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Представниці джерсейської породи мають в складі молока більше: білка та казеїну 

на 0,7%, жиру – на 1,4%. 

Відповідають вимогам сироваріння і технологічні властивості молока джерсейської 

породи та української чорно-рябої породи. За показниками сичужно-бродильної проби 

молоко корів джерсейської та української чорно-рябої порід є сиропридатним і відповідає 

ІІ класу. За термостійкістю молоко обох дослідних груп відповідає ІІ групі 

Молоко тварин обох дослідних груп утворює щільніший згусток і при виготовленні 

сирів та молочних продуктів будуть менші витрати білка, жиру та сировини, а вихід сиру 

зросте, і він матиме кращу структуру, консистенцію, малюнок та інші показники. 
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Особливістю навчально-виховної діяльності у фізичному вихованні студентів є те, 

що в ній відтворюється загальнокультурний процес створення понять, образів, цінностей і 

норм життєдіяльності. Тому опанування знань, умінь і новиків, розвиток фізичних якостей 

має проходити у формі навчальної діяльності, яка у фізичному вихованні має певну 

структуру, включає особисті інтереси й уподобання, потреби і мотиви, навчальні 

завдання, дії та рухові операції 

Найбільш значущим чинником у системі освіти є мотивація навчання (коефіцієнт 

впливу 0,92), на другому місці – потреба в навчанні (коефіцієнт 0,91), на третьому – 
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вміння навчатися (коефіцієнт 0,9). Мотив – це досить складне утворення, яке поєднує різні 

види спонукань: потреби, прагнення, цілі, інтереси, установки, ідеали [6].  

Дослідження  показують, що існує різниця між значущістю мотивів у студентів І і 

ІІ курсів. Так, якщо у студентів І курсу мотив покращання стану здоров’я займає перше 

місце, то у другокурсників він посідає лише четверте рангове місце, можливість вибору 

виду спорту за власним бажанням у першокурсників – сьоме, а другокурсники надали 

цьому мотиву перевагу і поставили його на перше місце (табл. 1). 

Таблиця 1 

Мотиви, що спонукають студентів-чоловіків до занять фізичними вправами 

та спортом (рейтингове місце, n = 501) 

Мотиви 
Рік навчання Рейтингове 

місце І ІІ 

Одержання задоволення від занять 2 2 1 

Покращання стану здоров’я 1 4 2 

Сучасна обладнана спортивна база університету 4 3 3 

Можливість вибору виду спорту за власним 

бажанням 
7 1 4 

Оздоровча спрямованість занять 5 5 5 

Розвиток фізичних якостей 3 9 6 

Бажання схуднути 9 6 7 

Бажання набути нових знань, умінь та навичок 8 7 8 

Удосконалення будови тіла  і позбавлення 

недоліків статури 
6 11 9 

Самоствердження 10 8 10 

Відпочинок від розумової праці 11–12 10 11 

Досягнення нових спортивних результатів 11–12 12 12 

 

У ході вивчення інтересу студентів-чоловіків до занять вправами з гирями під час 

навчального процесу з фізичного виховання встановлено, що 38,3 % виявили бажання до 

такого виду спортивної діяльності, 19,3 % – не змогли визначитися, а 42, 4 % не 

подобаються заняття гирьовим спортом. При цьому спостерігається високий рівень 

прямої залежності між якістю показників структури мотивів студентів і викладачем, який 

веде заняття у цих групах.  

Проведені дослідження дозволяють стверджувати, що основна частина студентів 

залучається до спорту не заради досягнення високих спортивних результатів, участі і 

перемог у змаганнях, а для задоволення своїх особистих потреб. Дослідження показали, 

що пріоритетними засобами фізичної культури та спорту, якими бажають займатися 

студенти, є: лижні прогулянки, заняття на тренажерах, туризм, шейпінг, купання і 

плавання у водоймах, лижні прогулянки, східні єдиноборства, боротьба, пауерліфтинг, 

гирьовий спорт, туризм, бодибілдинг, плавання, теніс, катання на ковзанах та інші види 

рухової активності   

Проведений нами педагогічний експеримент дає змогу стверджувати, що 

формування і виховання особистості студента у процесі занять вправами з гирями можна 

розглядати як процес, що поєднує стійкі об’єктивні та суб’єктивні соціальні й особистісні 

якості, які виникають і розвиваються у процесі тренувальної діяльності, а також під 

впливом соціального середовища. Тому розвиток силових якостей у студентів у процесі 

фізичного виховання засобами гирьового спорту потребує формування і виховання таких 

складових, як потреби, інтереси, мотиви, знання, воля, віра, переконання, ідеали та інші 

регулятори поведінки і діяльності особистості.   
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Постановка проблеми. Забезпечення населення якісними молочними продуктами 

неможливе без створення високопродуктивних конкурентоспроможних порід і стад. Для 

вирішення цієї проблеми в Україні використовують спеціалізовані молочні породи, серед 

яких найпоширенішими є українські чорно-ряба і червоно-ряба молочні. Ці породи є 

відкритими популяціями, вони удосконалюються шляхом використання досягнень 

вітчизняної селекції й кращого світового генофонду [1,2,3]. Позитивні фенотипові зміни в 

популяціях, включаючи стада, досягаються застосуванням бугаїв-плідників голштинської 

породи, цілеспрямованим відбором маточного поголів’я та поліпшенням умов утримання і 

годівлі [4,5,6]. Селекційне удосконалення популяцій молочної худоби значною мірою 

залежить від ретельного добору, оцінки та інтенсивного використання бугаїв-плідників з 

високою племінною цінністю як за молочною продуктивністю, так і за екстер’єрним 

типом [7,8]. 

З огляду на вищесказане, мета проведених досліджень – вивчення впливу 

походження за батьком на формування основних продуктивних ознак корів-первісток 

українських чорно-рябої і червоно-рябої молочних порід в умовах одного господарства. 

Матеріал і методика досліджень. Дослідження виконано в умовах ТОВ «Івниця» 

Андрушівського району Житомирської області. Матеріалом досліджень слугувала 

інформація про племінне та продуктивне використання 108 корів-первісток української 

чорно-рябої молочної породи та 72 – української червоно-рябої молочної. 

Для досліду відібрано потомство української чорно-рябої молочної породи семи 

голштинських бугаїв, червоно-рябої – пʼяти. Порівняння здійснено за основними 

екстер'єрно-конституційними параметрами, показниками молочної продуктивності за 305 

днів лактації та відтворними якостями тварин. 


