи й динаміку психоенергетичних процесів, цілеспрямовано впливають 

на деякі функції організму, на психологічний і фізіологічний стани                   

[107, с. 71-73]. У навчальному посібнику О. Жабокрицької  „Нетрадиційні 

методи й системи оздоровленняˮ також зазначається, що аутогенне 

тренування характеризується єдністю тілесного й психічного, відновлення та 

вдосконалення механізмів саморегуляції функцій, довільним розслабленням 

м’язів, відновленням працездатності, зміцненням здоров’я, запобіганням 

розбалансування нервових процесів і дисгармонії соматичних та 

вегетативних процесів в організмі людини [107, с. 71-73]. Крім того, методи 

аутогенного тренування відрізняються своєю універсальністю, оскільки вони 

дозволяють людині індивідуально дібрати адекватну реакцію для впливу на 

свій організм, коли необхідно усунути проблеми, пов’язані з певним 

несприятливим фізичним чи психологічним станом. Важливим результатом 

освоєння аутогенного тренування є здатність людини без сторонньої 

допомоги вирішувати проблеми, пов’язані з фізичним і психічним здоров’ям. 

Важливо, що аутогенне тренування дозволяє людям, які опанували основні 

його прийоми, швидко позбавлятися від втоми; знімати психічне 

напруження, що виникає внаслідок стресу; здійснювати вплив на ряд 

фізіологічних функцій; ефективніше мобілізувати свої фізичні можливості; 

освоїти прийоми самонавіювання і самовиховання [16], що без сумніву  є 

значущим й в контексті підвищення рівня соціального здоров’я будь якої 

особистості. 
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Запроваджений нами комплекс вправ спрямований на зниження 

нервово-психічної напруги (а як наслідок підвищення фізичних кондицій 

студентів СМГ) також базувався на результатах інших досліджень, 

відповідно яких встановлено, що на заняттях з фізичного виховання 

необхідно більше уваги приділяти розвитку емоційної стійкості студентів 

[272]. При застосуванні нами під час занять з фізичного виховання 

аутогенного тренування, а також вправ на розслаблення (з фітболу та фітнес-

йоги) ми спирались й на дослідження, відповідно яких зазначається, що 

систематичне чергування розслаблення і напруження м’язів позитивно 

впливає на зниження рівня тривожності у дітей та дорослих [107]. Саме тому, 

на другому етапі (з сьомого по десятий тиждень) розробленого нами 

комплексу вправ (у підготовчій частині заняття) студенти виконували: 

вправи з фітболу (вправи з великим м’ячем – 65 см), спрямовані на 

розслаблення: 1)  лежання спиною на м’ячі (0,3 – 2 хв.); 2) лежання на спині 

(на маті), ікри ніг на м’ячі (0,3 – 2 хв.); вправи з фітнес-йоги спрямовані на 

розслаблення (серед яких вправа, яка виконується з вихідного положення сід 

на п’ятах. Потрібно витягнутись вперед, розслабляючи спину. Руки вперед, 

долонями до низу. Тривалість вправи – до 40 с.); вправи аутогенного 

тренування в позі „кучераˮ для максимального розслаблення м’язів спини і 

стегон. Тривалість виконання  збільшується до  8 хв. 

На третьому етапі (з одинадцятого по чотирнадцятий тиждень) 

впровадження комплексу вправ (окрім вправ з фітболу, що застосовувалися 

на другому етапі) студенти виконували: додаткові вправи з фітболу 

спрямовані на розслаблення (лежання на м’ячі лівим та правим боком 

поперемінно (1-2 хв.). Для виникнення відчуття розкутості студенти 

виконували повільні стрибки  сидячі на м’ячі (2-3 хв.);  аутогенне тренування 

здійснювалось лежачи на спині (руки злегка зігнуті в ліктях, долонями вниз, 

ноги розставлені на ширині плечей). Тривалість збільшувалась до 10 хв. Для 

збільшення ефекту в контексті зниження м’язового напруження, а як 

наслідок зменшення нервово-психічного напруження в процесі практичної 
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частини заняття нами також застосовувалась психотехнологія адаптивного 

біоуправління з біологічним зворотнім зв’язком.  

Надзвичайно важливого значення у формуванні соціального здоров’я 

студентів СМГ відігравало підвищення у останніх рівня впевненості у 

власних силах.  V. Liashenko, V. Tumanova, E. Hatsko досліджуючи проблему 

самооцінки студентів вищих навчальних закладів встановили, що заниженою 

самооцінкою володіють – 15 % студентів, тенденція до заниження 

спостерігається у 25% студентів, адекватною самооцінкою володіють 50 % 

студентів, тенденція до завищення спостерігається у 10 % студентів. Доречно 

на наш погляд, звернути увагу на ще один висновок вищезазначених авторів, 

які зазначають, що навіть при наявності адекватної самооцінки у студентів 

спостерігається відчуття тривоги, високе занепокоєння з приводу навчання в 

університеті. Також присутня чутливість до невдач, до невідповідності 

задуманого очікуваним результатам [276]. Зауважимо, що у вищезазначене 

дослідження стосується студентів основної медичної групи, тобто без 

відхилень у стані соматичного здоров’я. Проведенні нами дослідження [259] 

підтвердили що показник тривожності, чутливості до невдач у студентів 

спеціальної медичної групи порівняно вищий ніж у студентів основної 

медичної групи, що перш за все пов’язано з невпевненістю у власних силах 

(в тому числі фізичних можливостях) через наявність тих чи інших (часто  

хронічних) захворювань. Отже, й рівень впевненості у власних силах у 

студентів спеціальної медичної групи порівняно нижчий ніж у студентів 

основної медичної групи  Саме наявність хронічних хвороб досить часто 

негативно впливає на рівень впевненості особистості у собі, як юнаків так і 

дівчат. Між тим, без сформованості впевненості студентів у власних силах 

(та можливостях) значно знижується їх активність та спрямування у 

досягненні поставлених цілей, особистісної та професійної самореалізації 

[259].  Саме тому, в межах нашого дослідження нам важливо було розробити 

шляхи підвищення впевненості студентів СМГ у власних силах у процесі 

практичної частини фізичного виховання.  



151 

 

Стисло схарактеризуємо їх. 

1) Акцентування уваги викладачем на підвищення у студентів 

технічної майстерності з окремих видів спорті.  

Перш за все це обумовлено тим, що більшість зі студентів були 

віднесені до спеціальної медичної групи ще при навчанні  у загальноосвітніх 

навчальних закладах. Зазначимо, що як учні так і студенти віднесені до 

спеціальної медичної групи досить погано володіють технікою виконання 

того чи іншого елементу, що передбачені програмою (для оволодіння з 

різних видів спорту) з фізичної культури та фізичного виховання (у вишах) 

відповідно. Між тим, саме відсутність цих умінь (поряд з  іншими 

обставинами) також негативно позначається на стані соціального здоров’я 

особистості та процесі його підвищення. При не достатньому оволодіння 

технічних елементом, наприклад, в умовах гри (футбол, баскетбол тощо) 

будь який учень відчуває себе нездарою, особистістю, яка не здатна на 

оволодіння тим, що її навчають. Врахуємо при цьому досить авторитарний 

стиль вчителя, який нажаль часто зустрічається серед вчителів фізичного 

виховання. Ці обставини вселяють в учня (особливо дівчатко) страх, зневіру 

у власні сили та можливості. І це в тому віці, коли для дитині особливо 

важливо відчувати себе повноцінною особистістю на етапі її дорослішання та 

соціального становлення. Часто це повністю відвертає школярів від занять 

фізичною культурою.  Саме з такими проблемами та відчуттями пов’язаними 

зі шкільним предметом „Фізична культураˮ абітурієнти потрапляють до 

вишу. Нажаль і у ВНЗ ситуація не змінюється на краще. Часто навпаки.                       

В реальній практиці фізичного виховання ВНЗ увага до оволодіння 

студентами СМГ технікою виконання того чи іншого елементу знов таки 

майже відсутня.  

Саме тому, в процесі практичної частини фізичного виховання ми 

прагнули щоб студенти оволоділи на достатньому рівні технічними 

елементами з різних видів спорту, що передбаченні навчальною програмою. 

Наприклад, при кращому освоєнні техніки кидка баскетбольного м’яча в 
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кошик помітно підвищується кількість влучних попадань, що в свою чергу 

позитивно впливає на впевненість студента у власних можливостях. Теж 

стосувалось й передачі волейбольного м’яча в парах (зверху, знизу) і 

багатьох інших технічних елементів з різних видів спорту. 

Звернемо вагу, що для гарного освоєння технікою виконання таких 

елементів не потрібно значних фізичних зусиль з боку студентів та студенток 

(фізичних перевантажень). Оскільки всі вони виконуються поступово (у 

довільному темпі, з урахуванням, при цьому фізичного розвитку кожного зі 

студентів(ок), фізичних кондицій, стану соматичного здоров’я і т.д.  Таким 

чином, жодним чином студенти не перевищували допустимий для кожного 

окремого студента рівень фізичних навантажень. Між тим,  кожна маленька 

перемога „над собоюˮ, при покращенні виконання технічного елементу, 

покращувала настрій студентів, підвищувала цікавість до занять та бажання 

їх відвідувати. Удосконалення студентами техніки виконання технічних 

елементів в „парахˮ (один з одним), або в трьох і більше, сприяло 

виробленню у студентів відчуття командного духу,  взаємопідтримки і т.д, 

що також позитивно впливало на встановлення, або покращення 

міжособистісних стосунків тощо.  

2) Подолання студентами перешкод, які не потребують максимальних 

чи субмаксимальних навантажень, які відбуваються в повільному темі, між 

тим, передбачають вправи з рівноваги на вузькій площині (поверхні), й такі, 

що дозволяють спостерігати зміни в якісному та кількісному контексті (в 

динаміці). 

В  даному випадку ми використовували такі вправи як: 

- ходьба по гімнастичній колоді з регулювання висоти колоди (при 

потребі поступовим її збільшенням дотримуючись при цьому страхування 

викладачем та виконання усіх відповідних правил техніки безпеки); 

 - подолання перешкод за допомогою естафети в якої переможцем 

виходить не той хто швидше передав естафету (як це відбувається зазвичай), 

а той, хто зміг правильно й безпомилково її подолати. Для цього в естафеті 
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передбаченні підйоми та спуски (наприклад, по гімнастичній лаві під кутом 

450), пролізання під відносно низьким „бар’єром”, перехід через певний 

проміжок спортивної зали обережно наступаючи лише на ті місця (маленькі 

кружечки діаметром 5 см), які позначенні на підлозі в хаотичному порядку.       

В процесі подолання подібних перешкод ми також прагнули поєднувати 

інтелектуальну працю з фізичними вправами. Наприклад, на підлозі 

розташовувалось багато намальованих кружечків з літерами (в середині них).  

Перед студентами обох команд ставилось завдання, наприклад, однієї з 

команд потрібно було схарактеризувати сутність поняття соціальне здоров’я  

поступово наступаючи на літери створюючи таким чином одне, або два слова 

прямуючи до встановленої „фішкиˮ. Наступний гравець продовжував 

розкривати сутність поняття створюючи своїми точними кроками нові слова, 

що доповнюють попереднього гравця. Таким чином, по-перше, студенти 

отримували гарні емоції, по-друге, формувалась командна співпраця,                 

по-третє, студенти пригадували те, що вони засвоїли в процесі теоретичної 

складової предмету з питань соціального здоров’я і т.д. 

3) Спостереження студента за динамікою власного (хоча б 

мінімального) поступу у розвитку фізичних якостей. Надзвичайно важливе 

місце в зазначеному аспекті відгравало змінення підходів до оцінення 

фізичної підготовленості студентів СМГ у експериментальній групі.                             

В даному контексті ми звернулись до досвіду Європейських країн, зокрема 

Польщі [224], де поряд з систематичністю відвідування занять, практичним 

застосуванням знань про здоровий спосіб життя, при оцінці учнів 

обов’язково враховується поступ в і індивідуальному фізичному розвитку.  

Такий підхід також ґрунтується на дослідженнях В. Язловецького. На думку 

вченого, зміна фізичних кондицій учнів СМГ багато в чому залежить від 

наполегливості, ініціативи та захопленості учнів (студентів), їхньої 

зацікавленості у розвитку функціональних можливостей свого організму 

[250]. 
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Застосування саме такого підходу до оцінення студентів СМГ ми 

обґрунтовуємо наступними обставинами, а саме:   

- наявністю у студентів СМГ відхилень у стані соматичного здоров’я; 

- необхідністю створення стимулюючого чинника, який би, у свою 

чергу, також сприяв  підвищенню впевненості у власних можливостях. 

Як зазначалось нами вище наявність хронічних захворювань (однієї, а в 

окремих випадках двох та навіть трьох систем одночасно) досить часто 

сприяють виникненню у студентів заниженої самооцінки, зневіри у власні 

можливості, відчуття неповноцінності, не бажання (або невиразне бажання) 

особистісного та професійного самовдосконалення, саморозвитку тощо [23]. 

Особливо чітко це відображається у відношенні студентів СМГ до занять з 

фізичного виховання. Неприємно вражає, що більш ніж у 89,5 % студентів 

спеціальної медичної групи (взагалі) сформувалось відверто негативне 

ставлення до фізичного виховання. Враховуючи те, що ще з радянських часів 

навчальний предмет „фізичне вихованняˮ, а саме його методична та 

практична складові, залишилось майже не змінним, сучасні студенти під 

будь яким приводом намагаються уникати відвідування вищезазначеного 

предмету взагалі [23]. Саме тому, не заважаючи на наявність певних вимог до 

фізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання, в реальній 

практиці їх розвитку майже не приділяється увага й по сьогодні. На практиці 

все обмежується комплексом лікувальної фізичної культури призначеної 

лікарем, або взагалі „відсиджуванням на гімнастичній лаві”. Нерідко можна 

спостерігати взагалі відсутність відвідання студентами фізичного виховання 

під приводом „заборониˮ лікарем відвідувати відповідні заняття, та 

займатись фізичними вправами взагалі.    

Таким чином, впроваджений нами підхід до оцінення студентів з 

фізичного виховання, зокрема фізичної підготовленості студентів СМГ (за 

наявності хоча б мінімального поступу у розвитку тієї чи іншої фізичної 

якості), був спрямований на те, щоб, по-перше, кожен зі студентів мав 

можливість переконатись, що при правильно організованій та 
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самоорганізованій фізичній діяльності можна позитивно впливати на власний 

фізичний розвиток (розвиток окремих фізичних якостей, зокрема гнучкість, 

координація, силова витривалість тощо). По-друге, оцінення фізичної 

підготовленості студентів СМГ шляхом визначення хоча б мінімального 

поступу у розвитку фізичних якостей наряду з попередніми (впровадженими 

нами підходами до організації практичної складової  фізичного виховання) 

також сприяв підвищенню впевненості студентів у власних силах 

(можливостях).  

Також в межах практичної частини з фізичного виховання ми прагнули  

застосовувати методичні прийоми щодо суміщення інтелектуальної і 

фізичної діяльності студентів на занятті й були спрямовані як на підвищення 

в студентів мотивації до формування власного рівня соціального здоров’я так 

і оновлення знань в зазначеному вище контексті, а також покращення 

окремих його показників, які мали безпосередній вплив на розвиток  

фізичних кондицій студентів, позитивно впливаючи при цьому на соматичне 

здоров’я студентів.  

Оскільки в межах першої педагогічної умови розглядались питання 

удосконалення теоретичної складової фізичного виховання (в контексті 

набуття студентами знаннями з питань покращення власного рівня 

соціального здоров’я, а також мотивації щодо його покращення), при описі 

практичної реалізації другої педагогічної умови розглянемо також окремі 

аспекти реалізації підходів щодо суміщення інтелектуальної та фізичної 

діяльності студентів в практичній частині фізичного виховання.    

Наведемо приклад застосування одного з інтерпретованого нами  

методичного прийому „інтелектуальний відпочинок з м’ячемˮ. Даний 

методичний прийом спрямований на закріплення навчального матеріалу, з 

яким студенти ознайомились в процесі теоретичної складової фізичного 

виховання. Відповідно до умов гри студенти, розділяючись на дві команди, 

розташовуються один проти одного. Одна з команд розпочинає гру. Студент 

команди № 1 спрямовує м’яч до одного з гравців протилежної команди, який 
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має спіймати м’яч і уважно вислухати питання. Наприклад, після вивчення 

теми „Розкриття можливостей підвищення рівня соціально здоров’я в межах 

фізичного вихованняˮ лунало питання: „Які засоби фізичного виховання є 

найбільш оптимальними для підвищення стресостійкості у студентів з 

відхиленнями у стані фізичного здоров’яˮ, або „Назвіть, будь ласка, за 

допомогою яких методик можна підвищувати упевненість у собі в поза 

начальний часˮ і т.д. За умовами гри студент, який упіймав м’яча, мав стисло 

(1-1,5 хв.) відповісти на поставлене запитання й переадресувати м’яча 

одному з гравців протилежної команди (з іншим запитанням до свого „віза 

ві”). Крім того, кожен з представників команди, до якої було адресовано 

запитання, мали можливість допомагати своєму партнеру по команді з 

відповіддю, якщо вона (відповідь) була не повною. Для цього бажаючому 

допомогти потрібно було виконати декілька нескладних, але бажано 

незнайомих для студентів фізичних вправ, наприклад, для розвитку гнучкості 

(тривалістю не більше 30 с). Таким чином, всі студенти, намагаючись, щоб 

їхня команда отримала максимальні бали, прагнули не тільки добре 

відповідати, але й бути активними учасниками гри. Відповідно, для того щоб 

отримати перемогу у вищезазначеній грі студентам (на передодні заняття) 

під час самостійної роботи потрібно було також приймати активну участь у 

пошуку нових вправ, оздоровчих методик чи систем, оскільки це дозволяло 

допомагати учаснику своєї команди з відповіддю. В свою чергу, в ході гри, 

студенти не тільки закріплювали отримані на конкретному занятті (або 

попередніх заняттях) знання з підвищення рівня власного соціального 

здоров’я, але й постійно оновлювати знання в контексті зміцнення фізичного 

аспекту здоров’я. За допомогою даного методичного прийому також 

відбувалось формування „командного духуˮ у групі, підвищувалось бажання 

студентів допомогти один одному, зміцнювались дружні відносини між 

студентами тощо.   

Застосування цього методичного прийому більш доцільно було 

застосовувати наприкінці заняття. Між тим, в залежності від завдань 
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конкретного заняття цей методичний прийом також цілком виправдано 

застосовувати й на його початку.   

Упровадження третьої педагогічної умови, яка полягала у орієнтації 

самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення мотивації 

студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного рівня 

соціального здоров’я відбувалось в двох основних аспектах. Перший 

передбачав самостійну роботу студентів з теоретичної підготовки 

(теоретична складова фізичного виховання). Другий вмішував в собі 

практичну та методичну складові фізичного виховання, за допомогою яких 

студенти в позанавчальний час мали можливість відстежувати стан власного 

соціального здоров’я в динаміці, а також виявляти прогалини (чи позитивні 

кроки) в контексті його корекції за рахунок власної активності. 

При плануванні самостійної роботи з фізичного виховання студентів 

СМГ (в межах теоретичної підготовки з предмету) в контексті підвищення 

рівня обізнаності останніх, набуття певних практичних умінь та досвіду ми 

враховували,  що кожен з видів самостійної роботи (як зазначає Т. Туркот) 

потребує від студентів напруженої інтелектуальної діяльності, ефективність 

якої залежить від дотримання вимог гігієни розумової праці, урахування як 

загальних закономірностей, так і особливостей анатомо-фізіологічних та 

психічних процесів, притаманних конкретному індивіду [223, с. 236]. З 

зазначеного вище можемо бачити, що навіть для студентів без відхилень у 

стані соматичного та психічного здоров’я слід обережно планувати 

самостійну роботу, пам’ятаючи про загальне інтелектуальне (розумове) 

навантаження для кожного окремого студента. Особливо важливо в 

зазначеному контексті було враховувати наявну патологію конкретного 

студента, особливо якщо це стосувалось таких захворювань як вегето-

судинна дистонія, неврози та ін. Оскільки саме при цих відхиленнях у стані 

здоров’я слід обов’язково бути уважним при плануванні розумового 

навантаження. Складність такого планування полягає в тому, що підвищення 

власного соціального здоров’я потребує від студентів (СМГ) прояву 
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творчості (креативного мислення). Таким чином, враховуючи усі 

вищезазначені обставини, здійснюючи індивідуальний підхід у організації 

самостійної роботи студентів СМГ (з теоретичної підготовки студентів СМГ 

в межах фізичного виховання) ми все ж прагнули залучати майбутніх 

фахівців до самостійної роботи пошукового рівня, хоча розуміємо, що саме 

такий підхід вимагає додаткових зусиль як від викладачів так й від студентів. 

В. Курило, Г. Щука зазначають, що самостійна робота творчого 

(пошукового) рівня полягає у застосуванні набутих знань при вирішенні 

нетипових завдань у зовсім нових ситуаціях і передбачає глибоке 

проникнення в сутність явища, встановлення нових зв’язків та відношень, 

генерування нової інформації на базі засвоєного раніше формалізованого 

досвіду, що сприяє формуванню гіпотетичного аналогового мислення. Творчі 

завдання цього типу передбачають аналіз проблемної ситуації та пошуки її 

вирішення [144]. 

Для зниження розумового навантаження на студентів (в цьому випадку) 

ми прагнули, по-перше, щоб студенти мали достатній проміжок часу для 

виконання складної творчої роботи (що не тиснуло б на студентів часовими 

вимогами). По-друге, в окремих випадках ми радили студентам 

об’єднуватись у малі групи (бажано не більше 3-х студентів), що певним 

чином розвантажувало студентів. Хоча, при даному підході є свої недоліки, 

що полягає у складності об’єктивного оцінення вкладу кожного зі студентів в 

межах виконаної самостійної роботи.  

Враховуючи всі вищезазначені обставини ми прагнули, щоб у процесі 

самостійної роботи (в межах теоретичної підготовки з фізичного виховання) 

студенти виконували наступні завдання: 

1. Теоретичні дослідження (стосовно встановлення рівня  

сформованості соціального здоров’я населення);  

2. Розробка проектів (в контексті протидії соціальним викликам 

сьогодення, соціальним хворобам сучасності тощо); 
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3. Надання експертизи (індивідуальної або колективної) на оздоровчу 

систему конкретної  особистості (за згоди цієї особистості);  

4. Експериментування (щодо визначення взаємозв’язку між соціальним 

та соматичним здоров’ям особистості). 

5. Есе (напис творів, що розкривають різні аспекти значущості 

соціального здоров’я для студентів СМГ). 

Стисло характеризуємо зазначені вище завдання та відповідні види 

самостійної роботи. Отже, окрім традиційних підходів до організації 

позааудиторної самостійної роботи з фізичного виховання студентів СМГ в 

межах теоретичної підготовки з вищевказаного предмету ми прагнули 

залучати майбутніх фахівців до прийняття участі у теоретичному 

дослідженні, зокрема, стосовно встановлення рівня сформованості 

соціального здоров’я населення. Головна мета цього завдання полягала в 

тому, щоб студенти (вивчаючи за допомогою аналізу наукової літератури, 

звітів МОЗ про щорічний стан здоров’я населення, відповідних нормативно-

правових документів тощо) мали змогу переконатись у актуальності 

досліджуємої проблеми, як в контексті населення України в цілому так й для 

кожної окремої особистості (індивідуального соціального здоров’я). 

В межах наступного завдання для самостійної роботи (яке пов’язано з 

попереднім завданням і мало своє логічне продовження) ми намагались 

долучити студентів до розробки певних проектів в контексті протидії 

соціальним викликам сьогодення, соціальним хворобам сучасності тощо. Як 

справедливо зазначає С. Сисоєва, метод проектів завжди орієнтований на 

самостійну діяльність учнів – індивідуальну, парну, групову, котру вони 

виконують впродовж цілком визначеного відрізку часу                                

[199, с.120-121]. Таким чином, застосування методу проектів дозволяло 

студентам більш ґрунтовно виокремити проблеми соціального здоров’я для 

населення та значущості індивідуального здоров’я для кожної окремої 

особистості. Вивчаючи питання соціальних викликів сьогодення та 

соціальних хвороб сучасності, а також розробляючи проекти протидії 
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останнім (особливо засобами фізичного виховання), студенти мали 

можливість усвідомити ступінь актуальності зазначених питань, а також 

розкрити для себе можливості сфери фізичного виховання і спорту у 

вирішенні (або хоча б частковому вирішенні) відповідних проблем.  

Серед подібних завдань, що пропонувались студентам, було виконання 

не менш складного завдання (на виконання якого, як і на два попередніх, 

надавалось достатньо часу), а саме надання майбутніми фахівцями 

експертизи (індивідуальної або колективної) оздоровчій системі конкретної  

особистості (за згоди цієї особистості) з урахуванням умов проживання 

особистості, індивідуальних потреб, стану соматичного здоров’я і т.д. Вибір 

даного підходу обумовлений наступними чинниками: по-перше, задля 

надання об’єктивної експертизи (оздоровчої системі іншої особистості) 

студентові потрібно було  поглибити рівень знань в зазначеному контексті (з 

основ та особливостей побудови відповідної системи з урахуванням певних 

характеристик та відхилень у стані соматичного здоров’я); по-друге, 

намагаючись надати відповідну експертну оцінку, студент мимоволі 

звертався до побудови власної оздоровчої системи, більш ретельно 

аналізуючи її (під дією відповідних обставин), а саме оцінював виправданість 

та доцільність всіх запланованих оздоровчих заходів, методик, прийомів 

тощо (в контексті підвищення власного рівня соціального та соматичного 

здоров’я). В свою чергу, такий підхід також сприяв усвідомленню 

студентами СМГ значущості сформованості соціального здоров’я для кожної 

особистості.  

Метою наступного завдання було більш поглиблене розкриття 

можливостей підвищення рівня соціального здоров’я студентів з 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я в межах самостійної роботи з 

фізичного виховання. За для цього ми пропонували студентам здійснити 

експеримент (який тривав від 6 місяців до року). Наприклад, студентам 

пропонувалось на вибір (в залежності від власного стану сформованості 

соціального здоров’я) вибрати одне з сукупності пропонуємих завдань для 
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здійснення експерименту (або запропонувати власне завдання, 

обґрунтувавши його доцільність). Наприклад: „дослідити ступінь впливу 

упевненості у собі (у власних силах та можливостях) на розвиток окремих 

фізичних якостейˮ або „встановити взаємозв’язок між зниженням нервово-

психічного напруження студентів СМГ та змінами функціонального стану 

останніхˮ і т.д. Звичайно, виконання таких доволі складних завдань 

потребувало допомоги викладача. Для цього задача викладача полягала у 

наданні допомоги студентові правильно підібрати відповідні тести (за 

допомогою яких на етапі констатувального експерименту можна було б 

встановити, наприклад, рівень упевненості у власних силах). Після цього під 

керівництвом викладача з фізичного виховання (а також при потребі 

психолога та лікаря за фахом) важливо було підібрати найбільш оптимальні 

методики, що позитивно впливають на підвищення упевненості в собі та 

власних можливостях (що рекомендувалось в разі, якщо у конкретного 

студента відмічався низький або нижче середнього рівні упевненості у собі 

та власних можливостях). При цьому в межах експериментальної роботи 

студент здійснював моніторинг розвитку окремих фізичних якостей (а саме 

наявність хоча б мінімального поступу у їх розвитку), а також рівень 

підвищення впевненості у власних силах в динаміці. На протязі усього 

експерименту (поточний контроль) студенти мали можливість здійснювати 

порівняльний аналіз змін у стані впевненості у власних силах та розвитку 

окремих фізичних якостей. Це, у свою чергу, вкотре дозволяло переконатись 

студентові у важливості підвищення власного рівня соціального здоров’я й 

по відношенню до стану свого соматичного здоров’я. Оскільки студенти 

мали можливість упевнитися не тільки у позитивному впливі методик, що 

позначаються на стані соціального здоров’я особистості (зокрема з 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я) але й позитивному впливі 

підвищення стану соціального здоров’я (або окремих його компонентів) на 

розвиток фізичних кондицій та рівня соматичного здоров’я в цілому. 
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Також ми прагнули залучати майбутніх фахівців до інших активних дій 

в межах самостійної роботи з фізичного виховання за допомогою есе. Есе – 

(фр. essai – спроба, намір, начерк) не великий за обсягом прозовий твір, що 

має довільну композицію, висвітлює індивідуальні думки та висловлення 

щодо конкретного наукового питання і не претендує на вичерпне та 

визначальне тлумачення теми [223, с. 249]. Таким чином, студентам 

пропонувалось написати невеличкий твір, вибравши з переліку 

запропонованих їм тем (або за темою, яку запропонував студент) в контексті 

соціального здоров’я особистості. До переліку тем входили наступні: 

„Значення соціального здоров’я для мого подальшого становлення, 

особистісної та професійної самореалізаціїˮ, „Вплив соціального здоров’я 

особистості на забезпечення її професійної компетентностіˮ, „Значення 

соціального здоров’я в аспекті розкриття мого творчого потенціалуˮ, 

„Соціальне та соматичне здоров’я – їх місце у моєму життіˮ та ін. 

Застосування в процесі самостійної роботи студентів „есеˮ було 

продовженням творчої роботи студентів до якої ми залучали їх при  засвоєнні 

теоретичної частини фізичного виховання в контексті формування 

соціального здоров’я студентів СМГ. Мова йде про застосування твору-

роздуму в межах якого студентам пропонувалось написати невеличкий твір 

на теми „Цінність соціального здоров’я для особистостіˮ, „Значення 

соціального здоров’я для студентів спеціальної медичної групиˮ тобто більш 

узагальнюючі теми, що розривали б перед студентами значущість 

соціального здоров’я для їхнього житті та саморозвитку. Пропонуючи 

студентам „есеˮ як одного з методів самостійної діяльності студентів ми               

по-перше, прагнули посилювати підвищення мотивації  студентів в контексті 

покращення рівня соціального здоров’я, по-друге, залучаючи до написання 

невеличкого твору на теми в яких мають розкриватись окремі компоненти 

соціального здоров’я студентів СМГ, ми прагнули не лише привернути увагу 

студентів до значущості кожного з них в питанні формування соціального 

здоров’я особистості, але надати можливість останнім замислитись над 
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можливостями їх покращення як в процесі занять з фізичного виховання, так 

і межах самостійно діяльності з зазначеного вище предмету.  

Резюмуючи вищезазначене, наголосимо, що, по-перше, самостійна 

робота з фізичного виховання, зокрема її теоретична складова, має потужний 

потенціал в контексті формування соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи. По-друге, при плануванні та організації 

самостійної роботи з фізичного виховання (в рамках теоретичної складової 

предмету) щодо формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи слід враховувати наявність захворювань  останніх, особливо 

захворювань, пов’язаних з нервовою та серцево-судинною системами.                 

По-третє, при формуванні соціального  здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи доцільно залучати майбутніх фахівців до самостійної  роботи 

творчого (пошукового) рівня, що дозволить не тільки зміцнити відповідні 

знання, але сприятиме формуванню мотивації студентів до підвищення 

власного рівня соціального здоров’я, збереження та відновлення фізичного 

(соматичного) аспекту здоров’я, набуття дослідницьких умінь в зазначеному 

вище контексті.  

В межах самостійної (позааудиторної роботи) студенти також 

систематично заповнювали „Щоденник соціального здоров’яˮ, що 

відзначалось додатковими балами (бонусами). Заповнення щоденника 

соціального здоров’я відбувалось за такими розділами:  

 особистісна та професійна самореалізація;  

 підвищення впевненості у власних силах; 

 зниження нервово-психічного напруження;  

 наявність загострень хронічних захворювань;  

 розвиток фізичних якостей (наявність мінімального поступу в 

розвитку фізичних якостей);  

 поповнення знань з питань підвищення власного рівня соціального 

здоров’я. 
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Заповнення кожного з розділів щоденнику соціального здоров’я  

потребувало від студентів уважності та відповідальності за власне здоров’я.  

Систематично досліджуючи власні зміни соціального здоров’я в динаміці (за 

рахунок самостійного аналізу відповідного щоденника) студенти мали 

можливість особисто переконуватись у дієвості фізичного виховання, а також 

самостійної роботи з зазначеного вище предмету (виконання індивідуально 

підібраних вправ спрямованих на зниження нервово-психічного напруження, 

а також підвищення рівня впевненості у власних можливостях) не лише в 

контексті підвищення власного соціального здоров’я, але й розвитку 

фізичних якостей та позитивного впливу на стан соматичного здоров’я в 

цілому (зменшення кількості захворювання на ГРВІ; зменшення випадків 

загострень хронічних захворювань). 

Так, заповнюючи в щоденнику соціального здоров’я розділ 

„особистісна та професійна самореалізаціяˮ студентам важливо було 

зазначити, які саме дії були зроблені протягом дня, що тим чи іншим чином 

могли позитивно впливати в контексті особистісної чи професійної (в 

майбутньому) самореалізації.  

В наступних розділах („підвищення впевненості у власних силахˮ та 

„зниження нервово-психічного напруженняˮ) студентам потрібно було 

вказати: як часто виконуються вправи, спрямовані на зниження рівня 

нервово-психічного напруження та підвищення рівня впевненості у власних 

можливостях (а саме: щоденно; час від часу;  не виконую взагалі); відчуває чи 

не відчуває студент потребу у їх виконанні.  

Розділ „наявність загострень хронічних захворюваньˮ студенти 

заповнювали в разі наявності відповідних загострень. При їх відсутності 

студенти мали зазначити, як вони себе почували протягом дня (добре, 

задовільно, незадовільно). 

В наступному розділі студенти відзначали наявність поступу чи його 

відсутність у розвитку тієї чи іншої фізичної якості (гнучкість, координація, 
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силова витривалість та інших фізичних якостей в разі якщо такі зміни 

відбувались). 

В розділі „поповнення знань….ˮ студенти зазначали про наявність чи 

відсутність поповнення знань з питань підвищення власного рівня 

соціального здоров’я. Бажано було також стисло вказувати які саме знання, в 

контексті якого з компонентів соціального здоров’я було набуто тощо. 

Резюмуючи вищезазначене зауважимо, що реалізація першої 

педагогічної умови формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи має відбуватись шляхом розроблення та впровадження (в 

межах елективного компоненту навчальної програми з фізичного виховання) 

факультативу,,Теоретичні та методичні особливості формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного 

виховання”, а також використання при викладанні передбачених у змісті 

факультативу тем інтерактивних форм, методів та прийомів навчання, 

зокрема: лекція-дослідження, дискусія; ,,Оксфордські дебати”; ,,снігова 

куля”; ,,займи позицію”; твір-роздум; творчий діалог; ,,акваріум”; метод 

,,Дельфі”; аналіз конкретної ситуації; ,,думай, слухай, пропонуй”, 

метафорична гра; метод поведінкового моделювання;,,мозковий штурм”; 

,,інтелектуальний відпочинок з м’ячем” та ін.  

Реалізація другої педагогічної умови формування соціального здоров’я   

студентів спеціальної медичної групи передбачала застосування 

інноваційних підходів до організації практичної складової фізичного 

виховання, зокрема з метою зменшення нервово-психічного напруження 

студентів (за допомогою розробки відповідної методики), а також 

підвищення в студентів рівня впевненості у собі та власних можливостях 

шляхом акцентування уваги викладачем на підвищення у студентів технічної 

майстерності з окремих видів спорту, подолання студентами перешкод, які 

не потребують максимальних чи субмаксимальних навантажень, 

відбуваються в повільному темпі, передбачають вправи з рівноваги й такі, 

що дозволяють спостерігати зміни в якісному та кількісному контексті, а 
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також шляхом спостереження студентом за динамікою власного (хоча б 

мінімального) поступу у розвитку фізичних якостей тощо. 

Реалізація третьої педагогічної умови формування соціального здоров’я  

студентів спеціальної медичної групи передбачала залучення студентів в 

процесі самостійної роботи з фізичного виховання до виконання творчих 

завдань (в межах теоретичної підготовки), а також  заповнення у 

позанавчальний час щоденника соціального здоров’я. 

 

 

2.3. Результати експериментального дослідження 

 

Одне з важливих завдань дослідження полягало у експериментальній 

перевірці ефективності розроблених педагогічних умов формування 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі 

фізичного виховання. Це, у свою чергу, потребувало аналізу отриманих нами 

результатів на етапі підсумкового контролю (після того як було завершено 

формувальний етап педагогічного експерименту), а також їх співставлення з 

результатами, які ми отримали на етапі вихідного контролю 

(констатувальний етап педагогічного експерименту).  

Як зазначалось у підрозділі 1.3., на етапі вихідного контролю між 

контрольною та експериментальною групою, по-перше, не було встановлено 

суттєвих розбіжностей щодо стану сформованості соціального здоров’я 

студентів СМГ (за всіма визначеними критеріями). По-друге, як в 

контрольній так і в експериментальній групі майже у половини студентів 

СМГ було зафіксовано низький рівень сформованості соціального здоров’я.   

За допомогою раніше визначеного діагностичного інструментарію на 

етапі підсумкового контролю нами було встановлено помітні відмінності між 

контрольною та експериментальної групами стосовно стану сформованості 

соціального здоров’я студентів СМГ, на користь останньої.  

Здійснимо порівняльний аналіз отриманих результатів за кожним  

критерієм соціального здоров’я студентів СМГ. Починаючи з мотиваційного 
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критерію зазначимо, що в експериментальній групі позитивні зміни на етапі 

підсумкового контролю відзначаємо за обома показниками критерію.                     

В контрольній групі такі зрушення є менш помітними. Так, якщо за першим 

показником критерію кількість студентів експериментальної групи, у яких 

відмічався високий рівень прагнення максимальної самореалізації, 

збільшилась на 7,9% (з 19,3% на етапі вихідного контролю до 27,2% на етапі 

підсумкового контролю), то в контрольні групі кількість таких студентів 

навпаки поменшало з 21,7 до 21,4% (-0,3%). Відсутність позитивних змін 

щодо кількості студентів СМГ з високим рівнем спрямованості максимальної 

самореалізації вкотре переконує у недостатності в змісті теоретичної 

складової фізичного виховання відповідної інформації, спрямованої на 

переконання студентів СМГ у значущості прагнення власної самореалізації, 

не зважаючи на наявні відхилення у стані соматичного здоров’я. Негативно 

також впливає той факт, що в практичній частині фізичного виховання 

зазвичай викладачі обмежуються навчанням студентів СМГ основам 

лікувальної фізичної культури при конкретних захворюваннях. При цьому 

майже не використовується потенціал предмету для набуття студентами СМГ 

впевненості у собі та можливостях самореалізації у суспільному житті.  

Зниження кількості студентів з низьким рівнем спрямованості до 

самореалізації також більш помітно відбулося в експериментальній групі на 

17,2% (з 40,8% до 23,6%). В той час як в контрольній групі зменшення таких 

студентів відбулось лише на 4,9% (з 39,7% до 34,8%).  Порівняно кращі 

результати ми отримали й стосовно середнього рівня. В контрольній групі 

чисельність студентів з середнім рівнем спрямованості до самореалізації 

збільшилась на  5,2% (з  38,6% до 43,8%), в експериментальній групі на 9,3% 

(з 39,9% до 49,2%). Між тим, ще більш переконливі зміни ми мали 

можливість спостерігати стосовно другого показника мотиваційного 

критерію („ціннісне відношення до здоров’яˮ). Так, кількість студентів СМГ 

експериментальної групи, які не вважали власне здоров’я та здоров’я 

оточуючих як одну з важливих життєвих цінностей (низький рівень), 
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зменшилось майже вдвічі (з 42,4% до 20,6%). В контрольній групі 

чисельність таких студентів зменшилась на 10,4%  (з 43,9% до 33,5%), що 

майже вдвічі менше ніж в експериментальній групі. Крім того кількість 

студентів експериментальної групи, які поставили здоров’я на перше та друге 

місце в списку запропонованих цінностей (високий рівень), збільшилась на 

9,9% (з 17,1% до 27%).  В контрольній групі збільшення таких студентів 

відбулось лише на 0,5%  (з 16,3% до 16,8%).  

Узагальнення отриманих даних за першим та другим показниками 

мотиваційного критерію дозволяє констатувати, що на завершальному етапі  

в експериментальній групі відбулися більш помітні позитивні зрушення 

стосовно стану сформованості соціального здоров’я студентів СМГ 

порівняно з контрольною групою. За допомогою таблиці (табл. 2.1) можемо 

бачити, що на етапі підсумкового контролю  в контрольній групі майже не 

відбулося змін стосовно кількості студентів з високим рівнем сформованості 

соціального здоров’я за мотиваційним критерієм (з 19% до 19,1%). В той час 

як в експериментальній групі кількість студентів з високим рівнем 

збільшилась до 27,1% (підсумковий контроль) з 18,2% на етапі вихідного 

контролю (+ 8,9%). Й хоча отримані результати, на наш погляд, мають бути 

кращими, все ж маємо констатувати про їх помітну перевагу над 

контрольною групою.  

Таблиця 2.1 

Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за  мотиваційним  критерієм   (у %) 

Рівні 
КГ ЕГ 

До Після До Після 

Високий 19 19,1 18,2 27,1 

Середній  39,2 46,8 40,2 50,8 

Низький  41,8 34,1 41,6 22,1 
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Значно помітніші позитивні зміни в динаміці зафіксовано в 

експериментальної групи й стосовно зниження кількості студентів з низьким 

рівнем сформованості соціального здоров’я за мотиваційним критерієм. Так, 

їх кількість зменшилась з 41,6% (вихідний контроль) до 22,1% (підсумковий 

контроль). Таким чином різниця між ними становила  – 19,5%. В контрольній 

групі таке зменшення відбулось на 7,7% (з 41,8% до 34,1%), що більш ніж 

вдвічі менше ніж в експериментальній групі.  

Наочно динаміку змін рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за мотиваційним критерієм у % 

представлено на рис. 2.1. 

 

 

 

Рис. 2.1. Динаміка змін соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за  мотиваційним  критерієм (у %) 
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Враховуючи, що зміни за показниками (блоками знань) когнітивного 

критерію відбулися майже пропорційно зосередимось на узагальнених даних 

отриманих на етапі підсумкового контролю (за усіма показниками критерію) 

та співставимо їх з результатами вихідного контролю (табл. 2.2).   

Таблиця 2.2 

Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за  когнітивним  критерієм   (у %) 

Рівні 
КГ ЕГ 

До Після До Після 

Високий 9 9,1 9,6 26,7 

Середній  37,2 48,8 35,1 51,9 

Низький  53,8 42,1 55,3 21,4 

 

Одразу відзначимо, що переваги експериментальної групи над 

контрольною в контексті позитивних змін у стані сформованості соціального 

здоров’я за когнітивним критерієм є значно помітніші ніж у випадку з 

попереднім (мотиваційним) критерієм. Так, якщо в контрольній групі  

відмінностей у збільшенні кількості студентів з високим рівнем майже не 

спостерігалося (лише на 0,1 %), то в експериментальній групі кількість  

студентів з високим рівнем знань щодо покращення рівня власного 

соціального здоров’я збільшилась на 17,1% (з 9,6% до 26,7%).  Переваги на 

користь експериментальної групи можемо бачити й стосовно середнього 

рівня сформованості соціального здоров’я за когнітивним критерієм. Якщо в 

контрольній групі кількість студентів які набули середнього рівня 

збільшилась на 11,6% (з 37,2% до 48,8%), то в експериментальній групі 

кількість таких студентів підвищилась на 16,8% (з 35,1%  до 51,9%). Отже, 

хоча й незначні, але переваги на користь експериментальної групи. Між тим, 

більш значущі зміни констатуємо в експериментальній групі (порівняно з 

контрольною) стосовно зменшення кількості студентів експериментальної 

групи з низьким рівнем сформованості соціального здоров’я за когнітивним 
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критерієм. Якщо в контрольній групі кількість студентів з низьким рівнем 

зменшилась на 7,7% (з 41,8% до 34,1%), то в експериментальній групі їх 

чисельність поменшала на 19,5% (з 41,6% до 22,1%). 

Наочно динаміку змін рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за когнітивним критерієм у % 

представлено на рис. 2.2. 

 

 

 

Рис. 2.2. Динаміка змін соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за  когнітивним критерієм (у %) 
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складової) таких тем як: „Сутність та зміст соціального здоров’я 

особистостіˮ; „Взаємозв’язок ступеню впевненості особистості у собі 

(власних силах) та станом соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групиˮ; „Значення соціального здоров’я для студентів спеціальної 

медичної групи”;  „Зниження нервово-психічної напруги студентів СМГ як 

важливий чинник підвищення фізичних кондицій студентів та стану 

сформованості  соціального здоров’яˮ; „Значення  особистісної та 

професійної самореалізації у житті кожної особистості”; „Методики 

підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи”;  

„Особливості моніторингу щодо стану власного  соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи”; „Основи та можливості 

удосконалення методики підвищення соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи” та ін. Важливе місце в зазначеному вище 

контексті займало використання при вивченні вищезазначеної тематики 

активних та інтерактивні форм, методів та прийомів навчання, зокрема: 

лекція-дослідження, дискусія; ,,Оксфордські дебати”; ,,снігова куля”; ,,займи 

позицію”; твір-роздум; ,творчий діалог; ,,акваріум”; метод ,,Дельфі”; аналіз 

конкретної ситуації; ,,думай, слухай, пропонуй”, метафорична гра; метод 

поведінкового моделювання, ,,мозковий штурм”; ,,інтелектуальний 

відпочинок з м’ячем” та ін., а також їх поетапного застосування. 

Як і у випадку з когнітивним критерієм, опис отриманих результатів 

після завершення формувального експерименту за процесуальним 

критерієм подамо в узагальненому вигляді (за всіма показниками критерію – 

блоками практичних умінь). Як видно з таблиці (табл. 2.3) в 

експериментальній групі на етапі підсумкового контролю було зафіксовано 

досить переконливі результати стосовно підвищення кількості студентів 

СМГ з високим рівнем сформованості соціального здоров’я за 

процесуальним критерієм.  Їх чисельність збільшилась на 12% (з 9,8% до 

21,8%).  

В той час як в контрольній групі кількість студентів з високим рівнем 
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практичних умінь щодо підвищення власного рівня соціального здоров’я 

майже не змінилась (з 8,8% до 8,9%). 

Таблиця 2.3 

Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за  процесуальним  критерієм (у %) 

Рівні 
КГ ЕГ 

До Після До Після 

Високий 8,8 8,9 9,8 21,8 

Середній  36,8 48,7 34,5 50,5 

Низький  54,4 42,4 55,7 27,7 

 

Разом з тим, кількість студентів які спромоглися середнього рівня за 

процесуальним критерієм в контрольній групі збільшилась на 11,9% (з 36,8 

до 48,7%). Але й стосовно середнього рівня певні переваги можемо відмітити 

на користь експериментальної групи. В даному випадку чисельність 

студентів з середнім рівнем збільшилась на 16% (з 34,5% до 50,5%), що на 

4,1% більше ніж в контрольній групі. Між тим, ще помітніші переваги 

експериментальної групи над контрольною можемо спостерігати стосовно 

зменшення кількості студентів з низьким рівнем сформованості соціального 

здоров’я за процесуальним критерієм. Якщо в контрольній групі позитивна 

динаміка в зазначеному вище контексті встановлена на рівні 12% (з 54,4% на 

етапі вихідного контролю до 42,4% на етапі підсумкового контролю), то в 

експериментальній групі така динаміка зафіксована на рівні 28% (з 55,7% на 

етапі вихідного контролю до 27,7% на етапі підсумкового контролю), що 

вдвічі вище ніж в контрольній групі.  

Наочно динаміку змін рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за процесуальним критерієм у % 

представлено на рис. 2.3. 

Переваги у стані сформованості студентів СМГ (за процесуальним 

критерієм) експериментальної групи над контрольною обґрунтовуємо               
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по-перше, впровадженням до навчального програми  додаткових тем з питань 

підвищення власного рівня соціального здоров’я в процесі фізичного 

виховання „Значення упередження внутрішніх та міжособистісних 

конфліктів у формуванні соціального здоров’я особистостіˮ; „Основи 

реалізації власного потенціалу (у досягненні результату на особистісному та 

професійному рівнях (з урахуванням наявних відхилень у стані соматичного 

здоров’я)”; „Основи та можливості удосконалення методики підвищення 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи” та ін.), а також 

використанням інтерактивних методів при їх вивченні, зокрема: „аналіз 

конкретної ситуації”; метафорична гра; метод поведінкового  моделювання, 

метод мозкового штурму та ін. 

 

 

 

Рис. 2.3. Динаміка змін соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за процесуальним критерієм (у %) 
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Важливу роль в зазначеному вище контексті відгравало залучення 

студентів до самостійної роботи (в межах теоретичної підготовки з 

фізичного виховання) в процесі якої студенти  виконували такі завдання як: 

здійснення теоретичних досліджень стосовно встановлення рівня  

сформованості соціального здоров’я населення; розроблення проектів в 

контексті протидії соціальним викликам сьогодення, соціальним хворобам 

сучасності; надання експертизи відповідно оздоровчої системи конкретної  

особистості; експериментування щодо визначення взаємозв’язку між 

соціальним та соматичним здоров’ям особистості; напис творів, що 

розкривають різні аспекти значущості соціального здоров’я для студентів 

СМГ. Відстеженню власного рівня соціального здоров’я сприяло заповнення 

студентами СМГ (в межах самостійної позааудиторної роботи) щоденника 

соціального здоров’я тощо. 

Зміни у стані сформованості соціального здоров’я студентів СМГ за 

особистісно-вольовим критерієм як і у випадку з мотиваційним критерієм 

опишемо більш детально (за кожним з показників особистісно-вольового 

критерію).  Це пов’язано тим, що ті зміни які відбулися в контрольній та 

експериментальній групах після завершення формувального експерименти 

потребують більш детального аналізу, співставлення між собою, та 

отриманими результатами за іншими критеріями сформованості соціального 

здоров’я студентів СМГ, зокрема мотиваційним. Отже,  в даному випадку ми 

можемо спостерігати не лише більш позитивні зміни в динаміці в 

експериментальній групі стосовно першого та другого показників 

особистісно-вольового критерію, але й певну співвідносність між обома 

показниками про, що ми вже зазначали вище (див. підр. 1.3.).  Перш за все 

також хочемо звернути увагу на те, що в контрольній групі майже 

пропорційно знизилась кількість студентів СМГ з високим рівнем за обома 

показниками. Так, якщо на етапі вихідного контролю 18% студентів 

контрольної групи відчували впевненість у собі (перший показник), і 19,6% 

студентів в цієї ж контрольній групі в процесі констатувального 
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експерименту показали слабке чи детенізоване нервово-психічне напруження 

(високий рівень за другим показником), то на етапі підсумкового контролю в 

контрольній групі (в якій заняття з фізичного виховання залишились без 

змін) кількість студентів з високим рівнем впевненості у собі зменшилось на 

4,8% (з 18% до 13,2%), а чисельність студентів зі слабким чи детенізованим 

нервово-психічним напруженням зменшилась 5,3% (з 19,6% до 14,3%). Тобто 

різниця між ними становила лише 0,5%. В свою чергу це, на наш погляд 

свідчить про те, що ці показники є досить взаємопов'язаними та навіть 

певним чином взаємозалежними. Між тим, найбільш вражає, що стан 

сформованості соціального здоров’я студентів СМГ за вищезазначеними 

показниками особистісно-вольового критерію не лише не залишився без змін 

(не покращився), а навпаки відбулося зменшення кількості студентів з 

високим рівнем за вказаними показниками. Хотіли б також звернути увагу, 

що кількість студентів в яких на етапі підсумкового контролю відмічався 

високий рівень прагнення максимальної самореалізації (що було визначено 

як один з показників мотиваційного критерію) знизився на 0,3%, тобто на 

4,5% менше, ніж відбулося зменшення кількості студентів (контрольної 

групи) за першим показником особистісно-вольового критерію („впевненість 

в собіˮ). На наш погляд, вищезазначене може свідчити,  про те, що в окремих 

студентів (в даному випадку в студентів контрольної групи) навіть при 

зниженні рівня впевненості у собі до середнього рівня, може залишатись 

(принаймні на певний період часу) бажання самореалізуватись у житті.  

Між тим, основною метою даного підрозділу є виявлення ступеню 

ефективності розроблених нами педагогічних умов формування соціального 

здоров’я студентів СМГ, а отже, нам важливо співставити зміни які 

відбулися на етапі підсумкового контролю між контрольною та 

експериментальною групами. Як ми зазначали вище в контрольній групі за 

обома показниками відмічалась негативна динаміка стосовно кількості 

студентів з високим рівнем сформованості соціального здоров’я за обома 

показниками особистісно-вольового критерію. В експериментальній групі ми 
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побачили протилежні результати. Так, кількість студентів СМГ з високим 

рівнем упевненості в собі (перший показник) збільшилась на 9,2% (з 19,3% 

до 28,5%), за другим показником чисельність таких студентів збільшилася на 

7% (з 19,9% до 26,9%). Значно помітніше відбулися позитивні зрушення в 

експериментальній групі й стосовно наявності студентів з низьким рівнем за 

обома показниками. Так, якщо в контрольній групі (за першим показником 

особистісно-вольового критерію) кількість таких студентів знизилась на 1,8% 

(з 44,4% до 42,6%), то в експериментальні групі студентів які не відчувають 

впевненості в собі та власних можливостях зменшилось на 25,3% (з 44,2% до 

18,9%).  

Подібні зміни можемо спостерігати й стосовно другого показника 

особистісно-вольового критерію. Так, кількість студентів контрольної групи 

які на етапі підсумкового контролю відчували надмірне чи екстенсивне 

нервово-психічне напруження (низький рівень) поменшало на 2,8% (з  41,2% 

до 38,4%). В експериментальній групі фіксуємо значно помітніші позитивні 

зміни, а саме зменшення студентів з надмірним чи екстенсивним нервово-

психічним напруженням відбулися на 24,1% (з 42,4% до 18,3%). З дещо 

меншою перевагою відмічаємо позитивні зрушення стосовно середнього 

рівня сформованості соціального здоров’я за вказаними показниками 

особистісно-вольового критерію. Якщо в контрольній групі за першим 

показником, кількість студентів, які в цілому відчувають впевненість в собі 

та власних можливостях збільшилась на 6,6% (з 37,6% до 44,2%), то в 

експериментальній групі підвищення кількість таких студентів відбулося на 

16,1% (з 36,5% до 52,6%). Майже подібні відмінності на користь останньої 

відзначаємо стосовно другого показника. В контрольній групі збільшення 

студентів які на етапі підсумкового контролю відчували помірне нервово-

психічне напруження зафіксовано на рівні 8% (з 39,2% до 47,3%).                              

В експериментальній групі таких студентів збільшилось на 17,1% (з 37,7% до 

54,8%), що  вдвічі більше аніж в контрольній групі. 
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Узагальнення отриманих результатів за обома показниками 

особистісно-вольового критерію показало наступне: в контрольній групі 

кількість студентів СМГ з високим рівнем сформованості соціального 

здоров’я  (за особистісно-вольовим критерієм) знизилась на 5,1% (з 18,8% до 

13,7%). Натомість дещо зросла чисельність студентів СМГ з середнім рівнем 

7,4% (з 38,4% до 45,8%). Хоча й не значним чином, між тим, поменшало 

студентів з низьким рівнем – на 2,3% (з 42,8% до 40,5%). За допомогою 

таблиці (табл. 2.4) можемо побачити наявність помітних розбіжностей між 

контрольною та експериментальною групами на етапі підсумкового 

контролю, а також відсутність таких розбіжностей на етапі  вихідного 

контролю. 

Таблиця 2.4 

Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи за  особистісно-вольовим  критерієм  (у %)  

Рівні 
КГ ЕГ 

До Після До Після 

Високий 18,8 13,7 19,6 27,7 

Середній  38,4 45,8 37,1 53,7 

Низький  42,8 40,5 43,3 18,6 

 

Якщо в контрольній групі кількість студентів з високим рівнем 

сформованості соціального здоров’я за особистісно-вольовим критерієм 

лише зменшилась, то в експериментальній групі навпаки збільшилась на 

8,1% (з 19,6% до 27,7%). Більш помітні позитивні зрушення в 

експериментальній групі констатуємо й стосовно середнього рівня                   

(в контрольній групі на 7,4%; в експериментальні групі на 16,6%). Між тим, 

найбільш суттєві відмінності між обома групами на користь 

експериментальної було зафіксовано стосовно зниження кількості студентів 

СМГ в яких відмічався низький рівень сформованості соціального здоров’я 

за особистісно-вольовим критерієм. В контрольній групі, як зазначалось 
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вище зменшення чисельності таких студентів відбулося на 2,3%, в 

експериментальній групі на 24,7% (з 43,3% до 18,6%). 

Наочно динаміку змін рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за особистісно-вольовим критерієм у % 

представлено на рис. 2.4. 

 

 

Рис. 2.4. Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи за  особистісно-вольовим  

критерієм  (у %) 

 

Наявність позитивних зрушень в контексті стану сформованості 

соціального здоров’я студентів СМГ експериментальної групи (порівняно з 

контрольною) свідчить про ефективність впровадженої нами в процес 

практичної частини фізичного виховання методики зменшення нервово-

психічного напруження, яка складалась з трьох етапів і включала комплекс 
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вправ (вправи аутогенного тренування, вправи з фітболу та фітнес-йоги, 

спрямовані на розслаблення м’язів та ін.), а також шляхів підвищення 

впевненості студентів СМГ у власних силах (акцентування уваги викладачем 

на підвищення у студентів технічної майстерності з окремих видів спорту; 

подолання студентами перешкод, які не потребують максимальних чи 

субмаксимальних навантажень, відбуваються в повільному темі, між тим, 

передбачають вправи з рівноваги на вузькій площині (поверхні), й такі, що 

дозволяють спостерігати зміни в якісному та кількісному контексті в 

динаміці); спостереження студента за динамікою власного (хоча б 

мінімального) поступу у розвитку фізичних якостей завдяки зміні підходів до 

оцінення фізичної підготовленості студентів СМГ.  

Нарешті звернемось до аналізу отриманих результатів сформованості 

соціального здоров’я студентів СМГ після завершення формувального 

експерименту за усіма критерієм. Отже, на етапі підсумкового контролю ми 

отримали наступну динаміку змін сформованості соціального здоров’я 

студентів СМГ (табл. 2.5). Кількість студентів СМГ з високим рівнем 

сформованості соціального здоров’я в контрольній групі не збільшилась, а 

навпаки зменшилась на 1,2% (з 13,9% на етапі вихідного контролю до 12,7% 

на етапі підсумкового контролю). В експериментальній групі зафіксовано 

позитивну динаміку, а саме збільшення кількості студентів СМГ з високим 

рівнем сформованості соціального здоров’я на 11,5% (з 14,3% до 25,8%). 

Таблиця 2.5 

Динаміка зміни рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи (у %) 

Рівні 
КГ ЕГ 

До Після До Після 

Високий 13,9 12,7 14,3 25,8 

Середній  37,9 47,5 36,7 51,7 

Низький  48,2 39,8 49 22,5 
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Для зручності наочного  спостереження якісних змін в контексті стану 

сформованості соціального здоров’я студентів контрольної та 

експериментальної групи звернемось також до  табл. 2.6. Як видно з таблиці 

після завершення формувального експерименту більш позитивна динаміка 

помітна й стосовно середнього рівня сформованості соціального здоров’я в 

студентів СМГ експериментальної групи (+15%) з 36,7% на етапі вихідного 

контролю до 51,7% на етапі підсумкового контролю. В контрольній групі 

такі позитивні зміни відбулися на рівня 9,6% (з 37,9% до 47,5%).  

Таблиця 2.6 

Співставлення стану сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи (у %) 

Рівні 

Різниця показників до та після 

формувального  експерименту 

КГ ЕГ 

Високий -1,2 +11,5 

Середній  + 9,6 +15 

Низький  -8,4 -26,5 

 

Відзначимо також, що до цих 9,6% доєдналися студенти у яких на етапі 

вихідного контролю відмічався високий рівень сформованості соціального 

здоров’я (-1,2%). Це також підтверджується кількістю зменшення студентів 

СМГ контрольної групи з низьким рівнем сформованості соціального 

здоров’я, лише 8,4% (з 48,2% до 39,8%). В той час як в експериментальній 

групі зменшення таких студентів відбулося на рівні 26,5% (з 49% до 22,5%), 

що втричі більше ніж в контрольній групі.      

 Аналіз результативності експерименту також передбачав застосування 

методів математичної статистики, за допомогою яких можна було би 

проаналізувати отримані в ході дослідження результати, визначити  його 

ефективність або неефективність та, як наслідок, підтвердити або 

спростувати гіпотезу дослідження. 
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Для порівняння сформованості соціального здоров’я студентів 

спеціальних медичних контрольних та експериментальних груп ми 

використовували непараметричний статистичний критерій Пірсона 2                

[197; 3; 166], який дозволяє співставити два емпіричні розподіли або 

емпіричний та теоретичний розподіли,  та зробити висновок про те, чи 

узгоджуються вони між собою.  

Критерій Пірсона χ2 обчислюється за формулою: 
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де  ijN —   емпірична частота, 

0

ijN —    теоретична частота,  що обчислюється  як  )()(
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N  . 

N(xi)— маргинали (підсумки) по X,  N(yj) — пo Y, 

N —  загальна кількість об’єктів, 

k —  число рядків  кореляційної таблиці, 

l —  число стовбців. 

 

В нашому випадку порівнюються два емпіричних розподіли 

експериментальних та контрольних груп студентів СМГ до та після 

експерименту за рівнями сформованості мотиваційного, когнітивного, 

процесуального, особистісно-вольового та узагальненого  критеріїв. Число 

рядків кореляційної  таблиці k=3 (кількість рівнів критеріїв), l=2. Вихідні 

дані для розрахунків бралися з таблиці 2.7, в якій представлено розподіли 

експериментальних та контрольних груп за рівнями сформованості критеріїв 

соціального здоров’я. Розрахунки виконувалися засобами електронних 

таблиць Microsoft Excel та статистичного пакету SPSS. Результати 

розрахунків представлено в таблиці 2.8. 
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Таблиця  2.7 

Порівняння розподілів експериментальних та контрольних груп 

студентів спеціальних медичних груп 

за рівнями сформованості соціального здоров’я до та після 

експерименту 

Критерій Рівні 

КГ 

(к-ть осіб) 

ЕГ 

(к-ть осіб) 

До 

експеримен

ту 

Після 

експеримен

ту 

До 

експеримен

ту 

Після 

експеримен

ту 

Мотива-

ційний 

Високий 60 60 58 87 

Середній 123 147 129 162 

Низький 131 107 133 71 

Разом 314 314 320 320 

Когнітив-

ний 

Високий 28 29 31 85 

Середній 117 153 112 168 

Низький 169 132 177 68 

Разом 314 314 320 321 

Проце-

суальний 

Високий 28 28 31 70 

Середній 115 153 111 161 

Низький 171 133 178 89 

Разом 314 314 320 320 

Особисті

сно-

вольовий 

Високий 59 43 63 89 

Середній 121 144 118 171 

Низький 134 127 139 60 
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Продовження таблиці 2.7 

Разом 314 314 320 320 

Узагаль-

нений 

Високий 44 40 46 83 

Середній 119 149 117 165 

Низький 151 125 157 72 

Разом 314 314 320 320 

 

В таблиці 2.8 зведено результати розрахунків за критерієм Пірсона 2 

вимірів констатувального і формувального експерименту щодо 

сформованості соціального здоров’я у студентів СМГ. 

 

Таблиця 2.8 

Порівняння розподілів експериментальних та контрольних груп  до  та 

після експерименту за критерієм Пірсона 2 

 

Критерій 

Емпіричне значення  критерію Пірсона 2 

Порівняння 

КГ  

до  та після 

експерименту 

Порівняння 

ЕГ  

до  та після 

експерименту 

Порівняння 

КГ і 

ЕГ до  

експерименту 

Порівняння 

КГ і 

ЕГ після 

експерименту 

Мотиваційний 4,554 28,385 0,135 12,913 

Когнітивний 9,366 84,830 0,390 48,618 

Процесуальний 10,138 53,917 0,307 26,870 

Особистісно-

вольовий 
4,694 45,529 0,204 42,297 

Узагальнений 5,990 50,333 0,122 30,053 
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Статистично значущі розбіжності між  двома емпіричними 

розподілами ми констатуємо, якщо емпіричне значення критерію Пірсона 2 

перевищує критичне (χ2
емп > χ2

крит). Для нашого випадку (два ступені 

свободи)з таблиць критичних значень отримуємо: критичне значення 

χ2
критдорівнює 5,99  (рівень значущості 0,05);  9,21 (рівень значущості 0,01), 

13,82 (рівень значущості 0,001). 

Як бачимо (табл. 2.8), результати розрахунків за рівнями 

сформованості усіх компонентів свідчать про статистично незначущі 

відмінності між розподілами  експериментальних та контрольних груп до 

експерименту на рівні 0,05 (емпіричне значення критерію Пірсонаχ2
емп за 

мотиваційним критерієм дорівнює 0,135, за  когнітивним – 0,390, за 

процесуальним – 0,307,  за особистісно-вольовим – 0,204 , за узагальненим  – 

0,122, що не перевищує критичне значенняχ2
крит=5,99). В контексті нашого 

дослідження це означає, що експериментальна та контрольна група на 

початку експерименту не відрізняються одна від одної за важливими для 

дослідження параметрами, а саме  за рівнями сформованості усіх 

компонентів  соціального здоров’я. 

При порівнянні контрольної та експериментальної групи після 

експерименту  ми, навпаки, отримали значущі розбіжності за усіма 

критеріями, для мотиваційного критерію відмінності значущі на рівні 0,05, 

для інших – на рівні 0,001 (емпіричне значення критерію 

Пірсонаχ2
емпвідповідно дорівнює48,618; 26,870; 42,297; 30,053 що перевищує 

критичне значення χ2
крит =13,82).  

Стосовно  порівняння контрольної групи до та після експерименту, ми 

не спостерігаємо значущих відмінностей за  мотиваційним, особистісно-

вольовим, узагальненим компонентами на рівні 0,05 (емпіричне значення 

критерію Пірсонаχ2
емп  за  мотиваційним критерієм дорівнює4,556, 

особистісно-вольовим – 4,694, узагальненим  – 5,990, що  не перевищує 

критичне значення критерію χ2
крит = 5,99). Для когнітивного та 
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процесуального компонентів ми отримали значущі відмінності на рівні 0,01 

(для когнітивного  – 9,366, процесуального  – 10,138). 

У порівнянні експериментальної групи до та після експерименту ми 

зафіксували значущі відмінності для усіх критеріїв без виключення на рівні 

0,001. 

Наочно динаміку змін соціального здоров’я студентів спеціальних 

медичних груп  у % представлено на рис. 2.5. 

 

 

 

Рис. 2.5. Динаміка змін соціального здоров’я студентів  

спеціальної медичної групи (у %) 

 

Отже, порівняння результатів формувального експерименту в 

експериментальних та контрольних групах  за критерієм Пірсона  χ2  дало 

змогу підтвердити гіпотезу дослідження та зробити висновок про 

0

10

20

30

40

50

60

До (КГ) Після (КГ) До (ЕГ) Після (ЕГ)

Високий рівень

Середній рівень

Низький рівень



187 

 

ефективність запроваджених умов в процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи. 

 

 

Висновки до розділу 2 

 

Здійснення теоретичного аналізу проблеми  формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного 

виховання дозволило розробити й науково обґрунтувати відповідні 

педагогічні умови, а саме:  

− розробка і реалізація змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; 

− застосування інноваційних підходів до організації практичного 

складника навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на 

підвищення у студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та 

власних можливостях; 

− орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення 

мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного 

рівня соціального здоров’я 

Реалізація першої педагогічної умови формування соціального здоров’я  

студентів спеціальної медичної групи в межах елективного компоненту 

навчальної програми з фізичного виховання відбувалась шляхом розроблення 

та впровадження факультативу,,Теоретичні та методичні особливості 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи в 

процесі фізичного виховання”. Зміст факультативу побудовано за трьома 

інформаційними блоками, в межах яких вирішувались відповідні завдання. 

Відповідно першого інформаційного блоку (І етап формувального 

експерименту)передбачалось ознайомлення студентів з теоретичними 
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основами проблеми соціального здоров’я особистості, зокрема його сутністю 

та змістом по відношенню до студентів спеціальної медичної групи. Завдання 

другого інформаційного блоку(ІІ етап формувального експерименту) 

полягали: у озброенні студентів знаннями щодо можливостей підвищення 

рівня соціально здоров’я студентів СМГ в межах занять з фізичного 

виховання; розкритті основ та особливості методики підвищення соціального 

здоров’я студентів СМГ (з урахуванням відхилень у стані соматичного 

здоров’я); сприянні подальшому усвідомленню студентами значення 

соціального здоров’я для  студентів СМГ щодо їх самореалізації у 

особистісному та професійному контексті. В межах третього інформаційного 

блоку(ІІІ етап формувального експерименту) розкривались можливості 

самостійної роботи студентів спеціальної медичної групи з фізичного 

виховання у контексті підвищення рівня соціального здоров’я, особливості 

моніторингу стану соціального здоров’я студентів СМГ; основи та 

можливості вдосконалення методики підвищення соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи, основи реалізації власного потенціалу 

у досягненні результату на особистісному та професійному рівнях (з 

урахуванням наявних відхилень у стані соматичного здоров’я). 

Відповідно специфіки запропонованої тематики на кожному етапі 

формувального експерименту застосовувались інтерактивні форми,методи та 

прийоми навчання: перший етап − „снігова куляˮ, „займи позиціюˮ, твір-

роздум, дискусія; другий етап − творчий діалог, „Акваріумˮ, „Оксфордські 

дебатиˮ, метод ,,Дельфі”, метафорична гра, метод поведінкового 

моделювання; третій етап − лекція-дослідження, метод складання та обміну 

завданнями, аналіз конкретної ситуації, „думай, слухай, пропонуйˮ, 

„Мозковий штурм”. 

Реалізація другої педагогічної умови формування соціального здоров’я   

студентів спеціальної медичної групи передбачала застосування 

інноваційних підходів до організації практичної складової фізичного 

виховання, зокрема з метою зниження нервово-психічного напруження 
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студентів, а також підвищення у останніх рівня впевненості у собі та власних 

можливостях. Задля зниження нервово-психічного напруження розроблено та 

впроваджено в практичній частині з фізичного виховання відповідну 

методику, яка складалась з трьох етапів і включала комплекс вправ з 

аутогенного тренування, вправи з фітболу та фітнес-йоги, вправи спрямовані 

на розслаблення м’язів. Підвищення у студентів спеціальної медичної групи  

впевненості у собі та власних можливостях(у процесі практичної частини 

фізичного виховання) відбувалось, по-перше, шляхом акцентування уваги 

викладачем на підвищення у студентів технічної майстерності з окремих 

видів спорту, по-друге, через подолання студентами перешкод, які не 

потребують максимальних чи субмаксимальних навантажень, відбуваються в 

повільному темпі, між тим, передбачають вправи з рівноваги на вузькій 

поверхні, такі, що дозволяють спостерігати зміни в якісному та кількісному 

контексті),  по-третє, шляхом спостереження студента за динамікою власного 

(хоча б мінімального) поступу у розвитку фізичних якостей. Важливе місце в 

зазначеному вище контексті відводилось зміні підходів до оцінення рівня 

фізичної підготовленості студентів, що відбувалось за встановленням 

мінімального поступу у розвитку фізичних якостей. 

Реалізація третьої педагогічної умови формування соціального здоров’я  

студентів спеціальної медичної групи передбачала залучення студентів до 

процесу самостійної роботи з фізичного виховання, зокрема в межах 

теоретичної підготовки студентів до виконання наступних завдань: 

теоретичні дослідження (стосовно встановлення рівня сформованості 

соціального здоров’я населення);  розробка проектів (в контексті протидії 

соціальним викликам сьогодення, соціальним хворобам сучасності тощо); 

надання експертизи (індивідуальної або колективної) на оздоровчу систему 

конкретної  особистості (за згоди цієї особистості); експериментування (щодо 

визначення взаємозв’язку між соціальним та соматичним здоров’ям 

особистості); есе (напис творів, що розкривають різні аспекти значущості 

соціального здоров’я для студентів СМГ). В межах позааудиторної 
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самостійної роботи  студенти СМГ здійснювали моніторинг власного стану 

сформованості соціального здоров’я шляхом заповнення щоденника 

соціального здоров’я за такими розділами: особистісна та професійна 

самореалізація; підвищення впевненості у власних силах; зниження нервово-

психічного напруження; наявність загострень хронічних захворювань; 

розвиток фізичних якостей (наявність мінімального поступу в розвитку 

фізичних якостей); поповнення знань з питань підвищення власного рівня 

соціального здоров’я. 

На етапі підсумкового контролю встановлено помітну позитивну 

динаміку (за всіма критеріями) в експериментальній групі порівняно з 

контрольною щодо рівня сформованості соціального здоров’я студентів 

СМГ. Кількість студентів СМГ з високим рівнем в експериментальній групі 

збільшилась на 11,5%, в контрольній зафіксовано зменшення їх чисельності 

на 1,2%. Покращення показників щодо середнього рівня сформованості 

соціального здоров’я в студентів СМГ експериментальної групи зафіксовано 

на 15% (з 36,7% на етапі вихідного контролю до 51,7% на етапі підсумкового 

контролю). В контрольній групі позитивні зміни відбулися на рівні + 9,6%  (з 

37,9% до 47,5%). Зниження кількості студентів СМГ в експериментальній 

групі відбулося на 26,5% (з 49% до 22,5%), в контрольній групі на 8,4%  (з 

48,2% до 39,8%).            

Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою 

критерію Пірсона χ2, що дало змогу переконатись у статистично значущих 

результатах експериментально-дослідної роботи та зробити висновок про 

ефективність розроблених педагогічних умов формування соціального 

здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 

Матеріали, що увійшли до другого розділу висвітлено в публікаціях 

автора [84; 83; 88; 20; 86]. 
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ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ 

 

У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне 

вирішення проблеми формування соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи у процесі фізичного виховання, що полягає в науковому 

обґрунтуванні та експериментальній перевірці відповідних педагогічних 

умов, які забезпечують ефективність зазначеного процесу. Результати 

проведеного дослідження підтвердили правомірність провідних положень 

гіпотези дослідження, засвідчили ефективність розв’язання поставлених 

завдань і дали підстави для формулювання таких висновків: 

1. На основі аналізу наукової й навчально-методичної літератури 

встановлено, що на сьогодні проблема формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання 

залишається майже недослідженою як вітчизняними, так і зарубіжними вченими. 

Між тим, у реформаторському Законі України „Про освітуˮ чітко 

наголошується на потребі формування соціально здорової особистості, що 

підтверджує актуальність проблеми підвищення соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи, виявлення й використання в 

зазначеному контексті потенціалу навчального предмета „Фізичного 

вихованняˮ. 

2. Термінологічний аналіз досліджуваного феномену дозволив 

запропонувати визначення поняття „соціальне здоров’я студента спеціальної 

медичної групиˮ, яке ми розглядаємо як складну інтегровану особистісну 

якість, що характеризується прагненням особистості до максимальної 

самореалізації у суспільному житті,  упевненістю у власних силах та 

можливостях, націленістю на досягнення результату, наявністю 

стресостійкості та відповідальністю за стан власного здоров’я, здатністю 

протидіяти соціальним викликам сучасності. 

3. На основі аналізу наукової літератури розроблено діагностичний 

інструментарій для оцінки рівня сформованості соціального здоров’я 



192 

 

студентів спеціальної медичної групи, схарактеризовано відповідні критерії, 

зокрема: мотиваційний (прагнення особистості до професійної 

самореалізації; ціннісне відношення до здоров’я); когнітивний (знання змісту 

та структури соціального здоров’я; знання методик підвищення власного 

соціального здоров’я; знання з визначення та систематичного відстеження 

власного стану соціального здоров’я); процесуальний (уміння 

вдосконалювати особистісну оздоровчу систему зі спрямованістю на 

підвищення власного соціального здоров’я; уміння попереджувати внутрішні 

та міжособистісні конфлікти; уміння протидіяти соціальним викликам 

сучасності); особистісно-вольовий (упевненість у собі;  рівень нервово-

психічного напруження). Змістовно охарактеризовано рівні сформованості 

соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи – високий, 

середній, низький.   

Використання відповідно критеріям і показникам діагностичного 

інструментарію дозволило встановити, що на етапі вихідного контролю 

(констатувальний етап експерименту) у переважної більшості студентів 

контрольної та експериментальної груп зафіксовано низький рівень 

сформованості соціального здоров’я.  

4. Теоретично доведено, що процес формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи у процесі фізичного виховання набуде 

ефективності за таких педагогічних умов:  

– розробка і реалізація змісту теоретичного складника елективного 

компоненту програми навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, 

спрямованого на засвоєння теоретичних і методичних засад формування 

соціального здоров’я у студентів; 

– застосування інноваційних підходів до організації практичного 

складника навчальної дисципліни ,,Фізичне вихованняˮ, спрямованих на 

підвищення у студентів рівня психологічної стійкості й упевненості в собі та 

власних можливостях; 
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– орієнтація самостійної роботи з фізичного виховання на підвищення 

мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного 

рівня соціального здоров’я. 

5. Упровадження та перевірка ефективності розроблених педагогічних 

умов дозволило отримати такі результати: 

–відповідно першої педагогічної умови розроблено і впроваджено в 

навчальний процес факультатив ,,Теоретичні та методичні особливості 

формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи у 

процесі фізичного виховання” задля збагачення змісту теоретичної складової з 

фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи. При вивченні 

запропонованої тематики застосовувались найбільш оптимальні (відповідно 

специфіки кожної окремої теми) інтерактивні форми, методи та прийоми 

навчання, зокрема:лекція-дослідження, дискусія; ,,Оксфордські дебати”; 

,,снігова куля”; ,,займи позицію”; твір-роздум; ,творчий діалог; ,,акваріум”; 

метод ,,Дельфі”; аналіз конкретної ситуації; ,,думай, слухай, пропонуй”, 

метафорична гра; метод поведінкового моделювання, ,,мозковий штурм”; 

,,інтелектуальний відпочинок з м’ячем” та ін.  

–реалізація другої педагогічної умови відбувалась шляхом розробки та 

впровадження в межах практичної складової фізичного виховання методики 

зниження нервово-психічного напруження (застосування у відповідності 

діагнозу, індивідуальних особливостей конкретного студента комплексу 

вправ спрямованих на розслаблення м’язів: фітнес-йога; вправи з 

аутогенного тренування; з фітболу та ін.), а також шляхів підвищення в 

студентів спеціальної медичної групи рівня впевненості в собі та власних 

можливостях, у тому числі шляхом зміни підходів до оцінювання фізичної 

підготовленості студентів спеціальної медичної групи. 

– у межах третьої педагогічної умови доведено доцільність у контексті 

підвищення у студентів мотивації до активних дій, що сприяють покращенню 

рівня соціального здоров’я виконання у процесі самостійної роботи таких 

завдань як: розроблення проектів щодо протидії соціальним викликам 
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сьогодення та соціальним хворобам сучасності; встановлення рівня 

сформованості соціального здоров’я населення; надання експертизи в 

контексті об’єктивності побудови оздоровчої системи конкретної особистості 

та ін. Підтверджено доцільність дотримання студентами спеціальної 

медичної групи особистої оздоровчої системи зі здійснення відповідного 

моніторингу (відстеження змін у стані соціального здоров’я) за допомогою 

заповнення щоденника соціального здоров’я студента спеціальної медичної 

групи. 

6. Порівняння результатів дослідження на етапі вихідного 

(констатувальний етап експерименту) та підсумкового контролю 

(контрольний етап експерименту) дозволяють стверджувати про суттєві 

переваги експериментальної групи над контрольною за всіма визначеними 

критеріями сформованості соціального здоров’я студентів СМГ, що 

підтверджує висунуте припущення про ефективність розроблених 

педагогічних умов формування соціального здоров’я студентів СМГ. 

Достовірність одержаних результатів підтверджено за допомогою критерію 

Пірсона χ2, що дало змогу переконатись у статистично значущих результатах 

експериментально-дослідної роботи. 

Здійснене наукове дослідження не вичерпує усіх проблем, пов’язаних з 

формуванням соціального здоров’я студентів СМГ. Удосконалення потребує 

нормативно-правове забезпечення щодо організації навчального процесу з 

фізичного виховання для студентів спеціальної медичної групи, методичне 

забезпечення в контексті адаптації студентів-першокурсників з наявними 

відхиленнями у стані соматичного здоров’я до навчання у ВНЗ взагалі та 

фізичного виховання зокрема. Перспективним напрямком наукового пошуку 

вважаємо дослідження проблеми формування патріотичних цінностей 

студентів СМГ засобами фізичного виховання. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

 

Опитувальник потреби у досягненнях  (за Ю. Б. Орловим) 

ІНСТРУКЦІЯ. Опитувальник містить 22 твердження, за кожним з яких 

вам слід висловити власну думку. Якщо ви згодні з твердженням, поставте 

біля його номера „Такˮ, якщо не згодні – „Ніˮ. Відповідайте швидко, не 

замислюючись. Можливо, що деякі з тверджень буде важко віднести до себе. 

Не прагніть справити позитивне враження. Правильних чи неправильних 

відповідей не існує. 

1. Думаю, що успіх у житті залежить скоріше від випадку, ніж від 

розрахунку. 

2. Якщо я втрачу улюблену справу, життя для мене не бути мати сенсу.  

3. Для мене в будь-якій справі важливіше її виконання, а кінцевий 

результат. 

4. Вважаю, що люди більше всього страждають від невдач на роботі, 

ніж від поганих стосунків із близькими. 

5.  На мою думку, більшість людей живе далекими цілями, а не 

близькими. 

6. У житті в мене було більше успіхів, ніж невдач. 

7. Емоційні люди мені подобаються більше, ніж діяльні. 

8. Навіть у звичайній роботі доцільно вдосконалити деякі її елементи. 

9. Поглиблений думками про успіх, я можу забути про запобіжні 

заходи. 

10. Мої батьки вважали мене ледачою дитиною. 

11. Вважаю, що в моїх невдачах винні скоріше обставини, ніж я сам. 

12. Мої батьки занадто суворо контролювали мене. 

13. Терпіння в мене більше, ніж здібностей. 
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14. Лінощі, а не сумніви в успіху змушують мене часто відмовлятися 

від своїх намірів. 

15. Думаю, що я упевнена у собі людина. 

16. Заради успіху я можу ризикнути, навіть якщо шанси не на мою 

користь. 

17. Я не старанна людина. 

18. Коли все йде гладко, моя енергія підсилюється. 

19. Якби я був журналістом, я писав би скоріше про оригінальні 

винаходи, ніж про події. 

20. Мої близькі не розділяють зазвичай моїх планів. 

21. Рівень моїх вимог нижче ніж у моїх товаришів. 

22. Мені здається, що наполегливості в мені більше ніж здібностей. 

ОБРОБКА  ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. 

 

Ключ 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Так  1    1 1 1      1  1  1 1  1 1 

Ні 1  1 1 1    1 1 1 1 1  1  1   1   

 

Рівень потреби в досягненнях визначається загальною сумою балів, 

підрахованою за ключем. Ця сума переводиться в шкальну оцінку рівня ПД 

відповідно до таблиці: 

Сума 

балів 
2-9 10 11 12 13 14 15 16 17 

18-

21 

Шкальна 

оцінка 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Рівень 

ПД 
Низький 

Нижче 

середнього 
Середній 

Вище 

середнього 
Високий 
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Особам, що мають високий рівень потреби в досягненні, властиві: 

 наполегливість у досягненні цілей; 

 незадоволеність досягнутим; 

 схильність сильно захоплюватися роботою, прагнення в будь-якому 

випадку одержати задоволення від успіху; 

 нездатність погано працювати; 

 постійне прагнення зробити справу краще; 

 потреба винаходити нові прийоми роботи; 

 незадоволеність легким успіхом; 

 відсутність духу суперництва, бажання щоб і інші пережили разом з 

ними радість успіху; 

 готовність прийняти допомогу і допомагати іншим при вирішенні 

важких завдань. 
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Додаток  Б 

 

Опитувальник „ціннісні орієнтаціїˮ (М. Рокіча) 

Список А (термінальні цінності) 

1) активне діяльнісне життя (повнота та емоціональна насиченість 

життя); 

2) життєва мудрість (зрілість суджень та здоровий сенс, які 

досягаються життєвим досвідом); 

3) здоров’я (фізичне та психічне); 

4) цікава робота; 

5) краса природи та мистецтва (переживання прекрасного в природі 

та в мистецтві); 

6) любов (духовна та фізична близькість з коханою людиною); 

7) матеріально забезпечене життя (відсутність матеріальних 

труднощів); 

8) наявність гарних та вірних друзів; 

9) суспільне визнання (повага оточуючих, колективу, товаришів по 

роботі); 

10) пізнання (можливість розширення своєї освіти, кругозору, 

загальної культури, інтелектуальний розвиток); 

11) продуктивне життя (максимально повне використання своїх 

можливостей, сил та здібностей); 

12) розвиток (робота над собою, постійне фізичне та духовне 

вдосконалення); 

13) розваги (приємне проводження часу, відсутність обов’язків); 

14) свобода (самостійність, незалежність в судженнях та в діях); 

15) щасливе сімейне життя; 

16) щастя інших (розвиток та вдосконалення інших людей, всього 

народу, людства в цілому); 
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17) творчість (можливість творчої діяльності); 

18) впевненість в собі (внутрішня гармонія, свобода від внутрішніх 

протиріч, сумнівів). 

Список Б (інструментальні цінності): 

1) акуратність (чистоплотність), вміння тримати в порядку речі, 

порядок в справах; 

2) вихованість (гарні манери); 

3) високі запити (високі вимоги до життя та високі домагання); 

4) життєрадісність (почуття гумору); 

5) старанність (дисциплінованість) 

6) незалежність (здатність діяти самостійно, рішуче); 

7) немиримість до недоліків в собі та в інших; 

8) освіченість (ширина знань, висока загальна культура); 

9) відповідальність (почуття відповідальності, вміння тримати слово); 

10) раціоналізм (вміння здраво та логічно думати, приймати обдумані, 

раціональні рішення); 

11) самоконтроль (стриманість, самодисципліна); 

12) сміливість у відстоюванні своєї думки, поглядів; 

13) тверда воля (вміння настояти на своєму, не відступати перед 

труднощами); 

14) терпимість (до поглядів та думок інших,вміння прощати іншим їх 

помилки та омани); 

15) ширина поглядів (вміння зрозуміти чужу точку зору, поважати інші 

смаки, звичаї, звички); 

16) чесність (правдивість, щирість); 

17) ефективність у справах (працьовитість, продуктивність в праці); 

18) чуйність (дбайливість). 
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Додаток В 

 

Опитувальник упевненості в собі (Рейзас) 

 

ІНСТРУКЦІЯ. Укажіть за допомогою наведеного тут коду, на скільки 

кожне з наступних тверджень характеризує чи описує вас. 

+3: дуже властиве мені, опис доволі правильний; 

+2: достатньо властиве мені; 

+1: певною мірою властиве мені; 

– 1: певною мірою не властиве мені, опис скоріше неправильний; 

– 2: достатньо не властиве мені; 

– 3: зовсім не властиве мені, опис зовсім не правильний. 

*1. Більшість людей, вочевидь, агресивніше і впевненіше в собі, ніж я. 

*2. Я не зважуюся призначити побачення і приймати запрошення на 

побачення через свою сором'язливість. 

3. Коли подана їжа в кафе мене не задовольняє, я скаржуся на це 

офіціанту. 

*4. Я уникаю зачіпати почуття інших людей, навіть якщо мене 

образили. 

*5. Якщо продавець доклав значних зусиль, щоб показати мені товар, 

який не зовсім мені підходить, мені важко сказати йому „ніˮ. 

6. Коли мене просять що-небудь зробити, я обов'язково з'ясую, навіщо 

це. 

7. Я волію використовувати сильні аргументи і доводи. 

8. Я намагаюся бути серед перших, як і більшість людей. 

*9. Відверто кажучи, люди часто використовують мене у своїх 

інтересах. 

10. Я одержую задоволення від спілкування з незнайомими людьми. 
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*11. Я часто не знаю, що краще сказати привабливій(ому) жінці 

(чоловіку). 

*12. Я відчуваю нерішучість, коли потрібно зателефонувати в установу. 

*13. Я волію звернутися з письмовим проханням прийняти мене на 

роботу чи зарахувати на навчання, ніж пройти співбесіду. 

*14. Я соромлюся повернути покупку. 

*15. Якщо близький і шановний родич дратує мене, я скоріше сховаю 

власні почуття, ніж виявлю роздратування. 

*16. Я уникаю задавати запитання зі страху здатися дурним. 

*17. У суперечці я іноді боюся, що буду хвилюватися і тремтіти. 

18. Якщо відомий і шановний лектор висловив погляд, який я вважаю 

неправильним, я змушу аудиторію вислухати і мій погляд. 

*19. Я уникаю сперечатися і торгуватися про ціну. 

20. Зробивши що-небудь важливе, я намагаюся, щоб про це довідалися 

інші. 

21. Я відвертий і щирий у своїх почуттях. 

22. Якщо хтось бреше про мене, я прагну поговорити з ним про це. 

*23. Мені часто важко відповісти „ніˮ. 

*24. Я схильний стримувати прояв своїх емоцій, а не влаштовувати 

сцени. 

25. Я скаржуся на погане обслуговування і безладдя. 

*26. Коли мені роблять комплімент, я не знаю, що сказати у відповідь. 

27. Якщо в театрі чи на лекції мені заважають розмовами, я роблю 

зауваження. 

28. Той хто намагається пролізти в чергу переді мною, одержить відсіч. 

29. Я завжди висловлюю власну думку. 

*30. Іноді мені абсолютно нічого сказати. 

* – зворотні запитання. 

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. 
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Загальну оцінку одержують шляхом додавання балів за всіма пунктами, 

змінивши знаки зворотних запитань. 

Max – (+90). 

Min – (–90). 

  



239 

 

Додаток Г 

 

Опитувальник нервово-психічної напруження (Т.А. Немчін) 

ІНСТРУКЦІЯ. Уважно читайте твердження і поруч з ними позначайте знаком 

„+ˮ, якщо ви згодні, і знаком „–ˮ, якщо не згодні. 

1. Наявність фізичного дискомфорту: 

А) повна відсутність яких-небудь неприємних фізичних відчуттів; 

Б) мають місце незначні неприємні відчуття, що не заважають роботі; 

В) наявність великої кількості неприємних фізичних відчуттів, що 

серйозно заважають роботі. 

2. Наявність болісних відчуттів: 

А) повна відсутність яких-небудь болів; 

Б) болісні відчуття періодично з’являються, але швидко зникають і не 

заважають роботі;  

В) мають місце постійні болісні відчуття, що істотно заважають роботі. 

3. Температурні відчуття: 

А) відсутність яких-небудь змін у відчутті температури тіла; 

Б) відчуття тепла, підвищення температури тіла; 

В) відчуття похолодання тіла, кінцівок, почуття ознобу. 

4. Стан м’язового тонусу: 

А) звичайний м’язовий тонус; 

Б) помірне підвищення м’язового тонусу, почуття певної м’язової 

напруги; 

В) значна м’язова напруга, посмикування окремих м’язів обличчя, шиї, 

рук (тики, тремор). 

5. Координація рухів: 

А) звичайна координація рухів; 

Б) підвищення точності, легкості, координованості рухів під час 

писання, іншої роботи; 
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В) зниження точності рухів, порушення координації, погіршення 

почерку, утруднення при виконанні дрібних рухів, що вимагають високої 

точності. 

6. Стан рухової активності загалом: 

А) звичайна рухова активність; 

Б) підвищення рухової активності, збільшення швидкості й енергійності 

рухів; 

В) різке посилення рухової активності, неможливість усидіти на одному 

місці, метушливість, прагнення ходити, змінювати положення тіла. 

7. Відчуття з боку серцево-судинної системи: 

А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів з боку серця; 

Б) відчуття посилення серцевої діяльності, що не заважає роботі; 

В) наявність неприємних відчуттів з боку серця – частішання 

серцебиття, почуття тиску в ділянці серця, поколювання, болі в серці. 

8. Прояви з боку шлунково-кишкового тракту: 

А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів у животі; 

Б) одиничні, швидко минущі і не заважаючи роботі відчуття в животі. 

Почуття легкого голоду, періодичне „гурчанняˮ; 

В) виражені неприємні відчуття в животі – біль, зниження апетиту, 

нудота, почуття спраги. 

9. Прояви з боку органів дихання: 

А) відсутність яких-небудь відчуттів; 

Б) збільшення глибини і частішання дихання, що не заважає роботі; 

В) значна зміна дихання – задишка, почуття недостатності вдиху, „комок 

у горлі”. 

10. Прояви з боку видільної системи: 

А) відсутність яких-небудь змін; 

Б) помірна активізація видільної функції – більш часте бажання 

скористатися туалетом при повному збереженні здатності утриматися 

(терпіти); 
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В) різке частішання бажання скористатися туалетом, чи труднощі, навіть 

неможливість терпіти. 

11. Стан потовиділення: 

А) звичайне потовиділення без яких-небудь змін; 

Б) помірне посилення потовиділення; 

В) поява рясного „холодногоˮ поту. 

12. Стан слизової оболонки порожнини рота: 

А) звичайний стан без яких-небудь змін; 

Б) помірне збільшення слиновиділення; 

В) відчуття сухості в роті. 

13. Колір шкірних покривів: 

А) звичайний колір шкіри обличчя, шиї, рук; 

Б) почервоніння шкіри обличчя, шиї, рук; 

В) збліднення шкіри обличчя, шиї, поява на шкірі кистей рук 

„мармуровогоˮ (плямистого) відтінку. 

14. Сприйнятливість, чутливість до зовнішніх подразників: 

А) відсутність яких-небудь змін, звичайна чутливість; 

Б) помірне підвищення сприйнятливості до зовнішніх подразників, що 

не заважає роботі; 

В) різке загострення чутливості, відволікаємість, фіксація на сторонніх 

подразниках. 

15. Почуття впевненості в собі, у власних силах: 

А) звичайне почуття впевненості у власних силах, здібностях; 

Б) підвищене почуття впевненості в собі, віра в успіх; 

В) почуття впевненості в собі, очікування невдачі, провалу. 

16. Настрій: 

А) звичайний настрій; 

Б) піднесений, підвищений настрій, відчуття підйому, приємного 

задоволення роботою чи іншою діяльністю; 

В) зниження настрою, пригніченість. 
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17. Особливості сну: 

А) нормальний, звичайний сон; 

Б) гарний, міцний, освіжаючий сон напередодні; 

В) неспокійний, з частими пробудженнями і сновидіннями сон упродовж 

кількох попередніх ночей, зокрема напередодні. 

18. Особливості емоційного стану загалом: 

А) відсутність яких-небудь змін у сфері емоцій і почуттів; 

Б) почуття заклопотаності, відповідальності за роботу, що виконується, 

„азартˮ, активне бажання діяти; 

В) почуття страху, паніки, розпачу. 

19. Перешкодостійкість:  

А) звичайний стан, без яких-небудь змін; 

Б) підвищення перешкодостійкості в роботі, здатність працювати в 

умовах шуму й інших перешкод; 

В) значне зниження перешкодостійкості, нездатність працювати при 

відволікаючих подразниках. 

20. Особливості мови: 

А) звичайна мова; 

Б) підвищення мовної активності, збільшення гучності голосу, 

прискорення мови без погіршення її якості (логічності, грамотності тощо); 

В) порушення мови – поява тривалих пауз, запинок, збільшення 

кількості особистих слів, заїкуватість, занадто тихий голос. 

21. Загальна оцінка психічного стану: 

А) звичайний стан; 

Б) стан зібраності, підвищена готовність до роботи, змобілізованість, 

високий психічний тонус; 

В) почуття втоми, незібраності, неуважності, апатії, зниження 

психічного тонусу.  

22. Особливості пам’яті:  

А) звичайна пам’ять; 
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Б) поліпшення пам’яті – легко пригадується те, що потрібно; 

В) погіршення пам’яті. 

23. Особливості уваги: 

А) звичайна увага без яких-небудь змін; 

Б) поліпшення здатності до зосередження, відволікання від сторонніх 

справ; 

В) погіршення уваги, нездатність зосередитися на справі, 

відволікаємість. 

24. Кмітливість: 

А) звичайна кмітливість; 

Б) підвищення кмітливості, гарна спритність; 

В) зниження кмітливості, розгубленість. 

25. Розумова працездатність: 

А) звичайна розумова працездатність; 

Б) підвищення розумової працездатності; 

В) значне зниження розумової працездатності, швидка розумова 

стомлюваність. 

26. Явище психічного дискомфорту: 

А) відсутність яких-небудь неприємних відчуттів і переживань з боку 

психіки загалом; 

Б) почуття психічного комфорту, підйому психічної діяльності або 

одиничні, слабко виражені, які швидко минають і не заважають роботі 

явища; 

В) різко виражені, різноманітні і численні, які серйозно заважають 

роботі порушення з боку психіки. 

27. Ступінь поширеності (генералізованості) ознак напруги: 

А) одиничні, слабко виражені ознаки, на які не звертається увага; 

Б) чітко виражені ознаки напруги, не лише такі, що не заважають 

діяльності, але, навпроти, що сприяють її продуктивності; 
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В) невелика кількість різноманітних неприємних ознак напруги, що 

заважають роботі різних органів і систем організму. 

28. Частота виникнення стану напруги: 

А) відчуття напруги не розвивається практично ніколи; 

Б) деякі ознаки напруги розвиваються лише за наявності реально важких 

ситуацій; 

В) ознаки напруги розвиваються дуже часто і нерідко без достатніх на те 

причин. 

29. Тривалість напруги: 

А) дуже короткочасний, не більше кількох хвилин, швидко зникає ще до 

того, як минула складна ситуація; 

Б) продовжується практично впродовж усього часу перебування в 

умовах складної ситуації і виконання необхідної роботи, припиняється 

невдовзі після її закінчення; 

В) дуже велика тривалість стану напруги. Напруга не припиняється 

впродовж тривалого часу після складної ситуації. 

30. Загальний ступінь виразності напруги: 

А) повна відсутність чи дуже слабкий ступінь виразності;  

Б) помірковано виражені, виразні ознаки напруги; 

В) різко виражена, надмірна напруга. 

ОБРОБКА ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЯ. За оцінку „+ˮ, поставлену напроти 

пункту „Аˮ нараховується 1 бал, напроти пункту „Бˮ – 2 бали, навпроти „Вˮ – 

3 бали. 

Min – 30 балів 

Max – 90 балів 

 30 – 50 балів – слабка чи детензивна нервово-психічна напруга;  

 51– 70 балів – помірна чи інтенсивна нервово-психічна напруга; 

 71 – 90 балів – надмірна чи екстенсивна нервово-психічна напруга. 
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Додаток  Д 

 

Тематика факультативу 

„Теоретичні та методичні особливості формування соціального здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи в процесі фізичного вихованняˮ 

 

ПЕРШИЙ ЗМІСТОВНИЙ БЛОК. 

 ІНФОРМАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ 

Сутність та зміст соціального здоров’я особистості. Взаємозв’язок 

соматичного та соціального здоров’я. Цінність соціального здоров’я для 

особистості, Значення соціального здоров’я для студентів спеціальної 

медичної групи. Значення  особистісної та професійної самореалізації у житті 

кожної особистості. 

 

 

ДРУГИЙ ЗМІСТОВНИЙ БЛОК.  

ПІЗНАВАЛЬНИЙ 

Визначення можливостей підвищення рівня соціального здоров’я 

засобами фізичного виховання (в навчальній та позанавчальній діяльності. 

Методики підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи. Взаємозв’язок ступеню впевненості особистості у собі 

(власних силах) та станом соціального здоров’я студентів спеціальної 

медичної групи. Зниження нервово-психічної напруги студентів СМГ, як 

важливий чинник підвищення фізичних кондицій студентів та стану 

сформованості  соціального здоров’я. Значення упередження внутрішніх та 

міжособистісних конфліктів у формуванні соціального здоров’я особистості. 
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ТРЕТІЙ БЛОК.  

ПРАКТИЧНО-ЗОРІЄНТОВАНИЙ 

Місце самостійної роботи у контексті підвищення рівня соціально здоров’я 

студентів спеціальної медичної групи. Основи реалізації власного потенціалу 

у досягненні результату на особистісному та професійному рівнях (з 

урахуванням наявних відхилень у стані соматичного здоров’я). Особливості 

моніторингу щодо стану власного  соціального здоров’я студентів 

спеціальної медичної групи. Основи та можливості удосконалення методики 

підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи. 
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	Потребу в аналізі та удосконаленні змісту фізичного виховання                         (в різних напрямках) підтверджують дослідження й інших вчених(A. Kolumbet, L. Dudorova), зокрема зарубіжних [269]. Про необхідність внесення змін до методики проведе...
	В. Іваночко, І. Грибовська, Т. Яворський також наголошують на потребі підвищення ефективності фізичного виховання студентів СМГ за рахунок залучення студентів у творче проектування змісту занять, формування ціннісного ставлення студентів до фізичної к...
	Як зазначалось вище, в межах нашого дослідження ми прагнули враховувати досвід, а також наукові напрацювання зарубіжних вчених близького та дальнього зарубіжжя.  Особливу увагу ми звертали на роботи, в яких зауважується на: доцільності модернізації пр...

	Як зазначалось нами вище, оскільки нами не виявлено дисертаційних робіт (вітчизняних та зарубіжних авторів), присвячених саме проблемі формування соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи, в межах другого напрямку наукового пошуку звер...
	Перш за все зупинимось на розгляді дисертації  вітчизняної вченої  В. Шкуркіної, яка присвячена проблемі формування соціального здоров’я дітей-сиріт підліткового віку в загальноосвітніх школах-інтернатах. Одразу наголосимо, що цілком усвідомлюємо відм...
	Е. Піднебесна навпаки прагнула вирішити проблему формування соціального здоров’я підлітків шляхом розроблення відповідних  педагогічних умов. Особливу увагу звертаємо на розкриття дослідницею  методологічної, концептуальної та технологічної складових ...
	В дисертації іншої зарубіжної вченої (О. Рагімова) відзначаємо   розроблену авторкою комплексну програму з підвищення рівня соціального здоров’я особистості школяра. Певну цікавість для нашого дослідження також викликає запропонована вченою концепція ...
	Наприкінці аналізу зробленого в контексті проблеми формування соціального здоров’я особистості, зокрема школярів звернемось до дисертації В. Бабича. Зауважимо, що дане дослідження присвячене проблемі професійної підготовки майбутніх учителів до формув...
	Між тим, як зазначалось вище, найбільш значущими для нас є дисертаційні дослідження з проблеми формування соціального здоров’я саме по відношенню до студентів. Близькою роботою в зазначеному вище контексті вважаємо дисертацію О. Анісімова. Хоча вона с...
	Значно простіше, але достатньо змістовно, пропонує визначення соціального здоров’я Л. Колпіна, на думку якої соціальне здоров’я характеризується функціонуванням особистості як повноправного члена суспільства, безконфліктною взаємодію з навколишнім сві...
	На думку О. Краткої, соціальне здоров’я характеризується рівнем соціалізації особистості, ставленням до норм і правил, прийнятих у суспільстві, соціальними зв’язками з людьми й соціальними інститутами, набутим соціальним статусом та прагненням до його...
	Натомість А. Жихарєва  соціальну активність студентів вбачає в  націленості особистості на перетворення себе і соціуму у відповідності з завданнями соціального розвитку [109].В цьому визначенні виокремлюємо таке формулювання як перетворення себе і соц...
	В свою чергу К. Ямкова зазначає, що суть самої активності особистості полягає в здатності людини на самостійні вольові прояви, що виражаються в самостійній постановці мети, самостійній організації самої дії, спрямованої на досягнення цієї мети [254]. ...
	З вищезазначеного, можемо бачити, що кількість студентів СМГ, у яких встановлено надмірне чи екстенсивне нервово-психічне напруження, певним чином співвідноситься з отриманими результатами щодо першого показника особистісно-вольового критерію (упевнен...
	Враховуючи вищезазначену обставину, очевидним є те, що в процесі фізичного виховання слід значно більше уваги приділяти застосуванню таких підходів (як на організаційному так і на методичному рівні) до практичної складової вищезазначеного предмету, як...
	Узагальнення отриманих даних за обома показниками (табл. 1.12) дозволяє констатувати, що на етапі вихідного контролю високий рівень сформованості соціального здоров’я студентів за особистісно-вольовим критерієм становила 18,8% студентів в контрольній ...

	− методична підготовка з фізичного виховання має передбачати оволодіння студентами спеціальної медичної групи уміннями самостійно здійснювати діагностику соціального здоров’я, складати та корегувати власну оздоровчу систему з підвищення рівня соціальн...
	− практична частина фізичного виховання має базуватись на компетентнісних засадах. Передбачати оволодіння студентами практичними вміннями в контексті підвищення соціального здоров’я протягом життя з максимальною націленістю на розкриття власного потен...
	− самостійна робота з фізичного виховання студентів спеціальної медичної групи має спрямовуватись на підвищення мотивації студентів до активних дій, що сприяють покращенню власного рівня соціального здоров’я, а також  набуття необхідного досвіду в кон...
	Особливо це стосується студентів СМГ в яких наявні відхилення у стані соматичного здоров’я. Як зазначалось в підрозділі 2.1, нажаль, за останні роки кількість студентів, яких за станом здоров’я віднесено до спеціальної медичної групи, не стало менше. ...
	V. Druz, S. Iermakov та ін. прагнули вирішувати питання індивідуалізації фізичного виховання студентів  за рахунок встановлення відповідності між встановленими аналітичними зв'язками особливостей протікання фізіологічних процесів (адаптивного поведінк...
	O. Lachno досліджуючи проблему вмотивованості студентів до занять фізичною культурою як фактора їх оптимізації функціонального стану встановили, необхідність збільшення мотивації студентів, і формування позитивного ставлення до занять фізичною культур...

	Задля реалізації другого завдання даного інформаційного блоку ми прагнули залучити студентів до самостійного розмірковування над проблемою цінності здоров’я взагалі та соціального здоров’я для кожної особистості зокрема. Саме тому, використовуючи таки...
	2) Розкрити основи та особливості методики підвищення соціального здоров’я студентів СМГ (з урахуванням відхилень у стані соматичного здоров’я).
	3) Сприяти подальшому усвідомленню студентами значення соціального здоров’я для  студентів СМГ щодо їх самореалізації у особистісному та професійному контексті.
	Вирішення першого завдання відбувалось в процесі освоєння теми „Визначення можливостей підвищення рівня соціального здоров’я засобами фізичного виховання (в навчальній та позанавчальній діяльності)ˮ  ознайомлення з якою пропонувалась студентам у вигля...
	Таким чином, освоєння пропонованої теми у вигляді творчого діалогу дозволяло по-перше, максимально заглибитись студентам у суть даного питання, по-друге, шляхом прояву творчості знайти нові рішення удосконалення фізичного виховання з метою підвищення ...
	1) Розкрити місце самостійної роботи з фізичного виховання у контексті підвищення рівня соціально здоров’я студентів СМГ.
	2) Оволодіння студентами знаннями з основ реалізації власного потенціалу (здібностей, схильностей тощо) у досягненні результату на особистісному та професійному рівнях (з урахуванням наявних відхилень у стані соматичного здоров’я).
	3) Розкрити основи і особливості діагностичного інструментарію у визначенні стану сформованості соціального здоров’я студентів СМГ, а також особливості моніторингу за станом соціального здоров’я.
	4) Розкрити особливості удосконалення методики підвищення соціального здоров’я студентів СМГ з урахуванням життєвих обставин, що змінюються.
	Задля вирішення першого завдання даного інформаційного блоку студентам було запропоновано тему „Місце самостійної роботи у контексті підвищення рівня соціально здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ, освоєння якої відбувалось з застосуванням м...
	Вирішення другого завдання третього інформаційного блоку відбувалось в процесі освоєння студентами теми „Основи реалізації власного потенціалу у досягненні результату на особистісному та професійному рівнях (з урахуванням наявних відхилень у стані сом...
	Вирішення четвертого завдання відбувалось в межах теми  „Основи та можливості удосконалення методики підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ, викладання якої відбувалось із застосуванням методу „Думай,  слухай,  пропонуйˮ...
	Застосування методу мозкового штурму відбувалось при розгляді питання „можливості удосконалення методики підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групиˮ.
	Таким чином, в раках зазначеного вище питання студенти пропонували різні варіанти удосконалення методики підвищення соціального здоров’я студентів спеціальної медичної групи, особливо в межах фізичного виховання. Після цього обирався найкращий (найбіл...
	Наведемо приклад застосування одного з інтерпретованого нами  методичного прийому „інтелектуальний відпочинок з м’ячемˮ. Даний методичний прийом спрямований на закріплення навчального матеріалу, з яким студенти ознайомились в процесі теоретичної склад...
	Застосування цього методичного прийому більш доцільно було застосовувати наприкінці заняття. Між тим, в залежності від завдань конкретного заняття цей методичний прийом також цілком виправдано застосовувати й на його початку.
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