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Анотація. Метою дослідження є вивчення ставлення студентів до фізичного виховання і 

визначення факторів, що його формують. Відповіді респондентів були розподілені за допо-
могою методики критичного інциденту. Показано, що позитивне ставлення спостерігається 
у 51 % юнаків і 90 % дівчат. Одержані основні категорії, пов'язані з позитивним і негатив-
ним ставленням до фізичного виховання: це вид рухової діяльності, атмосфера в навчальній 
групі, особистість викладача, особисте сприйняття, матеріальне забезпечення.  
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Постановка проблеми. Студентський вік є одним з важливих вікових рубежів, коли 

існує можливість усвідомлено залучити молоду людину до регулярної рухової активності. На 
жаль, багато молодих людей ведуть пасивний спосіб життя відносно фізичних вправ.  

Як наголошується в [2], юнаків шкільного віку, що регулярно займаються інтен-
сивною руховою діяльністю налічується 50 %, тоді як студентів у віці від 17 до 23 років 
близько 15 %. Однією з причин, що визначають цю тенденцію, є ставлення до рухової 
активності і сприйняття фізичного виховання студентами [1, 3, 8, 11, 15, 17, 21] . 

Існує залежність між ставленням до рухової активності та рівнем її прояву [15, 27]. 
Результати досліджень Chung & Phillips, 2002 [15] свідчать, що позитивне сприйняття 
студентами фізичного виховання сприяє збереженню їхньої рухової активності після 
закінчення вузу. Це у свою чергу дозволяє збільшити рівень рухової активності дорослого 
населення. 

Вирішення проблеми зниження рівня рухової активності молоді фахівці пов'язують 
з предметом “Фізичне виховання”, яке дозволяє забезпечити необхідний рівень знань і 
рухових умінь для дотримання здорового стилю життя. Тому, при розробці навчальних 
програм, врахування ставлення студентів до фізичного виховання і факторів, які його 
формують, є актуальною задачею.  

Робота виконана відповідно до тематичного плану НІОКР Севастопольського 
національного технічного університету, затвердженого Департаментом науково-техноло-
гічного розвитку Міністерства освіти і науки України на 2007/2008 рр. у рамках держ-
бюджетної теми "Підвищення ефективності фізичного виховання студентів" (№ державної 
реєстрації 0106U12600). 

Аналіз останніх даних і публікацій. Вивчення ставлення студентів до фізичного 
виховання було предметом досліджень з 1930 року. Найбільшу увагу в цій сфері було 
сфокусовано на школярах і студентах різних вузів [1, 4, 6, 7, 12, 13, 14, 16, 19 і др.]. У цих 
дослідженнях показано, що позитивне ставлення до фізичного виховання було стійке в 
учнів початкової школи до 6 класу, як у хлопців, так і у дівчат. З кожним наступним 
роком навчання ставлення стає більш негативним. Таку ж зміну ставлення до фізичного 
виховання демонструють студенти в процесі навчання  у вузі [21, 22, 24, 25, 26].  

Mabel Alden, 1932 [10] виконав одне з ранніх досліджень ставлення студентів до 
фізичного виховання. Проводячи дослідження факторів, які стримують розвиток рухових 
здібностей студентів, Alden оцінив негативне ставлення студентів до навчальної програми 
з фізичного виховання. Експериментальні дані були одержані за допомогою анкетування 
300 студентів в трьох різних університетах. Було встановлено 5 головних факторів, які 
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вносять внесок у формування негативного ставлення до фізичного виховання: 1) незруч-
ність в роздягальні, 2) недостатність часу для переодягання, 3) недолік необхідних рухо-
вих умінь і навичок, 4) брак часу на уроці для розвитку рухових навичок, 5) відсутність 
інтересу займатися в групі. 

Brumbach and Cross, 1965 [11] оцінили ставлення до фізичного виховання студентів 
і знайшли позитивний взаємозв'язок між стажем і інтенсивністю занять фізичними 
вправами в школі і ставленню до фізичного виховання у вищому навчальному закладі.  

У більш пізніх роботах Figley, 1999 [18] досліджував специфічні аспекти, що 
ведуть до позитивного і негативного ставлення студентів до фізичного виховання. Вико-
ристовуючи метод критичного інциденту (critical incident technique, Flanagan, 1954), були 
обстежено 100 студентів на предмет ставлення до фізичного виховання. Їм пропонувалося 
вказати всі аспекти, які вели до позитивного і негативного ставлення до рухової актив-
ності. Результати показали, що на ставлення до фізичного виховання впливає особистість 
викладача, зміст програми, атмосфера в групі. Ці головні детермінанти асоціювалися як з 
позитивним ставленням, так і з негативним. 

Подальші дослідження ставлення до фізичного виховання студентів були продов-
жені командою дослідників Luke and Sinclair, 2001 [20]. Застосувавши метод критичного 
інциденту на 488 студентах, дослідники дійшли висновку, що для всіх підгруп зміст 
програми, атмосфера в групі і особисте сприйняття були головними факторами, що 
визначають позитивне ставлення. Але, зміст навчальної програми і недостатня допомога з 
боку викладача були головними факторами, формуючими негативне ставлення [20]. 

Подальші дослідження зарубіжних авторів відносилися до вивчення думки і оцінки 
знань студентів про різні аспекти програм з фізичного виховання, а також сприйняття 
цінностей здорового способу життя [17, 22, 28, 29]. 

Вітчизняні дослідники виділяють наступні провідні мотиви занять фізичними впра-
вами: поліпшення здоров'я, підвищення фізичного розвитку, отримання заліку з фізичного 
виховання, інтерес до особистості викладача, оволодіння технікою обраного виду спорту. 
Наголошується, що інтерес студентів до фізичного виховання в процесі навчання 
знижується.  

Як фактори, що негативно впливають на ставлення студентів до фізичного виховання 
дослідники [3, 5] відокремлюють слабку довузівську підготовку, низький рівень зацікавле-
ності предметом, високе фізичне навантаження, недостатню допомогу з боку викладачів.  

У роботах [5, 6] наголошується, що студенти позитивно відносяться до можливості 
вибору виду рухової активності відповідно до своїх потреб і мотивів.  

Стає очевидним, що для деяких студентів фізичне виховання пов'язане з негатив-
ними асоціаціями, тоді як для інших рухова активність приносить радість і задоволення.  

Питання, з яким фахівці зараз стикаються, торкається заходів, необхідних для того, 
щоб молодь залишалася фізично активною при переході зі школи до університету.  

Тому метою нашої роботи є дослідження ставлення студентів до фізичного вихо-
вання і визначення факторів, що формують позитивне і негативне ставлення до рухової 
активності.  

Це, у свою чергу, висуває наступні питання нашого дослідження: а) які аспекти 
фізичного виховання студентів першокурсників з позитивним ставленням до фізичного 
виховання формують негативне і позитивне сприйняття фізичного виховання? б) які 
аспекти фізичного виховання студентів першокурсників з негативним ставленням до 
фізичного виховання формують негативне і позитивне сприйняття фізичного виховання? 

Методика дослідження. Вивчення ставлення студентів до фізвиховання прово-
дилося в два етапи: 

1. Визначення ставлення студентів до фізичного виховання за допомогою 
опитувальника САТРА (Children's Attitudes Toward Physical Activity). 
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2. Визначення факторів, що формують ставлення до фізичного виховання у 
студентів, як з позитивним ставленням, так і з негативним ставленням до фізичного 
виховання за допомогою методики критичного інциденту (critical incident technique). 

Для вирішення задач першого етапу був використаний опитувальник САТРА, 
адаптований для оцінки ставлення студентів. Він показав допустимий рівень надійності в 
дослідженнях Шутца і Смоля (Schutz & Smoll, 1977). Коефіцієнти кореляції були 0,8 і 0,9. 
Опитувальник містить 7 доменів категорій. Кожна категорія містить 5 біполярних 
прикметників, узятих з роботи Айзенка (Ajzen's, 1985) [9]. Сума балів, одержаних по 
доменах була загальною оцінкою ставлення студентів до фізичного виховання [23].  

На другому етапі визначалися фактори, що формують ставлення до фізвиховання за 
допомогою методики критичного інциденту. 

Методика критичного інциденту для визначення ставлення студентів до фізичного 
виховання (МКИОС) була складена на основі досліджень Люка і Синкляра (D. Luke, 
Sinklair., 2001) [20]. Надійність і достовірність результатів одержуваної за допомогою цієї 
методики показана в дослідженні, проведеному Прітві і Стефаном (Prithwi R.S., Stephen S., 
2000) [23].  

Всього в дослідженні взяли участь 467 студентів першого курсу Севастопольського 
національного технічного університету.  

Результати дослідження і їх обговорення. На першому етапі було визначено 
ставлення студентів до фізичного виховання. Ні у кого із студентів не було негативного 
ставлення до рухової активності. Кількість юнаків з нейтральним ставленням до рухової 
активності склала 49 %, позитивно – 51 %. У дівчат нейтрально відносяться 10 %, 
позитивно – 90 %.  

На другому етапі визначалися фактори, що формують ставлення до фізвиховання за 
допомогою методики критичного інциденту. 

Всі події, які були описані студентами, класифікувалися в смислові категорії. Ці 
категорії були визначені за допомогою контент-аналізу. Слова і фрази, що використову-
ються студентами, були згруповані по підкатегоріях, які потім були з'єднані у більш 
великі одиниці – категорії (Luke and Sinclair, 2001). У результаті всі підкатегорії розпо-
ділені на шість головних категорій і потім проранжовані (табл. 1). Дані були розподілені 
на 6 основних категорій і підкатегорій інцидентів і аналізувалися залежно від вибору 
студента, відвідувати фізичне виховання або не відвідувати, якщо воно буде додатковим 
предметом за вибором (табл. 2 і табл. 3). 

Нижче наведено обговорення інцидентів, що формують ставлення студентів до 
фізичного виховання по категоріях і підкатегоріях. 

 
Таблиця 1  

Рангове місце категорій інцидентів, що формують ставлення студентів  
з позитивним і негативним ставленням до фізичного виховання 

 
Ранги інцидентів 

Відвідуватимуть заняття Не відвідуватимуть заняття Категорії 
інцидентів + – + – 

Вид діяльності 1 1 1 1 
Особистість викладача 4 4 4 6 
Особисте сприйняття 2 3 2 2 
Атмосфера в навч. групі 3 2 3 5 
Матеріальне забезпечення  – 5 – 3 
Інші  – – – 4 

 
Прим: + - студенти з позитивним ставленням до фізичного виховання 

– - студенти з негативним ставленням до фізичного виховання 
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Таблиця 2 
Рангове місце підкатегорій інцидентів, що формують позитивне ставлення  
у студентів з позитивним і негативним ставленням до фізичного виховання 

 
Ранги інцидентів Категорії інцидентів Підкатегорії інцидентів 

+ – 
Вид діяльності Командні види 

Індивідуальні/парні 
Можливість вибору виду діяльності 

2 
3 
1 

1 
3 
2 

Особистість викладача Особисті якості 
Вимогливість  
Стиль компетенція 

3 
4 
2 
1 

1 
4 
3 
2 

Особисте сприйняття Здоров'я  
Інтерес  
Вдосконалення  

3 
1 
2 

2 
1 
3 

Атмосфера в навч. групі Задоволення 
Спілкування 
Змагання 

1 
3 
2 

– 
1 
– 

Матеріальне 
забезпечення  

Роздягальні  
Спортивні споруди 
Інвентар 

– – 

Інші  – – 
 

Таблиця 3 
Рангове місце підкатегорій інцидентів, що формують негативне ставлення студентів  

з позитивним і негативним ставленням до фізичного виховання 
 

Ранги інцидентів Категорії інцидентів Підкатегорії інцидентів 
+ – 

Вид діяльності Вправи розминки 
Біг на середні дистанції  
Індивідуальні/парні 
Тестування  
Відсутність вибору 

2 
3 
1 

1 
3 
2 

Особистість викладача Особисті якості 
Вимогливість 
Стиль компетенція 

3 
4 
2 

1 
4 
3 

Особисте сприйняття Доступність 
Відсутність інтересу  

3 
1 

2 
1 

Атмосфера в навч. групі Конфлікт інтересів в групі  
Розподіл по групах 
Недружня атмосфера 

1 
3 
2 

– 
1 
– 

Матеріальне 
забезпечення  

Роздягальні  
Спортивні споруди 
Інвентар 
Час на переодягання 

– – 

Інші Травми 
Заняття зовні розкладу 

– – 
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Вид рухової діяльності. Для студентів, як з негативним, так і з позитивним 
ставленням до фізичного виховання категорія “вид рухової активності” була переважа-
ючою. Підкатегорії, що відносяться до “виду рухової діяльності” показали, що командні 
види рухової активності і можливості вибору виду рухової активності найчастіші 
асоціації, що зустрічаються, з позитивним ставленням до фізичного виховання. Відсут-
ність вибору виду рухової активності також фактор, що найчастіше зустрічається, але 
формує негативне ставлення до фізичної культури. 

Другий інцидент, який формує негативне ставлення до фізичного виховання 
студентів, це біг на середні дистанції і вправи для розминки. Студенти використовують 
слова “нудно”, “безглуздо” для опису цього інциденту. 

Другий інцидент, який формує негативне ставлення до фізичного виховання 
студентів, це біг на середні дистанції і вправи для розминки. Студенти використовують 
слова “нудно”, “безглуздо” для опису цього інциденту. 

Особисте сприйняття. Фактор особистого сприйняття фізичного виховання, як 
формуючого позитивне ставлення до нього, був поставлений на другу позицію для 
студентів з позитивним ставленням до фізичного виховання. В той час, як студенти з 
негативним ставленням, поставили цей фактор на 3-ю позицію. 

У категорії “сприйняття фізичного виховання” найчастіше зустрічаються такі 
підкатегорії: “особистий інтерес” – у студентів з позитивним ставленням або “відсутність 
інтересу” – у студентів з негативним ставленням до фізичного виховання і користь для 
здоров'я від занять фізичною культурою. Ці дві підкатегорії пояснюють 66 % всіх 
асоціацій, пов'язаних з категорією “особисте сприйняття”. 

У разі формування негативного ставлення студентів до фізичного виховання 
категорія “особисте сприйняття” також знаходиться на другій позиції. Найчастіше зустрі-
чається підкатегорія – “доступність виконання завдання”. Студенти також згадують 
недостатній рівень основних фізичних якостей і рухових умінь, як один з факторів, що 
формують негативне ставлення до фізичного виховання. 

Атмосфера в навчальній групі. Категорія “атмосфера в навчальній групі” 
знаходиться на 3-й ранговій позиції у студентів з позитивним ставленням до фізичного 
виховання і на 5-й позиції у студентів з негативним ставленням. Проте, ця категорія 
складає 18,5 % від усіх категорій інцидентів, що формують позитивне ставлення. 

Дві підкатегорії інцидентів формують позитивне ставлення до фізичного виховання 
– це спілкування, пов'язане з можливістю соціальної взаємодії і задоволення. Цим 
підкатегоріям відповідає 71 % всіх інцидентів, віднесених до категорії “атмосфера в 
навчальній групі”. 

Відносно формування негативного ставлення студентів до фізичного виховання 
категорія “атмосфера в навчальній групі” формувалася з наступних підкатегорій: конфлікт 
інтересів у групі, розподіл по навчальних групах. Основні приклади конфлікту особистих 
інтересів співвідносилися з виразами: “нерозуміння тих, хто займається”, “недоречні 
коментарі з боку інших студентів”, “мені не цікаво з ним / нею грати”. 

Особистість викладача. Особистість викладача співвідноситься з 4-ю ранговою 
позицією категорії інцидентів, що формують позитивне ставлення до фізичного вихо-
вання. В показниках рангових місць основних категорій інцидентів, що формують нега-
тивне ставлення студентів до фізичного виховання, особистість викладача була також 
співвіднесена з 4-ю ранговою позицією, за винятком студентів з негативним ставленням 
до фізичної культури (5-а рангова позиція). 

Найбільш визначною в категорії “особистість викладача” була підкатегорія “компе-
тенція викладача”. В загальному підсумку вона налічувала 39 % негативних асоціацій і 
78 % позитивних описів інцидентів. В описі якостей, властивих викладачу, які формують 
позитивне ставлення до фізичного виховання, найбільш часто вживалися слова “гарний”, 
“веселий”, “життєрадісний”, “компетентний”. У доповненні до особистих якостей викла-
дача студенти наголошують на способі донесення їм змісту завдання. Багато студентів 
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повідомили, що “викладач дуже багато витрачає часу на пояснення, замість того, щоб дати 
їм пограти”.  

Забезпечення фізичного виховання. У студентів з позитивним ставленням до 
фізичного виховання категорія “забезпечення фізичного виховання” практично не згадува-
лася взагалі. Проте, при описі інцидентів, що формують негативне ставлення до фізичного 
виховання, ця категорія зайняла 3-ю позицію. Всього категорія “забезпечення фізичного 
виховання” пояснює близько 10 % інцидентів. Особливі аспекти цієї категорії, при форму-
ванні негативного ставлення до фізичного виховання, асоціювалися з умовами для 
переодягання, вимогами до спортивної форми, спортивним спорудам, душовими.  

 
Висновки 

Фактори, що впливають на формування позитивного і негативного ставлення до 
фізичного виховання, включають: вид рухової діяльності, особистість викладача, особисте 
сприйняття, атмосферу в навчальній групі, матеріальне забезпечення фізичного виховання.  

Ґрунтуючись на результатах дослідження можна запропонувати наступне. Нав-
чальні програми в університеті повинні враховувати інтереси студентів і давати можли-
вість вибору рухової активності. Більшість студентів сприймає розвиток фізичних якостей 
і рухових навичок позитивно. Значна кількість інцидентів, що формують негативне 
ставлення до фізичного виховання першокурсників, була одержана ними ще в школі. 
Найчастіше згадувана категорія інцидентів, що формує позитивне ставлення до фізичного 
виховання, це можливість удосконалюватися в тому виді рухової діяльності, яку студент 
освоїв і обрав ще в школі. 

Результати досліджень ставлення студентів показали, що його можна поліпшити 
шляхом створення умов для вибору студентами виду рухової діяльності, підвищення 
емоційного компоненту занять, розвитку матеріальної бази, вдосконалення засобів і мето-
дів тих видів рухової діяльності, які може запропонувати навчальна база університету. 
Разом з тим необхідно відзначити, що ефективність цих засобів і методів буде вищою, 
якщо вони будуть адаптовані для студентського контингенту і враховуватимуть фактори, 
що формують ставлення студентів до фізичного виховання.  

Тому подальші дослідження необхідно спрямувати на вирішення аспектів, що 
дозволять сформувати позитивне ставлення студентів до фізичного виховання і зазна-
чених у даній роботі. Це заслуговує особливої уваги, оскільки наголошується на змен-
шенні рухової активності молоді при переході з школи до університету. 
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Аннотация. Целью исследования является изучение отношения студентов к физи-

ческому воспитанию и определения факторов его формирующих. Ответы респондентов 
были распределены с помощью методики критического инцидента. Показано, что положи-
тельное отношение наблюдается у 51 % юношей и 90 % девушек. Получены основные 
категории, связанные с положительным и отрицательным отношением к физическому вос-
питанию это: вид двигательной деятельности, атмосфера в учебной группе, личность пре-
подавателя, личное восприятие, материальное обеспечение. 
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Abstract. The article deals with the study of students' attitude to physical education and 
factors contributing to that attitude. All responses were categorized according to the critical 
incident technique. Results indicate that positive attitude towards physical education have 51 % 
of male and 90 % of female. Major categories associated with positive and negative attitude 
towards physical education include king of motor activity, class atmosphere, personality of a 
teacher, self-perception, material security. 
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