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Анотація. Розглянуто основні аспекти проблеми формування мотиваційних орієнтацій до занять фізичним 
вправами студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. Розкрито й обґрунтовано роль 
впливу інтересів на формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами. У роботі досліджуються 
основні фактори, які сприяють формуванню мотиваційних орієнтацій щодо занять фізичними вправами за допо-
могою педагогічних методів анонімного анкетування й тестування. Отримані ж дані дають підставу стверджува-
ти, що студенти ставляться до свого здоров’я з недостатньою увагою, а відвідування заняття фізичної культури 
має формальний характер.  

Методи дослідження: аналіз літератури, педагогічний експеримент, анкетування, тестування, математич-
ний аналіз. 
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Аннотация. Рассмотрены основные аспекты 

проблемы формирования мотивационных ориентаций 
к занятиям физическим упражнениями студентов выс-
ших учебных заведений в процессе физического вос-
питания. Раскрыта и обоснована роль влияния интере-
сов на формирование позитивной мотивации к заняти-
ям физическими упражнениями. В работе исследуются 
основные факторы, которые способствуют формирова-
нию мотивационных ориентаций относительно занятий 
физическими упражнениями с помощью педагогиче-
ских методов анонимного анкетирования и тестирова-
ния. Полученные же данные дают основание утвер-
ждать, что студенты относятся к своему здоровью с 
недостаточным вниманием, а посещение занятия физи-
ческой культуры несет формальный характер.  

Методы исследования: анализ литературы, пе-
дагогический эксперимент, анкетирование, тестирова-
ние, математический анализ. 
 

Ключевые слова: мотивы, самостоятельная ра-
бота, студенты, здоровье, физическое воспитание.  
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Annotation. The paper analyses the main aspects of 
motivational orientations formation for students physical 
exercising at physical education lessons. It also reveals the 
role of interest effect in the process of forming positive 
motivation to exercise. The author analyzes the main fac-
tors that contribute to the formation of motivational orienta-
tions as to exercise. With the use of psychological and 
pedagogical methods anonymous survey and testing had 
been conducted. The results obtained give reasons to prove 
that students don’t pay necessary attention to their health, 
just visit physical training lessons to get a credit on this 
subject. 
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Постановка проблеми. Про позитивний вплив фізичних вправ відомо всім. Дедалі час-
тіше цей факт набуває особистого характеру в умовах сучасних реалій, в якому гіпокінезія та 
психічне виснаження характерне для більшості громадян України різної вікової групи. Це 
пов'язано насамперед з малорухомим стилем життя, яке є наслідком недостатньо розвиненого 
мотиваційно-ціннісного ставлення до занять фізичними вправами, що свідчить про необхід-
ність подальшого пошуку ефективних шляхів формування у студентів активно-позитивного 
ставлення до планових і до самостійних занять. 
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значна науково-дослідна робота була прове-
дена з вивчення мотиваційної сторони й інтересів навчальної діяльності студентів. Необхідно 
зауважити, що процес формування основних показників особистості студента можна роз-
крити лише за умови аналізу мотивів, які визначають навчальну й соціально-громадську дія-
льність та її результативність [21, 22, 23, 24].  

Ціннісні орієнтації не виникають у людей зненацька, а формуються впродовж певного 
періоду усього процесу соціалізації особи як фундаментом свідомості. Необхідність розши-
рювати виховну та спортивну роботу, поліпшувати її організацію за місцем проживання і на-
вчання є однієї з актуальних проблем фізичного виховання у вишах. Велике значення має фо-
рмування потреби у студентів до фізичного самовдосконалення. Тому насамперед необхідно 
приділяти увагу вивченню ціннісно-мотиваційних орієнтацій студентської молоді та їхньому 
впливу на формування інтересу до занять фізичними вправами [11, 14].  

Науковці виявили статеві розбіжності в мотивації. Для студентів чоловічої статі хара-
ктерні більш високий рівень прагнень і перевага орієнтації на успіх і формування гарної ста-
тури. У студентів жіночої статі більш виражені пізнавальні мотиви й орієнтація на оволодіння 
знаннями й уміннями [3, 4, 5]. Було виявлено розходження в мотивах занять фізичними впра-
вами у студентів. Як видно з табл. 1, для жінок більш значущим є зміцнення здоров’я за допо-
могою фізичних вправ, а для чоловіків – формування власної статури. 

Таблиця 1 
Мотиви занять фізичними вправами у студентів 

 

Стать Мотив зміцнення  
власного здоров’я (%) 

Мотив отримання  
заліку (%) 

Мотив спортивного 
вдосконалення (%) 

Чоловіки 38,8 59,3 1,9 
Жінки 37,7 61,2 1,1 

 

Ураховуючи дані табл. 1 та власні дані, отримані шляхом педагогічного спостереження, 
анкетування та бесіди, можна дійти висновку, що студенти чоловічої статі в окремих випад-
ках мають більшу мотивацію в досягненні поставленої мети на відміну від студентів жіночої 
статі [7]. Але один показник який домінує як у чоловіків, так і у жінок над усіма мотивами 
насьогодні день, – це мотив необхідності отримання заліку [18, 20]. Під час аналізу практич-
них матеріалів роботи не виникає сумнівів, що вивчення впливу ціннісних орієнтацій молоді 
на формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами не втрачає своєї актуаль-
ності. Роботу виконано згідно з планом НДР Житомирського національного агроекологічного 
університету. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. Мета дослідження – експериментально об-
ґрунтувати вплив мотивації на формування у студентів інтересу до занять фізичними впра-
вами. 

Завдання дослідження: 
1. Виявити складові мотиваційних орієнтацій, формування котрих сприятиме формуван-

ню позитивного інтересу до фізичних вправ. 
2. Узагальнити, проаналізувати та дослідити результати анонімного анкетування й на 

основі тих результатів виявити вагомість мотиваційних орієнтацій студентської молоді. 
3. Дослідити чинники, які сприяють вихованню позитивного ставлення до фізичного 

вдосконалення. 
Методи дослідження: аналіз літератури, анкетування, педагогічне тестування, матема-

тичний аналіз. 
Організація дослідження. Дослідження проводилося на базі кафедри фізичного вихо-

вання Житомирського національного агроекологічного університету. У дослідженні брало 
участь 1399 студентів восьми факультетів: агрономічного, технологічного, ветеринарної ме-
дицини, лісового господарства, економіки та менеджменту, обліку й фінансів, екологічного та 
інженерно-технічного.  
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Результати дослідження. Життєвий досвід переконливо свідчить про те, що у міру роз-
витку конкуренція за робоче місце зростає. Конкуренція за вакантне місце досить значна і ви-
сокими є вимоги не тільки до професійних знань і умінь працівника, але також до стану здо-
ров’я і відповідних особистісних фізичних якостей. На плечі молодого спеціаліста кладеться 
великий обсяг завдань і він в згідно зі сучасними вимогами мусить виконувати їх вчасно та 
якісно [2, 6, 17, 19]. До цього майбутнього фахівця необхідно готувати вже на лавах вишу. 
Виходячи з викладеного, ми провели педагогічне дослідження. За допомогою педагогічних 
методів анкетування і тестування було простежено мотиви студентів до занять фізичними 
вправами. За змістом анонімної анкети передбачалося з’ясувати думку студентів про їхнє 
здоров'я, ставлення до предмета "Фізичне виховання" й інтерес до використовуваних іннова-
ційних форм і змісту занять з фізичного виховання. Також в анкеті використано батарею пи-
тань для визначення мотивів, якими керуються студенти, займаючись фізичним вихованням, 
їхнього впливу на зміцнення здоров'я. 

В анкетному опитуванні взяли участь студенти 1–4 курсів (1399 осіб). Результати анке-
тування показали, що більшість студентів 1–4 курсів оцінили стан свого здоров'я на оцінку 
"добре". При цьому хлопці 1 курсу оцінили стан свого здоров'я вище, ніж хлопці 2 курсу (68% 
– 1курс, 53% 2 – курс). У дівчат самооцінка свого здоров’я нижча, (1 курс – 54%, 2 курс – 
58%). На жаль, студенти спиралися тільки на суб’єктивну думку власного досвіду й порів-
няння з друзями. Але на практиці 27% студентів, котрі оцінюють свій стан здоров’я як "доб-
ре", належать до групи фізичної реабілітації з хронічними хворобами. Тому, ґрунтуючись на 
отриманих даних та їхньому аналізі, можна дійти висновку, що студенти недостатньо володі-
ють інформацією про здоровий спосіб життя, стан здоров’я, фізичну підготовленість. Через це 
на запитання анкети "джерело інформації про стан здоров’я, здоровий спосіб життя, фізичну 
підготовленість" студенти відповіли таким чином: 59% – з телебачення; 16% – друзів, 14% – 
інтернет, 11% – інше джерело. Аналізуючи отримані дані, можна дійти висновку, що інфор-
мованість молодих людей стосовно стану здоров’я та шляхів його підвищення досить мізерна 
чи дещо хибна. 

В анкеті студентам було також поставлено питання: «Як Ви бачите заняття з фізичного 
виховання (форми)?» на яке переважна більшість студентів вибрала відповідь «спортивні се-
кції», заняття за планом із фізичного виховання, таку відповідь дав дуже малий відсоток сту-
дентів. Студенти ЖНАЕУ самостійно, ураховуючи дані анонімного анкетування й неформа-
льної бесіди, майже не займаються спортом.  

«Причини, які заважають студентам займатися фізичними вправами», на їхню думку це 
– відсутність бажання (лінь) – 38%, відсутність компанії – 19%, бажання відпочити з друзями 
(кафе, бар) – 33%. Тобто причини недбалого ставлення до свого здоров'я досить багатогранні, 
які спостерігаються у відсутностій до занять фізичними вправами. Особливо це простежуєть-
ся у студентів 1-го курсу (59% хлопців і 38% дівчат). На другому курсі цей відсоток збільшу-
ється. Причини, які обмежують студентів у заняттях фізичною культурою, як свідчать відпо-
віді анонімних анкет, це – брак часу й особиста недисциплінованість. Основна мотивація сту-
дентів Житомирського національного агроекологічного університету до занять фізичними 
вправами, як свідчать анкетні відповіді, це, передусім, – "необхідність отримання заліку", яка 
домінує у чоловіків і жінок. Мотив "розвиток фізичних якостей" у чоловіків переважає над 
показниками жінок , "зміцнення здоров'я" – хлопці – 31%, дівчата – 49%, «цікаве проведення 
вільного часу», на жаль – один з останніх факторів мотивації студентів до занять фізичними 
вправами.  

Про необхідність занять фізичного виховання студенти частково розуміють, починаючи 
з другого курсу навчання. З аналізу складання нормативних вимог з фізичного виховання ба-
чимо, що студенти першого курсу мають низький рівень фізичного розвитку. Але на другому 
курсі ситуація змінюється у чоловіків і жінок на краще. Студенти пристосовуються до занять, 
розуміють значення систематичних занять фізичною культурою (наскільки це дозволяє на-
вчальний процес із фізичного виховання – 4 години на тиждень, секційні та самостійні занят-
тя), що відповідає висновкам роботи В.М. Лисяка (2009).  
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Постійною потребою для людини можуть стати заняття фізичною культурою і спортом 
лише при комплексному підході до їх формування, цілеспрямованому використанні всіх об'-
єктивних і суб'єктивних чинників [1].  

Згідно з приведеними даними, основними напрямками роботи щодо формування потре-
би фізичного вдосконалення є наслідування; ознайомлення студентів з роботою їх власного 
організму; висвітлення ролі фізкультурно-спортивної діяльності з провідною діяльністю сту-
дентів [8, 9, 10]. Най надійнішим засобом формування у студентів потреби фізичного вдоско-
налення, на нашу думку, є оперативне інформування про поточні результати та стан окремих 
систем організму (серцево-судинної, дихальної тощо). Така зворотна інформація та її аналіз із 
боку викладача сприяє значному підвищенню інтересу й активності студентів під час само-
стійних занять фізичною культурою, дозволяє вести самоконтроль за динамікою розвитку ру-
хових умінь і навичок [12, 13, 15, 16]. 

Таким чином, основними показниками сформованості у студентів потреби фізичного 
вдосконалення є такі: 

- якість знань із фізичної культури; 
- активність на обов'язкових заняттях із фізичного виховання; 
- регулярність виступів у спортивних змаганнях; 
- уміння самостійно займатися фізичними вправами; 
- участь у фізкультурно-масовій і спортивній роботі; 
- рівень фізичної підготовленості тощо. 
Дотримуючись вище наведених вище шляхів підвищення інтересу студентів до занять 

фізичними вправами на занттях із фізичного виховання, ми не тільки досягнено позитивного 
ставлення молодих людей до фізичних вправ, але й матимемо змогу вплинути на рівень здо-
ров’я, поліпшуючи настрій, розвинемо потребу в активному відпочинку і тим самим вплине-
мо на поліпшення стану здоров'я населення України. 

Висновок. Під час аналізу анкетних відповідей, спостерігається така закономірність: 
студенти Житомирського національного агроекологічного університету не мають сталої, сфо-
рмованої мотивації до фізичної культури та спорту. Позитивну мотивацію до фізичної куль-
тури можна виховувати у студентів на заняттях упродовж усього терміну навчання у виші. 
Необхідно розглянути питання про зміну обов’язкових занять на заняття за бажанням, проду-
мати час для занять фізичною культурою і спортом згідно з навчальним розкладом, урахову-
ючи форми навчання з інших навчальних дисциплінах. 

Наведені дані дають підставу стверджувати, що більшість студентів несерйозно став-
ляться до свого здоров’я, не використовують можливості занять фізкультурою і спортом для 
його зміцнення, не розвивають інтерес до спорту під час навчання і на старших курсах. Голо-
вне завдання викладача фізичного виховання – сформувати позитивний мотив, інтерес і сталу 
потребу в заняттях фізичними вправами.  

Матеріали анкетування та дані тестування студентів було узагальнено і враховано при 
визначенні шляхів удосконалення фізичного виховання та зміцнення здоров’я студентів для 
їхньої конкурентоздатності в умовах ринкової економіки. При правильному використанні цін-
нісних орієнтацій студентів на заняттях фізичної культури можна підвищувати ефективність 
усього вишівського навчання. 

Підвищення інтересу до фізичної культури і спорту має виховний характер, котрим слід 
скористатися викладачам фізичного виховання вишів України, особливо з тією ситуацією, що 
склалася в напрямку здоров'я населення України, у тому числі й студентів вишів. 
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