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Аннотация
В статье предоставлены ре-

зультаты исследования отноше-
ния студенток I и II курсов к заня-
тиям физическим воспитанием. 
Определено, что основными мо-
тивами, побуждающими девушек 
17-19 лет заниматься физическим 
воспитанием, являются: осоз-
нание полезности двигательной 
активности − среди студенток I 
курса (84,0%) и получение за-
чета − среди студенток II курса 
(88,24%). Полученные результа-
ты будут использоваться при раз-
работке физкультурно-оздорови-
тельной технологии укрепления 
здоровья девушек 17-19 лет сред-
ствами пилоксинга.
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Annotation
In the article there are the results 

of the researching of the attitude of 
the students from the first and sec-
ond years to physical education. 
Defined that the main reason of the 
inducing the girls of 17-19 years old 
to engage in physical education are 
the awareness of the usefulness of 
motor activity - among of the stu-
dents of the I course (84.0%) for the 
getting a credit and among of the 
second course (88.24%). The results 
that was obtained  will be used in 
the development of physical culture 
and health technology to strengthen 
the health of girls 17-19 years by 
means of  piloxing.

Keywords: Female students 
17-19 years, attitude, physical 
education.

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

СТАВЛЕННЯ СТУДЕНТОК 
17-19 РОКІВ ДО ЗАНЯТЬ 

ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ І СПОРТОМ

Постановка проблеми. Збе-
реження і підвищення рівня 
здоров’я студентської молоді 
є важливою складовою вищої 
освіти. В цей період закладаєть-
ся фундамент успішності май-
бутньої професійної діяльності 
молодих фахівців. Характерною 
особливістю студентського обра-
зу життя є збільшенні витрат часу 
на навчальну діяльність, знижен-
ня рухової активності, зміна сис-
теми харчування, режиму дня, що 
призводить до зниження рівня 
здоров’я студентської молоді. 

Обираючи професію еконо-
міста, студенти вибирають не 
тільки статус, рівень добробуту, а 
й спосіб життя, якість життя, його 
тривалість. Близько 80% офісних 
працівників страждають від си-
дячого способу життя. Серед них 
надзвичайно поширені хвороби: 
остеохондроз, різні види викрив-
лень хребта, синдром зап’ястного 
каналу, що виражається в знижен-
ні чутливості пальців кисті, на-
бряклості, появі болю, слабкості 
кисті.

Одним зі шляхів вирішення 
цієї проблеми, на думку Круце-
вич Т.Ю., Москаленко Н.В., Си-
чової Т.В., є пошук раціональних 
підходів у фізичному вихованні 
та оздоровленні студентів з ура-
хуванням їх мотивації до занять 
фізичною культурою. Необхідно 
підвищити інтерес до виховання 
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тілесної культури і включити сту-
дента в простір фізичної культури 
не тільки як користувача, а і як 
суб’єкта, здатного творити в цій 
сфері діяльності [5, 8].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Багато вітчизняних 
і закордонних фахівців вважають 
що фізичне удосконалення і збе-
реження здоров’я студенток є од-
нією зі складових вищої освіти. 
Про необхідність вивчення мо-
тиваційних чинників для занять 
фізичними вправами вказують 
багато авторів [1, 2, 3, 4], тому 
що вибір засобів і форм занять 
фізичною культурою певним чи-
ном  впливає на організм люди-
ни. За словами М.Я. Віленського, 
навчання, яке супроводжується 
постійною розумовою діяльніс-
тю, визначає високий загальний 
тонус інтелекту, і тому фізична 
культура стає важливим засобом 
загартування організму і біоло-
гічною основою для ефективного 
процесу пізнавальної діяльності, 
а натренована мускулатура допо-
магає нервовій системі упоратися 
з розумовими навантаженнями. 

У роботах Ільіна Є.П. дається 
теоретичне обґрунтування про-
блемі співвідношення фізичного 
удосконалення і моральних орієн-
тацій особистості [5]. Питанням 
мотивації студентської молоді до 
занять різними видами оздоров-
чого фітнесу займалися Круцевич 
Т.Ю., Москаленко Н.В., Марчен-
ко О., Безверхня Г., Біліченко О., 
Сичова Т., Кошелева О.

Незважаючи на те, що бага-
то науковців приділяють пильну 
увагу вивченню мотивації студен-
ток до занять фізичною культу-
рою і спортом, − саме ці знання 
допоможуть створити умови і ви-
робити стимули, які сприятимуть 
формуванню внутрішніх мотивів 
діяльності студенток, спрямова-
них на вдосконалення організму 
засобами фізичного виховання. 
Вивчення рівня мотивації сту-
денток до занять фізичною куль-
турою і спортом дозволить нам 
підвищити ефективність процесу 

фізичного виховання та фізкуль-
турно-оздоровчої роботи у вищих 
навчальних закладах.

Зв’язок роботи з науковими 
програмами, планами і темами. 
Наукова робота виконана відпо-
відно до державної бюджетної 
теми Міністерства освіти і науки 
України «Науково-теоретичні за-
сади вдосконалення процесу фі-
зичного виховання різних груп 
населення», номер державної ре-
єстрації 0116U003010.

Мета роботи: вивчити став-
лення студенток 17-19 років 
економічних спеціальностей до 
занять фізичною культурою и 
спортом.

Методи дослідження: аналіз 
і узагальнення науково-методич-
ної літератури і документальних 
матеріалів; педагогічне спостере-
ження; анкетування; методи мате-
матичної статистики.

Організація дослідження. 
Для визначення ставлення сту-
денток до занять фізичною куль-
турою і спортом нами було про-
ведено анкетування 42 студенток 
17-19 років, які навчаються у 
Придніпровської державної ака-
демії будівництва та архітектури 
на І і ІІ курсах (59,52% і 40,48% 
відповідно). 

Результати дослідження та 
їх обговорення. За останні роки 
обсяг навчального навантажен-
ня студенток значно збільшився. 
Навчання проходить переважно 
у сидячому положенні, за умов 
перевантаження розумовою ді-
яльністю та напруженої роботи 
за комп’ютером. На жаль, систе-
ма проведення занять з предмету 
«Фізичне виховання» не може по-
повнити дефіцит рухової актив-
ності студентів під час навчання 
у виші. Протидією негативним 
наслідкам обмеження рухового 
режиму молоді є секційні знят-
тя фізичною культурою і спор-
том. За результатами анкетуван-
ня було визначено, що 23,81 % 
студенток займаються спортом 
протягом 2-10 років. Кількість 
дівчат, які займаються спортом, 

протягом навчання зменшується. 
Так, на І курсі спостерігається 
36,0 % студенток, які займають-
ся різними видами спорту, на ІІ 
курсі – 29,41%. Дівчата обирають 
такі види спорту, як: спортивний 
фітнес, танці, легка атлетика, во-
лейбол, гімнастика. Тільки 12,0% 
студенток мають спортивний роз-
ряд −  від 3 до 1. Основними при-
чинами, того, чому дівчата не за-
ймаються спортом, було: «не маю 
часу» у 20,0% студенток – І курсу 
і 11,76% − ІІ курсу; «не маю ба-
жання» відповіли 8,0 % дівчат І 
курсу і 11,76% − ІІ курсу; 5,88% 
студенток ІІ курсу не займаються 
спортом за станом здоров’я. 

У ході опрацювання результа-
тів анкетування можна було ви-
значити, що більшість студенток і 
І, і ІІ курсів мають низький рівень 
теоретичної підготовленості. 
Таке твердження ґрунтується на 
відсутності для студенток різниці 
між поняттями «спорт» і «фізич-
не виховання». Тому відповіда-
ючи на питання «Чи займаєтесь 
Ви спортом?» 68,0 % студенток 
І курсу і 70,59 % – ІІ курсу від-
повіли «Так», при цьому маючи 
на увазі заняття фізичним вихо-
ванням за розкладом. Це підтвер-
джується відповідями на таке пи-
тання «Скільки разів на тиждень 
ви займаєтесь спортом», 64,29 % 
студенток відповіли «2-3 рази на 
тиждень». Відповіді на питання 
«Яким видом спорту і скільки ро-
ків?» не конкретні, тобто «різни-
ми» або перераховуються декіль-
ка видів спорту, які мають різну 
спрямованість і зовсім не можуть 
визначитися з кількістю років, 
протягом яких вони займаються 
спортом. 

Більшість студенток І кур-
су (60,0 %) займаються спортом 
для покращення стану здоров’я. 
Серед дівчат ІІ курсу (52,94%) 
метою занять спортом є досяг-
нення гармонійності будови тіла. 
Далі по значущості причиною, за 
якою студентки І і ІІ курсів займа-
ються спортом, − це нормалізація 
маси тіла (45,2% відповідей) і 
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підвищення рівня фізичної під-
готовленості (38,09% відповідей). 
По 29,41% дівчат ІІ курсу займа-
ються спортом для покращення 
здоров’я та для підвищення рівня 
фізичної підготовленості.

Майже половина студенток І 
курсу (52,0%) та ІІ курсу (35,29%) 
пропускають заняття з фізичного 
виховання тільки під час хвороби 
(рис. 1). 

Більшість студенток (76,0% ді-
вчат І курсу і 79,59% − ІІ курсу) 
вважають, що фізична підготовка 
не потрібна для оволодіння про-
фесією економіста. 

Свою фізичну підготовленість 
студентки І і ІІ курсів оцінюють 
майже однаково: у 6,08±1,61 ба-
лів та 6,10±1,52 бали. Своє фізич-
не здоров’я дівчата ІІ курсу оці-
нюють у 7,30±2,38 бала, І курсу 
– 6,40±1,73 бала.

Студентки І курсу (12,0 %) 
вважають, що можна досягти ви-
сокого рівня фізичної підготов-
леності і здоров’я, відвідуючи 
тільки навчальні заняття з фізич-
ного виховання. Студентки ІІ кур-
су (24,0%) та більшість − І курсу 
(72,0%) висловили думку про 
необхідність додаткових занять, 
які будуть сприяти покращенню 
їхнього фізичного стану. Майже 
половина студенток ІІ курсу впев-
нені в тому, що для досягнення 
високого рівня фізичної підго-
товленості і здоров’я відвідувати 

тільки навчальні заняття з фізич-
ного виховання недостатньо.

Пріоритетною відповіддю на 
запитання «З якою метою Ви від-
відуєте заняття з фізичного ви-
ховання?» було «Знаю, що це ко-
рисно», саме так відповіли 84,0% 
студенток І курсу. Студентки ІІ 
курсу (88,24%) відвідують за-
няття з фізичного виховання для 
отримання заліку. Таких студен-
ток на І курсі 60,0%. Відповідь 
«Щоб підвищити свою фізичну 
підготовленість» відмітили 52,0% 
дівчат І курсу і 41,18% − ІІ курсу. 
Студентки І курсу більш зацікав-
лені у заняттях з фізичного вихо-
вання. Це спостерігається в таких 
судженнях: «Цікаво на заняттях» 
− 32,0%; «Щоб навчитися новим 
вправам» − 24,0%; «Вчуся вихо-
вувати вольові якості» − 16,0% 
відповідей. Студентки ІІ курсу 
відвідують заняття для отриман-
ня розрядки після розумового 
навантаження (29,41%) і для під-
вищення своєї рухової активності 
(47,06%). 

Отримані дані узгоджуються 
з дослідженнями О. Марченко 
[6], Корж Н. [7], В. Цибульської 
[9]. Автори у своїх працях ви-
окремлюють мотив «отриман-
ня заліку», як один з основних 
спонукальних мотивів відвід-
ування занять фізичним вихован-
ням; також виділяються мотиви 
«…тому що корисно», «вдоско-

налення форми тіла», «зміцнення 
здоров’я», підвищення рівня фі-
зичної підготовленості». 

Висновки. Отже, протягом 
навчання у ВНЗ змінюється став-
лення до занять фізичним вихо-
ванням дівчат 17-19 років. Так, 
на першому курсі студентки від-
дають перевагу мотиву «Займаю-
ся фізичним вихованням тому що 
це корисно» − 84,0%, на ІІ курсі 
– «Отримання заліку» (88,24% 
студенток). 

Перспективи подальших до-
сліджень. Отримані результати 
будуть використовуватися при 
розробці фізкультурно-оздоров-
чої технології зміцнення здоров’я 
дівчат 17-19 років засобами пі-
локсінгу.
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