
54

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Аналіз ціннісної орієнтації  
майбутніх вчителів фізичного виховання

Демінська Л.О.
Донецький державний інститут здоров’я, фізичного виховання і спорту 
при Національному університеті фізичного виховання і спорту України

Анотації:
Проведено аналіз ціннісної орієн-
тації майбутніх вчителів фізичного 
виховання. Визначені ступінь зна-
чення для студентів таких ціннісних 
понять, як: дружба, любов, сім'я – 
взаємини з батьками, навчання, за-
хоплення, здоров'я. У експерименті 
брали участь 512 студентів 1 – 2 
курсів. Студентам було запропоно-
вано оцінити кожне поняття за 5-ти 
бальною шкалою. Встановлене 
наступне: 40,3 % студентів тих, 
що брали участь в експерименті, 
максимально високо (5 балів) оці-
нили значення для себе взаємовід-
носин з батьками; приблизно 40 % 
студентів максимально високо (5 
балів) оцінили значення для себе 
здоров'я. Найменше число студен-
тів високо оцінюють значення друж-
ба (9,85%) та навчання (5,36%). 
Така оцінка ціннісних понять вказує 
на необхідність внесення коректив 
в процес професійно-педагогічної 
підготовки майбутніх вчителів фі-
зичного виховання.

Деминская Л.А. Анализ ценностной ори-
ентации будущих учителей физического 
воспитания. Проведен анализ ценностной 
ориентации будущих учителей физического 
воспитания. Определены степень значения 
для студентов таких ценностных понятий, 
как: дружба, любовь, семья – взаимоот-
ношения с родителями, учеба, увлечения, 
здоровье. В эксперименте приняли уча-
стие 512 студентов 1 и 2 курсов. Студентам 
было предложено оценить каждое понятие 
по 5-ти бальной шкале. Установлено сле-
дующее: 40,3 % студентов, участвующих 
в эксперименте, максимально высоко (5 
баллов) оценили степень значения для 
себя взаимоотношений с родителями; при-
близительно 40 % студентов максимально 
высоко (5 баллов) оценили степень значе-
ния для себя здоровья. Наименьшее чис-
ло студентов высоко оценивают значение 
дружбы (9,85%) и учебы (5,36%). Такая 
оценка ценностных понятий указывает на 
необходимость внесения корректив в про-
цесс профессионально-педагогической 
подготовки будущих учителей физического 
воспитания.

Deminskaya L.A. The analysis of 
the value orientation of the future 
teachers of physical education. The 
analysis of the value orientation of the 
future teachers of physical education was 
carried out. The degree of importance for 
students of such values as: friendship, 
love, family – relationships with parents, 
study, hobbies, health was determined In 
the survey took part 512 students of 1st 
and 2nd courses. Students were proposed 
to rate each concept on a 5-point 
scale. It was determined that 40,3 % of 
students who took part in the survey as 
high as possible (for 5 points) estimated 
for themselves the degree of value 
relationships with parents; approximately 
40 % of students as high as possible (for 
5 points) estimated for themselves 
the degree of value health. The smallest 
number of students appreciate such values 
as friendship (9,85%) and learning (5,36%). 
Such estimation of values indicates the 
necessity for adjustments in the process 
of professionally – pedagogical training of 
future teachers of physical education.
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Вступ.1

Формування аксіологічної компетентності май-
бутніх вчителів фізичного виховання передбачає 
вивчення та формування ціннісних орієнтацій. Без 
визначення самою людиною аксіологічної спрямо-
ваності своєї особистості неможливе подальше фор-
мування аксіологічної компетентності й підходу до 
своєї професійної діяльності. С.О.Сисоєва та І.В. 
Соколова щодо ціннісній орієнтаціях пишуть наступ-
не: «ціннісні орієнтації на індивідуальному рівні є 
соціально-психологічним феноменом особистості, що 
виражаються через надання переваги або відторгнен-
ня певних смислів і моделей поведінки, який прояв-
ляється у її спрямованості, установках, переконаннях. 
Вони містять в собі ідеали, уявлення про смисл життя 
і діяльність людини. Таким чином, ціннісна орієнта-
ція є ядром мотиваційно-цінісної сфери особистості, 
що характеризується єдністю процесів саморегуляції 
і усвідомленого саморозвитку [5].

Ціннісні орієнтації майбутніх вчителів фізичного 
виховання формуються не лише в процесі професійно-
педагогічної підготовки, але й в процесі формування 
особистості. Таким чином, процес формування аксіо-
логічної спрямованості особистості майбутнього вчи-
теля фізичного виховання буде заснований на тих цін-
нісних орієнтаціях, які вже були сформовані в процесі 
індивідуального та особистісного розвитку.

Отже, актуальним питанням є вивчення ціннісної 
орієнтації або ціннісного значення для майбутньо-
го вчителя фізичного виховання таких понять, як: 
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«дружба», «кохання», «сім'я», «здоров'я», «навчання» 
та «захоплення».

Ціннісні орієнтації, на думку А.В. Популях, це мо-
ральний і культурний стрижень особистості. За ступе-
нем сформованості ціннісних орієнтацій можна суди-
ти про рівень сформованості особистості, її зрілість і 
соціальну позицію: Популях А.В., 2007.

Як цілісну систему установок розглядає І.С. Кон 
ціннісні орієнтації. Вчений підкреслює, що ціннісна 
орієнтація обумовлює думки людини, її цілі й праг-
нення, шляхи розв’язання життєво важливих завдань: 
Кон І.С., 1999.

Як вважає Л.В. Моїсеєва, ціннісні орієнтації діють 
як на рівні свідомості, так і на рівні підсвідомості, ви-
значаючи спрямованість вольових зусиль, уваги, інте-
лекту. Механізм дії та розвитку ціннісних орієнтацій 
пов'язаний з необхідністю вирішення протиріч і кон-
флікту в мотиваційній сфері, селекції прагнень осо-
бистості в найбільш загальній формі вираженою в бо-
ротьбі між обов’язком і бажанням, мотивами етичного 
утилітарного порядку. Ціннісні орієнтації є найбільш 
значимими й відносно незалежною одиницею в струк-
турі особистості. Це суб'єктивно обрані й прийняті до 
дії, значимі для особистості цінності, які пронизують 
всі останні структурні компоненти особистості й, зре-
штою формують той або інший її тип. У цьому і вияв-
ляється значення ціннісного орієнтування [3].

У нашому дослідженні під ціннісними орієнта-
ціями ми розуміємо ціннісне відношення та оцінку 
студентами як цінності наступних понять: «дружба», 
«кохання», «сім'я – взаємовідношення з батьками», 
«навчання», «захоплення» та «здоров'я».
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Поняття, що вивчаються нами, ученими й прак-

тиками належать до цінностей людини. Так, поняття 
«дружба», на думку Д.А.Леонтьева, відноситься до 
термінальних цінностей, а саме, як: конкретні життє-
ві цінності, цінності особистого життя, індивідуальні 
цінності та цінності міжособистісних стосунків [2].

«Термінальні цінності (цінності-цілі) служать 
умовою розвитку особистості й виконують доміную-
чу аксіологічну функцію у системі загальнолюдських 
цінностей» [4]. 

Як вказує Ю.А. Райсвих «кохання» – це також тер-
мінальні цінності, які вчена розглядає як основні жит-
тєві цінності, які відображають соціальну значущість 
людини [4].

«Сім`я – взіїмовідношення з батьками», Н.О. Ткачо-
ва відносить до групи сімейних цінностей (цінностей 
родинного життя), до якої також належать: любов, по-
вага, вірність, взаємодопомога, взаємопідтримка, вза-
ємопіклування, гармонія взаємостосунків, довіра, вза-
ємовідповідальність, шанування предків та інше [6].

«Навчання» як процес розглядається Н.А. Аста-
шовою як педагогічна цінність та показник динаміки 
розвитку ціннісної системи особистості. «Навчання», 
також, на думку Н.А. Асташової, це підсумок засвоєн-
ня ціннісних орієнтацій, що виражається в якісному та 
кількісному накопиченні цінностей як вагомого регуля-
тора діяльності особистості (освіта як результат) [1]. 

«Захоплення», як прояв творчої індивідуальності 
особистості пов’язано з таким понятим як «інтерес». 
Інтерес – спрямованість людини на певний об’єкт 
чи певну діяльність, зумовлена позитивним, заці-
кавленим ставлення до чогось, когось [7]. На думку 
Н.О.Ткачової «захоплення» є можливістю повноціної 
життєвої самореалізація як особистості, та відносить-
ся до особистих цінностей [6].

«Здоров’я», на думку А.Д.Леонт’єва та 
Н.О.Ткачової відноситься до цінностей-цілі та є осо-
бистісною цінністю людини [2,6].

Дане дослідження проводиться в рамках науково-
дослідної теми Донецького державного інституту 
здоров'я, фізичного виховання і спорту: «Формування 
системи професійного самовизначення дітей та моло-
ді в галузі фізичного виховання та спорту» (№ держ-
реєстрації 0111U009241).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у вивченні ціннісної 

орієнтації майбутніх вчителів фізичного виховання.
Завдання дослідження:
Оцінити міру значення для студентів таких цінніс-

них понять, як: «дружба», «кохання», «сім`я – взаємо-
відношення з батьками».

Визначити міру значення для майбутніх вчителів 
фізичного виховання ціннісних понять: «навчання», 
«захоплення», «здоров'я». 

Результати дослідження.
Для вивчення ціннісних орієнтацій було проведено 

анкетування серед студентів I та II курсів – майбутніх 
вчителів фізичного виховання. У даному анкетуванні 
взяли участь 512 студентів. В процесі відповідей на 
питання анкети, студентам пропонувалося оцінити 

ступінь важливості, «цінності» по 5-ти бальній сис-
темі таких значень, як: «дружба», «кохання», «сім'я 
– взаємовідношення з батьками», «навчання», «захо-
плення», «здоров'я».

Дані 6 понять ми розділили на 2 групи. У першій 
групі ми розглядали поняття міжособистісних стосун-
ків, а саме: «дружба», «любов», «взаємовідношення з 
батьками». До другої групи ми віднесли особистісні 
цінності студентів, такі як: «навчання», «мої захо-
плення» та «здоров'я».

Результати оцінки понять міжособистісних сто-
сунків представлені на малюнку 1.

Аналіз анкетних даних встановив, що при цінніс-
ній оцінці студентами поняття «дружби», спостеріга-
ється наступний розподіл балів:

«5» балів – 9,85 %;
«4» бали – 15,91 %;
«3» бали – 34,09 %;
«2» бали – 21,97 %;
«1» бал – 16, 67 %.
Таким чином, поняттю «дружбі» більшість сту-

дентів віддали 3 бали (34,09%). Незначна кількість 
студентів високо оцінює «дружбу» (9,85%). Досить 
високий відсоток студентів (16,67%) низько цінують 
«дружбу», поставивши лише 1 бал. Такий розподіл 
балів вказує на середню значущість для студентів 
дружби з тенденцією до низької оцінки, рис.1.

Оцінка студентами такого поняття, як «кохання» 
розподіляється таким чином:

«5» балів – 17,95 %;
«4» бали – 17,95 %;
«3» бали – 23,08 %;
«2» бали – 22,22 %;
«1» бал – 17,95%.
Найбільша кількість студентів оцінила «кохання» 

в 3 і 2 бали. Рівномірно розподілилися думки студен-
тів про значення «кохання» між 5 і 4 балами. Таким 
чином, можна сказати, що в більшості випадків сту-
денти не високо цінують таке поняття як «кохання» 
(23,08 % – 22, 22%), рис.1.

«Взаємовідношення зі своїми батьками» студенти 
оцінили так:

«5» балів – 40,30%;
«4» бали – 35,07 %;
«3» бали – 10,45%;
«2» бали – 5,97 %;
«1» бал – 6,71 %.
Звертає на себе увагу те, що більшість студентів 

(40,30% і 35,07%) максимально високо (5 і 4 балів) 
оцінили значення для них свої взаємовідношення з 
батьками. Лише незначна кількість студентів 5,97 % 
– 6,71 % не вважають взаємовідношення з батьками 
для себе цінними.

Аналіз особистісних взаємостосунків студентів, 
яких можна виразити поняттями «дружба», «кохання» 
і «взаємини з батьками» вказують на високу цінність 
для студентів саме їх взаємовідношення з батьками, 
зі своєю сім'єю. Найменше значення для студентів, 
судячи по результатах тестування, має дружба. На ма-
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люнку 2 показано відсоток студентів, які максимально 
високо (5 балів) оцінили поняття, що вивчалися.

Результати оцінки понять особистісних цінностей 
(«навчання», «мої захоплення» та «здоров'я») пред-
ставлено на малюнку 3.

Аналізуючи значення для студентів «навчання» ми 
встановили наступний розподіл балів.

«5» балів – 5,36 %;
«4» бали – 16,07 %;
«3» бали – 25%;
«2» бали – 25 %;
«1» бал – 26,79 %.
Стає очевидним, що найвищий відсоток студентів 

(26,79%) оцінює важливість для себе «навчання» в 1 
бал. Оцінку 5 балів поставили лише 5,36 % студен-
тів – найменша кількість. Таким чином, спостеріга-
ється чітке збільшення кількості студентів (від 5,36% 
до 26,79%), які не вважають для себе цінним процес 
освіти.

Аналіз оцінок студентами значення «захоплень» 
дає нам наступну картину:

«5» балів – 7,52 %;
«4» бали – 9,75 %;
«3» бали» – 12,78 %;
«2» бали – 22,56 %;
«1» бал – 45,86 %.
Такий розподіл оцінок вказує на досить низьку 

оцінку значущості «захоплень» – більшість студентів 
оцінили це поняття в 1 бал. Лише самий незначний 
відсоток студентів (7,52%) високо, в 5 балів, оцінили 
значення для себе «захоплень».

Мал. 1. Оцінка ціннісного значення міжособистісних понять  «дружба», «кохання», «взаємини з 
батьками» 

Мал. 2. Процентне відношення 5-ти бальної 
оцінки між поняттями «дружба», «любов», 

«взаємовідношення з батьками»
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Оцінюючи значення «здоров'я» студенти розподі-
лили свої оцінки так:

«5» балів – 39,85 %;
«4» бали – 20,43%;
«3» бали – 13,23 %;
«2» бали – 12,51 %;
«1» бал – 13,95 %.
Таким чином, стає очевидним те, що більшість 

студентів (39,85 %) максимально високо (5 балів) оці-
нили для себе значення «здоров'я». Друга за значен-
ням оцінка (4 бали) віддана 20,43 % студентів. Такий 
розподіл балів вказує на високе значення для студен-
тів «здоров'я». 

На малюнку 4 показано відсоток студентів, які 
максимально високо (5 балів) оцінили поняття: «на-
вчання», «мої захоплення», «здоров’я».

Таким чином, серед таких понять як «дружба», 
«кохання», «взаємовідношення з батьками», «навчан-
ня», «захоплення» і «здоров'я» найвищі оцінки мають 
поняття «взаємовідношення з батьками» (40,30%) та 
«здоров'я» (39,85 %), малюнок 5.

Висновки:
Аналіз значення для студентів таких ціннісних по-

нять, як: «дружба», «кохання» та «взаємовідношення 
з батьками» дозволили встановити наступне: високу 
цінність для студентів має їх взаємовідношення з бать-
ками, зі своєю сім'єю. На 5 балів зацінили ці взаємовід-
ношення 40,3 % студентів. Найменше значення для сту-
дентів має «дружба», тількі 9,85 % студентів зацінили 
цінність дружніх взаємовідношень на 5 балів.

Визначення ступеня значення для майбутніх вчите-
лів фізичного виховання ціннісних понять: «здоров'я», 
«навчання», «захоплення» встановило, що більшість 

Мал. 3. Оцінка значення особистісних цінностей:«навчання», «мої захоплення» та «здоров'я»

Мал. 4. Процентне відношення 5-ти бальної 
оцінки між поняттями «дружба», «любов», 

«взаємовідношення з батьками»
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студентів (39,85 %) максимально високо (5 балів) оці-
нили для себе значення «здоров'я». Найменше значен-
ня для студентів має «навчання», тількі 5,36 % студен-
тів зацінили цінність дане поняття на 5 балів.

Перспективи подальших досліджень полягають в 
вивченні професійних цінностей майбутніх вчителів 
фізичного виховання.
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