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гармонійно розвиненої особистості». У статтях обговорюються актуальні проблеми 

духовних цінностей фізичної культури і спорту в житті сучасної людини; соціальні 

функції фізичної культури і спорту у формуванні гармонійно розвиненої особистості, 

цінностей здоров’я і здорового способу життя; взаємозв’язку фізичного виховання, 

фізичної реабілітації й рекреації у збереженні здоров’я людини; формування 

здоров’язбережувального освітнього простору закладу освіти; 

інформаційнокомунікаційних технологій в забезпеченні фізичного виховання і спорту, 

здоров’я і здорового способу життя; психолого-педагогічні та медико-біологічні 

аспекти фізичної культури і спорту, спортивного тренування, адаптивного фізичного 

виховання; формування дискурсивно-проєктивної компетентності педагога в контексті 

становлення у дітей та учнівської молоді гуманістичного світогляду до цінностей 

фізичної культури і спорту.  
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спортивної і соціальної педагогіки, викладачам закладів вищої освіти, студентам і 

магістрантам, учителям закладів загальної середньої освіти, тренерам-викладачам 

ДЮСШ, усім зацікавленим особам.  
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Зв’язок духовності за рисами характеру з вживанням 

алкоголю та ставленням до куріння хворих і 

здорових людей   

Савченко В., Харченко Г., Тимчик О.  

Київський університет імені Бориса Грінченка  

Метою дослідження було встановити зв’язок духовності за рисами 

характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і 

здорових людей. Обстежено 574 особи. Чоловіків було 312 (54.36%), жінок 

‒ 262 (45.64%) осіб. Середній вік обстежених становив (M±S) 35.08±17.79 

років. Шляхом опитування вивчено рівень духовності за рисами характеру 

(М.С. Гончаренко і співавт., 2009), встановлено регулярність вживання будь-

якого алкогольного напою та ставлення обстежених до куріння. У третини 

(33.10%) обстежених виявлено найнижчий початковий рівень духовності за 

рисами характеру. Найвищий рівень духовності частіше реєструвався у 

хворих людей, ніж у здорових. Більш високий рівень духовності за рисами 

характеру був властивий особам, які зараз алкоголь не вживають, але раніше 

вживали часто.   

The aim of the study was to reveal the relationship of spirituality by 

character traits with alcohol consumption and the attitude of sick and healthy 

people to smoking. 574 persons were examined. There were 312 men (54.36%) 

and 262 women (45.64%). The average age was (M ± S) 35.08 ± 17.79 years. The 

level of spirituality by character traits was studied by a survey (Goncharenko M.S. 

et al., 2009), the regularity of consumption of any alcoholic beverage and the 

attitude to smoking was established. A third (33.10%) of those surveyed had the 

lowest initial level of spirituality in terms of character traits. The highest level of 

spirituality was registered more often in sick people than in healthy ones. A higher 

level of spirituality in character traits was characteristic of people who do not drink 

alcohol now but used to drink often before.   

Вступ. Здоров’я людини є багатокомпонентним явищем. Згідно 

визначення Всесвітньої організації охорони здоров’я, одним із 

компонентів здоров’я є душевне (духовне) благополуччя [1]. 

Вважається, що духовність може допомогти збереженню та зміцненню 

загального здоров’я людини [2, 3]. Проте стану душевного здоров’я 

людей приділяється значно менше уваги, ніж соматичному / фізичному 

здоров’ю.  



 

 

Мета дослідження ‒ встановити зв’язок духовності за рисами 

характеру з вживанням алкоголю та ставленням до куріння хворих і 

здорових людей.  

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проведено серед 

пацієнтів з хронічними хворобами та наслідками травм, що 

потребували медичної реабілітації в стаціонарі, та серед студентів 

гуманітарного університету, які за лікарськими висновками були 

здоровими людьми. Обстежено 574 особи. Чоловіків було 312 

(54.36%), жінок ‒ 262 (45.64%) осіб. Середній вік обстежених становив 

(M±S) 35.08±17.79 (95% довірливий інтервал (ДІ): 33.61- 

36.54) років. Пацієнтів було 353 (61.50%), студентів 221 (38.50%) 

особа.  

Обстеження здійснювалося шляхом опитування за двома 

питальниками, однократно, у присутності дослідника. Стан духовного 

здоров’я (духовності) вивчено шляхом опитування з використанням 

опитувальника «Позитивні риси характеру» за М.С. Гончаренко і 

співавт. (2009), що названо нами «вивчення духовності за рисами 

характеру» [4, с. 93-95 ]. Шляхом аналізу 50 рис характеру формувався 

висновок про рівень духовного здоров’я / духовності за 4 градаціями: 

початковий, добрий, високий та найвищий. Нами початковий та добрий 

рівні вважалися низькими, а високий та найвищий – високими рівнями 

духовного здоров’я. У випадках, коли одночасно визначалося декілька 

рівнів, то така духовність інтерпретувалася як комбінована. Серед 

комбінованих рівнів виділяли низькі (одночасна реєстрація 

початкового і доброго рівнів), високі (одночасна реєстрація високого і 

найвищого рівнів) та різнонаправлені (одночасна реєстрація низьких і 

високих рівнів).  

Використовуючи другий питальник, збиралися дані про 

регулярність вживання будь-якого алкогольного напою (не вживаю; 

зараз ні, раніше вживав зрідка; зараз ні, раніше вживав часто; зараз ні, 

але раніше вживав постійно; вживаю зрідка – 1 раз на тиждень і рідше; 

вживаю часто – 2-3 рази на тиждень; вживаю постійно, майже 

щоденно) та ставлення обстежених до куріння (ніколи не курив; раніше 

курив, зараз ні; живу в сім'ї, де курять у моїй присутності; раніше курив 

багато, зараз мало; постійно курю).  



 

 

Статистичному аналізу піддані значення якісних показників. 

Якісні бінарні показники вибірок порівнювали шляхом перевірки 

нульової гіпотези про рівність часток, виражених у відсотках, 

порядкові величини ‒ обчисленням критерію відповідності хі-квадрат 

( 2) Пірсона з поправкою Йетса. Зв’язок між значеннями показників 

встановлювали шляхом побудови таблиць спряженості 

(кростабуляції). Критерієм достовірності статистичних оцінок служив 

рівень значущості з вказівкою ймовірності помилково відхилити 

нульову гіпотезу (р), за пороговий рівень прийнято значення 0,05.  

Результати дослідження. У більшості обстежених, а це 33.10% 

(190/574), виявлено початковий рівень духовності за рисами характеру. 

Досить значна кількість обстежених – 29.27% (168/574) мали різні 

комбінації рівнів духовності. На третьому місці за кількістю 

обстежених був добрий рівень духовності – 22.65% (130/574). Високий 

рівень духовності встановлено у 11.15% (64/574) осіб. Найменша 

кількість обстежених – 3.83% (22/574) мали найвищий рівень 

духовності.  

Вивчення розподілів рівнів духовності у хворих і здорових 

людей показало лише незначне, але статистично значуще переважання 

найвищого рівня духовності у хворих людей – 6.52% (23/353) в 

порівнянні зі  здоровими особами – 1.81% (4/221) (табл. 1).  

Таблиця 1  

Розподіл рівнів духовності у хворих і здорових 

людей  

  

Рівні духовності  Хворі люди 

(n=353)  

Здорові люди 

(n=221)  

Рівень 

статистичної 

значущості  n  %  n  %  

Початковий  117  33.14  73  33.03  р > 0.05  

Добрий  75  21.25  55  24.89  р > 0.05  

Високий  43  12.18  21  9.50  р > 0.05  

Найвищий  23  6.52  4  1.81  р < 0.05  

Комбіновані низькі  30  8.50  21  9.50  р > 0.05  

Комбіновані різнонаправлені  65  18.41  47  21.27  р > 0.05  

  



 

 

При аналізі взаємозв’язку між рівнями духовності обстежених з 

регулярністю вживання алкоголю не враховували осіб, які надали 

відповіді «зараз ні, але раніше вживав постійно» та «вживаю постійно, 

майже щоденно» із-за їх малої кількості (табл. 2). Серед обстежених, 

які зараз алкоголь не вживають, але раніше вживали часто, виявлена 

найбільша кількість високого рівня духовності – 25.00% (15/60), що 

суттєво відрізнялося від осіб, які алкоголь не вживали взагалі, – 

відсутність цієї градації (0/28) (р<0.01). Також встановлена найбільша 

кількість комбінованих різнонаправлених рівнів духовності серед 

обстежених, які вживали алкоголь часто (2-3 рази на тиждень), – 

36.11% (13/36), що статистично значуще відрізнялося від обстежених, 

які алкоголь не вживали взагалі – 10.71% (3/28) (р<0.05), зараз не 

вживають, але раніше вживали зрідка – 17.65% (42/238) (р<0.05) та 

зараз не вживають, але раніше вживали часто – 16.67% (10/60) (р<0.05).  

Залежності стану духовності обстежених за рисами характеру від 

їх ставлення до куріння не встановлено. Тут можна підкреслити лише 

деяке несуттєве переважання комбінованих різнонаправлених рівнів 

духовності у осіб, які живуть в сім'ї, де курять у їхній присутності.  

Обговорення. Узагальнюючи одержані результати можна 

констатувати, що третина обстежених (33.1%) мала найнижчий 

початковий рівень духовності за рисами характеру, а найвищий рівень 

духовності частіше реєструвався у хворих людей, ніж у здорових. 

Аналіз зв’язку рівнів духовності обстежених з регулярністю вживання 

алкоголю показав переважання кількості високого рівня духовності 

серед обстежених, які зараз алкоголь не вживають, але раніше вживали 

часто, та кількості комбінованих різнонаправлених рівнів духовності 

серед обстежених, які вживали алкоголь часто (2-3 рази на тиждень).   

 



 

 

 

 

 

 

 

      

       

 

 

  
   

 

 
 

    
 

 

 

   
  

 

 
   

 
  

 

 

 
 

    

 
    

 
 

 

 

      

 
 

 
 

  
 

 

 

   
 

  

 
   

 
  

 

 

  
  

  

       



 

 

 

  

 

  

 

 

 

 



 

 

Встановлене дозволяє припустити, що більш високі душевні 

якості людини можуть спонукати її кинути вживати алкоголь, який 

вона раніше вживало часто.  

Одержані результати доповнюють існуючи уявлення про 

наявність відмінностей за ціннісними орієнтаціями між особами з 

різними адиктивними залежностями, в тому числі і алкогольної, та з 

особами без адиктивних залежностей [5]. За літературними даними 

хворі на алкоголізм можуть розмірковувати про високі цілі та цінності 

(самовдосконалення, альтруїзм, віра в Бога), але ці міркування 

неконкретні і не втілюються в реальні дії, не мають процедури і 

результату [6]. Також ці хворі уникають відповідальності за своє 

здоров'я, самопочуття та емоційний стан і перекладають її на третіх 

осіб [7]. В нашому випадку особи з більш високими душевними 

якостями не тільки володіють ними, але і спроможні здійснити 

необхідні вчинки та відмовитися від вживання алкоголю.  

Висновки. У третини (33.10%) обстежених виявляється 

найнижчий початковий рівень духовності за рисами характеру. 

Найвищий рівень духовності частіше реєструється у хворих людей, ніж 

у здорових. Більш високий рівень духовності за рисами характеру є 

властивий особам, які зараз алкоголь не вживають, але раніше вживали 

часто. Комбіновані різнонаправлені рівні духовності характерні 

особам, які вживають алкоголь часто (2-3 рази на тиждень).  
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государственный университет им. Витуса Беринга, 2014. С. 59-65.  

6. Братусь Б.С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988. 301 с.  

7. Константинова В.В., Яровинская А.В. Ценностные 

ориентации и социально-психологическая адаптация больных 

алкоголизмом. Актуальные проблемы гуманитарных и естественных 

наук. 2009. № 9. С. 73-98.  

  

  

Фізкультурно-оздоровча освіта як чинник формування 

стилю здорового способу життя студентської 

молоді  

  

Стадник В., Тихий І.  

  

Національний університет «Львівська політехніка»  

  

У роботі розглянуто питання фізкультурно-оздоровчої освіти 

студентів закладів вищої освіти. Визначено, що найважливішим завданням 

такої освіти є набуття студентами знань щодо здорового способу життя. 

Виділено наукові основи змісту здорового способу життя у системі їхнього 

фізичного виховання. Узагальнено основні напрямки світоглядних 

орієнтацій формування позитивної установки на активну підтримку  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Наукове видання  

ВЗАЄМОДІЯ ДУХОВНОГО Й ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

В  СТАНОВЛЕННІ ГАРМОНІЙНО РОЗВИНЕНОЇ ОСОБИСТОСТІ  

Збірник статей  

VІII Міжнародної науково-практичної онлайн-конференції  

(Слов’янськ-Краматорськ, 25-26 березня 2021 р.)  

Мінімальні системні вимоги:  
Операційна система Windows 98 і вище. Процесор Pentium III, RAM 32 Mb, HDD 250 Mb  

Відеоадаптер з розширенням 800х600, 256 кольорів  

32 Mb відеопам’яті  DVD-ROM  

Програмне забезпечення: AdobeReaderXI  

Відповідальний за випуск В.М. Пристинський 

Комп’ютерний набір Т.М. Пристинська  

Підписано до використання 18.03.2021. Наклад 50 електрон. прим.  



 

 

 

Видавництво Б.І. Маторіна  

84116 м. Слов’янськ, вул. Г. Батюка, 19  
Тел./факс +38 06262 3 20 99. E-mail: matorinb@ukr.net 

Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до Державного реєстру видавців, 

виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 3141, видане Держ. комітетом 

телебачення та радіомовлення України від 24.03.2008 р.  

 


