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Анотація. Погіршення стану студентської молоді вимагає впровадження нових форм 

організації навчального процесу з фізичного виховання. Наразі фахівцями  відзначається  

недостатня ефективність фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти. Однією з 

перспективних сучасних форм фізичного виховання студентів є спортивно орієнтоване 

фізичне виховання, що базується на принципах конверсії спортивного тренування та сприяє 

формуванню особистісної фізичної культури студента. Проведене соціологічне онлайн-

опитування студентів (n=2117) Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

стосовно визначення їхньої зацікавленості до занять фізичною культурою при 

факультативній формі занять. 

Вступ. За останні роки відзначається істотне погіршення стану здоров’я й фізичної 

підготовленості студентської  молоді [4]. Більшість фахівців пов’язує це не тільки з 
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несприятливими соціально-економічними умовами життя й екологією, але й з істотним 

падінням інтересу студентів до занять фізичною культурою та спортом [5, 10].  

Багато фахівців відзначають недостатню ефективність фізичного виховання студентів у 

закладах вищої освіти. Зниження ефективності фізичного виховання зумовлено 

об’єктивними причинами, такими як: тенденція погіршення стану здоров’я абітурієнтів і 

студентів, збільшення кількості студентів, яких за станом здоров’я віднесено до спеціального 

відділення. Близько 50 % молоді мають недостатню фізичну підготовленість, а майже 90 % – 

відхилення в стані здоров’я; у більшості студентів не сформована потреба піклуватися про 

своє здоров’я, відсутнє бажання займатися фізичними вправами; внаслідок низького рівня 

особистої фізичної культури студенти байдуже ставляться до обов’язкових занять з 

фізичного виховання [2, 6, 8].  

Традиційна система фізичного виховання у закладах вищої освіти на сучасному етапі 

потребує впровадження нових напрямків організації занять з фізичної культури [3]. Однією з 

перспективних сучасних форм фізичного виховання студентів є спортивно орієнтоване 

фізичне виховання, що базується на принципах конверсії спортивного тренування та сприяє 

формуванню особистісної фізичної культури студента [1]. Самостійний вибір студентом 

виду спорту або рухової активності при спортивно орієнтованому фізичному вихованні 

сприяє підвищенню його зацікавленості заняттями з фізичного виховання. При цьому 

з’являється можливість здійснення індивідуального підходу до навчання на заняттях 

конкретного студента   та   його   удосконалення   в   обраному   фізкультурно-спортивному   

напрямку [7, 9]. 

Мета дослідження. Метою нашого дослідження було визначення зацікавленості 

студентів до занять фізичною культурою при факультативній формі занять. Дослідження 

проводились згідно до плану наукової роботи кафедри фізичного виховання та спорту 

Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2020 рік.  

Завдання дослідження. Завданнями дослідження були: 

- визначення студентами стану власного здоров’я; 

- визначення відношення студентів до занять фізичною активністю та спортом; 

- визначення зацікавленості студентів університету до занять фізичною культурою та спортом 

на спортивній інфраструктурі університету; 

- визначення причин небажання займатися фізичною культурою та спортом в університеті. 

Методи дослідження. Соціологічне онлайн-опитування студентів (n=2117) за 

допомогою платформи LimeSurvey, методи математичної статистики.  
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Результати дослідження та їх обговорення. В опитуванні взяли участь студенти II-

VI курсів усіх факультетів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. 

76% опитаних навчаються в бакалавріаті, 24% - у магістратурі. 63% навчаються на 

бюджетній основі, 27% - студенти-контрактники. 41% опитаних - харків’яни, 16% - жителі 

Харківської області, 43% проживають в інших областях України. 30% опитаних студентів 

мешкають у гуртожитках Каразінського університету. 

68 % опитаних студентів Каразінського університету оцінюють стан свого здоров'я 

переважно як добрий.  Втім оцінки стану здоров'я істотно вищі у тих студентів, які мають 

регулярну фізичну активність, зокрема займаються спортом. Будь яку фізичну активність 

мають 85% студентів. Близько половини з них багато ходять пішки та займаються спортом 

самостійно: виконують фізичні вправи, руханку, бігають тощо, 15% відвідують спортивні 

секції, зокрема секції у спортивних комплексах і залах Каразінського університету 

відвідують 7% опитаних студентів. 

 Спортивні комплекси та зали  університету відвідували загалом 51% студентів. 

Найчастіше відвідування пов'язано з факультативними заняттями з фізичного виховання або 

заняттями в спортивних секціях. 

Більшість студентів відвідували або відвідують безкоштовні зайняття спортом на базі 

спортивних об'єктів Каразінського університету. Досвід безкоштовних занять мають 29% 

студентів. Найчастіше це аеробіка, волейбол, теніс, атлетизм. Юнаки переважно займаються 

в секціях атлетизму, волейболу, футзалу. Дівчата - в секціях аеробіки та тенісу. Студенти 

мають високу зацікавленість у безкоштовних заняттях спортом - 65% назвали ті чи інші 

секції, в яких вони бажають займатися. 

Найбільш привабливими для студентів є секції аеробіки, тенісу, стрільби з лука. 

Юнаків переважно приваблюють змішані єдиноборства ММА, стрільба з лука, бокс, теніс, 

настільний теніс, фут зал; дівчат - аеробіка, стрільба з лука, теніс, волейбол, бадмінтон, 

чирлідинг.  Лише 9% з опитаних студентів мають досвід занять спортом на базі спортивної 

інфраструктури університету за плату. Найчастіше це плавання, фітнес та заняття в 

тренажерній залі. Проте зацікавленість в заняттях спортом значно вища — 30% студентів 

назвали ті чи інші секції, в яких вони бажають займатися за плату. Найбільш популярні 

секції — плавання, аквааеробіка, фітнес та тренажерні зали. Юнаків найбільше приваблюють 

секції плавання та змішаних єдиноборств ММА, дівчат - плавання, аквааеробіка, фітнес та 

заняття у тренажерних залах. Втім не всі студенти, які зацікавлені в платних секціях, 

спроможні оплатити такі заняття. Більшість студентів (51-78% в залежності від виду спорту) 
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готова займатися спортом в оплачуваних секціях, якщо місячні витрати не 

перевищуватимуть 400 гривень. Досить мало студентів готові заплатити за заняття понад 

600-800 гривень. 

33% студентів  не мають зацікавленості в заняттях спортом, які пропонує 

Каразінський університет ані безкоштовно, ані за плату. Більшість з них або взагалі не  

цікавляться спортом, або вже займаються в секціях поза університетом. Приблизно для 

кожного четвертого причиною незацікавленості є незручне розташування спортивних 

об'єктів (далеко, незручно діставатись). Це є проблемою переважно для студентів з 

віддалених районів Харкова та передмістя, які проживають не в гуртожитках. 

Висновки. Впровадження спортивно орієнтованого фізичного виховання в 

Каразінському університеті надало можливість студентам займатися руховою активністю і 

спортом протягом усього терміну навчання. 65% студентів проявляють інтерес до занять 

фізичною активністю, спортом під час навчання, але кількість тих, що займаються у 

спортивних секціях та спортивно орієнтованих групах фізичного виховання складає лише 

29%. Окрім того, 30% студентів бажали б займатися у спортивних групах на платній основі, 

але займаються там лише 9% опитаних студентів. 
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Анотація. Виняткову роль у розв'язанні питання здоров’я нації в умовах сьогодення 

займає спорт та фізичне виховання, що в свою чергу є дієвим інструментом формування 

особистості особливо в дитячому та підлітковому віці. Система взаємодії між психічною 

сферою людини та її фізичними можливостями дає відчуття гармонії особистості, 

забезпечуючи високу працездатність та активне довголіття, що є дуже важливим в 

нестандартних умовах сьогодення. В роботі розглянуто ставлення населення до фізичного 

виховання та спорту в умовах обмеження рухової активності під час загальнонаціонального 

карантину. 


