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ДОСЛІДЖЕННЯ СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ 

 

Анотація.: У статті розглядаються проблеми підвищення ставлення 

студентської молоді до рухової активності засобами інформаційних тех-

нологій. Проаналізовано фактори, які визначають потреби, інтереси й мо-

тиви включення студентів у фізкультурну діяльність. Визначено, що ро-

звиток інформаційного суспільства вимагає пошуку ефективних форм ор-

ганізації та проведення занять з фізичної культури. 

Ключові слова: освіта, мотивація, студент, фізична культура, інфо-

рмаційні технології, рухова активність. 

 

Постановка проблеми. Останнім часом зростає увага до здорового 

способу життя студентів. Насамперед це пов’язано із стурбованістю сус-

пільства здоров’ям спеціалістів, яких готує вища школа і зростанням захво-

рюваності у процесі професіональної підготовки, оскільки унаслідок цього 

знижується працездатність. Вирішити цю важливу соціальну проблему 

можливо, досягнувши стратегічної мети фізичного виховання. Тобто сфор-

мувавши фізичну культуру студента як системну та інтегровану рису особи-

стості, яка є невід’ємним компонентом загальної культури майбутнього 

спеціаліста. Ефективне вирішення основних завдань фізичної культури та 

спорту у вищих навчальних закладах значною мірою залежить від  сту-

дентів.  

За даними ряду науковців і практиків [1-3], стан здоров’я студентів із 

кожним роком їх навчання у ВНЗ погіршується. Також науковці [4; 5] за-

значають, що формування у молодого покоління мотивації до здорового 

способу життя потребує системної комплексної роботи, яка спрямована на 

діагностику, корекцію функціонального, психофізіологічного та духовно-

морального стану людини. Студентський вік є особливим періодом в житті 

людини. Новизна навчальної діяльності і пов’язані з нею труднощі створю-

ють своєрідний дидактичний бар’єр, який потрібно подолати. В зв’язку з 

цим у фізичному розвитку особистості студента важливе значення має фор-

мування позитивних мотивів та цілей, оскільки вони становлять важливий 

компонент діяльності. Розвиток мотивації студентів до рухової активності – 

невід’ємна складова виховання особистості студента, тому дослідження мо-
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тиваційної сфери особистості як фактора ефективності навчальної діяль-

ності є одним з найбільш актуальних наукових завдань 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Одним із головних стра-

тегічних завдань національної освіти є виховання молоді в дусі відповідаль-

ного ставлення до власного здоров’я [1]. Основними чинниками створення 

гармонійно розвинутої особистості є фізична культура та спорт. Саме завдя-

ки цим компонентам людина зосереджує усі внутрішні ресурси організму 

для досягнення поставленої перед собою мети, підвищує продуктивність 

праці, виробляє потребу в здоровому стилі життя. На сучасному етапі ро-

звитку суспільства зростають вимоги до фізичної підготовки людей, адже 

саме витривалість, нерідко головна в процесі трудової діяльності людини. 

Заняття фізичною культурою та спортом мають велике значення у фор-

муванні здорового способу життя, духовного та психічного розвитку сту-

дентської молоді. Заняття фізичними вправами зміцнюють здоров’я, підви-

щують нервово-психічну стійкість до емоційних стресів, підвищують 

фізичну і розумову працездатність (О. І. Іванова, Л. М. Бакалець, 1997 та ін). 

Критерієм фізкультурно-спортивної діяльності є фізкультурно-спортивна 

активність. Вона характеризується ступенем участі студентів у сфері цієї 

діяльності. Її можна розглядати як міру і характер участі безпосередньо в 

заняттях фізичними вправами і як активність в організаторській, пропаган-

дистській та інструкторській роботі. В умовах вищої школи принципово 

важлива робота по активізації кожного студента у відношенні його фізично-

го розвитку, реальної участі в різноманітних формах фізкультурно-

спортивної діяльності [1]. 

Формулювання цілей статті. Успішність відношення студенів до за-

йняття фізичною культурою полягає не лише в їх внутрішньому мотивуван-

ні і стимулюванні, але і грамотному проведенні занять фізичної культури. 

Заняття  повинен забезпечувати систематичне вивчення мінімуму знань і 

навичок, складаючи тим самим базу для різнобічного фізичного виховання 

тих, що навчаються, а також робити вплив на організм тих, що навчаються, 

формуючи у них різні мотиви до зайняття фізичною культурою. При цьому 

занняття є лише основою фізичної культури, яка повинна стимулювати того, 

що навчається до самостійного зайняття фізичною культурою [2]. 

Виклад основного матеріалу досліджень. У ВНЗ фізична культура 

представлена як навчальна дисципліна і як важливий компонент формуван-

ня цілісного розвитку особистості студента. Вона входить обов‟язковим 

розділом в гуманітарний компонент освіти, значущість якого виявляється 

через гармонізацію духовних і фізичних сил.Заняття фізичною культурою і 

спортом позитивно впливають на формування у студентської молоді здоро-

вого способу життя, її духовного і фізичного розвитку. Фізичні вправами є 

підґрунтям зміцнення здоров’я, підвищення нервово-психічної стійкості до 
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емоційних стресів, підтримки високої фізичної та розумової працездатності, 

впевненості у собі. 

 Було встановлено, що 81 % студентів є задоволені своїм зовнішнім 

виглядом і лише 19 % вважають його незадовільним, оскільки мають на це 

низку причин, таких як: надлишкова вага, невідповідність морфологічних 

характеристик стандартам. Для покращення власного здоров’я найваж-

ливішим студенти вважають заняття фізичною культурою. Другим за зна-

чущістю чинником покращення здоров’я, на їхній погляд, є дотримуватися 

раціонального харчування і третім — позбутися шкідливих звичок.  Факто-

рами, які визначають потреби, інтереси й мотиви включення студентів у фі-

зкультурну діяльність, є стан матеріальної спортивної бази, спрямованість 

навчального процесу і зміст занять, рівень вимог навчальної програми, осо-

бистість викладача, власний стан здоров’я, частота проведення занять, їхня 

тривалість та емоційне забарвлення [5]. Належне місце у фізичному вихо-

ванні студентської молоді потрібно надати викладачеві. Головна роль нале-

жить саме йому, адже які б не були досконалими програми і методичні ро-

зробки, вони самі собою не здійснюють педагогічного процесу. Незалежно 

від їх якості один педагог може забезпечити стійку мотивацію до занять, а 

інший зруйнує і ту, що була. Багатство професійної культури викладача та 

його педагогічної майстерності має забезпечувати такі способи і прийоми 

педагогічного впливу, які збагачують емоційний фон студентів, розвивають 

їх уяву, підвищують інтерес, формують у них особистісне ставлення до 

практики фізичного виховання [5,6].  

Особлива роль у формуванні цінностей студентської молоді в галузі 

фізичної культури належить викладачам фізичної культури вищих навчаль-

них закладів, хоча певну роль у цьому відіграють друзі, батьки та інші ро-

дичі, засоби масової інформації. У рамках особистісно-орієнтованої педа-

гогіки майстерність сучасного викладача полягає в тому, щоб суспільно 

значиме перетворити на особистісно значиме, щоб спонукати студентів до 

активної роботи над собою. Головне завдання викладача – зацікавити сту-

дентів заняттями із самовдосконалення. Наступний етап цього процесу – 

навчання відповідних вправ, які забезпечують досягнення поставленої мети, 

тобто озброєння необхідними засобами самовдосконалення. Викладач 

фізичної культури повинен чітко усвідомлювати, що його першочергове за-

вдання – всебічна фізкультурна освіта студентів, а робота, пов'язана з 

фізичним навантаженням задля вдосконалення рухових якостей та всього 

організму, – це передусім індивідуальна діяльність, що торкається 

внутрішніх, глибинних фізіологічних і психічних процесів особистості сту-

дента. Студенти повинні усвідомити, що набуття знань у галузі фізичної 

культури потрібне для самовдосконалення, від якого, у свою чергу, зале-

жать самоствердження в житті, зміцнення власного здоров'я. Однією з цен-

тральних проблем фізичного виховання і резервом підвищення його ефек-
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тивності індивідуалізація. Внаслідок різної підготовленості і зацікавленості, 

різних здібностей, інтелектуальних і фізичних можливостей студентів темпи 

засвоєння ними навчального матеріалу не можуть бути однаковими. 

Невипадково основне завдання учительської діяльності Сократ зводив до 

того, щоб викликати до життя кращі душевні сили вихованця на основі 

уважного вивчення його нахилів і здібностей.В основі навчального мотиву 

лежить усвідомлення студентами значення матеріалу, що вивчається, для 

засвоєння предмета, власного фізичного розвитку і здоров’я, подальшого 

життя. Викладачу фізичної культури потрібно творчо підходити до викла-

дання свого предмета, керуватись індивідуальними особливостями кожного 

студента, орієнтуватись на рівень розвитку, враховувати його інтереси.  

Надзвичайно важливим завданням мотивування є формування в сту-

дентів позитивного емоційного ставлення до навчання. Ні в чому так сильно 

не проявляється майстерність викладача, як в його здібності виховати у 

своїх студентів глибокий інтерес до засвоєння навчального ма-

теріалу.Зрозуміло, що викликати стійкий інтерес до занять фізичною куль-

турою непросто, цього можна досягти лише планомірною свідомою працею 

протягом усього часу навчання. Мотивація стає ефективнішою, якщо 

здійснюється в поєднанні із стимулюванням. Сучасне суспільство розши-

рює можливості самореалізації особистості, забезпечує освітню діяльність у 

ВНЗ за новітніми технологіями, які здійснюють передання знань і доступ до 

різноманітної навчальної інформації.  

У виборі методів викладання викладачеві необхідно враховувати фо-

нові знання студентів, оточення та цілі навчання. І хоча у студентів різні 

шляхи сприймання інформації, їх об’єднують інформаційні технології як 

засіб навчання, спілкування, пізнання та саморозвитку. Сучасне покоління 

повністю підпорядковується комп’ютерним засобам, тож їх потрібно вико-

ристовувати як методи мотивації рухової діяльності. Застосування інфор-

маційних технологій у сфері освіти сприяє: пошуку ефективних форм ор-

ганізації занять; розробці нових засобів, методів, технологій навчання; 

удосконаленню змісту освіти (в тому числі фізкультурної) відповідно до за-

вдань розвитку особистості в умовах сучасного суспільства. 

 У вирішенні завдань стимулювання активності студентів до фізкуль-

турної діяльності існує чимало проблем методологічного та практичного 

характеру. Інформаційні технології містять елементи мотивації, які сприя-

ють вирішенню цієї проблеми, дозволяють отримати необхідні знання, по-

легшуючи навчальну діяльність та створити умови позитивного ставлення 

до занять фізичною культурою. На заняттях основний матеріал подається 

викладачем, а технічні засоби є допоміжними, що виконують мотивуючу 

функцію і полегшують працю викладача, який зобов’язаний володіти на-

лежним рівнем інформаційної компетенції, використовувати сучасні техно-

логії для підвищення власної педагогічної майстерності. 



Збірник науково-методичних праць Таврійського державного агротехнологічного університету 

 

 

 

 
103 

Висновки. Фізична активність студентів має, як правило, оздоровчий 

характер і не пов’язана з цілеспрямованим застосуванням засобів фізичного 

виховання. Разом з тим, як свідчать результати опитування, вони розуміють 

важливість регулярних занять фізичними вправами, насамперед, для 

зміцнення здоров’я, покращення настрою, зняття втоми. Таке протиріччя 

пов’язане з браком належної інфраструктури (віддаленістю спортивних 

залів, відсутністю належного їх обладнання тощо), що підтверджується ре-

зультатами опитування. У зв’язку з тим, на сучасному етапі адекватним 

вирішенням порушеної проблеми є впровадження самостійних форм занят-

тя. На академічних заняттях важливо постійно забезпечувати пізнавальну, 

емоційно-змагальну атмосферу, завдяки якій студенти на заняттях мають 

можливість не тільки фізично розвиватись, а й отримувати нові знання та 

позитивні емоції. 
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