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Анотація. Представлені та проаналізовані результати анкетування студентів. Сформовані групи студентів ІІ курсу (які виявили бажання 
займатися футболом, фітнесом і пауерліфтингом). Студенти, які не обрали вид спорту, займалися за базовою програмою. Розглянута про-
блема визначення рейтингу серед видів педагогічного контролю і самоконтролю студентів. Для утворення оптимальних умов організації 
учбово-виховного процесу необхідно використовувати підхід уникнення факторів, що лімітуються і впливають на відношення студентів 
до цього процесу.
Ключові слова: фізвиховання, відношення, студенти, анкетування, контроль.
Аннотация. Марченко О.Ю. Отношение студентов, которые занимаются и не занимаются спортом к занятиям физическим вос-
питанием. Представлены и проанализированы результаты анкетирования студентов. Сформированы группы студентов ІІ курса (которые 
изъявили желание заниматься футболом, фитнесом и пауэрлифтингом). Студенты, которые не избрали вид спорта, занимались по базовой 
программе. Рассмотрена проблема определения рейтинга среди видов педагогического контроля и самоконтроля студентов. Для образова-
ния оптимальных условий организации учебно-воспитательного процесса необходимо использовать подход избегания факторов, которые 
лимитируются и влияют на отношение студентов к этому процессу.
Ключевые слова: физвоспитание, отношение, студенты, анкетирование, контроль.
Annotation. Marchenko O.U. Attitude of students who go and don’t go in for sport and physical culture. Results of questioning of students 
are presented and analysed. Groups of students ІІ a rate (which have expressed desire to be engaged in football, fi tness and powerlifting) are gen-
erated. Students who have not selected a kind of sports, were engaged under the base program. The problem of determination of a rating among 
kinds of pedagogical monitoring and selfverifi cation of students is construed. For formation of optimum conditions of organization of teaching and 
educational process it is necessary to use the approach of avoiding of factors which are limited and infl uence the relation of students to this process.
Keywords: students, training, attitude to physical culture, control.
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Вступ.
За останні роки обсяг навчального навантажен-

ня студентів ВНЗ настільки зріс, що через малорухо-
мість, обмеження м’язових зусиль, що є причиною за-
хворювань різних систем організму [1, 2, 4, 5]. Згідно 
результатів щорічного медичного огляду, кількість 
студентів, віднесених до спеціальної медичної групи, 
з кожним роком зростає у два рази, кількість студен-
тів, які мають порушення постави, досягає 80 % від 
загальної кількості студентів.

Однією з основних причин, які впливають на 
стан здоров’я студентської молоді є спосіб життя, в 
якому чималу роль відіграє дефіцит рухової актив-
ності. 

Фізичне виховання, як учбова дисципліна у 
ВНЗ має за ціль не тільки вирішувати освітні, оздо-
ровчі та виховні задачі, а й формувати ціннісне відно-
шення до свого здоров’я, здорового способу життя та 
інтересу до рухливої активності у всіх різноманітних 
формах і видах її виявлення.

В останніх дисертаційних дослідженнях [6, 7, 
8] наведені приклади, як організація фізичного вихо-
вання студентів в групи за інтересом до виду спорту 
підвищує мотивацію до занять, впливає на система-
тичність їх відвідування і сприяє підвищенню фізич-
ної підготовленості.

Дослідження В.В. Савчука, В.В. Дудорова [3, 7] 
свідчать, що потреби, мотиви та інтереси у галузі фі-
зичного виховання мають свої особливості і пов’язані 
з психологічним розвитком, соціальним формуванням 
особистості, темпераментом студентів. 

Відвідування занять студентами з фізичного 
виховання може сприйматися з різних позицій і знаю-
чи відношення до цього предмету можливо, в певному 
ступені, покращувати процес з фізичного виховання.

Дослідження виконано згідно „Зведеного пла-
ну науково-дослідної роботи у сфері фізичної культу-
ри і спорту на 2006 – 2010 рр.” Міністерства Украї-
ни з питань сім’ї, молоді та спорту за темою 3.1.2. п. 
„Науково-методичні основи удосконалення викладан-

ня дисципліни „Теорія і методика фізичного вихован-
ня”. Номер держреєстрації 0106U010782. Роль автора 
заключається у визначенні відношення студентів різ-
них відділень до занять фізичним вихованням.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: вивчення відношення до 

предмету фізичне виховання студентів, що обрали 
групи за видами спорту.

Методи дослідження: аналіз літературних 
джерел, спостереження, анкетування, математичний 
аналіз.

Організація дослідження: були сформовані 
групи студентів ІІ курсу (які виявили бажання займа-
тися футболом, фітнесом і пауерліфтингом ( Е1, Е2 і Е3 
відповідно). Студенти, які не обрали вид спорту, за-
ймалися за базовою програмою (К група).

Заняття з фізичного виховання проводились 
протягом навчального року. Анкетування проводи-
лось на початку року (вересень) і в кінці (травень).

Результати дослідження.
Вивчення відношення до предмету фізичне ви-

ховання, здійснювалося анкетною методикою. Для 
аналізу обрано 16 відповідей. Оцінка стверджень 
здійснювалася по п’ятибальній системі за принципом 
наближення або віддалення від задовільної відпові-
ді, чим ближче до 1, тим оцінка більш задовільна до 
якісної або змістовної сторони процесу фізичного ви-
ховання.

Відповіді студентів на початку навчального 
року відображають їх відношення до предмету фі-
зичне виховання, яке сформоване на основі вражень 
від занять на І курсі , вони, вірогідно, полягли в осно-
ву їх вибору певного виду спорту або ж небажання 
здійснювати цей вибір. Про це свідчить відповідь на 
дев’яте питання табл. 1, чи бажали б студенти займа-
тися вправами за вибором або ні. Контрольна група 
має найбільший бал – 3,1, який наближається до кате-
горії „ні”. На той час як студенти вже були прихильні 
до відповіді „так” (2,1 – 2,3 бали). Таким чином сту-
денти здійснили свій вибір займатися фізичним ви-
хованням на базі певного виду спорту добровільно. 
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Однак тут потрібно враховувати і те, що спеціального 
відбору з урахуванням придатності, спортивної обда-
рованості не проводилося. У плані фізичної підготов-
ки групи були доволі різноманітні, але нас цікавили 
в більшій мірі мотиваційні фактори, які об’єднували 
студентів, систематичність занять, зацікавленість у 
додаткових заняттях, та через рухову активність фор-
мування усвідомленої потреби у способі життя та у 
фізичному здоров’ї.

На початку навчального року всі студенти, при-
близно на одному рівні, від 1,9 до 2,3 бали, оцінюва-
ли предмет фізичне виховання як цікавий. Причому 
студенти контрольної групи оцінювали його вище (2,1 
бали), ніж групи Е2 (2,3 бали). У кінці навчального 
року зацікавленість до предмету у контрольній групі 
декілька зменшився (2,6 бали), в той час як у експе-
риментальних групах на 0,5 бали підвищився. Це під-
тверджується і таким ствердженням, що подобається 
як проводяться заняття (2 питання табл. 1). На почат-

ку року у найбільшій мірі не були задоволені якістю 
занять студенти групи Е2 (2,7 бали) і Е3 (2,4 бали), а 
також змістом занять (питання 3) – Е2 (3,1 бали), Е3 
(3,4 бали). У кінці року оцінка проведення занять по-
кращилася в експериментальній групі з фітнесу на 0,8 
бали, а у контрольній групі погіршилися на 0,7 бали. 
Звертає на себе увагу оцінка ствердження 3, навіть при 
умові вибору виду спорту, не всі вправи цікаві студен-
там. У футболістів оцінка погіршилася на 1 бал, а у 
студентів, які займаються фітнесом і пауерліфтингом, 
хоча і покращилися відносини до вправ, які пропону-
ються, але все одно вони знаходяться у межі 2,5 – 2,9 
балів. У контрольній групі незадоволеність, запропо-
нованими на заняттях вправами підвищилась з 2,5 до 
3,1 бала. Вірогідно, у процесі занять з видів спорту, 
використання викладачами спеціальних вправ, які на-
правлені на розвиток фізичних якостей, зменшує за-
цікавленість студентів. Їх приваблює в більшій мірі 
форма рухів, ігровий, змагальний процес, а не рутин-

Таблиця 1
Відношення студентів різних груп до занять фізичним вихованням до та після експерименту, балів

№ 
п/п

Якісні сторони 
процесу фізичного 

виховання

Групи студентів
Е1 (футбол) Е2 (фітнес) Е3 (пауерліфтинг) К
до після до після до після до після

X S X S X S X S X S X S X S X S
1 Даний предмет 

цікавий 1,9 0,2 1,6 0,3 2,3 0,3 1,8 0,2 2,1 0,1 1,6 0,2 2,1 0,3 2,6 0,2

2 Подобається, як 
проводять заняття 1,9 0,1 1,8 0,2 2,7 0,2 2,9 0,4 2,4 0,2 2,0 0,1 2,0 0,2 2,7 0,3

3 Цікаві всі вправи 1,7 0,1 2,7 0,1 3,1 0,3 2,5 0,3 3,1 0,3 2,9 0,2 2,5 0,3 3,1 0,3

4
Викладач цікаво 
показує та 
пояснює вправи

1,1 0,2 1,9 0,2 2,5 0,3 2,2 0,3 2,5 0,1 2,3 0,1 2,5 0,3 2,5 0,2

5 Отримую задово-
лення на заняттях 1,6 0,3 1,9 0,2 2,5 0,3 1,8 0,2 2,3 0,1 1,9 0,2 2,1 0,2 2,3 0,3

6
Заняття сприяють 
розвитку загальної 
культури

1,4 0,3 2,6 0,1 2,2 0,2 1,7 0,2 2,2 0,2 1,8 0,2 2,0 0,2 2,1 0,2

7
Заняття сприя-
ють покращенню 
здоров’я

1,6 0,2 1,2 0,3 2,2 0,2 1,5 0,2 1,9 0,2 1,4 0,2 1,3 0,2 1,9 0,2

8
Фізичні наванта-
ження адекватні 
моєму стану

2,2 0,2 1,3 0,2 2,1 0,2 1,4 0,2 2,0 0,2 1,1 0,1 1,9 0,2 2,0 0,2

9
Хотів би займа-
тися вправами за 
вибором

2,4 0,2 1,3 0,3 2,1 0,1 1,5 0,2 2,3 0,1 1,7 0,3 3,1 0,1 2,3 0,2

10
Хочу займатися 
обраним видом до-
датково в секції

1,4 0,1 2,4 0,2 1,8 0,1 2,7 0,1 1,2 0,3 2,1 0,2 1,5 0,2 2,2 0,3

11
Хочу займатися 
додатково іншим 
видом

3,7 0,3 1,7 0,3 4,3 0,3 2,0 0,2 4,5 0,2 1,9 0,2 2,3 0,3 2,9 0,2

12

Для контролю за 
ФП обрав би: 
- антропометричні 
виміри;

3,5 0,3 2,8 0,1 2,7 0,2 1,2 0,2 2,4 0,3 1,4 0,2 2,2 0,3 1,9 0,3

- функціональні 
проби; 3,9 0,2 2,2 0,2 2,9 0,1 2,0 0,2 3,8 0,2 2,3 0,2 2,4 0,2 2,1 0,2

- тести з ОФП; 2,2 0,2 3,4 0,1 2,6 0,2 3,7 0,1 2,9 0,1 4,1 0,3 2,9 0,2 3,4 0,3
- контрольні впра-
ви з виду спорту; 1,9 0,1 2,6 0,2 4,1 0,3 2,4 0,3 2,6 0,1 2,4 0,2 - - - -

- самоопис 
фізичного роз-
витку

4,1 0,4 3,9 0,3 4,4 0,2 2,3 0,3 3,1 0,3 3,0 0,3 2,5 0,2 1,8 0,2



90

на фізична робота, яка притаманна тренувальному 
процесу. У той же час, студенти експериментальних 
груп почали отримувати більш задоволення на занят-
тях. Їх оцінка ствердження (№ 5) підвищилась у групі 
Е2 с 2,5 до 1,8 бали, у групі Е3 з 2,3 до 1,9 бали, у групі 
Е1 знизилася до 1,9 бала, але знаходиться на одному 
рівні з іншими групами. 

З приводу задовільного впливу занять з фі-
зичного виховання на загальну культуру закріпилася 
думка студентів, які займаються фітнесом та пауер-
ліфтингом (з 2,2 бали до 1,7 та 1,8 бали) та навпаки, 
змінилася думка, студентів які займаються футбо-
лом (з 1,4 бали до 2,6 бали). Вірогідно, тут має місце 
суб’єктивний фактор, який пов'язаний з особистістю 
викладача, в чому свідчать погіршені оцінки змісту на 
заняття (№ 3), пояснення та показу вправ викладачем 
(№ 4), отримання задоволення від занять (№ 5).

Однак, думка про те, що заняття сприяють 
зміцненню здоров’я, у студентів отримує більш ви-
соку оцінку у всіх експериментальних групах (№ 7), 
що пов’язано з суб’єктивним відчуттям покращення 
свого фізичного стану. Це підтверджує наступна від-
повідь оцінки адекватності фізичних навантажень на 
заняттях. Якщо на початку навчального року адекват-
ність фізичних навантажень оцінювалась на 2,0 – 2,2 
бали, то у кінці навчального року на 1,1 – 1,4 бали у 
експериментальних групах.

У контрольній групі оцінка фізичних наванта-
жень ближче до нейтральної (1,9 – 2 бали). Бажання 
займатися обраним видом спорту відстежується від-
повіддю на 10 та 11 питання. На початку навчального 

року близько 80% студентів експериментальних груп 
виявили бажання займатися цим же видом спорту до-
датково у секціях, а в кінці навчального року їх вже 
стало 50%. Але займатися додатково іншим видом 
спорту збільшилося більш ніж у три рази з 14% до 
60%. Дані результати можуть призвести до певних ви-
сновків. По-перше, інтерес до обраного виду спорту 
може бути менш ніж у 50% студентів, решта керувала-
ся іншими доводами, які пов’язані із зацікавленістю, 
зовнішньою атрибутикою процесу, популярністю цьо-
го виду, заохоченням зі сторони оточуючих, за компа-
нію з друзями та ін., що само по собі не є негативним 
фактором, а сприяє залученню до організованих за-
нять фізичними вправами, підвищення рухової актив-
ності. По-друге, для підтримки бажання займатися ре-
гулярно фізичними вправами не потрібно запобігати 
переходу студентів у навчальні групи з інших видів 
спорту впродовж навчального року (у кінці семестру). 
По-третє, ціль занять фізичним вихованням носить 
оздоровчий характер і зайва спортизація процесу не 
завжди відповідає мотивам занять студентів, а саме 
зміцнення здоров’я, покращення фігури, отримання 
задоволення від рухової активності, спілкування з 
друзями, що веде до зменшення інтересу до занять 
обраним видом спорту.

Про це свідчить і вибір студентами засобів 
контролю за фізичною підготовленістю (рис. 1). Піс-
ля занять з фізичного виховання на базі визначеного 
виду спорту думка студентів з приводу доцільності 
засобів контролю фізичної підготовленості змінилося, 
вірогідно з урахуванням вимог підготовки. 

Рис. 1. Вибір студентами видів контролю за фізичною підготовленістю.
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Висновки. 
Для утворення оптимальних умов організа-

ції учбово-виховного процесу фізичного виховання 
у вузі необхідно використовувати підхід уникнення 
факторів, що лімітуються і впливають на відношення 
студентів до цього процесу, який заснований на сво-
боді вибору видів рухової активності, цілі занять фі-
зичними вправами, видів педагогічного контролю та 
самоконтролю. 

Результати формуючого природного експери-
менту показали, що студенти дослідницьких груп, 
які обрали футбол, фітнес, пауерліфтинг підвищили 
на 0,8 балів задоволеність від занять фізичним вихо-
ванням у кінці навчального року, а контрольна група 
знизила задоволеність від занять на 0,7 балів. Була за-
кріплена думка студентів, які займаються спортом за 
інтересом, про позитивний вплив занять на загальну 
культуру (у середньому на 0,4 бали). 

Вивчаючи думку студентів, був визначений 
рейтинг видів контролю. У студентів експерименталь-
них груп, вони розташувалися у наступному порядку: 
функціональні спроби (67 %), антропометричні вимі-
ри (64 %), контрольні вправи з виду спорту (51 %), са-
моконтроль (39 %), державні тести (26 %). У студен-
тів контрольної групи на 1-му місці – самоконтроль 
(64 %), на 2-му – антропометричні виміри (62 %), 3-е 
– функціональні спроби (57 %), на 4-му державні тес-
ти (32 %).

Наступні дослідження мають спрямовуватися 
на визначення ціннісних пріоритетів студентів різних 
відділень, як у сприйнятті фізичного „Я” так і фізич-
ної культури в цілому.
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