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ведено  на жіночій баскетбольній команді „Динамо”
м. Києва підтвердили, що нова, розроблена нами,
передігрова розминка є більш ефективною, ніж існу-
юча вже десь50 років стандартна  її спеціальна час-
тина не повинна бути великою за обсягом. Вона по-
винна починатися насамперед перед грою за 20-30
хвилин для того, щоб відвернути передчасне наста-
вання втоми. В подальшому планується продовжи-
ти наше дослідження і провести тестування на інших
жіночих баскетбольних командах.

Подальші дослідження передбачається про-
вести у напрямку вивчення інших проблем оптимі-
зації передігрової підготовки гравців в баскетболі.
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ДИНАМІКА МОТИВАЦІЙНИХ УПОДОБАНЬ
СТУДЕНТІВ ЩОДО  ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Карпюк І.Ю.
Національний педагогічний

університет ім. М. П. Драгоманова

Анотація. Автор досліджує динаміку мотиваційних упо-
добань студентів спеціальної медичної групи щодо
фізичної культури протягом вивчення курсу фізичного
виховання у вузі.
Ключові слова: студенти, мотивація, спеціальні медичні
групи, фізичне виховання.
Аннотация. Карпюк И. Ю. Динамика мотивационных
склонностей студен-тов по отношению к физической
культуре. Автор исследует динамику мотивационных
предпочтений студентов специальной медицинской
группы по отношению к физической культуре за пери-
од изучения курса физического воспитания в вузе.
Ключевые слова: студенты, мотивация, специальные
медицинские группы, физическое воспитание.
Annotation. Karpiuk I.U. Dynamics of motivational
propensities of students in relation to physical training. The
author investigates dynamics of motivational preferences
of students of special medical group in relation to physical
training for the period of studying of a rate of physical
training in high school.
Key words: students, the motivation, special medical
sections, physical training.

Вступ.
Фізичне виховання – це навчальний пред-

мет, завданням якого є формування спеціальних
знань і навиків із застосування засобів фізичної куль-
тури для забезпечення опти-мальної життєдіяльності
організму, фізичного і духовного самовдосконален-
ня [1]. Основна мета і спрямованість його викладан-
ня – забезпечення загаль-ної (неспеціальної) фіз-
культурної освіти у поєднанні з  розвитком рухових

1 проба 2 проба 

1 навантаження 2 навантаження 1 навантаження 2 навантаження 

 

До роз- 

мин 

Після роз- 

мин 1 2   2 3 

До роз- 

мин 

Після роз- 

мин 1 2 3 1 2 3 

M 54,00 54,50 97,50 72,00 59,00 86,00 71,00 61,00 52,50 53,50 84,00 67,00 55,90 93,00 71,00 59,50 

m 1,25 0,89 6,92 2,81 1,00 5,57 2,45 2,08 1,12 1,50 8,09 3,00 0,89 7,49 2,87 1,89 

σ 3,94 2,84 21,89 8,88 3,16 17,61 7,75 6,58 3,53 4,74 25,58 9,46 2,84 23,71 9,07 5,98 

t 0,89 0,57 1,27 1,22 0,37 0,75 0,56 0,53         

 

Таблиця 5.
Порівняльні показники систолічного тиску у баскетболісток при проведенні тестування з повторним

специфічним навантаженням
1 проба 2 проба 

1 навантаження 2 навантаження 1 навантаження 2 навантаження 

 

До роз- 

мин 

Після роз- 

мин 1 2   2 3 

До роз- 

мин 

Після роз- 

мин 1 2 3 1 2 3 

M 112,0 113,0 136,0 131,5 118,5 139,0 129,0 121,5 111,0 113,0 120,4 127,5 119,0 141,0 131,5 122,0 

m 1,69 1,33 5,20 2,69 1,50 5,21 2,87 2,11 1,45 1,69 13,13 3,52 1,25 6,05 2,79 1,86 

σ 5,37 4,21 16,46 8,51 4,74 16,46 9,07 6,69 4,59 5,37 41,54 11,12 3,94 19,12 8,83 5,87 

t 0,45 0 1,11 0,90 0,26 0,25 0,63 0,18         

 Таблиця 6.
Порівняльні показники пульсового тиску у баскетболісток при проведенні тестування з повторним спе-

цифічним навантаженням
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здібностей, сприяння зміцненню здоров’я, удоско-
налення будови тіла [2–4].

Успіхи у фізичному вихованні студентів
значною мірою залежать від того, наскільки актив-
но і свідомо молодь бере участь у навчаль-ному
процесі [5].

Аналіз науково-методичної літератури по-
казав, що рушійним фактором у діяльності людини
є потреба – категорія, що визначається як психічне
явище відображення об’єктивної потреби організ-
му (біологічна) або особистості (духовна, соціаль-
на) [6]. Потреба як стан індивіда, створю-ваний не-
стачею необхідних для існування і розвитку об’єкта,
виступає джере-лом його активності, цілеспрямова-
ної діяльності.

Психічне явище, пов’язане із спонуканням
до дії для задоволення потреби, називається моти-
вом. Мотив – це причина, що усвідомлюється і ле-
жить в основі вибору дій або вчинків особистості
[7]. Процес дії мотиву: мотивація – одне з основних
джерел активності особистості, яке надає процесу
фізичного виховання дійову спрямованість і суб-
’єктивно значиму цінність. Формування майбутньо-
го спеціаліста – це, перш за все, проблема вихован-
ня мотиваційно-ціннісного ставлення і на основі
цього залучення студентів до фізкультурно-оздоров-
чої діяльності.

Формування стійкої мотивації до рухової
активності і здорового способу життя є важливим
елементом не тільки фізичного виховання, але і про-
цесу формування загальної і професійної культури
спеціаліста з вищою освітою.

Робота виконана відповідно до плану нау-
кових досліджень Національного педагогічного ун-
іверситету ім. М. П. Драгоманова.

Формулювання цілей роботи.
Мета роботи. Дослідити динаміку мотива-

ційних уподобань студентів спеціальної медичної
групи щодо фізичної культури протягом вивчення
курсу фізичного виховання у вузі.

Методи досліджень. Анкетування, опиту-
вання, бесіди, педагогічні спостере-ження, аналіз
навчально-методичної документації, педагогічний
експеримент.

Результати дослідження.
Протягом трьох курсів досліджувалася ди-

наміка змін мотиваційних уподобань до фізичного
виховання 120 (60 юнаків і 60 дівчат) студентів спец-
іальної і 60 (30 юнаків і 30 дівчат) основної групи
НТУУ “КПІ”.

Для осіб з відхиленнями в стані здоров’я
структура мотиваційних уподобань має характерні
особливості.

Результати наших досліджень свідчать, що
для даної категорії студентів у цілому характерна
більш низька мотивація до рухової активності, ніж
у їх здорових співучнів. У багатьох студентів СМГ
сформовано переконання, що при їх захворюванні
рухова активність повністю протипоказана і може
зашкодити їх здоров’ю (така негативна мотивація

характерна більш ніж для 50% студентів цієї гру-
пи). Очевидно, це є результатом негативної практи-
ки повного звільнення від занять фізичною культу-
рою школярів, які мають різні захворювання.

Із позитивних мотиваційних потреб до за-
нять фізичною культурою у студентів спеціальної
медичної групи можна відмітити бажання не виді-
лятись серед співучнів, налагодити контакти і заво-
ювати авторитет у колективі, відновити власне здо-
ров’я і скорегувати фізичні вади.

Організація цілеспрямованого, програмова-
ного, пізнавального процесу під час реалізації гу-
манітарного й особистісно-орієнтованого змісту
освіти була спрямована на освоєння широкого спек-
тра культурних знань, які є складовою інтелектуаль-
ного потенціалу фізичної культури. Якісна оцінка
теоретичних знань дозволяє говорити про
успішність формування у студентів когнітивного
компонента фізичної культури. На завершальному
етапі навчання у них відмічався інтерес до знань із
сфери фізичної культури, регулярність їх викорис-
тання в фізкультурно-оздоровчій діяльності і в про-
цесі життєдіяльності. У цілому отримані знання за-
безпечували студентам  можливість критично
оцінювати свій спосіб життя і вносити в нього не-
обхідні корективи, виявляти причинно-наслідкові
зв’язки явищ і процесів, які сприяли особистісному
фізичному, психічному і духовному розвитку.

Впровадження програмно-цільового управ-
ління в спеціальному медичному відділенні сприяє
посиленню позитивних мотивацій до рухової актив-
ності у студентів,  підтвердженням цього є дані про
відвідуваність занять з дисципліни “Фізичне вихо-
вання” студентами спеціальної медичної групи.

Студенти з хронічними захворювання ма-
ють можливість отримати  звільнення від практич-
них занять, що є юридичною підставою для зараху-
вання пропущених годин у загальний залік. Тому
нами враховувалась саме особиста участь студентів
у практичних заняттях.

На початку першого етапу експерименту
(перший рік навчання) рівень відвідуваності був
дуже низьким і становив 65,6% у юнаків і 69,7% у
дівчат. За два роки роботи з даним контингентом
результат достовірно покращився і на другому курсі
рівень відвідувань зріс відповідно до 85,6 і 88,3%.

Накопичений досвід роботи зі студентами,
які мають відхилення в стані здоров’я, програмно-
цільове управління процесом, особистісно-орієнто-
ване навчання, акцентоване на виховання фізичної
культури й особистої культури здоров’я студентів,
дозволили отримати достовірний приріст: на друго-
му і третьому етапах педагогічного експерименту
відвідуваність занять у спеціальній медичній групі
була вищою порівняно з даними початку першого
етапу. На третьому, завершальному, етапі педагогі-
чного експерименту був зафіксований достовірний
приріст даного показника (від 83,3 до 91,5% у юнаків
і від 78,6 до 90,8% у дівчат).

За даними соціологічних досліджень, сту-
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денти визначають причини участі в фізкультурній
діяльності таким чином (табл. 1). У юнаків першо-
го курсу провідну роль відіграють фактори здоро-
в’я і фізичної підготовленості та фактори престиж-
ності певних видів фізичної культури. Велике
значення мають поради друзів (більш, ніж педагогів).
Усвідомлений інтерес до вибору видів фізичної куль-
тури проявили не більше 15% респондентів. До тре-
тього курсу картина суттєво не змінюється, хоча зро-
стає частка студентів, вибір яких був зумовлений
зовнішніми обставинами.

Інша картина відмічається в групі дівчат. У
них провідними факторами виступають здоров’я,
інтерес до занять фізичною культурою, фактори пре-
стижності окремих видів рухової активності прак-
тично не мають значення. Дівчата менш звертають
увагу на поради друзів, а більше на обставини, що
складаються. До третього курсу у них знижується
фактор інтересу, однак помітно зростає увага до ре-
комендацій викладачів.

Серед факторів, які обмежують заняття
фізичною культурою (табл. 2), біль-шість називає
відсутність часу. Виникає протиріччя, на яке вказу-
валось раніше, якщо у юнаків до третього курсу, коли
зростає кількість вільного часу, роль даного факто-
ра знижується, то в групі дівчат, де тенденція для
вільного часу така сама, відсутність часу залишаєть-
ся однією з головних причин. Можливо, у дівчат на
старших курсах формуються інші мотиваційні праг-
нення до розподілу вільного часу, хоча суб’єктивно
вони цього не визнають.

Серед причин, які обмежують заняття

фізичною культурою, юнаки часто називають недо-
статню матеріальну забезпеченість, на старших кур-
сах роль даного фактора зростає. Водночас у дівчат
ця причина залишається на останньому місці. В обох
групах причини, пов’язані зі станом здоров’я (у
дівчат даний фактор виражений більше), до третьо-
го курсу не змінюються.

У студентів, які не мали мотивів до фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності, виявились найнижчі
показники фізичної підготовленості, суб’єктивної
позитивної оцінки ролі і місця фізичної культури в
житті суспільства, навчально-професійної діяль-
ності, у бажанні нею займатися.

Встановлено, що для студентів, які мали
один-два мотиви фізкультурно-оздоровчої діяльності
характерне, бажання мати оптимальну будову тіла.

Для юнаків головним бажанням був розви-
ток фізичної сили – цей мотив був присутній у відпо-
відях 89,2% опитаних. 42,3% опитаних студенток
хотіли б за допомогою занять зменшити кількість
жирових відкладень і мати гарну жіночу статуру.
Ведучим мотивом у них була корекція будови тіла і
робота над зовнішніми даними. Студенти, які мали
три-чотири мотиви в 75% випадків віддають пере-
вагу мотиву “любити спорт”, у студентів з п’ятьма-
шістьма і більше мотивами фізкультурно-оздоров-
чої діяльності цей мотив зустрічається уже в 92%
випадків. Для них найзначніші мотиви занять конк-
ретним видом спорту.

Порівняння уподобань студентів з реальним
їх залученням до занять фізичною культурою доз-
воляє стверджувати, що домінуючі мотиви з’явля-

К ур с  
п ерш ий   тр е т ій   П ричи н а  Ю наки   

(п= 6 0 )  
Д івч ата   
(п= 6 0 )  

Ю наки   
(п= 6 0 )  

Д івча та   
(п= 6 0 )  

С тан  зд о р о в ’я  1 2 ,0  4 4 ,0  1 1 ,0  3 9 ,0  
В ід с утн ість  ін тер е су  1 1 ,0  2 ,0  1 0 ,0  5 ,0  
Н ест ач а  ум ін ь  і  н ави чо к  9 ,0  1 ,0  8 ,0  0 ,4  
Н изь ка  м атер іа льн а  заб е зп еч ен ість  1 3 ,0  1 ,0  2 0 ,0  0 ,9  
Н изь ка  до с ту пн іс ть  сп ор ти в ни х  спо р уд  5 ,0  5 ,0  7 ,0  7 ,0  
В ід с утн ість  ч а су  3 5 ,0  4 6 ,0  2 7 ,0  4 7 ,0  
Інш і  1 5 ,0  1 ,0  1 7 ,0  0 ,7  

 

Курс 
перший  третій  Причина 

Юнаки (п=60) Дівчата (п=60) Юнаки (п=60) Дівчата (п=60) 
Задовольняє інтерес до фізичної культури 15,0 45,7 6,0 37,3 
Відповідає рівню здоров’я  
і фізичної підготовленості 25,0 35,6 29,0 37,3 

Престижність виду фізичної культури 22,0 3,9 18,0 4,1 
За порадою друзів 13,0 8,8 12,0 4,6 
За порадою викладачів 17,0 4,2 28,0 8,2 
Не було вибору 5,0 1,6 2,0 8,2 
Інші 3,0 0,2 5,0 0,3 

 

Таблиця1
Мотиви участі студентів у фізкультурно-оздоровчій діяльності, %

Таблиця 2
Розподіл причин, які обмежують участь студентів у фізкультурно-оздоровчій діяльності, %
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ються у студентів, які менш залучені до фізичної
культури, а диференціація мотивів і їх багатог-
ранність притаманні студентам, які більше залучені
до фізичної культури.

Під час дослідження також виявлено, що на
уподобання молоді впливає приклад батьків (табл.
3). Студенти, батьки яких регулярно займалися
спортом або фізичною культурою, мали яскраво ви-
ражені мотиваційні установки до занять фізкульту-
рою. При цьому роль батька у формуванні фізичної
культури дітей (дівчат і юнаків) суттєво вища, ніж
матері.

Серед студентів, в яких обоє батьків займа-
лися спортом, практично не було осіб, які б мали
негативну мотивацію до фізичної культури.

Із результатів, наведених в табл. 4, можна
зробити висновок, що після вступу до вузу змен-
шується кількість студентів-юнаків, які займаються
фізичною культурою додатково до навчального пла-
ну. Однак до третього курсу у студентів, які брали
участь у педагогічному експерименті, відновлюєть-
ся інтерес до додаткових занять фізичними вправа-
ми. У дівчат інтерес до додаткових занять знижуєть-
ся до третього курсу.

Результати, зафіксовані в групі юнаків, по-
яснюються тим, що на першому курсі студенти ба-
гато часу приділяють навчанню і у них не залишаєть-
ся часу на додаткові заняття фізичною культурою,
однак у дівчат розподіл часу був аналогічним, а упо-

добання, як бачимо, інші. Можна зробити висновок,
що причини зниження мотивації до додаткових за-
нять мають складніший характер.

Число молодих людей, які не займаються
фізичними вправами, порівняно невелике. Приблиз-
но 40% студентів, які не займалися фізичною куль-
турою до вступу у вуз, ми залучили до процесу фізич-
ного виховання.  Це було досягнуто завдяки
впровадженню програмно-цільового управління
процесом фізичного виховання, спеціально розроб-
леного для осіб з порушенням стану здоров’я.

Протягом експерименту число студентів, які
не займалися фізичною культурою, не перевищува-
ло 5–6% від загального контингенту і практично не
змінювалось.

  Певним критерієм успішності формуван-
ня мотиваційних уподобань можуть були дані про
ступінь залучення студентів до додаткових (поза
навчальним часом) занять. Серед студентів спосте-
рігалось суттєве збільшення частки осіб, які регу-
лярно займалися фізичною культурою під час кані-
кул (табл. 5).

Для оцінки усталеності сформованих моти-
ваційних прагнень до занять фізичною культурою
після завершення курсу навчання на кафедрі про-
стежено ступінь залучення студентів до занять на
четвертому і п’ятому курсах навчання в універси-
теті на першому етапі експерименту. На четвертому
курсі продовжили заняття 42% студентів, до п’ято-

Таблиця 3
Гендерні ролі батьків у виборі студентом форм занять фізичною культурою

Число студентів, % 

Займались у спортивній 
секції 

Відвідували заняття з 
фізичного виховання 

Займались фізичною 
культурою нерегулярно 
або не займались 

Батьки, які 
займаються фізичною 
культурою і спортом 

 
Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата 

Тільки батько 40 21 52 66 8 13 
Тільки матері 23 18 46 59 31 23 
Обоє батьків 79 34 25 62 2 4 
 Таблиця 4

Розподіл студентів за формою занять фізичною культурою, %
До вступу до вузу Перший курс Третій курс Форма занять Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата Юнаки Дівчата 

За навчальним планом 53 59 70 56 58 63 
Додатково, поза навчальним планом 35 32 23 37 36 26 
Не займались 12 9 7 7 6 11 

 Таблиця 5
Число студентів з різним станом здоров’я і фізичної підготовленості, які займалися фізичною культу-

рою під час канікул, %
О сн о вн а  г р у п а  (п = 6 0 )  СМ Г  (п = 1 2 0 )  
Ю на ки   
(п = 3 0 )   Д ів ч а т а  (п= 3 0 ) Ю на ки   

(п= 6 0 )   Д івч а т а  (п= 6 0 )  

К ур с  
П ер іо д и ч н іс т ь  за н я ть  

1  3  1  3  1  3  1  3  
Р е г у л я р н і  1 2  3 4  2 2  3 1  7  1 5  2 2  1 7  
Е п ізо д и ч н і  3 4  2 0  3 2  1 7  8  5  1 0  2 0  
Н е  п р о в о ди л и с ь  5 4  4 6  4 6  5 2  8 5  8 0  6 8  6 3  
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го курсу ця цифра знижувалась до 27%.
У результаті застосування запропонованої

програми цільового управління процесом фізично-
го виховання на третьому етапі експерименту ці по-
казники суттєво зросли. Понад 50% студентів про-
довжили заняття фізкультурою на четвертому курсі,
і до п’ятого курсу цей показник залишався стаб-
ільним.

Висновки.
Структура мотиваційних уподобань є важ-

ливим компонентом фізичної культури людини і ба-
гато в чому визначає ступінь залучення до занять
фізичним вихованням. Водночас форма проведення
занять з фізичного виховання у вузі є важливим фак-
тором формування цих мотивацій.

Отримані результати переконливо свідчать,
що розроблені технології програмно-цільового уп-
равління фізичним вихованням студентів спеціаль-
ної медичної групи не тільки сприяли відновленню
і збереженню здоров’я, формуванню рухових якос-
тей, але і дозволяють забезпечити формування по-
зитивних мотивацій до занять фізичною культурою.

Аналізуючи гендерні розбіжності, можна
відмітити, що в юнаків формування мотиваційних
прагнень до занять фізичною культурою було більш
успішним.

У більшості студентів, які брали участь у
педагогічному експерименті, з’явилися мотиви
фізкультурно-оздоровчої діяльності. Їх кількість в
середньому на одного студента зросла у 2,5 рази. У
багатьох студентів спостерігався також взаємозв’я-
зок фізкультурно-оздоровчих і навчально-професій-
них мотивів.

 Результати педагогічного експерименту
свідчать, що використання в процесі фізичного ви-
ховання студентів університету інноваційних педа-
гогічних технологій дозволяє також корегувати мо-
тиваційну сферу.

Існує необхідність проведення подальших
досліджень в обраному напрямку.
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ДЖЕРЕЛА СТАНОВЛЕННЯ МОРАЛЬНОЇ
КУЛЬТУРИ І ЇЇ ВПЛИВ НА ОСОБИСТІСТЬ

СПОРТСМЕНА
Касянюк М.В.

Донецький національний університет

Анотація. Джерела становлення моральної культури і
їхній вплив на сучасну концепцію розвитку особистості.
У статті на основі історичних фактів розглянутий роз-
виток моральної культури як інтегрованої якості осо-
бистості, у якому відбиті моральні цінності суспільства,
закріплені в почуттях.
Ключові слова : моральність , мораль , суспільна
свідомість.
Аннотация. Касянюк М.В. Источники становления мо-
ральной культуры и ее влияние на личность спортсме-
на. В статье на основе исторических фактов рассмот-
рено развитие нравственной культуры как
интегрированного качества личности, в котором отра-
жены нравственные ценности общества, закрепленные
в чувствах.
Ключевые слова: нравственность, мораль, обществен-
ное сознание.
Annotation. Kasyanyuk Mariya. Sources of a becoming of
moral culture and their influence the modem concept of a
development of the personality.   In article on the basis of
historic facts development of moral culture as integrated
quality of the person in which the moral values of a society
fixed in feelings are reflected is considered.
Key words: morals, morals, public consciousness.

Вступ.
Сьогодні ні рівень освіти, ні кількість над-

баних культурних цінностей, вищих досягнень у га-
лузі науки й техніки, спортивного вдосконалюван-
ня ще не говорить про високий духовний потенціал
особистості. Нескінченно складний і різноманітний
моральний світ сучасної людини. Виховуючи люди-
ни-гуманіста, ми повинні чітко визначити можливі
й реальні шляхи виховання такого типу особистості
в умовах нестабільності, що складаються з ринко-
вих відносин, нових підходів до становлення осо-
бистості, культури, освіти, виховання й т.д.

Сучасний економічний й соціокультурний
стан суспільства значно загострив проблему вихо-
вання моральної культури підростаючого поколін-
ня. Моральність - стержень духовності особистості.
У ній зібрані й відбиваються всі соціальні досягнен-
ня, багатство й цінності людського буття.

Сьогодні як ніколи оголені серйозні проти-
річчя між сформованими загальнолюдськими іде-
альними уявленнями про моральні якості особис-
тості й тих гидких засобів впливу, які роблять
особистість сучасної людини часто аморальною й
відступаючою від моральних цінностей.

Проблема виховання моральної культури -
це проблема формування людського в людині, його
духу, гуманістичних цінностей, «доброго розуму»,
гуманістичної свідомості, гуманістичного знання.
Моральна культура несе в собі загальнолюдські
цінності, моральні національні ідеали, які відбива-
ють рівень розвитку цивілізації в конкретний істо-
ричний період. Кожна історична епоха висуває свої
критерії моралі суспільства й моральності особис-
тості, що свідчить про невичерпність і вічну бага-
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