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ЧИННИКИ ВПЛИВУ НА СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТІВ-
АГРАРІЇВ ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

З часів незалежності в Україні склалася тривожна ситуація стосовно 
погіршення фізичного стану студентської молоді. Це пов’язано з кризою 
в національній системі фізичного виховання навчальних закладів, яка не 
відповідає сучасним вимогам. Основними причинами кризи є знецінення 
соціального престижу здоров’я, фізичної культури та спорту, недооцінка 
в навчальних закладах соціальної, оздоровчої та виховної ролі фізично-
го виховання й спорту, залишковий принцип їх фінансування тощо. [1, 
с. 50–55]. Вивченням даних причин займались багато науковців України 
та інших держав [5, 7, с. 7–14], які стверджують, що рівень інтересу сту-
дентів до фізичного виховання й спорту невисокий і протягом навчально-
го періоду у ВНЗ спостерігається тенденція до зниження [6]. В результаті 
чого формується незадовільний стан здоров’я [2, с. 57–59], фізичного роз-
витку, фізичної підготовленості [3, с. 18–26; 4], що переконливо доводить 
про необхідність детального вивчення спонукаючих та негативних чин-
ників впливу на мотивацію та інтерес студентів до занять з фізичного ви-
ховання. Тому мета даної роботи спрямована на аналіз основних чинників 
впливу на ставлення студенів-аграріїв до занять з фізичного виховання.

Дослідження проводилось на базі кафедри фізичного виховання Жи-
томирського національного агроекологічного університету з викорис-
танням методів: теоретичний аналіз літературних джерел, анкетування, 
математичної статистики. У дослідженні брали участь студенти восьми 
факультетів: агрономічного, технологічного, ветеринарної медицини, лі-
сового господарства, економіки та менеджменту, обліку і фінансів, еколо-
гічного та інженерно-технічного.
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Результатом соціологічного дослідження чинників, які негативно 
впливають на інтерес до занять фізичними вправами, студенти відповіли 
таким чином (табл. 1).

Таблиця 1
Рейтинг чинників негативного впливу на інтерес 

до занять фізичними вправами

Чинники
Кількість 

відповідей
% Місце

Відсутність вільного часу 828 59,2 1

Лінощі 468 33,5 2

Відсутність належних умов 363 25,9 3

Відсутність вільних коштів 286 20,4 4

Хворобливість 259 18,5 5

Відсутність культу здорового способу життя 157 11,2 6

Відсутність бажання 112 8,0 7

Відсутність спортивних змагань для всіх 
бажаючих

108 7,7 8

Низький рівень фізичної підготовленості 107 7,6 9

Низький рівень комфортності існуючих 
спортивних споруд

101 7,2 10

Недостатня кількість спортивних клубів 93 6,6 11

Недостатній рівень інформативності 65 4,6 12

Відповідно до складеного рейтингу можна констатувати, що вагомим 
чинником для 59,2% студентів є відсутність вільного часу, а для 33,5% 
лінощі. Лідерство даного рейтингу свідчить про нераціональне вико-
ристання вільного часу, яке базується на лінощах [9, с. 242–244]. Під-
твердження даного рейтингу спостерігається в роботі Т. В. Нестерова, 
А. А. Павлюк [8, с. 51–58] при дослідженні студентів Київського універ-
ситету імені Бориса Грінченка.

Основним мотивуючим чинником до занять фізичними вправами, як 
свідчать анкетні відповіді, це перш за все «необхідність отримання залі-
ку» домінує, як для чоловіків так і для жінок. Мотив «розвиток фізичних 
якостей» у чоловіків переважає над показниками жінок, «зміцнення здо-
ров’я» —  хлопці —  31%, дівчата 49%, «цікаве проведення вільного часу» 
нажаль один з останніх факторів мотиву студентів до занять фізични-
ми вправами [10]. Схожа динаміка спостерігається в роботі О. Шиян, 
В. Шиян, Є. Свадковська при дослідженні мотиваційного ставлення до 
фізичного виховання і спорту студентів ДВНЗ «Придніпровська держав-
на академія будівництва та архітектури» [11, с. 253–257].
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При вивченні питання підвищення рівня зацікавленості до регуляр-
них занять з фізичного виховання студенти обрали заняття за довільним 
вибором спортивної спрямованості понад 94%. Серед запропонованих 
видів спорту, майже всі студенти віддають перевагу спортивним іграм 
(87,8% —  чоловіки та 59,7% —  жінки) і лише серед жінок —  12,9% відзна-
чили фітнес як вид спорту, який найбільше подобається.

Виходячи з вищенаведеного можна стверджувати:
1. Підвищення рівня мотивація до занять з фізичного виховання є ак-

туальним;
2. Виявлено причини, які заважають займатися студентам-аграріям

фізичними вправами, а саме: відсутність вільного часу, лінощі, відсут-
ність належних умов, вільних коштів, хворобливість тощо.

3. Встановлено, що основний чинник, який змушує студентів обох
статей відвідувати заняття з фізичного виховання є «необхідність отри-
мання заліку».

4. Результати опитування студентів показує, що заняття з викорис-
танням занять з фізичного виховання зі спортивною спрямованістю під-
вищує рівень бажання студентів відвідувати заняття з фізичного вихо-
вання.
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