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ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЦЬКА ПЕРЕВІРКА
ЕФЕКТИВНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ І МОДЕЛІ

ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
 СТУДЕНТІВ ТЕХНІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
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EXPERIMENTAL-RESEARCH REVIEW OF EFFICIENCY OF
REALIZATION OF PEDAGOGICAL CONDITIONS AND MODEL FOR
FORMATION OF HEALTHY SAFETY COMPETENCY STUDENTS OF

TECHNICAL INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION

У статті проводиться аналіз орган-
ізації експериментального дослід-
ження системи формування здоров-
'язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти засобами фізичного виховання,
подається аналіз і статистична оцін-
ка результатів педагогічного експери-
менту.

Для забезпечення якісної пере-
вірки ефективності розробленої
структурної моделі, окремих педаго-
гічних умов щодо формування здо-
ров'язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти засобами фізичного виховання
проведено педагогічний експери-
мент, який проходив в чотири етапи.
Застосовування таких методів дослі-
дження, як: теоретичний аналіз літе-
ратури; опитування (анкетування,
інтерв'ю); педагогічні спостережен-
ня; констатувальний і формувальний
педагогічні експерименти; педагогі-
чне тестування; методи математич-
ної статистики; аналітичні методи
дослідження. У результаті педагогіч-
ного експерименту було підтвердже-
но ефективність розробленої педаго-
гічної технології, що дозволила ство-
рити в навчальному процесі з фізич-
ного виховання якісно нові умови
освітньої діяльності, сформувати здо-
ров'язберігаючу компетентність сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
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ти засобами фізичного виховання,
спрямованість на освоєння і реаліза-
цію цінностей в цій сфері.

Ключові слова: педагогічний ек-
сперимент, студенти, здоров'язберіга-
юча компетентність, фізичне вихо-
вання.

Summary. The article analyzes the
organization of the experimental study
of the health education system of the
preserving competence of students of
technical institutions of higher
education by means of physical
education, analyzes and statistically
evaluates the results of the pedagogical
experiment.

In order to ensure qualitative
verification of the effectiveness of the
developed structural model, individual
pedagogical conditions for the
formation of health, the preservation
competence of students of technical
institutions of higher education by
means of physical education, a
pedagogical experiment was carried
out, which took place in four stages.
Application of such research methods
as: theoretical analysis of literature;
interviews (questionnaires, interviews);
pedagogical observations; recording
and forming pedagogical experiments;
pedagogical testing; methods of
mathematical statistics; analytical
research methods. As a result of the
pedagogical experiment, the
effectiveness of the developed
pedagogical technology was

confirmed, which allowed to create
qualitatively new conditions of
educational activity in the educational
process of physical education, to form
the healthcare-retaining competence of
students of technical institutions of
higher education by means of physical
education, focus on the development
and implementation of values in this
field.

Key words: pedagogical experiment,
students, health preserving
competence, physical education.

Мета: експериментально пере-
вірити ефективності реалізації педа-
гогічних умов і моделі формування
здоров'язберігаючої компетентності
студентів технічних ЗВО.

Постановка проблеми в загаль-
ному вигляді. У світлі потреби наро-
щування виробничого потенціалу
України та збільшення її валового
продукту, введення військового ста-
ну, зменшення відтоку високопрофе-
сійних кадрів за кордон необхідно, з
одного боку, забезпечити належні
умови праці та винагороди за неї, з
іншого, – сформувати у майбутньо-
го фахівця внутрішню мотивацію,
потребу і культуру здоров'язбере-
ження, а отже – доцільного викорис-
тання й примноження власних фізич-
них, психологічних і професіональних
ресурсів, що призведе і до високих
результатів праці, і до особистої за-
доволеності її процесом.
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У рамках виконуваного дослід-
ження вкрай важливо не тільки роз-
робити дієву й ефективну модель здо-
ров'язбереження для студентського
контингенту, а й максимально ура-
хувати при такій розробці професій-
ну специфіку студентів технічного
профілю під час їхнього навчання і,
на майбутнє, впродовж професійної
діяльності. Технічний напрям підго-
товки бакалаврів за своїм змістом
тісно пов'язаний з фізичними законо-
мірностями і явищами, властивостя-
ми матеріальних тіл, що мало б сти-
мулювати численні міжпредметні
зв'язки дисципліни "Фізичне вихован-
ня" й основ механіки, енергетики,
теорії складних систем. Проте лише
деякі дослідження формування ЗСЖ
студентів технічного профілю врахо-
вують професіональну специфіку [6–
11].

Аналіз досліджень і публікацій.
Історія розвитку наукової думки і
практики стосовно зміцнення здоро-
в'я студентів, формування їх культу-
ри здоров'я мало з'ясована як для дос-
лідників, так і для практиків – не вик-
ликає сумнівів, що здоров'язбережу-
вальне навчання і виховання - це вик-
лик часу. Це провідне завдання у збе-
реженні генофонду нації.

У зв'язку з цим виникає не-
обхідність пошуку шляхів формуван-
ня здоровязберігаючої компетент-
ності студентів технічних закладів
вищої освіти засобами фізичного
виховання.

Багатьма науковцями України
проводилися дослідження стану здо-
ров'я студентів й відзначена, на жаль,
негативна динаміка: а) зростання хво-
роб внутрішніх органів через
відсутність режиму дня й збалансо-
ваного харчування; б) на жаль, зрос-
таюча динаміка хвороб з 1-го по 4-й
курс бакалаврату; в) погіршення здо-
ров'я студентів 2000-х років, порівня-
но з 90-ми [13; 19].

Н. Завидівська, спостерігаючи за
валеологічним станом студентів еко-
номічного напрямку, що за наванта-
женням і рівнем відповідальності
близькі до студентів технічного на-
прямку підготовки вказує: "У резуль-
таті серед студентів економічних спец-
іальностей – великий відсоток із не-
задовільним станом здоров'я, над-
лишковою масою, схильністю до зах-
ворювань, порушенням постави та
опорно-рухового апарату, дефектами
зору і нервово-психічними відхилен-
нями" [2].

І. Смолякова, вивчаючи методи-

ку формування здорового способу
життя студентів технічного напряму
підготовки у процесі їх фізичного
виховання, дійшла висновку: "Серед
студентів ТЗВО спостерігаються
впродовж багатьох років тенденції
зниження рівня фізичного і психіч-
ного здоров'я, зростання захворюва-
ності, недостатній рівень фізичної
працездатності і фізичної підготовле-
ності і як наслідок - після закінчення
ЗВО недостатній рівень фізичної над-
ійності і готовності до інтенсивної ви-
робничої діяльності" [17].

У свою чергу, Д. Воронін з'ясу-
вав, що "Основною перепоною ви-
никнення у студентів потягу до
шкідливих звичок є створення внутр-
ішнього культурного стрижня особи-
стості – формування духовних цінно-
стей і постійної потреби в доступній
трудовій діяльності, чітка організація
власного навчання та відпочинку,
включення у свою життєдіяльність
занять фізичною культурою та
спортом" [1].

Аналіз наукових праць таких дос-
лідників, як Б. Максимчука, М. Сев-
рюк, І. Салук, В. Приходько, М. Селе-
зінка, В. Філінков [3; 4; 5; 12; 14; 15;
16; 18] тощо дозволяє резюмувати
такі негативні фактори, що впливають
на здоров'я студентів технічних ЗВО:
а) недостатній санітарно-гігієнічний
стан лабораторій, виробничих при-
міщень, пристроїв і механізмів, у взає-
модії з якими студент набуває прак-
тичних навичок під час практик; б)
складність взаємодії з багатофункці-
ональними пристроями, приладами,
механізмами, що передбачає емоц-
ійну й інтелектуальну напруженість,
зосередження уваги одночасно на
кількох об'єктах; в) порушення режи-
му дня, особливо сну через надмірне
навантаження з виконання практич-
них завдань і підготовки до занять з
точних предметів; г) відсутність дис-
ципліни, розпорядку, режиму сну в
студентських гуртожитках, життя в
яких можна схарактеризувати як хао-
тичне й нерегламентоване режимом;
ґ) невисокий рівень матеріальної
підтримки студентів (низька стипен-
дія або її відсутність), що змушує сту-
дентів займатися виконанням замов-
них робіт, відпрацьовувати почасово
на будівництвах, в закладах громадсь-
кого харчування тощо.

Виклад основного матеріалу дос-
лідження. Розроблена модель і тех-
нологія формування здоров'язберіга-
ючої компетентності студентів техні-
чних закладів вищої освіти засобами

фізичного виховання лягли в основу
дослідно-експериментальної роботи,
що здійснювалася в чотири етапи.

На етапі попередньої діагностики
за допомогою анкетування, тестуван-
ня, усних опитувань, співбесід, педа-
гогічних спостережень проводився
констатувальний експеримент, вияв-
лявся й аналізувався наявний суб-
'єктний рівень формування здоров'-
язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти засобами фізичного виховання
(низький, недостатній, необхідний,
високий), функціональної і фізичної
підготовленості. На цьому етапі були
виділені експериментальна (ЕГ) і кон-
трольна (КГ) групи.

На теоретичному етапі на основі
програми, складеної на підставі дер-
жавних стандартів, розроблявся зміст
і конкретне технологічне забезпечен-
ня процесу освіти, з урахуванням
рівня сформованості здоров'язбері-
гаючої компетентності студентів тех-
нічних закладів вищої освіти засоба-
ми фізичного виховання, готівкових
коштів і умов здійснення освітнього
процесу. На цьому етапі оптимізува-
лися організаційно-адміністративні
чинники (у навчальному розкладі
було заплановано необхідну кількість
лекцій, методико-практичних і прак-
тичних занять, забезпечувалося дос-
татнє інформаційно-методичне і ма-
теріально-технічне оснащення на-
вчального процесу, можливість до-
даткових самостійних занять студентів
у спортивних залах).

Практичний етап було спрямова-
но на діяльнісне застосування роз-
робленої технології, створення педа-
гогічних умов формування мотива-
ційно-смислового, когнітивно-опера-
ційного, емоційно-вольового і прак-
тико-діяльнісного компонентів здоро-
в'язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти засобами фізичного виховання в
експериментальній групі на підставі
виділених критеріїв і показників. Си-
туації педагогічної взаємодії будува-
лися виходячи з організаційно-діяль-
нісних стосунків учасників освітньо-
го процесу, що об'єктивно склада-
ються. Упродовж цього етапу визна-
чалися зміни у формуванні здоров'-
язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти засобами фізичного виховання,
діагностувалися труднощі, що вини-
кають у процесі цього. Застосовува-
лися різні форми поточного контро-
лю (анкетування, підготовка есе, ре-
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фератів, доповіді, презентації, дис-
кусії, ігри, тестування фізичної і фун-
кціональної підготовленості, пере-
вірка засвоєння знань та ін.), що спри-
яли усвідомленню студентами їхньої
особистісної позиції і позиції інших
відносно формування здоров'язбер-
ігаючої компетентності, будили праг-
нення до самоосвіти, самовихован-
ня тощо. Поточний контроль був не-
розривно пов'язаний із плануванням
аудиторної і самостійної роботи сту-
дентів і відігравав важливу роль у за-
безпеченні ціннісно-смислової і ком-
петентнісної спрямованості навчан-
ня. Залежно від ефективності на-
вчального процесу, коригувалося
його змістовне наповнення, засоби і
методи педагогічного впливу. Залік,
як форма поточного контролю в про-
ходженні курсів, проводився за
підсумками виконання всіх заплано-
ваних навчальних дій, а також у
формі контрольного опитування
(письмового, усного) й індивідуаль-
ної співбесіди на завершальному
аудиторному занятті.

На аналітичному етапі щодо
само-оцінювання студентів, педагог-
ічного й експертного оцінювання
рівня сформованості здоров'язбері-
гаючої компетентності студентів тех-
нічних закладів вищої освіти засоба-
ми фізичного виховання, фізичної і
функціональної підготовленості, ана-
лізувалися і порівнювалися результа-
ти експериментальної і контрольної

груп.
У дослідно-експериментальній

роботі застосовувалися такі методи
дослідження: теоретичний аналіз літе-
ратури; опитування (анкетування,
інтерв'ю); педагогічні спостережен-
ня; констатувальний і формувальний
педагогічні експерименти; педагогі-
чне тестування; методи математич-
ної статистики; аналітичні методи
дослідження.

Дослідження здійснювалося на
базі Вінницького технічного універ-
ситету, Вінницького технічного колед-
жу та Донецького національного ун-
іверситету імені Василя Стуса. В екс-
перименті брали участь студенти 1–
4 курсів, які навчаються в цих на-
вчальних закладах у кількості 478 сту-
дентів і 19 викладачів фізичного ви-
ховання.

Перевірку формування здоров'-
язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти з використанням створеної нами
структурної моделі і забезпеченням
комплексу виявлених педагогічних

умов здійсню-
вали у межах
педагогічного
експерименту.

У формувальному експерименті
на етапі попередньої діагностики
були утворені експериментальна (n
= 239 осіб) і контрольна (n=239 осіб)
групи. На основі авторської програ-
ми проектувався конкретний зміст і
технологічне забезпечення процесу

освіти з урахуванням суб'єктного
рівня формування здоров'язберігаю-
чої компетентності студентів техніч-
них закладів вищої освіти засобами
фізичного виховання експеримен-
тальної  групи, готівкових коштів і
оптимізації організаційно-адміністра-
тивних умов здійснення освітнього
процесу. Процесуальний етап був
спрямований на діяльне застосуван-
ня розробленій технології, створен-
ня педагогічних умов формування
здоров'язберігаючої компетентності
студентів технічних закладів вищої ос-
віти засобами фізичного виховання
в експериментальній групі на підставі
виділених критеріїв і показників. Си-
туації педагогічної взаємодії будува-
лися виходячи з організаційно-діяль-
нісних стосунків учасників освітньо-
го процесу, що об'єктивно склада-
ються. На контрольному етапі аналі-
зувалися і порівнювалися результати
в експериментальній і контрольній
групах.

У таблиці 1 показано підсумкові
результати одержані на початку кон-
статувального та завершення форму-
вального етапів експерименту в дос-
лідних групах відносно змін рівня
формування здоров'язберігаючої
компетентності студентів вищих тех-
нічних навчальних закладів засобами
фізичного виховання.

Перш ніж впроваджувати розроб-
лену модель формування здоров'яз-
берігаючої компетентності студентів

Таблиця 1 
Зміна рівня сформованості здоров’язберігаючої компетентності студентів технічних закладів вищої освіти засобами 

фізичного виховання в респондентів експериментальної  (n = 239 осіб) і контрольної (n = 239 осіб) груп  
за період дослідження (у %) 
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Високий  6 2,7 6 2,6 19 8,0 6 2,6 13 5,3 0 0,0 

Необхідний  67 28,0 62 26,0 172 72,0 71 29,9 105 44,0 9 3,9 

Недостатній  156 65,3 164 68,8 48 20,0 158 66,2 -108 -5,3 -6 -2,6 

Низький  10 4,0 6 2,6 0 0,0 3 1,3 -10 -4,0 -3 -1,3 
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технічних закладів вищої освіти засо-
бами фізичного виховання та педа-
гогічні умови її формування, дослі-
димо, як підібрані експерименталь-
на та контрольна групи з розподіла-
ми студентів щодо рівнів сформова-
ності здоров'язберігаючої компетен-
тності, що вони статистично схожі за
складом. Для цього використаємо не-
параметричний критерій х2 Пірсона:

де N і М – кількість респондентів
експериментальної та контрольної
груп;

n1,  m1 – кількість респондентів
експериментальної та контрольної
груп, що показали i-тий рівень здо-
ров'язберігаючої компетентності;

L – кількість виділених рівнів.
Означимо "нульову гіпотезу" H0

припустимо, що розподіл студентів
за рівнями сформованості здоров'яз-
берігаючої компетентності студентів
технічних закладів вищої освіти засо-
бами фізичного виховання в дослід-
них групах, що задіяні в педагогічно-
му експерименті – однаковий. Якщо
значення х2

емпір. за попарного по-
рівняння рівнів сформованості здо-
ров'язберігаючої компетентності сту-
дентів технічних закладів вищої осві-
ти засобами фізичного виховання в
експериментальній і контрольній і
групах буде меншим х2

крит., то гіпоте-
за H0 вважатиметься підтвердженою.
Та альтернативну гіпотезау (H1):
рівень сформованості здоров'язбер-
ігаючої компетентності студентів тех-
нічних закладів вищої освіти засоба-
ми фізичного виховання в експери-
ментальній і контрольній групах – на-
еоднаковий.

Обчислимо х2
емпір. попарно для ек-

спериментальної та контрольної
груп, одержаних за рівнями сформо-
ваності здоров'язберігаючої компе-
тентності студентів технічних закладів
вищої освіти засобами фізичного
виховання. Підставивши відповілні
значення з таблиці 1 у формулу 1,
було одержано такі результати таб-
лиця 2.

Відшукаємо кількість ступенів
свободи варіації v=k–1, де k=4 –
кількість оцінок. v=4–1=3. На основі
додатку знайдемо х2

крит. за рівнями
значущості   і  та їх значення занесе-
мо в таблицю 2.

Застосування критерію Пірсона
за рівнів значущості 0,01 і 0,05 засвід-
чили, що на початку експерименту

між контрольною й експерименталь-
ними групами відсутні статистично
значущі розбіжності між рівнями
сформованості здоров'язберігаючої
компетентності студентів технічних
закладів вищої освіти засобами фізич-
ного виховання (таким чином, "ну-
льова гіпотеза" підтвердилася), тому,
що всі обчислені на початку педаго-
гічного експерименту значення
нижчі критичних. Це надає нам пра-
во зробити висновок про якісно
рівний склад студентів у контрольній
та експериментальній групах на кон-
статувальному етапі експерименту і
дозволяє використати вибраний ран-
іше експериментальний план і корек-
тно інтерпретувати одержані в екс-
перименті результати.

На завершення педагогічного ек-
сперименту одержали, що різниця
результатів є статистично значущою
(на завершення експерименту), тоб-
то (49,056 > 11,345 > 7,815;  46,850 >
11,345 > 7,815;  65,145 > 11,345 > 7,815;
62,460 > 11,345 > 7,815; 40,536 > 11,345
> 7,815; 49,056 > 11,345 > 7,815). Нуль-
ову гіпотезу відхиляємо, приймаємо
альтернативну.

Висновки з дослідження та пер-
спективи подальших розвідок у да-
ному напрямі. На основі викладено-
го вище зазначимо, що в експеримен-
тальній групі спостерігалося знижен-
ня кількості студентів низького і не-
достатнього рівня і збільшення необ-
хідного і високого на 49,3 %. Тобто до
завершення експерименту в експери-
ментальній групі 80 % респондентів
мали необхідний і високий рівень
розвитку сформованості здоров'яз-
берігаючої компетентності студентів
технічних закладів вищої освіти засо-
бами фізичного виховання. В конт-
рольній групі результати рівневих
відмінностей не зазнали будь-яких
істотних переміщень. Ефективність
одержаних результатів пояснюється
використанням розробленої в дослі-
дженні педагогічної технології.

Рівень сформованості здоров'яз-
берігаючої компетентності студентів
технічних закладів вищої освіти засо-
бами фізичного виховання експери-
ментальної групи достовірно вищий,
ніж у респондентів контрольної гру-
пи.

У подальших дослідженнях пла-
нується звернути увагу на вивчення
методики формування здоров'язбе-
рігаючої компетентності студентів
технічних закладів вищої освіти.
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