
158

№ 3. 2019
Спортивний вісник Придніпров’я
Науково-практичний журнал

    ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ РІЗНИХ ГРУП
    НАСЕЛЕННЯ

МОТИВАЦІЙНО-ЦІННІСНІ 
ОРІЄНТАЦІЇ СТУДЕНТІВ ЩОДО 

РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Сидорчук Тетяна1, Анастасьєва Зінаїда1, 
Раковська Ірина1, Татарченко Лариса2, Magda Majer3

1Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту
2Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

3Akademia Wychowania Fizycznego  im. Bronisława Czecha w Krakowie

DOI: 10.32540/2071-1476-2019-3- 158

Annotation
Introduction and purpose of the study. The article is devoted to the actual problem of finding ways to increase the 

motor activity of students by determining their motivational and axiological attitudes towards recreational activities. 
The hypothesis of the study is based on the assumption that knowledge of the characteristics of students’ motivation for 
recreational activities will allow finding ways to increase the level of physical activity of young people in various forms 
of organizing physical education classes in higher educational institutions. The goal is to analyze the motivational and 
value attitude of students to recreational activities in order to find ways for increasing the level of physical activity of 
young people.

Material and methods: analysis of scientific and methodical literature, pedagogical observation, pedagogical ex-
periment, questioning, methods of mathematical statistics. The participants. 140 students aged 17–19 years studying 
at the Oles Gonchar Dnipro National University were attracted to participate in the pedagogical experiment. The study 
involved 76 boys and 64 girls. Organization of the study. During the experiment students were surveyed about their 
relationship and involvement in recreational activities.

Results. The attitude of students to recreational activities, especially the content of their free time, were determined. 
The main motives for recreational motor activity, which are different for boys and girls, are revealed. Also it was identi-
fied differences in the desired types of motor activity by gender. The distribution of time that students spend on exercise 
during the week was calculated. The reasons that interfere with recreational activities and the factors that encourage 
it were revealed. Students also indicated the desired types of recreational activities that they would like to have in a 
higher educational institution.

Conclusions. The results of the survey allowed us to identify measures aimed at increasing the volume of motor 
activity and the formation of sustainable motivation of students to recreational motor activity.

Key words: students, recreation, activities, motivation, measures.

Анотація
Вступ і мета дослідження. Стаття присвячена актуальній проблемі пошуку шляхів підвищення рухової 

активності студентів шляхом визначення їх мотиваційно-ціннісного ставлення до оздоровчо-рекреаційної 
діяльності. Гіпотеза дослідження ґрунтується на припущенні, що знання особливостей мотивації студентів 
щодо рекреаційної діяльності дозволить знайти шляхи підвищення рівня рухової активності молоді у різних 
формах організації занять з фізичного виховання в закладах вищої освіти. Мета – проаналізувати мотиваційно-
ціннісне ставлення студентів до рекреаційної діяльності для пошуку шляхів підвищення рівня рухової 
активності молоді.
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Матеріал і методи: аналіз науково-методичної літератури, педагогічне спостереження, педагогічний 
експеримент, анкетування, методи математичної статистики. Учасники. До участі у педагогічному експерименті 
було залучено 140 студентів віком 17-19 років, які навчаються у Дніпровському національному університеті 
імені Олеся Гончара. У дослідженні взяли участь 76 юнаків і 64 дівчини. Організація дослідження. Протягом 
експерименту було проведено анкетування студентів щодо ставлення та залученості в оздоровчо-рекреаційну 
діяльність. 

Результати. Визначено ставлення студентів до рекреаційної діяльності, особливості змісту та наповнення 
їх вільного часу. Виявлено основні мотиви до занять оздоровчо-рекреаційною руховою активністю, які дещо 
відмінні у юнаків і дівчат. Також визначено відмінності у бажаних видах рухової активності за статевою 
ознакою. Розраховано розподіл часу, який студенти витрачають на заняття фізичними вправами протягом 
тижня. Виявлено причини, що заважають займатися оздоровчо-рекреаційною діяльністю, та чинники, що 
спонукають до неї. Також студенти вказали на бажані види рекреаційної діяльності, які вони хотіли б мати в 
закладі вищої освіти.

Висновки. Результати анкетування дозволили визначити заходи, спрямовані на збільшення обсягу рухової 
активності та формування стійкої мотивації студентів до оздоровчо-рекреаційної рухової діяльності.

Ключові слова: студенти, рекреація, діяльність, мотивація, заходи.

Аннотация
Введение и цель исследования. Статья посвящена актуальной проблеме поиска путей повышения дви-

гательной активности студентов путем определения их мотивационно-ценностного отношения к оздорови-
тельно-рекреационной деятельности. Гипотеза исследования основывается на предположении, что знание 
особенностей мотивации студентов к рекреационной деятельности позволит найти пути повышения уровня 
двигательной активности молодежи в различных формах организации занятий по физическому воспитанию в 
учреждениях высшего образования. Цель – проанализировать мотивационно-ценностное отношение студен-
тов к рекреационной деятельности для поиска путей повышения уровня двигательной активности молодежи.

Материал и методы: анализ научно-методической литературы, педагогическое наблюдение, педагогиче-
ский эксперимент, анкетирование, методы математической статистики. Участники. К участию в педагоги-
ческом эксперименте были привлечены 140 студентов в возрасте 17-19 лет, обучающихся в Днепровском на-
циональном университете имени Олеся Гончара. В исследовании приняли участие 76 юношей и 64 девушки. 
Организация исследования. В течение эксперимента было проведено анкетирование студентов относитель-
но их отношения и вовлеченности в оздоровительно-рекреационную деятельность.

Результаты. Определено отношение студентов к рекреационной деятельности, особенности содержания 
их свободного времени. Выявлены основные мотивы к занятиям оздоровительно-рекреационной двигатель-
ной активностью, отличающиеся у юношей и девушек. Также определены различия в желаемых видах дви-
гательной активности по половому признаку. Рассчитано распределение времени, которое студенты тратят на 
занятия физическими упражнениями в течение недели. Выявлены причины, мешающие заниматься оздорови-
тельно-рекреационной деятельностью и факторы, побуждающие к ней. Также студенты указали на желаемые 
виды рекреационной деятельности, которые они хотели бы иметь в заведении высшего образования.

Выводы. Результаты анкетирования позволили определить меры, направленные на увеличение объема 
двигательной активности и формирования устойчивой мотивации студентов к оздоровительно-рекреационной 
двигательной деятельности.

Ключевые слова: студенты, рекреация, деятельность, мотивация, мероприятия.

Вступ. Фізичне виховання 
традиційно і обґрунтовано визна-
ється найважливішим чинником 
дієздатності студентської моло-
ді, ефективним засобом форму-
вання її здоров’я і підготовки до 
активної життєдіяльності й май-
бутньої високопродуктивної пра-
ці (Олексієнко, Меньших, Шах-

матов, Байда, 2017). Необхідно 
відмітити, що на фоні реформу-
вання системи освіти в Україні, 
яка характеризується найбільш 
стрімкими темпами, на сьогод-
ні, однією з найбільш гострих, 
важко розв’язуваних залишаєть-
ся проблема саме реформування 
освіти в галузі фізичної культури 

і спорту. Більшість фахівців (Ані-
кєєва, 2012; Биченко, Онопрієн-
ко, 2015; Садовський, Кириченко, 
2016) пов’язують низький рівень 
здоров’я та фізичної підготовле-
ності студентів не тільки з неспри-
ятливими соціально-економічни-
ми умовами життя і екологією, а 
й зі зниженням інтересу студентів 
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до занять фізичною культурою і 
спортом, зменшенням обсягу й 
інтенсивності рухової активності, 
зниженням ефективності систе-
ми фізичного виховання у закла-
дах вищої освіти (ЗВО). Сьогодні 
молодь страждає від негативних 
наслідків науково-технічного 
прогресу, скорочення фізичних 
навантажень, підвищення розу-
мового навантаження в умовах 
інтенсивного навчального проце-
су, що призводить до гіподинамії. 
Ця проблема потребує не лише 
теоретичного дослідження, але й 
практичного вирішення (Скрип-
ник, Чепурда, 2012). Оздоровчо-
рекреаційна діяльність покликана 
зменшити ці негативні впливи 
сучасної цивілізації на життя мо-
лоді. На теперішній час фахівці з 
фізичного виховання приділяють 
увагу розробці різних форм оздо-
ровчо-рекреаійної фізичної куль-
тури як на обов’язкових заняттях 
у ЗВО, так і для самостійних за-
нять. Необхідним стає пошук но-
вих форм і видів рухової актив-
ності, що дозволить підвищити 
мотивацію студентів до занять 
фізичною культурою та сформу-
вати у них потребу в здоровому 
способі життя (Андрєєва, 2014; 
Коврига, Колос, 2016).

Дослідження проблеми фор-
мування культури дозвілля й віль-
ного часу студентів знаходиться у 
колі уваги багатьох фахівців (О.В. 
Андрєєва, У.В. Катерина, О.В. 
Андрєєва, В.А. Горовий, М.В. 
Дутчак, Є.О. Баженков, Т.Ю. Кру-
цевич, С.Б. Пангелов, С.Б. Панге-
лов, H.M. Shaikh, M.S. Patterson, 
B. Lanning, M.R. Umstattd Meyer, 
C.A. Patterson).

Отже, актуальність досліджен-
ня полягає у визначенні основних 
мотивів студентів до рекреаційної 
діяльності та пошуку шляхів по-
кращення ставлення студентської 
молоді до рекреаційно-оздоров-
чої рухової активності, і, як наслі-
док, – збільшення обсягу рухової 
активності.

Гіпотеза дослідження ґрунту-
ється на припущенні, що знання 

особливостей мотивації студентів 
до рекреаційної діяльності дозво-
лить знайти шляхи підвищення 
рівня рухової активності молоді у 
різних формах організації занять 
з фізичного виховання в закладах 
вищої освіти.

Мета – проаналізувати моти-
ваційно-ціннісне ставлення сту-
дентів до рекреаційної діяльності 
для пошуку шляхів підвищення 
рівня рухової активності молоді.

Матеріал і методи. У ході до-
слідження використано такі ме-
тоди: аналіз науково-методичної 
літератури, педагогічне спосте-
реження, педагогічний експери-
мент, анкетування, методи мате-
матичної статистики.

Учасники. До участі у педа-
гогічному експерименті було за-
лучено 140 студентів віком 17-19 
років, які навчаються у Дніпров-
ському національному універси-
теті імені Олеся Гончара. У до-
слідженні взяли участь 76 юнаків 
і 64 дівчини. Всі вони надали ін-
формовану згоду на участь в цьо-
му експерименті.

Організація дослідження. 
Протягом експерименту було 
проведено анкетування студентів 
щодо ставлення та залученості в 
оздоровчо-рекреаційну діяльність.

Статистичний аналіз перед-
бачав визначення відсоткового 
співвідношення відповідей юна-
ків та дівчат на питання анкети. 
Обробку результатів здійснено на 
персональному комп’ютері з ви-
користанням програми для роботи 
з електронними таблицями Excel.

Результати. З метою визна-
чення мотиваційного ставлення 
студентів до здійснення рекреа-
ційної діяльності під час дозвіл-
ля нами проведено анкетування 
140 студентів Дніпровського на-
ціонального університету імені 
Олеся Гончара. Респонденти на-
вчаються на факультетах міжна-
родної економіки, української та 
іноземної філології й мистецтвоз-
навства, біолого-екологічному 
факультеті, з них: 90 першокурс-
ників і 50 другокурсників.

Більшість студентів (56,5% 
юнаків і 60,9% дівчат) сприйма-
ють рекреацію як форму відпо-
чинку, процес усунення наслідків 
втоми, спричиненої професійною 
діяльністю людини, та процес 
регенерації сил; 22,4% юнаків і 
23,5% дівчат вважають, що ре-
креація – це процес або спосіб 
раціонально організованої пси-
хофізичної активності люди-
ни, спрямованої на досягнення 
комплексу цілей, встановлених 
індивідом у вільний від основних 
професійних, родинних і громад-
ських обов’язків час; 21,1% юна-
ків і 15,6% дівчат розглядають 
рекреацію як персоніфікований 
результат діяльності, який може 
характеризуватися сукупністю 
корисних змін, досягнень, ефек-
тів, які відбулися у сфері психіч-
ної, духовної та фізичної життєді-
яльності людини.

На думку студентів, потре-
би, якими задовольняє рекреація 
можна за рейтингом розподілити 
таким чином:

- релаксаційні (90,7% юнаків і 
85,9% дівчат);

- відновлення після професій-
ної діяльності (72,3% юнаків і 
82,8% дівчат);

- задоволення потреби у не-
формальному спілкуванні (63,1% 
юнаків і 59,3% дівчат);

- гедоністичні (задоволення) 
(50% юнаків і 53,1% дівчат);

- підвищення рухової актив-
ності (39,4% юнаків і 39,1% ді-
вчат);

- культурно-освітні (28,9% 
юнаків і 31,25% дівчат);

- емоційна розрядка (17,1% 
юнаків і 25% дівчат).

Серед студентів 39,4% юнаків 
і 34,3% дівчат задоволені змістом 
проведення вільного часу, 44,7% 
юнаків і 46,8% дівчат – не задово-
лені і 15,9% юнаків і 18,9% дівчат 
– задоволені частково.

Більшість студентів, – як юна-
ків (55,2%), так і дівчат (64,1%), 
віддають перевагу пасивним 
формам проведення відпочинку. 
І лише 44,8% юнаків і 35,9% ді-
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вчат відпочивають у вільний час 
активно.

Серед видів занять у вільний 
час у студентів-юнаків виділя-
ються: комп’ютерні ігри (92,1%); 
користування інтернетом, соцме-
режами (90,7%); перегляд теле-
передач, фільмів (88,1%); слу-
хання музики (82,8%); зустрічі 
з друзями (78,9%); відвідування 
кафе, барів (76,3%); хобі (72,3%); 
відвідування секцій з різних ви-
дів спорту (59,2%); катання на 
велосипеді, роликових ковзанах, 
ковзанах, сігвеї (52,6%); рухливі 
та рекреаційні ігри (бадмінтон, 
боулінг, більярд, настільний теніс 
та ін.) (48,6%); участь у квестах 
(39,4%); відвідування дискотек 
(38,1%); читання книжок (38,1%); 
проведення часу на спортивних 
майданчиках (34,2%); самостій-
ні заняття фізичними вправами 
(31,5%); прогулянки на свіжому 
повітрі (26,3%); робота по госпо-
дарству (19,7%); гра на музичних 
інструментах (5,2%).

У дівчат дещо інша ієрархія за-
нять у вільний час: користування 
інтернетом, соцмережами (100%); 
робота по господарству (93,7%); 
зустрічі з друзями (90,6%); слухан-
ня музики (85,9%); перегляд теле-
передач, фільмів (79,6%); читання 
книжок (71,8%); прогулянки на 
свіжому повітрі (62,5%); відвіду-
вання фізкультурно-оздоровчих 
занять (48,4%); відвідування дис-
котек (46,8%); відвідування кафе, 
барів (45,3%); відвідування теа-
трів, музеїв, виставок, концертів 
(37,5%); шопінг (34,3%); ранкова 
гігієнічна гімнастика (18,7%); екс-
курсії (10,9%); вивчення інозем-
них мов (6,25).

Протягом тижня більшість 
студентів (90,7% юнаків і 90,6% 
дівчат) мають більше вільного 
часу у вихідні дні, що пов’язано 
із зайнятістю на навчанні у будні.

Нами визначено розподіл часу, 
який студенти витрачають на за-
няття фізичними вправами протя-
гом тижня, не враховуючи заняття 
з фізичного виховання у закладі 
вищої освіти (рис. 1).

Більшість юнаків (50%) ви-
трачають від 2 до 3 годин, 18,4% 
юнаків витрачають від 3 до 4 го-
дин, 7,8% юнаків витрачають 
понад 4 годин, 10,5% юнаків ви-
трачають від 1 до 2 годин і 13,3% 
- витрачають менше 1 години.

Серед дівчат відзначена подіб-
на тенденція: 51,5% дівчат ви-
трачають від 2 до 3 годин на тиж-
день, 29,6% - витрачають від 3 до 
4 годин, 12,5% - витрачають від 1 
до 2 годин, 6,4% дівчат витрача-
ють менше 1 години на тиждень. 
При цьому серед дівчат не вияв-
лено студенток, які займаються 
фізичними вправами більше 4 го-
дин на тиждень.

При цьому у більшості сту-
дентів (51,3% юнаків і 51,5% дів-
чат) заняття носять епізодичний 
характер, а 48,7% юнаків і 48,5% 
дівчат займаються регулярно.

Серед найбільш популярних ви-
дів рухової активності у юнаків ви-
діляються: заняття у тренажерному 
залі (57,8%); ігрові види спорту 
(44,7%); циклічні види спорту 
(39,4%); Outdoor фітнес (заняття 
на свіжому повітрі) (28,9%); єди-
ноборства (13,1%); екстремальні 
види спорту (7,8%); туризм (6,5%); 
заняття у воді (5,2%);

Дівчата віддають перевагу та-
ким заняттям: танці (78,1%); фіт-
нес-програми аеробної та силової 
спрямованості (73,4%); заняття з 

циклу Mind and Body («розумне 
тіло») (70,3%); заняття у трена-
жерному залі (59,3%); заняття 
у воді (43,7%); Outdoor фітнес 
(40,6%); циклічні види спорту 
(34,3%); туризм (15,6%); ігрові 
види спорту (12,5%).

Мотиви рекреаційно-оздо-
ровчих занять мають свої ген-
дерні особливості, а також схожі 
риси (табл. 1). У юнаків на пер-
шому місці виділяється мотив 
збільшення рухової активності 
(92,1%), далі за рейтингом йдуть 
мотиви корекції фігури (89,4%), 
самовдосконалення (85,5%), 
покращення здоров`я (76,3%), 
відпочинок, розваги (69,7%), 
спілкування з друзями (68,4%), 
відновлення після навчальних 
занять (63,1%), отримання за-
доволення, позитивних емоцій 
(61,8%), покращення самопочут-
тя (52,6%), переключення уваги 
на інший вид діяльності (50,1%), 
зняття стресу (44,7%), емоційна 
розрядка (28,9%).

У дівчат пріоритетним моти-
вом є корекція фігури (96,8%), 
далі за рейтингом – збільшення 
рухової активності (90,6%), покра-
щення здоров`я (85,9%), покра-
щення самопочуття (79,6%), знят-
тя стресу (76,5%), відновлення 
після навчальних занять (70,3%), 
спілкування з друзями (62,5%), 
переключення уваги на інший 
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Рис. 1. Кількість часу, яку студенти витрачають на 
заняття фізичними вправами протягом тижня, %
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вид занять (57,8%), емоційна роз-
рядка (46,8%), відпочинок, роз-
ваги (43,7%), самовдосконалення 
(39,1%), отримання задоволення, 
позитивних емоцій (31,2%).

Ефект від рекреаційних за-
нять, на думку студентів, прояв-
ляється в покращенні настрою, 
самопочуття (68,4% юнаків і 75% 
дівчат), поліпшенні зовнішнього 
вигляду (60,5% – юнаків та 68,7%  
– дівчат), покращенні здоров’я 
(50% юнаків і 57,8%), розширенні 
кола знайомств (57,8% – юнаків і 
46,8% – дівчат), підвищенні само-
оцінки (47,3% юнаків і 45,3% ді-
вчат), підвищенні роботоздатнос-
ті (25% юнаків і 35,9% дівчат).

Серед причин, що перешко-
джають студентам займатися ре-
креаційно-оздоровчою діяльніс-
тю, виділяються: недостатність 
вільного часу (97,3% – юнаків і 
98,4% – дівчат); відсутність та-
ких занять у закладі вищої освіти 
(85,5% – юнаків і 84,3% – дівчат); 
велике навчальне навантаження 
(65,7% – юнаків і 75% – дівчат); 
недостатність коштів для оплати 
занять (50% – юнаків і 46,8% – 
дівчат); лінощі (36,8% – юнаків і 
25% – дівчат); відсутність друзів, 
з якими можна відвідувати занят-
тя (7,8% – юнаків і 10,9% – ді-
вчат).

Студенти також відповіли на 
питання щодо чинників, які спо-
нукають їх займатися фізичними 
вправами. Серед них виділяють-
ся: знання про користь занять фі-
зичними вправами (100% – юна-
ків і дівчат); мода на здоровий 
спосіб життя (89,4% – юнаків і 
92,1% – дівчат); приклад кумирів 
або знаменитостей (60,5% – юна-
ків і 65,6% – дівчат); публікації в 
газетах, журналах, інтернеті (50%  
– юнаків і 51,5% – дівчат); поради 
батьків (38,1% – юнаків і 34,3% – 
дівчат); передачі по телебаченню 
(28,9% – юнаків і 29,6% – дівчат); 
відвідують за компанію з друзями 
(14,4% – юнаків і 25% – дівчат); 
поради викладача фізичного ви-
ховання (9,2% – юнаків і 17,1% – 
дівчат); реклама (7,8% – юнаків і 
14,1% – дівчат).

На питання «Які рекреаційно-
оздоровчі заходи Ви хотіли б мати 
у закладі вищої освіти?» студенти 
відповіли, що хотіли б мати: 

- більше різновидів сучасних 
фізкультурно-оздоровчих систем 
та фітнес-програм (100% студен-
тів);

- туристські походи (100% сту-
дентів);

- екскурсії (92,1% – юнаків і 
98,4% – дівчат);

- квести (89,4% – юнаків і 

90,6% – дівчат);
- рухливі ігри та розваги на 

спортивних майданчиках (68,4% 
– юнаків і 67,1% – дівчат);

- спортивно-оздоровчі табори 
(52,6% – юнаків і 56,2% – дівчат); 

- спортивні свята (38,1% – 
юнаків і 34,3% – дівчат).

Отже, студенти загалом мають 
правильний погляд на рекреацію 
взагалі, її завдання та результа-
ти зокрема. Вони розглядають 
рекреацію як засіб активного 
відпочинку та відновлення, а за-
няття рекреаційно-оздоровчої 
спрямованості вирішують завдан-
ня, пов’язані з дозвіллям. 

Спираючись на результати 
анкетування, ми можемо пореко-
мендувати впровадження таких 
заходів, що сприятимуть підви-
щенню рухової активності сту-
дентської молоді та формуванню 
ціннісного ставлення до фізичної 
культури:

- забезпечення широкого за-
лучення молоді до занять фізич-
ними вправами шляхом агітації, 
пропаганди та реклами здорового 
способу життя (маркетингових 
заходів);

- створення та гарантування 
функціонування у навчальних 
закладах усіх рівнів спортивних 
клубів студентської молоді;

Таблиця 1
Основні мотиви студентів до рекреаційно-оздоровчих занять

Мотиви Юнаки (n=76), % Рейтинг Дівчата (n=76), % Рейтинг
відпочинок, розваги 69,7 5 43,7 10
корекція фігури 89,4 2 96,8 1
спілкування з друзями 68,4 6 62,5 7
отримання задоволення, позитивних емоцій 61,8 8 31,2 12
самовдосконалення 85,5 3 39,1 11 
відновлення після навчальних занять 63,1 7 70,3 6
емоційна розрядка 28,9 12 46,8 9
покращення здоров'я 76,3 4 85,9 3
збільшення рухової активності 92,1 1 90,6 2
покращення самопочуття 52,6 9 79,6 4
зняття стресу 44,7 11 76,5 5
переключення уваги на інший вид занять 50,1 10 57,8 8
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- надання студентам теоретич-
них знань щодо важливості ви-
користання фізичних вправ для 
відновлення роботоздатності ор-
ганізму та організації активного 
дозвілля;

- проведення рекреаційно-
оздоровчих занять у закладах ви-
щої освіти з урахуванням інтере-
сів та потреб студентів;

- надання постійного доступу 
студентам до спортивних споруд 
та обладнання фізкультурних за-
лів з метою здійснення активного 
відпочинку (наприклад, під час 
перерв між заняттями, після закін-
чення навчальних занять тощо);

- модернізація матеріально-
технічної бази та розбудова спор-
тивної інфраструктури закладів 
вищої освіти, облаштування не-
обхідним інвентарем та облад-
нанням;

- організація рекреаційних за-
ходів (туристських походів, екс-
курсій, рекреаційних ігор, ма-
сових фізкультурно-спортивних 
заходів, квест-програм, дискотек 
та ін.) у закладах вищої освіти.

Дискусія. Дозвілля як окремий 
вид життєдіяльності людини роз-
глядає відпочинок як діяльність 
(творчий, конструктивний або без-
цільний та асоціальний), яка та-
кож час від часу потребує певної 
мотивації (Кулік, 2010; Приступа, 
Жданова, Линець, 2010).

Дозвіллєва діяльність від-
різняється від інших видів жит-
тєдіяльності людини тим, що 
здійснюється відповідно до по-
треб індивіда, з метою отриман-
ня задоволення. Дозвілля та ре-
креаційна діяльність у цілому як 
психологічний стан людини роз-
глядається крізь емоційне сприй-
няття людиною дозвіллєвих за-
нять. Згідно з цією концепцією, 
дозвіллєвими вважаються лише ті 
види діяльності, що сприймають-
ся людиною позитивно (Круце-
вич, Безверхня, 2010; Степанова, 
Федоренко, 2016; Watson, Ayers, 
Zizzi, Naoi, 2006). 

Як свідчить опитування сту-

дентів, більшість із них розгля-
дають рекреацію як одну із форм 
дозвілля, відновлення після про-
фесійної діяльності, задоволення 
потреб в релаксації. Отримані 
нами результати узгоджуються з 
даними вчених щодо визначення 
студентами поняття «рекреація» 
(Андрєєва, 2014; Садовський, 
Криченко, 2016). Крім того, біль-
ше половини студентів вказали, 
що рекреація має приносити за-
доволення, що також підтверджує 
дані інших дослідників (Кулік, 
2010; Пангелов, 2011; Скрипник, 
Чепурда, 2012).

При визначенні форм про-
ведення молоддю вільного часу 
можна упевнитися, що більшість 
опитаних юнаків і дівчат нада-
ють перевагу пасивним формам, 
в тому числі – відпочинку. Сту-
денти пояснюють це відсутністю 
великої кількості вільного часу, 
відсутністю придатних для ре-
креації форм занять у ЗВО, ве-
лике навчальне навантаження, 
яке викликає бажання відпочити 
пасивно, лінощі. На ці ж при-
чини вказують інші вчені (Олек-
сієнко, Меньших, Шахматов, 
Байда, 2017; Fountaine, Liguori, 
Arupendra, Schuna, 2011). При 
цьому опитування студентів вия-
вило повну обізнаність студентів 
щодо користі занять фізичними 
вправами та активного відпочин-
ку (100%), наявною в даний час 
модою на здоровий спосіб життя, 
що також підтримується медійни-
ми персонами, якими цікавляться 
студенти. Відповідно до отрима-
них результатів проведеного ан-
кетування постає питання пошу-
ку шляхів формування ціннісного 
ставлення студентів до рекреа-
ційно-оздоровчої діяльності і, як 
наслідок, – збільшення обсягу ру-
хової активності, що сприятиме 
підвищенню рівня фізичного ста-
ну молоді (Андреева, Катерина, 
2014; Биченко, Онопрієнко, 2015; 
Горовой, 2009). Оскільки багато 
часу студенти проводять в закла-
ді вищої освіти, на нашу думку, 

саме там необхідно впровадити 
деякі заходи, що сприятимуть за-
лученню студентської молоді до 
рекреаційної діяльності: органі-
зація та проведення рекреацій-
но-оздоровчих занять і заходів, 
модернізація матеріально-техніч-
ної бази та надання постійного 
доступу студентам до спортив-
них споруд, формування системи 
знань і ціннісного ставлення до 
фізичної культури тощо.

Висновки. З метою визначен-
ня мотивації студентської молоді 
до оздоровчо-рекреаційної ді-
яльності нами проведено анкету-
вання студентів 17-19 років, які 
навчаються в ДНУ ім. О. Гонча-
ра. Виявлено, що загалом юнаки 
та дівчата мають правильне уяв-
лення про призначення та зміст 
рекреації. Але більшість з них 
віддають перевагу пасивним фор-
мам відпочинку. Ієрархія змісту 
вільного часу дещо відрізняється 
за статевою ознакою – юнаки зде-
більшого обирають розваги, ді-
вчата – саморозвиток. Крім того, 
виявлено відмінності між юнака-
ми і дівчатами при виборі засобів 
рухової активності для занять. В 
основних мотивах до оздоровчо-
рекреаційних занять виявлено як 
відмінні, так і схожі риси. Відпо-
відно до отриманих результатів 
визначено перелік заходів, впро-
вадження яких у практику роботи 
закладу вищої освіти, сприятиме 
підвищенню рівня рухової актив-
ності студентів, формуванню їх 
стійкої мотивації до занять фізич-
ними вправами оздоровчо-рекре-
аційної спрямованості.

Перспективи подальших 
досліджень полягають у впро-
вадженні у практику роботи за-
кладів вищої освіти та перевірці 
ефективності запропонованих 
заходів щодо формування цінніс-
ного ставлення до рекреаційної 
діяльності та підвищення рухової 
активності студентської молоді. 

Конфлікт інтересів. Автори 
заявляють, що не існує конфлікту 
інтересів.
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