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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЕКОЛОГІЇ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТІВ 
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3 Житомирський автомобільно-дорожний коледж Національного транспортного університету 
Анотації: 
Актуальність дослідження. 

У статті розкрито, що навколишнє 
середовище і здоров’я людини явища, 
які тісно взаємопов’язані. Чисте 
природне середовище сприяє 
оздоровленню людського організму, 
а забруднене призводить до виникнення 
захворювань, які зумовлюють 
підвищення смертності, скорочення 
середньої тривалості життя. Збереження 
стану здоров’я студентської молоді 
є завданням екологічної освіти 
і виховання, які мають забезпечити 
студентів системою екологічних знань. 

Мета статті полягає у розкритті 
актуальних питань екологічної освіти 
і виховання студентів під час  
навчально-виховного процесу 
з фізичного виховання. 

Методи дослідження. Використані 
такі методи дослідження: теоретичні: 
метод концептуально-порівняльного 
аналізу; емпіричні: анкетування й 
опитування, педагогічні спостереження; 
методи математичної статистики для 
обробки отриманих даних. 

Результати роботи та ключові 
висновки. Доведено, що складовими 
компонентами екологічної освіти є 

 
Actual problems of ecology  

in physical students’ employment   
Relevance of research. The article 

reveals that the environment and human 
health are phenomena that are closely 
interrelated. Pure natural environment 
contributes to the improvement 
of the human body, and contaminated 
leads to the emergence of diseases that 
increase mortality, reduce the average 
life expectancy. Preserving the health 
of student youth is the task of 
environmental education and upbringing, 
which should provide students with 
an ecological knowledge system. 

The purpose of the paper is to reveal 
the urgent issues of environmental 
education and education of students 
during the educational process of physical 
education. 

Research methods. The following 
research methods are used: theoretical: the 
method of conceptual and comparative 
analysis for the decision of questions of 
ecological education; empirical: 
questionnaires and surveys, pedagogical 
observations; methods of mathematical 
statistics for the processing of the data. 

Results of work and key conclusions. 

 
Проблемы экологии  

в физическом воспитании студентов  
Актуальность исследований. В статье 

раскрыто, что окружающая среда и здоровье 
человека явления, которые тесно 
взаимосвязаны. Чистая природная среда 
способствует оздоровлению человеческого 
организма, а загрязненная приводит к 
возникновению заболеваний, обусловливающих 
повышение смертности, сокращение средней 
продолжительности жизни. Сохранение 
состояния здоровья студенческой молодежи 
является задачей экологического образования 
и воспитания, которые должны обеспечить 
студентов системой екологических знаний. 

Цель статьи заключается в раскрытии 
актуальных вопросов экологического 
образования и воспитания студентов во время 
учебно-воспитательного процесса по 
физическому воспитанию. 

Методы исследований. Использованы 
следующие методы исследования: 
теоретические: метод концептуально-
сравнительного анализа; эмпирические: 
анкетирование и опросы, педагогические 
наблюдения; методы математической 
статистики для обработки полученных данных. 

Результаты работы и ключевые выводы. 
Доказано, что составляющими компонентамы 
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екологічні знання, екологічне мислення, 
екологічний світогляд, екологічна етика. 
Встановлено, що в останні роки 
студенти все менше використовують 
профілактичні заходи щодо 
профілактики захворювань викликаних 
забрудненим навколишнім 
середовищем. Цілеспрямований 
розвиток системи екологічної освіти і 
виховання у навчальному процесі з 
фізичного виховання сприяє 
формуванню та розвитку екологічної 
культури студентів. Екологічні знання, 
ціннісні орієнтації є основою 
екологічної культури та екологічного 
мислення студентів, які допомагають 
студентам забезпечити комфортність їх 
проживання, безпечність занять 
фізичними вправами та спортом у 
природному середовищі. 

It is proved that the components 
of ecological education are ecological 
knowledge, ecological thinking, 
ecological worldview, ecological ethics. 
It has been established that in recent years, 
students are less and less used preventive 
measures to prevent diseases caused by 
contaminated environments. The 
purposeful development of the system 
of ecological education and upbringing 
in the educational process of physical 
education contributes to the formation 
and development of the ecological culture 
of students. Environmental knowledge, 
value orientations are the basis of 
environmental culture and environmental 
thinking of students, which help students 
to ensure their comfortable living, 
the safety of exercise and sports in the 
natural environment. 

экологического образования являются 
экологические знания, экологическое 
мышление, экологическое мировоззрение, 
экологическая этика. Установлено,  
что в последние годы студенты все меньше 
используют профилактические мероприятия 
по профилактике заболеваний вызванных 
загрязненной окружающей средой. 
Целенаправленное развитие системы 
экологического образования и воспитания 
в учебном процессе по физическому 
воспитанию способствует формированию 
и развитию екологической культуры студентов. 
Экологические знания, ценностные ориентации 
является основой экологической культуры 
и экологического мышления студентов,  
которые помогают студентам обеспечить 
комфортность их проживания, безопасность 
занятий физическими упражнениями и спортом 
в естественной среде. 

Ключові слова: 
екологічне виховання, екологічна 

освіта, екологічна культура, екологічна 
етика, екологічні чинники. 

 
ecological education, ecological 

education, ecological culture, ecological 
ethics, ecological factors. 

 
экологическое воспитание, экологическое 

образование, экологическая культура, 
экологическая этика, экологические факторы. 

 

Постановка проблеми. Наразі ні в кого не виникає сумніву, що одним з найважливіших 
нормативних показників успішності природокористування щодо охорони природи є здоров’я 

людини. Стан навколишнього середовища і здоров’я людини – явища, які тісно взаємопов’яза-

ні. Чисте природне середовище сприяє оздоровленню людського організму. Негативні еколо-

гічні явища на певних територіях сприяють виникненню тих чи інших захворювань, зумов-
люють підвищення смертності, скорочення середньої тривалості життя тощо. Здоров’я людини 

є наслідком взаємодії соціальних та природних чинників. Тому одним із напрямів поліпшення 

та збереження стану здоров’я студентської молоді є вивчення у вищих освітніх закладах Украї-

ни основ екологічної освіти і виховання, які мають забезпечити студентів системою знань про 

позитивний і негативний вплив чинників навколишнього середовища на стан життєдіяльності 
людини [1; 2; 4; 5, с. 5; 6; 14]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Надмірне технологічне навантаження на нав-

колишнє середовище, надто повільне впровадження безвідходних процесів, комбінованих ви-

робництв, відсутність до недавнього часу єдиної природоохоронної політики, комплексного 

підходу щодо вирішення екологічних проблем – призвели до того, що понад 15% території Ук-
раїни перебуває в зоні екологічного лиха. 

Екологи виділяють три основні групи причин, які призводять до деградації життєвого сере-

довища людини і обумовлюють глобальну екологічну кризу на планеті: 1) прискорення еконо-

мічного росту будь-якою ціною; 2) зріст народонаселення й урбанізація; 3) використання тех-
нологій, які передбачають максимальне споживання природних ресурсів [8]. 

Урядовими програмами багатьох країн передбачено дії, які спрямовані на зняття соціально-

го та економічного напруження, що виникає через конфлікти, зумовлені екологічними пробле-

мами. Такі дії є необхідною складовою політичної діяльності держави, саме з них починається 

формування екологічної політики країни. Глобальній меті екологічної політики повинні бути 
підпорядковані цілі національної та регіональної екологічної політики. Тому гармонійний взає-

морозвиток довкілля, економіки та соціальної сфери може бути здійснений через процеси 

трансформації макроекономічних цілей від економічного зростання до сталого розвитку, по-

штовхом для яких має стати свідоме і спрямоване суспільством формування екологічних по-
треб людей [14; 7]. Н. В. Зіновчук [7] виділяє ряд екологічних потреб, які стоять нині перед осо-

бистістю, а саме: потреби у захисті – людина не може гармонійно (духовно і фізично) розвива-

тися, усвідомлюючи загрозу своєму життю і здоров’ю внаслідок забруднення продуктів харчу-
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вання, товарів споживання, довкілля у цілому; соціальні – людина має потребу спілкуватися ін-

дивідуально і колективно з природою (розваги та відпочинок); потреби визнання – декларація 
екологічних потреб може стати способом підвищення поваги до людини, її суспільного іміджу; 

духовні – людина підсвідомо завжди відчуває себе частиною Всесвіту і прагне до взаємороз-

витку. 

Ряд науковців вважає, що важливим напрямом вдосконалення освітніх систем сьогодні є 

екологічна освіта як безперервний процес навчання, виховання і розвитку, направлений на фор-
мування загальної екологічної культури, екологічної відповідальності кожного студента [1; 4–

6]. Особливої уваги потребує організація навчально-виховного процесу студентської молоді з 

фізичного виховання, яка проживає в умовах забрудненого навколишнього середовища [9; 10; 

11]. Основною метою екологічної освіти та виховання в системі фізичного виховання є форму-
вання екологічної свідомості як специфічної форми регуляції взаємодії особистості студента з 

навколишнім середовищем, а особливо з тими його сторонами, де протікає навчальний, трену-

вальний і відновлювальний процеси [5, с. 30]. Відсутність екологічного мислення, екологічної 

культури, низький рівень світогляду студенства щодо поведінки у забрудненому навколишньо-

му середовищі знижує ефективність використання фізичних вправ, природних загартовуючих 
чинників, проведення відпочинку та дозвілля [13; 15]. 

Причиною цього є: 1) відсутність екологічних знань у викладачів кафедр фізичного вихо-

вання; 2) неналежна матеріально-технічна база для проведення рекреаційно-оздоровчих і про-

філактичних занять фізичними вправами; 3) відсутність медичного огляду, контролю за станом 
здоров’я під час навчання студентів у освітніх закладах України; 4) недостатня увага держави 

щодо фізичного виховання та спортивно-масової і фізкультурно-оздоровчої роботи в освітніх 

закладах; 5) недостатній контроль за фізичним розвитком, розумовою і фізичною працездатніс-

тю; 6) не забезпеченість кафедр фізичного виховання науковими рекомендаціями щодо фізич-

них навантажень в умовах забрудненого навколишнього середовища, особливо в зонах малих 
доз радіоактивного забруднення; 7) не дотримання вимог щодо особливостей харчування в 

умовах радіонуклідного забруднення; 8) відсутність знань, умінь і навиків у студентів щодо по-

ведінки в умовах навколишнього природного середовища під час проведення спортивно-масо-

вих і фізкультурно-оздоровчих заходів, дозвілля та відпочинку тощо [2; 4; 5]. 

Мета статті полягає у розкритті актуальних питань екологічної освіти і виховання студен-
тів під час навчально-виховного процесу з фізичного виховання. 

Матеріал і методи дослідження. Організація та проведення теоретичних і експеримен-

тальних досліджень, аналіз та інтерпретація результатів, викладення висновків і практичних ре-

комендацій та впровадження їх у практику здійснювалися упродовж 2008–2016 років і вклю-

чали чотири взаємозалежних етапи: на першому етапі вивчався стан проблеми дослідження, 

визначалася експериментальна база, програма досліджень, проводився аналіз літературних 

джерел з питань екології, гігієни та методики фізичного виховання; проведено анкетування; на 

другому і третьому етапах проведено нові зрізи анкетування та зроблено порівняльний аналіз. 

На четвертому завершально-узагальнюючому етапі дослідження (2016 рік) зроблено остаточ-
ний аналіз та інтерпретацію власних даних. Дослідження проведені на кафедрі фізичного вихо-

вання ЖНАЕУ. Використані такі методи дослідження: теоретичні: метод концептуально-по-

рівняльного аналізу для вирішення питань екологічної освіти, виховання та екологічної свідо-

мості, узагальнено літературні джерела та багаторічний досвід; емпіричні: анкетування й опи-
тування, педагогічні спостереження застосовувалися для підтвердження важливості чинників, 

що обумовлюють особливості і тенденції розвитку екологічного виховання; методи матема-

тичної статистики для обробки отриманих даних. 

Результати дослідження. Ще у 1994 році Міжнародний олімпійський комітет (МОК) 

включив концепцію розвитку навколишнього середовища в олімпійський статут. МОК вважає, 
що навколишнє середовище є третім виміром олімпізму після спорту і фізкультури та зобов’я-
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зав себе дотримуватися принципу тривалого розвитку за допомогою комісії «Спорт і навко-

лишнє середовище». У цьому розумінні МОК зафіксував для себе дві цілі. Перша ціль сто-
сується Олімпійських ігор, які проводяться в екологічно чистому навколишньому середовищі, а 

друга – зводиться до нашої зацікавленості у просуванні програм навчання, які дозволяють біль-

ше поінформувати населення про принципи екологічного розвитку та принципи розвитку нав-

колишнього середовища і поведінки в ньому. 

Відповідно до «Концепції екологічної освіти в Україні» [12] можна вважати, що складови-
ми компонентами екологічної освіти є екологічні знання, екологічне мислення, екологічний 

світогляд, екологічна етика (рис. 1). Л. І. Соломенко [14] наголошує, що кожному компоненту 

відповідає певний рівень екологічної зрілості: від елементарних екологічних знань, уявлень до 

їх глибокого усвідомлення і практичної реалізації на всіх рівнях, особливо вищих. Автор виді-
ляє такі узагальнені рівні екологічної зрілості – початковий (інформативно-підготовчий), ос-

новний (базово-світоглядний), вищий, профільно-фаховий, так званий світоглядно-зрілий. 

 

 

 

 

 

  

 

  

Рис. 1. Структура екологічної освіти в Україні 

Цілеспрямований розвиток системи екологічної освіти і виховання сприяє також форму-

ванню та розвитку екологічної культури. Формування екологічної культури студентства пов’я-

зане з необхідністю придбання умінь і навиків вірного реагування на глобальну екологічну кри-

зу, використання чинників навколишнього середовища для поліпшення життєдіяльності. 

Основним засобом формування екологічної культури у студентів під час проведення спор-

тивно-масових заходів має бути цілеспрямована система екологічної освіти, яка необхідна для 

формування вірного відношення до природи, визначення допустимої міри її перетворення, за-

своєння специфічних соціально-природних закономірностей і нормативів поведінки у навко-

лишньому середовищі. При цьому кожен викладач кафедр фізичного виховання має бути пере-

конаним, що метою екологічного виховання є формування у студента екологічної свідомості, 

мислення і переконання. Передумовою для цього має стати система екологічних знань, яка 

формує екологічний світогляд, що надає можливість студенту вільно орієнтуватися в навко-

лишньому природному середовищі. 

Відновлення та збереження здоров’я студентів, які тривалий час проживали або прожи-

вають у зонах малих доз радіоактивного випромінювання, пов’язаних з аварією на Чорнобиль-

ській АЕС, потребує дотримання певних профілактичних заходів. Проте дослідження проведе-

ні в останні роки показують, що студенти все менше використовують профілактичні заходи. Із 

року в рік спостерігається тенденція до збільшення студентів, які взагалі не зважають на цю си-

туацію і не проводять ніяких профілактичних заходів. Лише незначна частина студентів (як 

правило, ті, що вже мають проблеми зі станом здоров’я) проходять обстеження в діагностич-

них центрах, додатково займаються фізичними вправами для відновлення здоров’я, відвідують 

сауну, намагаються споживати чисті продукти радіозахисної дії та медичні препарати радіоза-

хисної дії, які назначені лікарем (табл. 1). 

Екологічні знання 

Екологічне мислення 

Екологічний світогляд 

Екологічна етика 

Екологічна освіта 

Розвивають 

Формує 

Виховує 
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Таблиця 1 

Профілактичні заходи щодо збереження власного здоров’я студентами  

у зв’язку з аварією на Чорнобильській АЕС (в %) 

Заходи Стать 

Рік дослідження 

2008 

n = 647 

2012 

n = 424 

2016 

n = 363 

Не проводять ніяких 
чол. 

жін. 

64,7 

54,0 

67,8 

51,6 

70,2 

68,3 

Проводять нижчеподані заходи та інші 
чол. 

жін. 

35,3 

46,0 

32,2 

48,4 

29,8 

3,7 

Загальне медичне обстеження в поліклініці 
чол. 

жін. 

28,6 

27,1 

26,2 

21,1 

18,7 

26,6 

Обстеження в діагностичних центрах 
чол. 

жін. 

13,9 

16,1 

12,1 

18,9 

17,3 

24,2 

Спеціальні оздоровчі заняття фізичними вправами 
чол. 

жін. 

8,8 

6,8 

4,7 

9,6 

6,4 

8,6 

Відвідування лазні або сауни 
чол. 

жін. 

14,3 

9,3 

10,1 

8,9 

10,4 

9,9 

Споживання чистих продуктів радіозахисної дії 
чол. 

жін. 

8,0 

9,5 

6,4 

8,6 

3,7 

4,6 

Споживання медичних препаратів радіозахисної дії 
чол. 

жін. 

3,8 

5,9 

1,6 

1,7 

3,9 

2,7 
 
Серед основних причин виникнення сучасних хвороб і порушень функціональної діяльнос-

ті організму студентів можна виділити: 1) забруднення навколишнього середовища радіоактив-

ними речовинами, пестицидами, нітратами, важкими металами та цілим рядом інших шкідли-

вих речовин; 2) необізнаність, неосвіченість та відсутність елементарних умінь і навиків у сту-

дентів поводження в умовах забрудненого навколишнього середовища; 3) порушення режиму, 

раціону та правил харчування; 4) низький рівень матеріального забезпечення, незадовільні сані-

тарно-гігієнічні умови проживання та шкідливі звички; 5) порушення норм здорового способу 

життя, поява гіподинамії у значної частини молоді; 6) нервово-емоційні стреси та соціальні не-

гаразди в суспільстві; 7) зниження пропагандистської діяльності у пресі та на телебаченні щодо 

залучення молоді до активних занять фізичними вправами і спортом та визначення їх важли-

вості для життєдіяльності людини; 8) зниження якості організації, планування та проведення 

навчально-виховного процесу з фізичного виховання в освітніх закладах; 9) поява в суспільстві 

значної кількості розважальних заходів, які відволікають молодь від здорового способу життя 

(комп’ютеризація, гральні автомати, бізнесова реклама щодо вживання різних напоїв і продук-

тів швидкого приготування, що не відповідає дійсності тощо); 10) відсутність знань та невмін-

ня адаптуватися до чинників навколишнього середовища [3]. 

Висновки. Цілеспрямований розвиток системи екологічної освіти і виховання у навчально-

му процесі з фізичного виховання та під час проведення спортивно-масових і фізкультурно-

оздоровчих заходів сприяє формуванню та розвитку екологічної культури студентів. Екологічні 

знання, ціннісні орієнтації є основою екологічної культури та екологічного мислення студентів, 

які допомагають вирішенню комплексних екологічних проблем, що стоять перед студентами, 

забезпечують комфортність їх проживання, безпечність занять фізичними вправами та спортом 

у природному середовищі, сприяють збереженню та зміцненню здоров’я шляхом вірного вико-

ристання природних чинників.  

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження спрямовані на вивчення 

екологічних чинників, які позитивно впливають на стан здоров’я студентів. 
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СФОРМОВАНІСТЬ ЦІННОСТЕЙ  

ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЮНАКІВ ТА ДІВЧАТ 

Марина Дєдух  

Національний університет фізичного виховання і спорту України 
Анотації: 
Актуальність теми. Дієвими 

засобами підвищення рухового режиму 
учнівської молоді та формування у них 
індивідуальної фізичної культури 
є належні норми, які базуються 
на сучасних принципах фізичного 
виховання. Одним з головних є принцип 
пріоритету потреб, мотивів та інтересів 
особистості, що передбачає побудову 
системи фізичного виховання в цілому 
і окремих програм з урахуванням 
індивідуальних і групових, соціальних 
і духовних потреб людей, а також 
формування та осмислення понять 
«індивідуальна фізична культура» 
за допомогою занять з фізичного вихо-
вання та мотивації до занять фізичною 
культурою [2, 15, 16]. Актуальним 
є вирішення питання, що стосується 
зниження культурного потенціалу 
фізичної культури, що пов’язаний 
з розвитком інтелектуальних, 
розумових, творчих, комунікативних 
можливостей особистості, формуванням 
у неї особистісної фізичної культури, 
системи розумних потреб. У зв’язку 
з цим у людини порушується такі 
індивідуальні форми суспільної 
всебічності, як гармонійність, 
цілісність, універсальність [0, 4].  

Мета дослідження – визначити 
ступінь сформованості індивідуальної 
фізичної культури юнаків та дівчат.  

 
The formation of the values  
of the individual physical  
culture of boys and girls   

Relevance of the topic. Effective 
means for increasing the motor activity 
of student youth and formation they have 
an individual physical culture with proper 
rules based on modern principles 
of physical education. One of the main 
is the principle of the priority of needs, 
motives and interests of the individual, 
which involves the construction of a 
system of physical education in general 
and individual programs, taking into 
account the individual and group, social 
and spiritual needs of people, as well as 
the formation and comprehension of the 
concepts of «individual physical culture» 
with the help of lessons from physical 
education and motivation to physical 
education classes. The issue of reducing 
the cultural potential of physical culture 
associated with the development of 
intellectual, intellectual, creative, 
communicative personality capabilities, 
the formation of a person’s physical 
culture, and a system of intelligent needs 
is relevant. In this regard, a person 
violates such individual forms of social 
comprehensiveness as harmony, integrity, 
universality.  

Objective – determine the degree 
of formation of the individual physical 

 
Сформированность ценностей 
индивидуальной физической  
культуры юношей и девушек  

Актуальность темы. Действенными 
средствами повышения двигательного режима 
учащейся молодежи и формирования у них 
индивидуальной физической культуры 
соответствуют надлежащие нормы, основанные 
на современных принципах физического 
воспитания. Одним из главных является 
принцип приоритета потребностей, мотивов 
и интересов личности, который предполагает 
построение системы физического воспитания 
в целом и отдельных программах с учетом 
индивидуальных и групповых, социальных 
и духовных потребностей людей, а также 
формирования и осмысления понятий 
«индивидуальная физическая культура» 
с помощью занятий по физическому 
воспитанию и мотивации к занятиям 
физической культурой. Актуальным является 
решение вопроса, касающегося снижения 
культурного потенциала физической культуры, 
связанный с развитием интеллектуальных, 
умственных, творческих, коммуникативных 
возможностей личности, формированием у нее 
личностной физической культуры, системы 
разумных потребностей. В связи с этим у 
человека нарушается такие индивидуальные 
формы общественной всесторонности, как 
гармоничность, целостность, универсальность.  

Цель исследования – определить степень 
сформированности индивидуальной физической 
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