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Анотація. У статті аналізуються соціальні умови формування в учнів загальноосвітніх шкіл потреби в 
здоровому способі життя. Показано, що під здоровим способом життям більшість школярів розуміють 
відсутність шкідливих звичок та фізично активний спосіб життя. Одержані матеріали показали, що основну 
інформацію по даному питанні вони отримують від батьків та учителів. Засоби масової інформації та друзі 
суттєво не впливають на їх розуміння сутності здорового способу життя.  
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Аннотация. Холодный А.И. Социальные условия формирования позитивного отношения к здоровому 
образу жизни у учеников среднего школьного возраста. В статье анализируются социальные условия 
формирования у учеников общеобразовательных школ потребности в здоровом образе жизни. Показано, что 
под здоровым образом жизни большинство школьников понимают отсутствие вредных привычек и физически 
активный образ жизни. Полученные материалы показали, что основную информацию по данному вопросу они 
получают от родителей и учителей. Средства массовой информации и друзья существенно не влияют на их 
понимание сущности здорового образа жизни. 
Ключевые слова: здоровый образ жизни, потребности, физическая активность, спорт, информация, привычка. 
Annotation. Kholodny A. I. Social terms of forming positive understanding the healthy way of life at the students 
of general schools. In the article the social terms of forming are analyzed at the students of general schools of necessity 
in the healthy way of life. It is shown that under the healthy way of life most schoolboys understand absence of harmful 
habits and physically active way of life. The got materials showed that basic information on this question they get from 
parents teachers. Mass medias and friends substantially do not influence on their understanding of essence of healthy 
way of life. 
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Вступ. 
Підвищення рівня здоров’я підростаючого покоління являється одним з пріоритетних напрямків 

соціального розвитку країни [2]. Це пов’язане з тим, що загальна захворюваність серед підлітків останніми 
роками зросла в 2-3 рази [1, 5], з першого по одинадцятий класи майже у два рази збільшується кількість учнів, 
які включені до спеціальної медичної групи [4], близько 80% - 90% дітей і підлітків мають різні відхилення у 
фізичному розвитку [3]. Наведена статистика свідчить про необхідність дослідження соціально-педагогічних 
чинників, що лежать в основі виховання в учнів потреби здорового фізично активного способу життя, та 
забезпечують формування у них діяльного відношення до фізичної культури, а в кінцевому рахунку формують 
фізичну культуру особистості.  

Робота виконана за планом НДР Слов’янського державного педагогічного університету. 
Формулювання цілей роботи.  
Ціль, завдання і методи дослідження. Матеріалом для даної статті послужили результати спеціального 

соціологічного дослідження, яке проводилося в два етапи. На першому етапі були підготовлені спеціальні 
анкети, які містили ряд питань по досліджуваній темі, та проведена їх експертна оцінка. На другому етапі у 
листопаді-грудні 2007 року було проведено анкетне опитування школярів Донецької області. В опитуванні 
приймали участь 286 учнів середнього шкільного віку. Використовувалась анкета закритого типу. 
Респондентам було запропоновано відповісти на ряд питань, що стосуються: а) їх розуміння здорового способу 
життя; б) основних чинників, які впливають на формування у них даної потреби; в) особливостей проведення 
ними дозвілля та інше. По кожному із запропонованих питань визначалась (в процентах) кількість респондентів 
які позитивно відповіли на поставлене питання, що і найшло відображення у таблиці 1.  

Результати дослідження.  
Проведені дослідження показали (табл. 1), що в одинадцятирічному віці у 66,6% хлопців здоровий спосіб 

життя асоціюється в першу чергу з «фізично активним способом життя». Важливість цього чинника також 
відмітили 58,3% респондентів дівчат. Окрім цього вини виділили, як важливий елемент здорового способу 
життя, «відсутність шкідливих звичок» (58,3%).  

У дванадцятирічному віці хлопці та дівчата значимість відмічених у анкеті чинників (табл.1), які 
характеризують здоровий спосіб життя, оцінюють практично як рівнозначні. Так, «заняття спортом» як 
значимий фактор відмітили 45,5% хлопців та 40,6% дівчат, «відсутність шкідливих звичок», відзначили, 
відповідно, 54,5% і 31,2% респондентів, а «фізично активний спосіб життя» виділили, відповідно, 48,5% і 31,2% 
учасників опитування.  

Результати дослідження також показали, що тенденція в оцінці значимості факторів, яка виявлена у 
хлопців попередньої вікової групи, характерна і для хлопців 13 літнього віку (відповідно, 46%, 60%, 54%). На 
відміну від них дівчата даної вікової групи найбільш значимим фактором, що характеризує здоровий спосіб 
життя, виділили «фізично активний спосіб життя» (62,8%).  

 
 



Таблиця 1 
Результати анкетного опитування школярів Донецької області 

 
 Вік 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років № 

п/п  Стать 
(кількість респондентів) 

Хл-ці 
(n=24) 

Дів-та 
(n=29) 

Хл-ці  
(n=30) 

Дів-та 
(n=32) 

Хл-ці 
(n=37) 

Дів-та 
(n=35) 

Хл-ці 
(n=23) 

Дів-та 
(n=23) 

Хл-ці 
(n=24) 

Дів-та 
(n=29) 

1 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це заняття спортом? (так) 33,3 25 45,4 40,6 46 22,8 52 21,7 50 36,8 

2 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це відсутність шкідливих звичок? (так) 25 58,3 54,5 31,25 60 34,3 61 69,5 35,7 31,5 

3 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це фізично-активний спосіб  
життя? (так) 

66,6 58,3 48,5 31,25 54 62,8 52 52 35,7 42 

4 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це життя за для власного задоволення? 
так) 

8,3 8,3 6 9,4 3,7 8,6 8,7 17,4 7 4 

5 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте від батьків (так) 41,6 33,3 72,7 68,75 59 62,8 70 65 57 42 

6 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте від учителів (так) 58,3 58,3 75,7 40,6 62 62,8 79 74 43 52,6 

7 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте через ЗМІ (так) 16,6 58,3 45,5 25 30 31,4 43,4 30,4 36 47,4 

8 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте від своїх друзів (так) 2 3 27 3 21,6 8,6 39 26 7 16 

9  Часто Ви хворієте на простудні  
Захворювання? (так) 8 16,6 6 28 24 20 18 18 21 5 

10  Чи займаються Ваші друзі  
спортом? (так) 92 91,7 63,6 78 81 85,7 91 100 86 95 

11 Чи займаєтесь Ви спортом? (так) 66,6 58,3 66,6 53 78 54,3 65 26 71 63 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Описана вище закономірність в оцінці факторів здорового способу життя проявляється і в групі 

чотирнадцятирічних хлопців. Вони приблизно однаково оцінюють значимість таких факторів, як «заняття 
спортом» (52%), «відсутність шкідливих звичок» (61%) та «фізично активний спосіб життя» (52%). На думку 
дівчат цієї вікової групи з вище названих факторів найбільш значимими являються два останні. Їм віддали 
перевагу, відповідно, 69,5% та 52% респондентів.  

Результати дослідження показують, що серед чинників, які визначають здоровий спосіб життя, 15 річні 
хлопці найбільш значимим вважають «заняття спортом» (50%). На думку дівчат цієї вікової групи три перші 
фактори, які представлені в табл. 1, приблизно рівнозначні. Перший фактор, як значимий, відмітили 36,8% 
респондентів, другий – 31,5%, а третій – 42%. 

Матеріали проведеного дослідження свідчать також про те, що для багатьох хлопців та дівчат сутність 
здорового способу життя зводиться до «життя за для власного задоволення». Цей чинник відмітили, як 
важливий, учні усіх вікових груп (табл. 1). Причому значимість даного чинника достатньо висока. Йому 
віддали перевагу від 3,7% до 17,4% респондентів. 

Друга група питань, поставлених у анкеті, стосувалась оцінки учнями середнього шкільного віку 
значимості джерел одержання ними інформації відносно здорового способу життя. Результати анкетного 
опитування показали, що у 11 річному віці таку інформацію хлопці отримують переважно від батьків (41,6%) та 
учителів (58,3%), в той час як дівчата в основному від учителів (58,3%) та через засоби масової інформації 
(ЗМІ) (58,3%). 

Як показали результати дослідження, починаючи з 12 річного віку у підлітків формуються відносно 
стабільні джерела отримання інформації відносно здорового способу життя. Такими джерелами являються 
батьки та учителі. Вагомість цих чинників (42%-79%) практично не залежить від віку та статі респондентів 
(табл. 1). Звертає на себе увагу той факт, що засоби масової інформації та друзі, як носії інформації про 
здоровій спосіб життя, не являються визначальними для хлопців і дівчат усіх вікових категорій, які приймали 
участь у анкетуванні (табл. 1). Така тенденція цікава на фоні того що більшість підлітків відмітили, що вони та 
їх друзі займаються спортом (табл. 1). 

Результаті анкетного опитування також показали, що достатньо багато учнів середнього шкільного віку 
часто хворіють різними простудними захворюваннями. На це питання позитивну відповідь дали 8% хлопців та 
16,6% дівчат у віці 11 років, 6% хлопців та 28% дівчат у віці 12 років, 24% хлопців та 20% дівчат у віці 13 років, 
18% хлопців та 18% дівчат у віці 14 років, 21% хлопців та 5% дівчат у віці 15 років (табл. 1). 

Висновки. 
1) Проведені дослідження показали, що більшість учнів середнього шкільного віку найважливішими 
чинниками, які визначають сутність здорового способу життя, вважають «фізично активний спосіб життя» та 
«відсутність шкідливих звичок». Слід також відмітити, що у хлопців, які приймали участь у дослідженні, 
здоровий спосіб життя в більшій мірі, а ніж у дівчат, асоціюється з заняттям спортом. 
2) Результати аналізу матеріалів анкетного опитування учнів середнього шкільного віку свідчать про те, що 
для більшості підлітків основними джерелами інформації відносно здорового способу життя являються батьки 
та вчителі. 
3) Матеріали, одержані в ході дослідження вказують на достатньо високий рівень захворюваності серед учнів 
середнього шкільного віку. У хлопців цей показник знаходиться на рівні 6%-24%, а у дівчат на рівні 5%-28%. 

Результати проведеного аналізу свідчать про необхідність додаткових досліджень соціально-
педагогічних та індивідуальних факторів, які формують у підлітків потребу здорового фізично активного 
способу життя, що являється основою фізичної культури особистості, та чинників, що впливають на рівень 
їхнього здоров’я.  
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Таблиця 1 
Результати анкетного опитування школярів Донецької області 

 
 Вік 11 років 12 років 13 років 14 років 15 років № 

п/п  Стать 
(кількість респондентів) 

Хл-ці 
(n=24) 

Дів-та 
(n=29) 

Хл-ці  
(n=30) 

Дів-та 
(n=32) 

Хл-ці 
(n=37) 

Дів-та 
(n=35) 

Хл-ці 
(n=23) 

Дів-та 
(n=23) 

Хл-ці 
(n=24) 

Дів-та 
(n=29) 

1 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це заняття спортом? (так) 33,3 25 45,4 40,6 46 22,8 52 21,7 50 36,8 

2 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це відсутність шкідливих звичок? (так) 25 58,3 54,5 31,25 60 34,3 61 69,5 35,7 31,5 

3 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це фізично-активний спосіб  
життя? (так) 

66,6 58,3 48,5 31,25 54 62,8 52 52 35,7 42 

4 На Ваш погляд здоровий спосіб життя  
це життя за для власного задоволення? 
так) 

8,3 8,3 6 9,4 3,7 8,6 8,7 17,4 7 4 

5 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте від батьків (так) 41,6 33,3 72,7 68,75 59 62,8 70 65 57 42 

6 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте від учителів (так) 58,3 58,3 75,7 40,6 62 62,8 79 74 43 52,6 

7 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте через ЗМІ (так) 16,6 58,3 45,5 25 30 31,4 43,4 30,4 36 47,4 

8 Інформацію про здоровий спосіб життя  
Ви отримуєте від своїх друзів (так) 2 3 27 3 21,6 8,6 39 26 7 16 

9  Часто Ви хворієте на простудні  
Захворювання? (так) 8 16,6 6 28 24 20 18 18 21 5 

10  Чи займаються Ваші друзі  
спортом? (так) 92 91,7 63,6 78 81 85,7 91 100 86 95 

11 Чи займаєтесь Ви спортом? (так) 66,6 58,3 66,6 53 78 54,3 65 26 71 63 
 
 
 


