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Анотація. Стаття присвячена ставленню студентів до систематичних занять 
фізичною культурою та стану власного здоров’я. Із цією метою проведено опитування 
350 студентів різних факультетів. Показано, що студенти усвідомлюють цінність 
власного здоров’я, однак проявляють пасивність у його збереженні та зміцненні. 
Визначено, що основними мотивами до систематичних занять фізичною культурою і 
спортом у студентської молоді є мотиви соціального та освітнього характеру. 
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Аннотация. Статья посвящена отношению студентов к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом. С этой целью проведено анкетирование 
350 студентов разных факультетов. Показано, что студенты осознают ценность 
собственного здоровья, но проявляют пассивность в его сбережении и укреплении. 
Установлено, что основными мотивами к систематическим занятиям физической 
культурой и спортом у студенческой молодёжи являются мотивы социального и 
образовательного характера. 
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Abstract. The article is devoted to attitude of students toward systematic 
employments by a physical culture and own health. To that end the questionnaire is conducted 
350 students of different faculties. It is shown that students realize the value of own health, 
but show passive in his economy and strengthening. It is set that by basic reasons to 
systematic employments by a physical culture and sport student young people have the 
reasons of social and educational character. 
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Вступ. Поняття культура включає в себе певний комплекс правил та мотивів 
діяльності людини, форм її експресії, дозволу й заборони, оцінок і суджень [1; 6]. 

Валеологізація особистого й суспільного життя є сьогодні вкрай важливим 
чинником формування, збереження й передачі здоров’я наступним поколінням. 

Одним із важливих засобів валеологізації життєдіяльності людини є фізична 
культура. Фізична культура є важливою складовою частиною загальної культури як 
особистості, так і суспільства, продукт його творчої діяльності. На кожному 
історичному етапі вона зазнає змін залежно від можливостей, які створюються для її 
розвитку цивілізаційними умовами. Водночас людство дістає в спадок ті культурні 
цінності, які було надбано на попередніх етапах розвитку суспільства: наукові знання 
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про закономірності фізичного вдосконалення людини, перевірені практикою засоби та 
методи фізичного виховання, певну матеріально-технічну базу тощо. У сучасній 
Україні, яка знаходиться на етапі трансформації суспільства та його інтеграції в 
Європейський простір, відбувається активне реформування освіти з метою наближення 
її до рівня високорозвинених Європейських країн [1; 2; 4].  

У зв’язку з вищевикладеним, сьогодні виникає потреба перегляду цілей і якості 
валеологічної грамотності студентів у ЗВО. У контексті вимог нормативно-правових 
документів на порядок денний ЗВО виноситься проблема – створення умов для 
формування здоров’язбережної компетентності студентської молоді [4]. Ефективним 
підходом у вирішенні зазначеної проблеми, на думку значної частини вчених [1; 2; 3; 
5], є міжпредметна інтеграція, яка спроможна створити у свідомості людини цілісний 
образ здоров’я та шляхи його збереження. 

Однак слід визнати, що в значній частині закладах вищої освіти спостерігається 
тенденція до скорочення годин у навчальних планах, які відводяться на заняття 
фізичними й спортивними вправами, не створюються належні матеріально-технічні 
умови. Зокрема, зменшується фінансування на спортивні зали, утримання спортивних 
споруд (стадіони, басейни, туристичні бази), на придбання відповідного інвентарю, що 
створює несприятливі умови для задоволення потреб у сфері фізичної культури.  

Широке розповсюдження телекомунікаційних інтернет-технологій забирає 
значний час у молоді. До того ж навчальні навантаження вимагають великих психо-
емоційних зусиль від студентів і складають більшість витрат добового бюджету часу 
[2; 3]. 

При цьому слід визнати, що функціонуюча система фізичного виховання не 
вирішує достатньою мірою важливе завдання – формування в молоді стійкої потреби 
до систематичних спортивно-оздоровчих занять, а рухова активність не займає 
належного місця в ієрархії особистісних цінностей у молоді [3; 5]. 

Тому важливо вивчати ставлення молоді до фізичної культури, яке диктує 
необхідність внесення певної корекції в систему фізичного виховання студентів. 

Мета роботи – виявити сучасний стан валеологізації життєдіяльності студентів 
17–19 років. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз, психолого-педагогічні спостереження, 
анкетування та бесіди-інтерв’ю. 

Дослідженням, яке проводилось нами разом із студентами спеціальності 017 
«Фізична культура і спорт» Київського національного університету технологій та 
дизайну 2019–2020 н.р., було охоплено 350 студентів факультетів дизайну, індустрії 
моди, мехатроніки та комп’ютерних технологій, економіки та бізнесу, підприємництва 
та права університету. 

Результати дослідження. Ставлення молоді до фізичної культури здебільшого 
залежить від інтеграції навчально-виховного процесу з фізичного виховання у ЗВО, 
позаурочних і позавузівських занять із фізичної культури та спорту, у яких вони 
можуть брати участь, а також від ставлення до спортивно-оздоровчої роботи своїх 
однолітків і батьків [2]. 

У частині дослідження стану сформованості емоційно-ціннісного валеологічного 
компонента визначалося ставлення студентів до засобів фізичного виховання, як 
вагомого чинника зміцнення власного здоров’я, так і ставлення до інших людей. З цією 
метою проводилося анкетування за методикою Н.О. Земської (2012) та М.К. Голубенка 
(2011). 

Результати дослідження засвідчили, що найчисельніша група студентів (55,1–
57,2%) виявила високий інтерес до фізичного виховання. Середній рівень інтересу 
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простежується у 33,1% першокурсників, 32,4% другокурсниківв. Низький рівень 
інтересу виявлено від 9,7% до 12,1% респондентів перших – других курсів. 

Вище висвітлені дані переконливо доводять, що під час навчання студентів з 
кожним роком спостерігається зниження їхнього інтересу до фізичної культури. 

Засвідчений високий інтерес до занять фізичною культурою у значної частини 
студентів ще не засвідчує про їх ставлення до рухової активності та систематичне 
використання засобів фізичної культури в особистісній життєдіяльності. З цією метою 
простежимо за ставленням студентів до занять у спортивних секціях. 

Так на питання «Чи займались Ви раніше у спортивній секції?» 22,3% 
студентської молоді відповіли «так». Проте 77,7% – призналися, що не займались 
раніше. Тому дивно, що серед 350 опитаних незначна їх частина, а саме: 3,9% студентів 
першого курсу, 3,4% – другого курсу відповіли, що мають спортивний розряд з одного 
з видів спорту. 

Переважна більшість студентської молоді хотіла б займатися у спортивних 
секціях: 55,8% – першого курсу; 55,2% – другого курсу. Разом з цим, важливо 
зазначити, що з кожним навчальним роком бажання студентів знижується і різниця між 
першим і другим курсами становила в середньому близько 3,3%. Викликає інтерес 
прояв емоційно-вольового ставлення респондентів першого-другого курсів до занять 
фізичною культурою. Аналіз даних засвідчив, що найчисельніша група студентів 
(65,6% першого курсу, 68,3% – другого курсу) займаються фізичною культурою в 
університеті із великим бажанням. Разом із цим, значна частина опитаних, а це 34,8% 
першокурсників, 31,7% другокурсників зізналися, що відвідують заняття без 
особливого бажання.  

На основі аналізу анкетування студентської молоді було встановлено, що 57,4% 
студентів від 1 до 3 годин відводить на активну рухову діяльність. До неї відносяться 
не тільки обов’язкові заняття з фізичного виховання у ЗВО, але й прогулянки, заняття в 
танцювальних гуртках і тренажерних клубах, регулярна фізична праця вдома (особливо 
в студентів сільської місцевості). Ще 8,6% студентів знаходиться на активному 
руховому режимі понад 4 години щодня. В основному, до цієї групи належать 
студенти, які регулярно тренуються в спортивних секціях, клубах та командах з ігрових 
видів спорту. Різноманітними формами активного відпочинку (до 1 години в 
позаурочний час: прогулянки, катання на велосипеді, ігри у волейбол, баскетбол, міні-
футбол тощо) зайнято близько чверті студентів (24,7%). При цьому 9,3% студентів 
указало, що протягом дня немає вільного часу на заняття фізичними і спортивними 
вправами. Крім того, вони нерегулярно відвідують навіть обов’язкові заняття з 
фізичного виховання. 

Незалежно від статі до найбільш домінуючих захоплень у студентів-юнаків 
належать зустрічі з колегами, дискотеки, розважальні клуби тощо. На другому місці – 
фізична активність (заняття спортом та фізична рекреація). Третє місце зайняли музика 
й участь у різних формах культурного життя. У дівчат на першому місці участь у 
культурному житті (кіно, театр, музей, КВК, музичні концерти тощо). Інші види 
відпочинку за ранжуванням розташувалися таким чином: перегляд телевізійних 
передач, робота за комп’ютером, читання книжок. Щодо фізичної активності (спорт, 
туризм, різні форми фізичної рекреації), то вона посідає останнє місце. 

Більшість студентів (76,5%) ствердила, що мотивація до систематичних занять 
фізичними та спортивними вправами формується в них у процесі безпосередньої участі 
в цих заняттях. Майже половина (48,8%) студентів проявляє інтерес до фізичної 
культури шляхом відвідування спортивних змагань (легка атлетика) або в спортивному 
залі (волейбол, баскетбол, ручний м’яч, гімнастика тощо) і ще 14,8% унаслідок 
перегляду по телебаченню. 
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Таким чином, можна зробити висновок, що найкращою формою залучення 
молоді до рухової активності є сприяння їх участі в різноманітних оздоровчо-
спортивних заходах. 

Анкетування студентів показало, що головними мотивами, які спричинили їх 
інтерес до фізичної культури, були: збереження власного стану здоров’я, розвиток 
особистої фізичної підготовленості, приємний і корисний спосіб проведення дозвілля, 
формування вольових якостей, можливість досягти значних спортивних результатів. 

Ми встановили, що наразі найбільш популярними видами спорту серед 
студенток є плавання (35,9%), спортивні ігри (30,2%), туризм (33,9%). Юнаки на перше 
місце поставили футбол (53,7%), плавання (25,4%) і спортивні ігри (20,9%). 

На запитання, які давали можливість виявити вплив регулярних занять 
спортивними вправами на якість навчання, 46,9% студентів зазначило, що вони жодним 
чином не впивають на їх навчання, 31,5% студентів уважає, що регулярне виконання 
фізичних вправ позитивно впливає на їх розумову працездатність і дає можливість 
краще засвоювати навчальний матеріал, а 15,1% студентів не визначилася із цього 
питання. Деяка частина (6,5%) студентів уважає, що активна участь у спортивних 
заняттях забирає дуже багато часу й заважає їм добре навчатись. 

Студентська молодь також визначила головні чинники, які негативно впливають 
на їх рухову активність у позаурочний час. До них відносяться: виконання великих за 
обсягом навчальних завдань, значна кількість самостійних завдань із різних предметів 
(41,7%), відсутність належних умов для занять фізичними і спортивними вправами, у 
тому числі й за місцем проживання (35,2%), відсутність стійких мотивацій до 
спортивної активності (23,1%). 

Водночас студентська молодь уважає, що зниження цін на спортивний інвентар, 
одяг, взуття (82,2%), урізноманітнення спортивних заходів (72,1%), збільшення 
кількості сучасних відкритих і закритих спортивних об’єктів може сприяти залученню 
молоді до систематичних занять так званим спортом для всіх. 

Під час даного дослідження встановлено, що студенти належним чином 
оцінюють вплив різних факторів на здоров’я людини (якість довкілля, урбанізація, 
спосіб життя, харчування, професія, якість медичного обслуговування тощо). На думку 
студентів, найсуттєвіший вплив на стан здоров’я має спосіб життя. Натомість якість 
медичного обслуговування має значно менше значення. Більше половини (58,3%) 
студентів уважає, що власне здоров’я є детерміноване особистісними, а не зовнішніми 
чинниками. Так, 37,7% студентів уважає, що для підтримки здоров’я необхідно 
регулярно займатися спортивними та фізичними вправами, 24,5% – раціонально 
харчуватися, 9,5% – запобігати надмірним психо-емоційним стресам, 22,1% – уникати 
шкідливих звичок, і понад третини всіх опитаних – не вести безладного статевого 
життя (36,8%).  

Таким чином, нормальні уявлення студентів про здоровий спосіб життя, у 
цілому, відповідають сучасним поняттям про поведінку, пов’язану з тактикою й 
стратегією збереження здоров’я. 

Про рівень оцінки стану свого здоров’я свідчать такі дані: 38,1% опитаних 
відповіли, що вони оцінюють його «на відмінно»; 49,8% – «на добре й задовільно»; 
8,1% – «незадовільно»; 3,0% – «не знаю». Слід зазначити, що у 89,2% дівчат 
спостерігається більш висока самооцінка здоров’я, ніж в юнаків. Статевий диморфізм 
щодо самооцінки здоров’я вимагає додаткового й поглибленого дослідження. 

Виявлено, що більше половини (65,7%) студентів – як юнаків, так і дівчат – у 
ситуації погіршення самопочуття надають перевагу самостійному лікуванню. Це, 
можливо, свідчить про недовіру до якості медичного обслуговування або про наявність 
негативного досвіду спілкування з медичним персоналом. Водночас, 30,6% студентів у 
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випадку погіршення свого самопочуття не звертають на це уваги або вважають, що 
причиною цього є перевтома, а не початок якого-небудь захворювання. 

Щодо інформації про здоров’я, то 82,4% студентів надають перевагу тій, яка 
отримана від друзів та батьків і меншою мірою – з телепередач, газет і журналів. 

Висновки: 
1. Переважна кількість молоді позитивно ставиться до систематичних занять 

фізичними та спортивними вправами й розуміє, що від рівня рухової активності 
значною мірою залежить стан їхнього фізичного розвитку, здоров’я та рухової 
підготовленості. Студенти із задоволенням займаються такими видами спорту, як 
плавання, спортивні ігри, туризм.  

2. 79,2% опитаних студентів усвідомлюють цінність власного здоров’я, але для 
його збереження й зміцнення прикладають мінімум зусиль. Потреба в здоров’ї серед 
більшості молоді актуалізується, як правило, у випадку його втрати або погіршення. 
Так, 82,3% опитаних починають замислюватися про своє здоров’я, коли в них 
погіршується самопочуття, що при достатньо високому рівні самооцінки свого здоров’я 
(76,4% студентів) пояснює низький рівень їх рухової активності й саму поведінку, яка 
не спрямована на його підтримку. 
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