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Рівень тривожності та самооцінки студентів під впливом з
анять з формування валеологічної культури

Гончаренко М.С., Самойлова Н.В.
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

Анотації:
Розглянуто питання розвитку ва-
леологічної  культури  студентів 
та її ролі у збереженні здоров’я 
молоді. В експерименті прийма-
ли участь 133 студенти віком 17 
років. Зазначено основні нави-
чки, що сприяють формуванню 
валеологічної культури молоді. 
Наведено результати досліджен-
ня впливу занять з розвитку ва-
леологічної культури у студентів 
перших курсів на показники само-
оцінки та тривожності. Здійснено 
порівняльний аналіз показників 
самооцінки та тривожності у сту-
дентів різної статі.

Гончаренко М.С., Самойлова Н. В. 
Уровень тревожности и самооценки 
студентов под влиянием занятий по 
формированию валеологической куль-
туры. Рассмотрены вопросы развития 
валеологической культуры студентов и 
ее роли в сохранении здоровья молоде-
жи. В эксперименте принимали участие 
133 студента возрастом 17 лет. Указаны 
основные навыки основ валеологической 
культуры. Представлены результаты ис-
следования влияния занятий по развитию 
валеологической культуры у студентов на 
показатели самооценки и тревожности. 
Проведен сравнительный анализ показа-
телей самооценки и тревожности у сту-
дентов разного пола.

Gomcharenko M.S., Samoilova N.V. The 
level of anxiety and self-appraisal of stu-
dents under the influence of lessons in 
development of valeological culture. The 
questions of development of valeological cul-
ture of students and its role are considered in 
the maintenance of health of young people. In 
an experiment 133 students took part by age 
17 years. Basic skills of bases of valeological 
culture are indicated. The results of research 
of influence of employments are presented 
on development of valeological culture for 
students on the indexes of self-appraisal and 
anxiety. The comparative analysis of indexes 
of self-appraisal and anxiety is conducted for 
the students of different floor.

Ключові слова:
валеологічна культура, психоло-
гічне здоров’я, самооцінка, сту-
денти, тривожність.

валеологическая культура, психологи-
ческое здоровье, самооценка, студенты, 
тревожность.

anxiety, psychological health, self-appraisal, 
students, valeological culture.

вступ.1

Сьогодні розвиток валеологічної культури або 
культури здоров’я є новим напрямом у системі освіти, 
що займає одне з провідних місць у рішенні проблеми 
збереження здоров’я молодого покоління [1, 2, 3], 
але є, на нашу думку, недостатньо розробленим, що 
підтверджує негативні тенденції щодо стану здоров’я 
студентської молоді [4]. Науковці зазначають, що від 
рівня сформованості валеологічної культури залежить 
збереження та відтворення здоров’я людини, яке 
включає не тільки певну систему знань про здоров’я, 
а й відповідну поведінку щодо його збереження і 
зміцнення, тому входить в систему важливих людських 
цінностей та є складним компонентом загальної 
культури особистості [1, 2, 3].

На нашу думку, валеологічна культура повинна 
містити у собі розвиток навичок, що допомагають 
адекватно долати різноманітні життєві труднощі, 
позитивно сприймати життя, позитивно мислити та 
моральних якостей, які сприятимуть збереженню 
психічного здоров’я, що в свою чергу має позначитись 
на фізичному та духовному здоров’ї. Враховуючи те, 
що студентський вік характеризується різноманіттям 
емоційних переживань, пов’язаних із стресогеністю 
навчального середовища, соціально-психологічною 
адаптацією, особистісним та професійним 
самовизначенням, все більшої актуальності набуває 
розроблення нових спеціальних навчальних 
курсів або тематичних блоків відповідних розділів 
освітніх програм, направлених на збереження та 
формування психічної складової здоров’я молоді. 
Для формування зазначених складових культури 
здоров’я нами було створено програму навчання 
студентів здоров’язберігаючим методам, апробація 
якої є складовою НДР Харківського національного 
університету імені В.Н. Каразіна [6].

Мета, завдання роботи, матеріали і методи.
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Мета дослідження полягає у вивченні впливу за-
нять з розвитку валеологічної культури на показники 
самооцінки та тривожності студентів І курсу.

Методи та організація дослідження. Досліджен-
ня проводилось у два етапи на початку та наприкінці 
семестру протягом 2006-07 н.р. Сформовані експери-
ментальна (ЕГ) і контрольна (КГ) групи охоплювали 
студентів механіко-математичного, філософського та 
хімічного факультетів ХНУ імені В.Н. Каразіна. З них 
73 студенти складали експериментальну групу, 60 сту-
дентів – контрольну групу. Середній вік студентів екс-
периментальної групи складає 17,26±0,09952 років, 
контрольної 17,0±0 років.

У роботі було використано теоретичні мето-
ди – аналіз, синтез та узагальнення даних науко-
вої літератури; психодіагностичні – дослідження 
самооцінки за методикою Будассі, тривожності за 
Ч. Д. Спілбергером–Ю. Л. Ханіним; статистичні –– 
статистична значимість змін розподілення (до та після 
тренінгу) за χ2 – критерієм Пірсона (p(χ2)), D – d Со-
мера міра сили та напрямку зміни розподілу та p(D) 
– значимість міри D.

Результати дослідження.
В результаті проведених нами досліджень було ви-

явлено, що у більшості студентів перших курсів на 
початку семестру в ЕГ та КГ спостерігається середній 
рівень розвитку самооцінки, який складає відповідно 
40,1% та 40% (рис. 1). Третина студентів КГ мають 
низький рівень самооцінки, коли в ЕГ цей показник 
складає 20,5%. На частку завищеної та високої само-
оцінки приходиться в ЕГ відповідно 16,1% та 23,3%, 
в КГ 10% та 16,7%, що свідчить про практично од-
наковий стан самооцінки в обох групах, тому що на 
частку неадекватної самооцінки (низької, високої та 
завищеної) у ЕГ приходиться 59,9% у КГ 60%. Після 
проведеного експерименту у ЕГ показники покращи-
лись (p(χ2)=0,67, d(S)=0,03, p(D)=0,67), так середній 
рівень самооцінки став складати 44,1%, тобто під-
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вищився на 4,5%, зменшилась кількість студентів з 
низькою та високою самооцінкою та трохи збільшив-
ся відсоток студентів з завищеною самооцінкою (на 
1,5%). У КГ також зменшилася кількість студентів з 
низькою самооцінкою на 6,6%, показник середнього 
рівню самооцінки залишився без змін та зросла кіль-
кість студентів із високою та завищеною самооцінкою 
(p(χ2)=1,00, d(S)=0,00, p(D)=1,00).

Вивчення рівню самооцінки у студентів жіночої 
статі показало, що в ЕГ низький рівень мають 23,6% 
осіб, середній рівень 38,2%, завищений 12,7% та ви-
сокий 25,5% (табл. 1). В КГ ми маємо іншу картину, 
так 41,7% студенток мають низький рівень, 41,7% – 
середній рівень та по 8,3% мають високий та зави-
щений рівні, що свідчить про більш кращі показники 
самооцінки у ЕГ ніж у КГ.

Після експерименту в ЕГ збільшується відсоток 
студенток з середнім рівнем на 4,7% та з завищеним 
на 3,4%, зменшується відсоток студенток з низьким 
рівнем та з високим (p(χ2)=0,62, d(S)=0,05, p(D)=0,62). 
У студентів чоловічої статі ЕГ на початку семестру 
показники самооцінки виявилися кращими за показ-
ники студентів КГ. У ЕГ половина студентів мають 
середній рівень самооцінки, 11,1% низький рівень, 
22,2% завищений та високий 16,7% (табл. 1). В КГ 

38,9% студентів мають середній рівень самооцінки, 
27,8% низький, 11,1% завищений та 22,2% високий. 
Наприкінці семестру показники самооцінки студентів 
ЕГ не змінилися.

В КГ було виявлено зменшення кількості студен-
тів з середнім рівнем на 11,1% та збільшення кількос-
ті осіб з завищеним та високим рівнем (p(χ2)=0,48, 
d(S)=-0,11, p(D)=0,48).

Підсумовуючи можна зазначити, що показники 
самооцінки після експерименту змінилися на кращі 
у студенток, коли у студентів чоловічої статі змін не 
було виявлено.

Очікувана самооцінка будується на сприйнятті лю-
диною думки про себе іншої, при чому особливість 
очікуваної самооцінки полягає у тому, що вона буду-
ється лише на уявленні самої людини, а не на тому, що 
саме в дійсності про неї думають інші. Людина з низь-
кою очікуваною самооцінкою є вразливішою, підозрі-
ливою, недовірливою, занепокоєною, що сприяє зна-
чному погіршенню стану її здоров’я. Тому визначення 
очікуваної самооцінки є також важливим складником 
в оцінці загального стану психічного здоров’я.

Результати дослідження очікуваної самооцінки 
свідчать про більш середній рівень її розвитку у обох 
групах (рис. 2). Так, у ЕГ він складає 37% у КГ 50%. 

Рис. 1. Показники самооцінки студентів, %
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На частку низької очікуваної самооцінки приходиться 
в ЕГ 23,3% у КГ 20%, завищений рівень мають 21,3% 
студентів ЕГ та 16,7% КГ та високий рівень 17,8% 
осіб ЕГ та 16,7% КГ. Зазначене свідчить, що в КГ по-
казники адекватної самооцінки кращі ніж в ЕГ.

Після проведеного експерименту в ЕГ зріс відсоток 
студентів з середнім і високим рівнями та став скла-
дати, відповідно, 48,6% і 25,7%, зменшився відсоток 
студентів з заниженим (13,5%) та завищеним (12,2%) 
рівнями  (p(χ2)=0,15, d(S)=0,12, p(D)=0,15). В КГ по-
казники очікуваної самооцінки практично не змінили-
ся, так, було виявлено на 3,3% збільшення показнику 
середнього і високого рівнів та зменшення на 6,7% за-
вищеного рівню (p(χ2)=0,80, d(S)=0,03, p(D)=0,80).

Вивчення показників очікуваної самооцінки сту-
дентів жіночої статі показало, що в ЕГ занижений 

рівень мають 25,5%, середній – 29,1%, завищений – 
27,3% та 18,2% – високий рівень (табл. 2).

В КГ показники очікуваної самооцінки більш 
адекватні, так середній рівень мають 66,7%, чверть 
студентів мають занижений показник самооцінки та 
високий 8,3%.

Наприкінці семестру в КГ студенток показни-
ки очікуваної самооцінки не змінилися. Отримані в 
ЕГ дані мають значущу тенденцію в бік покращен-
ня показників, де збільшилась кількість студентів з 
адекватним рівнем самооцінки на 20,9% (p(χ2)=0,02, 
d(S)=0,21, p(D)=0,02).

В ЕГ студентів чоловічої статі у 61,1% осіб виявле-
но середній рівень очікуваної самооцінки, 16,7% ма-
ють занижений рівень і така ж сама кількість осіб має 
високий рівень, 5,6% студентів мають завищену само-

Таблиця 1
Показники самооцінки студентів різної статі, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Занижена 23,6 17,9 41,7 25 11,1 11,1 27,8 27,8
Середня 38,2 42,9 41,7 58,3 50 50 38,9 27,8
Завищена 12,7 16,1 8,3 8,3 22,2 22,2 11,1 16,7
Висока 25,5 23,2 8,3 8,3 16,7 16,7 22,2 27,8

Рис. 2. Показники очікуваної самооцінки, %
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оцінку (табл. 2). В КГ 38,9% студентів мають середній 
рівень самооцінки, 27,8% завищену очікувану само-
оцінку та по 16,7% занижену та високу. Після про-
ведення експерименту в ЕГ кількість студентів з се-
реднім рівнем зменшилась та збільшилась з високим 
рівнем на 16,7% (p(χ2)=0,48, d(S)=-0,11, p(D)=0,48). 
В КГ було виявлено збільшення відсотку студен-
тів з середнім рівнем на 5,5%, з високим на 5,5% та 
зменшення з завищеним рівнем на 11,1% (p(χ2)=0,74, 
d(S)=0,06, p(D)=0,73).

Третій показник самооцінки свідчить про відно-
шення людини до інших людей та якоюсь мірою ха-
рактеризує її моральні якості. Чим вищій показник, 
тим кращої думки людина про інших. Отримані нами 
дані дають нам змогу оцінити особливості відношен-
ня студентів до оточуючих та чи змінилося воно під 

впливом занять з формування культури здоров’я.
На початок експерименту у ЕГ 37% студентів 

мають середній рівень оцінки інших людей, тобто 
сприймають їх такими які вони є, 26% студентів ма-
ють негативну думку про інших та 23,3% достатньо 
високої думки про інших, завищену оцінку дають 
13,7% студентів (рис. 3). В КГ показники середнього 
рівня мають 50% студентів, 23,3% мають занижений 
показник та по 13,3% студентів мають завищений та 
високий показники.

Наприкінці семестру в ЕГ показники оцінки інших 
людей мають тенденцію до покращення, так адекват-
ній рівень самооцінки стала мати половина студентів, 
також виявлено зменшення відсотку студентів з низь-
кою оцінкою та збільшення з завищеною та високою 
оцінкою (p(χ2)=0,11, d(S)=0,13, p(D)=0,11). В КГ так 

Таблиця 2
Показники очікуваної самооцінки студентів різної статі, %
Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі

ЕГ Кг ЕГ КГ
до після до після до після до після

Занижена 25,5 12,5 25 25 16,7 16,7 16,7 16,7
Середня 29,1 50 66,7 66,7 61,1 44,4 38,9 44,4
Завищена 27,3 14,3 0 0 5,6 5,6 27,8 16,7
Висока 18,2 23,2 8,3 8,3 16,7 33,3 16,7 22,2

60  

50  

40  

30  

20  

10  

0  
до після до після

Експериментальна група  Контрольна група  

26   13,5   23,3   20  Занижена  

37   50   50   53,3  Середня  

13,7   16,2   13,3   13,3  Завищена  

23,3   20,3   13,3   13,3  Висока  

%  

Рис. 3. Показники оцінки інших людей в ЕГ та КГ, %
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же виявлено незначну позитивну динаміку (p(χ2)=0,80, 
d(S)=0,03, p(D)=0,80).

Вивчення показників оцінки інших людей серед 
студентів жіночої статі, що більшість студентів, які 
мають адекватний (середній) рівень оцінки припадає 
на КГ та становить 58,3%, коли в ЕГ цей показник 
складає 36,4% (табл. 3). Неадекватний занижений рі-
вень самооцінки мають 27,3% осіб ЕГ та 16,7% КГ, 
неадекватний завищений 10,9% ЕГ та 8,3% КГ, не-
адекватний високий 25,5% ЕГ та 16,7% КГ.

Наприкінці семестру показники оцінки інших 
людей в ЕГ дівчат змінилися на кращі, адекватній 
середній рівень оцінки став складати 48,2%, тобто 
підвищився на 11,8% та відповідно зменшився від-
соток студенток з низькою оцінкою інших людей 
(p(χ2)=0,21, d(S)=0,12, p(D)=0,20). В КГ показники 
оцінки інших людей змінилися лише за завищеним 
та високим рівнями з тенденцією до зниження та 
стали складати відповідно 16,7% та 8,3% (p(χ2)=1,00, 
d(S)=0,00, p(D)=1,00).

Вивчення показників оцінки інших людей серед 

студентів чоловічої статі показало, що в ЕГ адекват-
ний середній рівень мають 38,9%, в КГ 44,4% (табл. 3). 
Також в ЕГ близько чверті студентів мають неадекват-
ну занижену та завищену оцінку, 16,7% – неадекват-
ну високу. В КГ 27,8% мають неадекватну занижену 
оцінку, 16,7% – неадекватну завищену та 11,1% – не-
адекватну високу. Наприкінці семестру в обох групах 
було виявлено позитивну динаміку щодо показників 
оцінки інших людей.

В ЕГ адекватний показник середнього рівня ста-
ли мати 55,6% студентів, в КГ 50%, відповідно до 
груп сталося покращення показників на 16,7% та 
5,6%. За іншими рівнями у ЕГ виявлено зменшення 
відсотку студентів з низьким рівнем на 16,6% і висо-
ким на 11,1% та збільшення з завищеним на 11,1% 
(p(χ2)=0,29, d(S)=0,06, p(D)=0,75). В КГ незначне 
зменшення кількості студентів з низьким і завищеним 
рівнями на 5,6% та збільшення з високим рівнем на 
5,6% (p(χ2)=0,74, d(S)=0,06, p(D)=0,74).

Не менш важливим складовою та критерієм пси-
хічного здоров’я є рівень тривожності [5]. Виявлені 

Таблиця 3
Показники оцінки інших людей студентів різної статі ЕГ та КГ, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Занижена 27,3 16,1 16,7 16,7 22,2 5,6 27,8 22,2
Середня 36,4 48,2 58,3 58,3 38,9 55,6 44,4 50
Завищена 10,8 10,8 8,3 16,7 22,2 33,3 16,7 11,1
Висока 25,5 25 16,7 8,3 16,7 5,6 11,1 16,7

Рис. 4. Показники ситуативної тривожності в ЕГ та КГ, %
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нами дані щодо стану ситуативної тривожності (СТ) 
студентів показали, що на початку семестру високий 
її рівень мають 30% студентів ЕГ та 26% студентів КГ 
(рис. 4). Більша частина студентів мають задовільний 
рівень СТ, яку складають показники низького та по-
мірного рівню, відповідно до рівнів, в ЕГ вони скла-
дають 13,3 і 56,7% та в КГ 23,3 і 50,7%.

Наприкінці семестру було виявлено позитивну 
динаміку, щодо показників СТ в ЕГ, де на 6,7% змен-
шилась кількість студентів з високим рівнем та збіль-
шилась частка студентів з помірною та низькою три-
вожністю на 3,3% (p(χ2)=0,82, d(S)=-0,08, p(D)=0,54).

В КГ була виявлена статистично вірогідна нега-
тивна тенденція (p(χ2)=0,05, d(S)=0,21, p(D)=0,01), де 
показники помірної та низької тривожності зменши-
лися, а показники високої тривожності збільшилися 
на 17,2%.

Порівнюючи показники СТ студентів різної статі 
було виявлено, що у студенток ЕГ (58,3% яких мають 
помірну тривожність та 41,7% високу) після прове-

Таблиця 4
Показники ситуативної тривожності, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Низька 0 0 25,5 12,5 22,2 27,8 16,7 11,1
Помірна 58,3 58,3 45,5 39,3 55,6 61,1 66,7 61,1
Висока 41,7 41,7 29,1 48,2 22,2 11,1 16,7 27,8

70  
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40  

30  
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0  
до  після до  після

Експериментальна група  Контрольна група  

9,5   9,5   6,7   6,7  Низька  

52,1   54,1   60   63,3  Помірна

38,4   36,4   33,3   30  Висока  

%  

Рис. 5. Показники Особистісної тривожності, %

дення експерименту показники не змінилися (рис. 4), 
коли в КГ було виявлено негативну тенденцію до 
збільшення відсотку студенток з високим рівнем СТ 
на 19,1% (p(χ2)=0,07, d(S)=0,23, p(D)=0,02). В ЕГ та 
КГ студентів чоловічої статі також більшість, що скла-
дає близько половини респондентів, мають помірний 
рівень тривожності (табл. 4). Наприкінці семестру, в 
ЕГ зменшився відсоток студентів з високим рівнем на 
11,1% та відповідно збільшився в помірною та низь-
кою тривожністю (p(χ2)=0,66, d(S)=-0,13, p(D)=0,44). 

Особистісна тривожність (ОТ) характеризуєть-
ся як стійка схильність сприймати велику кількість 
ситуацій як загрозливі та реагувати на такі ситуації 
станом тривоги. Дослідження рівня ОТ студентів по-
казало, що високий рівень мають 38,4% студентів ЕГ 
та 33,3% осіб КГ (рис. 5).

В КГ навпаки показники мали тенденцію до їх під-
вищення, що свідчить про їх погіршення (p(χ2)=0,69, 
d(S)=0,14, p(D)=0,39). Таким чином, можна зазначи-
ти, що в ЕГ студентів чоловічої статі показники СТ 
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покращилися, коли у студенток вони залишилися без 
змін та в КГ в обох групах виявлено негативну дина-
міку показників СТ, причому у жінок сила та напря-
мок змін більший, у ніж у чоловіків.

Більшість студентів обох груп мають помірний 
рівень тривожності, який в ЕГ складає 52,1% в КГ 
60%. Після проведеного експерименту в обох групах 
було виявлено незначне зменшення відсотку студен-
тів з високою тривожністю та збільшення з помір-
ною. Вірогідність змін в ЕГ групі складає (p(χ2)=0,97, 
d(S)=-0,02, p(D)=0,85), в КГ (p(χ2)=0,96, d(S)=-0,03, 
p(D)=0,81).

Дані отримані окремо для студентів різної статі 
показали, що у студенток ЕГ на початку семестру ви-
сокий рівень тривожності мають 41,8% студенток ЕГ 
та 50% КГ (табл. 5), коли у студентів чоловічої статі 
ці показники практично в двоє менші та складають в 
ЕГ 27,8% та в КГ 22,2%. Помірний рівень тривожнос-
ті мають більшість студентів обох груп різної статі, 
окрім студенток КГ, де більшість мають високий рі-
вень.

Наприкінці семестру в обох групах студентів жі-
ночої статі було виявлено позитивну динаміку у бік 
зниження показників ОТ, вірогідність отриманих да-
них в ЕГ складає (p(χ2)=0,96, d(S)=-0,02, p(D)=0,82), 
в КГ (p(χ2)=0,91, d(S)=-0,08, p(D)=0,72). У студентів 
чоловічої статі показники не змінилися.

висновки.
Результати проведеної роботи показали:
1. після проведення занять з розвитку валеологіч-

ної культури серед студентів першого курсу в ЕГ було 
виявлено тенденцію до покращення показників само-
оцінки, очікуваної самооцінки, оцінки інших людей, 
ситуативної та особистісної тривожності, коли в КГ 
зазначені показники практично не змінилися;

2. при порівнянні даних, отриманих окремо для 
студентів різної статі після проведення занять були 

отримані більш кращі показники самооцінки і осо-
бистісної тривожності у студенток та очікуваної само-
оцінки, оцінки інших людей, ситуативної тривожності 
серед студентів чоловічої статі;

3. за усіма показниками значущі зміни були отри-
мані за показниками очікуваної самооцінки серед жі-
нок ЕГ у бік покращення та зниження показників СТ 
серед студентів КГ.

В подальшому планується визначити вплив занять 
з розвитку валеологічної культури здоров’я студентів 
на показники стану фізичного здоров’я.
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Таблиця 5
Показники особистісної тривожності, %

Студенти жіночої статі Студенти чоловічої статі
ЕГ КГ ЕГ КГ

до після до після до після до після
Низька 9,1 8,9 8,3 8,3 11,1 11,1 5,6 5,6
Помірна 49,1 51,8 41,7 50 61,1 61,1 72,2 72,2
Висока 41,8 39,3 50 41,7 27,8 27,8 22,2 22,2
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