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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми. Реформування системи фізичного виховання та спорту у 
вищих навчальних закладах України зумовило появу нових викликів для фахівців 
галузі (Ю. П. Мічуда, 2007; Т. Ю. Круцевич, 2011; С. Н. Бубка, 2014; О. А. Томенко, 
2014). Основними чинниками удосконалення фізкультурно-спортивної діяльності 
студентів стають уподобання суб’єктів цієї діяльності, можливості до ефективного 
поєднання занять спортом і навчальною діяльністю, перспективи особистісного 
розвитку студентів тощо (О. В. Язловецька, 2012; В. А. Алтухов, 2015; Т. А. Глоба, 
2015). 

Вирішення проблеми активізації і позитивного ставлення студентів до занять з 
фізичного виховання у вищих навчальних закладах фахівці вбачають у його 
спортизації. Основними шляхами цього є створення секцій з видів спорту та загалом 
розвитку студентського спортивного руху (С. І. Вашкевич, 2012; С. А. Король, 2014; 
М. А. Гнездилов, 2014; А. О. Титович, 2014). 

Студентський спорт України представлений на змаганнях різного рівня з 
середини 90-х років ХХ століття. Однак про повноцінне існування зазначеної 
соціальної практики в нашій країні свідчать деякі характерні ознаки, що з’явилися 
лише в останнє десятиліття (О. А. Заярний, 2011; А. М. Войнаровський, 2012; 
Л. М. Зінь, 2014).  

Активізація наукових досліджень з проблематики студентського спорту 
припадає на завершення ХХ – початок ХХІ століття, що викликано зростанням 
зацікавленості суспільства різними соціальними практиками спорту та окремими 
його видами (М. В. Дутчак, 2009; Є. Н. Приступа, 2011; М. О. Носко, 2014). Значну 
частину наукових досліджень, присвячених студентському спорту, спрямовано на 
вивчення окремих аспектів його існування в різних країнах світу (С. В. Мединський, 
2009; М. М. Барієв, 2012; Л. И. Лубишева, 2014), з’ясування значення студентського 
спорту у формуванні культури особистості молодої людини (В. О. Галевич, 2009; 
А. А. Іонов, 2009; С. Г. Адирхаєв, 2014), обґрунтування загальних проблем 
міжнародного студентського руху (А. В. Гаязова, 2012; В. И. Григорьев, 2013; 
С. В. Лапочкін, 2013), опис історіографії студентського спорту України 
(С. І. Степанюк, 2006; А. В. Бадер, 2012; Н. О. Долгова, 2013; А. М. Войнаровський, 
2015) тощо. 

Україна, маючи на сучасному етапі характерні особливості соціально-
політичного, культурологічного, економічного та правового розвитку, потребує 
актуалізованого вивчення та обґрунтування національної системи студентського 
спорту (Н. Я. Захожа, 2008; І. І. Приходько, 2012; Г. М. Путятіна, 2014). Проблеми 
погіршення здоров’я, фізичного розвитку і фізичної підготовленості населення, 
відсутності ефективного переходу від системи дитячо-юнацького спорту до спорту 
вищих досягнень, зростання суперництва в спорті вищих досягнень підсилюють 
своєчасність розв’язання нових завдань для студентського спорту України 
(Н. Н. Завидівська, 2010; Н. В. Москаленко, 2010; С. В. Бурова, 2014; М. О. Носко, 
2014).  

Таким чином, виявлене протиріччя між наявністю й зростанням суспільного 
значення студентського спортивного руху та відсутністю науково-методичного 
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обґрунтування його подальшого розвитку в Україні у ХХІ столітті свідчить про 
актуальність проблеми нашого дисертаційного дослідження. 

Зв’язок роботи з науковими темами та планами. Дослідження виконано 
згідно з темою «Основи теоретичної підготовки в спорті» (номер державної 
реєстрації 0113U000659) на 2013−2017 рр. плану науково-дослідної роботи 
Львівського державного університету фізичної культури. Роль автора у виконанні 
зазначеної теми полягає в обґрунтуванні структури і змісту діяльності та 
особливостей розвитку різних рівнів студентського спорту України, встановленні 
кількісних показників компонентів забезпечення студентського спорту у вищих 
навчальних закладах України та їхньої динаміки упродовж 2000−2015 років, 
визначенні проблемного поля та основних напрямів розвитку студентського спорту 
України у ХХІ столітті. 

Мета дослідження − науково обґрунтувати перспективи розвитку 
студентського спорту України у ХХІ столітті на основі визначення структури, змісту 
та тенденцій його становлення. 

Завдання дослідження: 
1. Визначити сутність, історичні передумови формування та особливості 

розвитку студентського спорту у світі та Україні. 
2. Установити динаміку основних показників розвитку студентського спорту 

України у ХХІ столітті (на прикладі 2000−2015 років). 
3. Визначити структуру та зміст діяльності в студентському спорті України. 
4. Обґрунтувати напрями розвитку студентського спорту України у 

ХХІ столітті. 
Об’єкт дослідження: соціальні практики студентського спорту. 
Предмет дослідження: студентський спорт України у ХХІ столітті. 
Методи дослідження:  
 теоретичний аналіз та узагальнення (вивчення відомостей 273 джерел 

наукової та методичної літератури, даних мережі Інтернет для встановлення рівня 
вивченості проблеми дослідження, з’ясування основних компонентів діяльності в 
студентському спорті, обґрунтування напрямів розвитку студентського спорту 
України);  

 аналіз документальних матеріалів (для вивчення змісту нормативно-
правових документів загальнодержавного рівня, установчих документів спортивних 
клубів при вищих навчальних закладах України різного рівня акредитації та 
національних федерацій з видів спорту, звітних документів з фізичної культури і 
спорту за період 2000−2015 років);  

 соціологічне опитування (для уточнення проблемного поля та з’ясування 
рекомендацій суб’єктів діяльності щодо розвитку студентського спорту України);  

 метод експертного оцінювання (для визначення пріоритетності напрямів 
для короткостокового та довгострокового розвитку студентського спорту України); 

 методи математичної статистики (для опрацювання емпіричних даних на 
різних етапах дослідження). 
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Наукова новизна: 
 уперше обґрунтовано сукупності перспективних напрямів 

короткострокового та довгострокового розвитку студентського спорту України у 
ХХІ столітті; 

 уперше визначено структуру і зміст діяльності в студентському спорті 
України та обґрунтовано характерні відмінності системи підготовки студентів-
спортсменів в умовах вишів України; 

 уперше визначено тенденції становлення студентського спорту України у 
ХХІ столітті (на прикладі 2000−2015 рр.); 

 удосконалено відомості про стан розвитку масового, резервного та 
студентського спорту вищих досягнень України; 

 удосконалено наукові дані про структуру та зміст діяльності спортивних 
клубів при вищих навчальних закладах України; 

 удосконалено відомості про підходи до побудови системи підготовки в 
студентському спорті України; 

 набуло подальшого розвитку значення студентського спорту в системі 
вищої освіти України; 

 набули подальшого розвитку відомості про суть, історичні передумови 
формування та особливості впливу студентського спорту на особистісний розвиток 
студентської молоді. 

Практичне значення роботи полягає у теоретичному та емпіричному 
обґрунтуванні системи студентського спорту України із урахуванням чинників 
соціально-економічного розвитку країни (на прикладі 2000−2015 рр.); розробці та 
експертній перевірці напрямів розвитку студентського спорту України у 
ХХІ столітті; з’ясуванні особливостей діяльності студентського спорту України на 
різних рівнях цільово-результативної спрямованості занять студентами-
спортсменами фізкультуро-спортивною діяльністю у вищих навчальних закладах 
різного рівня акредитації. Результати дисертаційного дослідження використано під 
час підготовки «Положення про Всеукраїнські спортивні ігри серед професійно-
технічних закладів «Козацька наснага»» (2016), «Регламенту проведення 
Всеукраїнських змагань з гирьового спорту серед студентів» (2015), «Положення 
про проведення Чемпіонату України серед студентів зі спортивного танцю» (2015), 
«Положення про Всеукраїнський конкурс спортивних телевізійних програм «Світ 
спорту»» (2015) та впроваджено у діяльність Комітету з фізичного виховання та 
спорту Міністерства освіти і науки України, навчальний процес Львівського 
державного університету фізичної культури за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«бакалавр» (дисципліна «Теорія і методика юнацького спорту») та освітньо-
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» (дисципліна «Спорт вищих досягнень») зі 
спеціальності «спорт (за видами)», що підтверджено відповідними актами 
впровадження. 

Особистий внесок автора полягає у визначенні напряму, об’єкта та предмета, 
мети, виокремленні завдань дослідження, акумулюванні та опрацюванні матеріалів 
на теоретичному та емпіричному рівнях, аналізі та інтерпретації отриманих даних. 
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У працях, які виконані у співавторстві, здобувачеві належать результати з 
визначення структури і змісту діяльності у студентському спорті та з’ясування 
характерних особливостей системи підготовки студентів-спортсменів України; 
встановлення показників компонентів забезпечення студентського спорту, зокрема 
матеріально-технічного та кадрового; виокремлення напрямів подальшого розвитку 
як відповіді на встановлені основні проблеми студентського спорту України; 
організація та проведення соціологічного опитування та експертного оцінювання. 
Планування дослідження, добір методів та розроблення бланків опитування й 
експертного оцінювання здійснено спільно з науковим керівником. 

Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, емпіричні 
дані та їх узагальнення оприлюднено на ХІХ та ХХ Міжнародних науково-
практичних конференціях «Молода спортивна наука України» (Львів, 2014, 2015); 
VІІІ Міжнародній науковій конференції пам’яті А. М. Лапутіна «Актуальні 
проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту» (Чернігів, 2015); 
Х Міжнародній науково-практичній конференції «Основні напрямки розвитку 
фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2015); 
VII Міжнародній конференції пам’яті В.П. Зайцева «Здоров’язберігаючі технології, 
рекреація и реабілітація в вищих навчальних закладах» (Харків, 2015); І та 
ІІ Міжнародних науково-практичних конференціях «Сучасні тенденції розвитку 
освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (Дрогобич, 2015). 

Публікації. Результати дисертаційної роботи опубліковано у 8 наукових 
працях (2 виконано одноосібно), 6 з яких – у наукових фахових виданнях України, 2 
– у інших наукових виданнях; 2 праці опубліковано у виданнях, зареєстрованих у 
міжнародних наукометричних базах. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, п’яти 
розділів, висновків, списку використаних джерел (273, з яких 23 закордонні) та 
додатків. Загальний обсяг дисертації становить 231 сторінку, з яких 193 − основного 
тексту. Роботу ілюстровано 10 рисунками і 8 таблицями. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, вказано зв’язок із науковими 
програмами, планами, темами, сформульовано мету й завдання, визначено об’єкт та 
предмет дослідження, зазначено методи для розв’язання завдань роботи, розкрито 
наукову новизну та практичну значущість результатів дослідження, висвітлено 
особистий внесок здобувача, апробацію та впровадження результатів дослідження у 
практику. 

Перший розділ дисертаційної роботи «Соціальне значення студентського 
спорту в Україні» пов’язаний із конкретизацією об’єкта дослідження. Теоретичний 
аналіз та узагальнення наукової і методичної літератури дали змогу з’ясувати 
значення студентського спорту в галузі фізичної культури та спорту України, 
розкрити особливості стану розвитку студентського спорту у світі та Україні, 
визначити основи нормативно-правового регулювання студентського спорту 
України та виокремити проблемне поле й перспективи розвитку студентського 
спорту в Україні. 
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Установлено, що, попри наявність характерних особливостей 
соціальнополітичного, культурологічного, економічного та правового розвитку, 
Україна потребує вивчення та обґрунтування студентського спорту на сучасному 
етапі. Проблеми погіршення здоров’я, фізичного розвитку і фізичної 
підготовленості населення, відсутності ефективного переходу від системи дитячо-
юнацького спорту до спорту вищих досягнень, посилення суперництва в спорті 
вищих досягнень у сукупності формують актуальність розв’язання завдань 
студентського спорту ХХІ століття. 

На шляху розвитку студентського спорту України в сучасних умовах існує 
потреба у вирішенні низки проблем, що за характером об’єктивно можуть бути 
об’єднані у групи соціополітичні, нормативно-правові, організаційні, матеріально-
технічні, методологічні. 

Основними нормативно-правовими документами, що регламентують діяльність 
студентського спорту, є Закон України «Про фізичну культуру і спорт», Міжнародна 
хартія фізичного виховання та спорту, Указ Президента України «Про деякі заходи 
щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних 
закладах і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні».  

У фізичному вихованні та спорті студентів сформувалося основне протиріччя, 
пов’язане з дедалі більшими масштабами цього соціального явища та складністю 
пошуку ефективного розв’язання завдань студентського спорту. Утворене 
протиріччя поглиблене впровадженням Міністерством освіти и науки України змін 
стосовно навчальної дисципліни «Фізичне виховання». 

Основні напрями наукових досліджень, що сприятимуть розв’язанню 
актуального науково-практичного завдання, пов’язаного із з’ясуванням 
особливостей становлення та розвитку студентського спорту Україні у ХХІ столітті, 
стосуються вивчення сукупності даних організаційного та методичного характеру, 
удосконалення структури та змісту студентського спорту, вивчення стану 
матеріально-технічного, науково-методичного забезпечення, поліпшення правової 
захищеності діяльності, мотивування студентів до систематичних занять спортом та 
загалом обґрунтування концепції розвитку цього соціального феномену надалі. 

Таким чином, за результатами цього розділу дисертаційної роботи 
підтверджено потребу вивчення становлення та розвитку студентського спорту 
України у ХХІ столітті, конкретизовано формулювання мети й завдань дослідження.  

У другому розділі «Методи та організація дослідження» конкретизовано 
використання сукупності методів та розкрито їхній зміст. В організації дослідження 
було три етапи. 

На першому етапі (серпень 2013 р. − грудень 2014 р.) проаналізовано наукову 
й методичну літературу для визначення проблем становлення та розвитку 
студентського спорту у світі та Україні. Установлено особливості існування спорту 
в суспільстві, нормативно-правове забезпечення, роль та організаційно-методичні 
особливості студентського спорту в системі вищої освіти України. 

На другому етапі (січень − жовтень 2015 р.) доповнено інформацію науково-
методичного характеру з проблем становлення та розвитку студентського спорту 
України; конкретизовано тему, об’єкт, предмет, мету, завдання й методи 
дослідження. Розроблено алгоритм соціологічного дослідження з проблем 
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студентського спорту України; проаналізовано нормативно-правові та регламентні 
документи системи підготовки студентів-спортсменів; обґрунтовано організаційно-
методичні основи діяльності спортивних клубів як базової ланки студентського 
спорту України. Обґрунтовано та проведено опитування 46 студентів-спортсменів та 
експертне опитування фахівців фізичного виховання та спорту вищих навчальних 
закладів (ВНЗ) України з проблем студентського спорту. Залучені до опитування 
студенти-спортсмени представляли різні рівні навчально-тренувальної діяльності за 
цільово-результативною спрямованістю, зокрема були учасниками Всесвітньої 
універсіади 2015 р. (Гванджоу, Південна Корея), фінальних змагань Всеукраїнської 
універсіади (м. Київ, 2015) та внутрішньовишівських змагань України. Експертне 
опитування фахівців фізичного виховання та спорту вищої школи України 
передбачало залучення осіб, які мають стаж роботи у сферах, пов’язаних зі 
студентським спортом України (середній показник 23,85±4,39 року). Серед них два 
доктори та три кандидати наук, три заслужені тренери України, заслужений 
працівник освіти України та заслужений працівник фізичної культури і спорту 
України, троє належать до керівних структур, що мають відношення до 
студентського спорту. 

На третьому етапі (листопад 2015 р. − лютий 2016 р.) узагальнено отримані 
на різних етапах дослідження емпіричні дані, доповнено та уточнено зміст системи 
підготовки студентів-спортсменів, визначено тенденції розвитку студентського 
спорту у ХХІ столітті з урахуванням соціально-економічного рівня України, 
охарактеризовано спільні та відмінні компоненти системи підготовки в спорті 
вищих досягнень та студентському спорті. Проведено узагальнення результатів 
дослідження. Завершено написання тексту дисертації, удосконалено ілюстративні 
матеріали, сформульовано висновки, оформлено робочий текст дисертації, 
впроваджено результати у навчальний процес студентів ЛДУФК та діяльність 
комітету з фізичної культури та спорту Міністерства освіти і науки України, 
проведено підготовку до проходження апробації на кафедрі олімпійського, 
професійного та адаптивного спорту Львівського державного університету фізичної 
культури. 

У третьому розділі «Основні показники та передумови становлення і 
розвитку студентського спорту України у ХХІ столітті» установлено динаміку 
показників масового, резервного та студентського спорту вищих досягнень України 
упродовж 2000−2015 років. 

Для більшості показників студентського спорту України у ХХІ столітті (на 
прикладі 2000−2015 рр.) спостерігається хвилеподібна спадна тенденція. Для 
кількості фахівців структурних підрозділів фізичної культури і спорту вищих 
навчальних закладів України (загальна кількість, представники ІІІ−ІV та І−ІІ рівня 
акредитації) вона проявляється в зменшенні на 22,1−42,7% кінцевих показників 
порівняно із вихідними; для спортивних споруд різного функціонального 
призначення: зменшення кількості стадіонів на 42,3−73,7%, спортивних 
майданчиків (ВНЗ І−ІІ рівня акредитації) – на 35,2%, спортивних залів − 
27,4−52,7%, тенісних кортів − 15,1−50,0%, футбольних полів − 15,8−54,2%, лижних 
баз − 75,7−92,3%, стрілецьких тирів − 66,7−69,8%, спортивних залів − 27,4−52,7%, 
майданчиків з тренажерами − 17,9−64,4%, плавальних басейнів (ВНЗ І−ІІ рівень 
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акредитації) – 53,8%, інших приміщень для фізкультурно-спортивної роботи (ВНЗ 
І−ІІ рівня акредитації – 35,5%) відповідно (табл. 1). За деякими показниками (інші 
приміщення для фізкультурно-спортивної роботи та плавальні басейни ВНЗ ІІІ−ІV 
рівня акредитації) відсутнє достовірне зниження. За кількістю спортивних 
майданчиків у ВНЗ ІІІ−IV рівня акредитації зафіксовано зростання на 26,2%. За 
усією сукупністю показників більш виражене падіння кількісних та відносних 
показників наявне для ВНЗ України І−ІІ рівнів акредитації. 

Таблиця 1 
Динаміка кількості спортивних об’єктів вищих навчальних закладів України 

різного рівня акредитації (2000−2014 років) 
 

Спортивні об’єкти 
тенісні 
корти 

футбольні 
поля 

лижні бази
стрілецькі 

тири 
майданчики з 
тренажерами 

Роки 

* ** * ** * ** * ** * ** 
2000 20 66 118 76 26 29 285 90 264 151 
2001 22 68 119 78 25 29 288 90 264 153 
2002 28 84 117 85 22 29 285 90 263 165 
2003 28 85 118 91 20 24 267 91 261 167 
2004 30 93 120 117 20 24 265 96 260 185 
2005 28 99 123 116 20 20 255 96 267 197 
2006 27 103 124 116 16 26 255 100 286 216 
2007 23 96 94 99 9 24 199 56 241 212 
2008 21 86 63 84 8 20 156 44 193 184 
2009 15 88 66 68 4 15 120 38 144 163 
2010 12 67 59 53 2 6 103 32 110 111 
2011 12 68 61 57 2 7 103 32 110 110 
2012 13 76 68 58 2 8 105 35 111 113 
2013 12 64 61 68 2 9 102 36 97 112 
2014 10 56 54 64 2 7 86 30 94 124 

 

Примітки: * − І−ІІ рівень акредитації;  
** − ІІІ−IV рівень акредитації. 

 

За результатами дослідження встановлено достовірні відмінності (р≤0,05) між 
показниками різних груп (за загальною кількістю населення) структурно-
адміністративних одиниць території України за динамікою співвідношення кількості 
студентської молоді, залученої до фізкультурно-спортивної діяльності за період 
2000−2014 рр. (%), при яких частка першої групи становить 63,70%; другої – 
19,56%, третьої – 16,70% загальної кількості студентів. 

З’ясування динаміки кількості видів спорту, з яких проводиться навчально-
тренувальний процес у вищих навчальних закладах України (2009−2014 рр.), дало 
змогу стверджувати про сталість переліку літніх і зимових видів спорту (39−41 та 
13−14 відповідно) та суттєве збільшення різноманітності видів спорту, що не 
належать до програми Олімпійських ігор (від 57 до 110), та видів спорту для осіб з 
вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку (від 35 до 50). 
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Станом на 2014 рік навчально-тренувальний процес та змагання проводяться з 37 
(94,9%) літніх, 11 (78,6%) зимових олімпійських видів спорту, 74 (67,3%) видів 
спорту, що не належать до програми Олімпійських ігор, та 11 (22,0%) видів спорту 
для осіб з вадами слуху, зору, опорно-рухового апарату, розумового розвитку 
(табл. 2). Більшість студентів займаються в спортивних секціях вишів з літніх 
олімпійських видів спорту (66,47−68,57%), значно менша частка − з видів спорту, 
що не належать до програми Олімпійських ігор (30,43−32,39%), до занять зимовими 
олімпійськими видами спорту та видами спорту для осіб з вадами слуху, зору, 
опорно-рухового апарату, розумового розвитку залучено близько 1% студентів. 

 

Таблиця 2  
Динаміка кількості видів спорту, з яких проводиться  

навчально-тренувальний процес у вищих навчальних закладах України 
(2009−2014 рр.) 

 

Календарний рік 
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Групи видів спорту 

* 
** 

* 
** 

* 
** 

* 
** 

* 
** 

* 
** 

Літні олімпійські види спорту 41 
21 

41 
37 

41 
35 

41 
36 

41 
38 

39 
37 

Зимові олімпійські види спорту 13 
1 

13 
6 

13 
6 

13 
10 

13 
9 

14 
11 

Види спорту, що не належать до 
програми Олімпійських ігор 

42 
13 

59 
31 

59 
33 

59 
43 

59 
48 

110 
74 

Спортивно-технічні і прикладні 
види спорту 

15 
2 

24 
6 

24 
4 

24 
7 

24 
3 

- 
- 

Види спорту для осіб з вадами 
слуху, зору, опорно-рухового 
апарату, розумового розвитку 

35 
1 

46 
7 

46 
8 

46 
11 

46 
8 

50 
11 

Усього: 146 
38 

183 
87 

183 
86 

183 
107 

183 
106 

213 
133 

 

Примітки: * − загальна кількість видів спорту;  
** − кількість видів спорту, з яких проводилися  
навчально-тренувальні заняття. 

 

Діяльність і розвиток резервного студентського спорту забезпечується 
проведенням змагань на національному рівні, зокрема Всеукраїнських універсіад. За 
період 1999−2015 рр. спостерігається схожість вихідного та кінцевого показника 
кількості видів спорту в цих змаганнях (19 та 22 види спорту відповідно) із піковою 
кількістю у 2005−2007 рр. (40 видів спорту), збільшення кількості учасників 
фінальних частин з майже 2500 до 4000 осіб (із максимальними значеннями у 
2005 р. − 7313 осіб), загалом зменшення вишів − учасників національних змагань, 
від 143 до 128 при максимальному значенні 212 у 2007 р. Характерними 
особливостями змагань цього періоду є варіативність структури видів спорту, що 
пов’язана з наявністю неолімпійських видів спорту, відсутністю врахування при 
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консолідованому підрахунку очок результатів змагань із зимових видів спорту та 
змагань серед студентів-інвалідів. 

З’ясування динаміки результативності студентського спорту вищих досягнень 
України засвідчило високий рівень підготовленості студентів-спортсменів, 
зумовлений активною діяльністю 14−20 вишів України і підтверджений здобутими 
упродовж 1993−2015 рр. нагородами різного ґатунку на змаганнях літніх і зимових 
Всесвітніх універсіад (480 і 102) та перебуванням нашої країни на 2−9 і 2−13 
позиціях загальнокомандного заліку відповідно.  

На основі отриманих даних, після аналізу показників масового, резервного та 
студентського спорту вищих досягнень, виокремлено національний варіант підходу 
до системи підготовки в студентському спорті України. За об’єктивними 
показниками засвідчено наявність диспропорції між кількістю студентів-
спортсменів на рівнях масового студентського спорту та двох вищих рівнях – 
резервного та спорту вищих досягнень. Характерними відмінностями є відносно 
незначна кількість залучених студентів до участі у вишівських, міжвишівських та 
міжнародних змаганнях; обмеженість реалізації потенціалу студентів-спортсменів 
для переходу від масового до резервного студентського спорту та згодом до 
студентського спорту вищих досягнень; величезні втрати потенційних та 
обдарованих студентів-спортсменів за час навчання у вищому навчальному закладі. 

У четвертому розділі «Теоретико-методичне обґрунтування системи 
студентського спорту України у ХХІ столітті» з’ясовано структуру та зміст 
діяльності в студентському спорті України, охарактеризовано систему підготовки в 
студентському спорті України та обґрунтовано основні напрями його розвитку у 
ХХІ столітті. 

Структура та зміст діяльності в студентському спорті України представлені 
множиною елементів, поєднання яких за основними властивостями відповідає 
специфічній соціальній системі (рис.), що складається з двох рівнів – керівних та 
базових структур. До керівних структур належать державні та громадські 
організації, основна діяльність чи окремі установчі завдання яких передбачають 
проблематику студентського спорту. Базовий рівень представлений насамперед 
системоутворювальними елементами, зокрема змаганнями та вищим навчальним 
закладом, а також процесними структурами студентського спорту − спортивним 
клубом (відповідними підрозділами вищих навчальних закладів) та навчально-
тренувальним процесом, що реалізується на основних рівнях цільово-результативної 
діяльності студентів-спортсменів (масовий, резервний спорт і спорт вищих 
досягнень). 

Специфічними ознаками студентського спорту порівняно із іншими 
соціальними практиками спорту є те, що особа може долучитися до нього тільки у 
випадку вступу до вищого навчального закладу та перебуває у статусі суб’єкта 
студентського спорту виключно до моменту завершення навчання чи вичерпання 
вікового цензу. 

Установлено, що обов’язковими компонентами діяльності спортивних клубів 
вищих навчальних закладів України як базової ланки студентського спорту є 
організаційний, правовий, фінансовий, інформаційний. Організаційний компонент 
пов’язаний зі стратегічним визначенням приналежності спортивного клубу до 
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незалежних (громадських), підпорядкованих (вищі навчальні заклади) чи змішаного 
типу структур; правовий визначається нормуванням діяльності спортивного клубу 
та узгодженості її із законодавчою базою України; фінансовий – вибором основних 
джерел забезпечення діяльності із досягненням стабільності та ґрунтовності 
надходжень для реалізації основних завдань; інформаційний – висвітлення 
результатів і популяризація діяльності спортивного клубу в соціальній групі 
студентства та суспільстві загалом. 

 

 

Рис. Схема взаємодії структур студентського спорту України 
 

Система підготовки спортсменів у студентському спорті має значну кількість 
спільних ознак із класичним поданням, розкритим у фундаментальних роботах 
В. С. Келлера і В. М. Платонова. Характерними відмінностями є доповнення 
структури елементами групи забезпечення, переорієнтованість поодиноких 
елементів (навчання, відновлення тощо), виокремлення рівнів занять студентами-
спортсменами фізкультурно-спортивною діяльністю за цільово-результативною 
спрямованістю. 

У структурі системи підготовки в студентському спорті до процесної 
підсистеми (групи забезпечення) залучено ще два елементи, а саме нормативно-
правове та кадрове забезпечення. Перший є процесом створення й підтримки в 
необхідних межах конструктивних організацій системи підготовки в студентському 
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спорті відповідно до функціональних характеристик за допомогою упорядкованого 
впливу нормативно-правових засобів. Другий пов’язаний із потребою комплексу дій 
щодо пошуку, оцінювання і встановлення якісних стосунків з суб’єктами діяльності 
студентського спорту, забезпечення їх розвитку та самовдосконалення, унормування 
найму на тимчасових чи постійних умовах. 

Реалізація напряму медико-біологічного забезпечення студентів-спортсменів не 
є наслідком цілеспрямованої діяльності в студентському спорті, а результатом 
паралельного залучення до інших практик (олімпійського, професійного, 
адаптивного спорту), за рахунок яких і проводиться відповідне забезпечення. 
Стосовно науково-методичного забезпечення виявлено значну кількість робіт 
фахівців галузі фізичної культури та спорту, проте вони мають локалізований 
характер та містять практичне значення виключно для підготовки спортсменів та 
команд у межах ВНЗ. Вищі рівні тренувального процесу та змагальної діяльності 
при цьому залишаються неохопленими.  

Співвідношення елементів навчання, виховання та розвитку є різними, 
незважаючи на умовну цілісність завдань студентського спорту. Для масового 
студентського спорту переважають завдання із акцентуацією на навчально-
вихованому процесі. Із підвищенням рівня особистісних прагнень і потреб 
студентів-спортсменів ця частка зменшується, та водночас зростає частка, 
спрямована на розвиток спортивної майстерності студента-спортсмена. У результаті 
на найвищому рівні (студентський спорт вищих досягнень), що передбачає участь у 
міжнародних змаганнях, включно із Всесвітніми універсіадами, завдання виховання 
спортсменів є мінімізованими, до певної міри формалізованими. 

Із підвищенням мотивації студентів до досягнення високих спортивних 
результатів у сукупності елементів (тренування, змагання та відновлення) також 
відбувається зміна співвідношення. Так, для масового спорту об’єктивно в умовах 
ВНЗ домінують обсяги навчально-тренувальної діяльності, та в окремих випадках це 
передбачає участь у змаганнях на рівні внутрішньовишівської універсіади. На рівні 
резервного спорту можна стверджувати, що тренувальна діяльність набуває ознак 
сталості та повинна передбачати адаптаційні зміни, які адекватні потребам 
студентів-спортсменів. Рівень змагань підвищується, а отже, зростають вимоги до 
підготовленості спортсменів. Граничними є вимоги до підготовленості на рівні 
студентського спорту вищих досягнень, що передбачає участь у найбільш 
престижних міжнародних змаганнях, серед яких і Всесвітні універсіади. Цей рівень 
навчально-тренувальних занять студентів-спортсменів забезпечити в умовах ВНЗ є 
складно, адже він передбачає якісну реалізацію усієї сукупності елементів групи 
забезпечення та найвищий рівень фахової підготовленості тренера-викладача. 

Водночас за результатами проведеного опитування студентів-спортсменів 
встановлено, що ефективна інтеграція навчальної та спортивної діяльності 
уповільнюється у зв’язку з відсутністю достатньої кількості часу на проведення 
навчально-тренувальної діяльності; одноманітністю тренувального процесу; 
складністю із добираннями до спортивних об’єктів; труднощами планування та 
розподілу часу на різні види діяльності; проблемами, пов’язаними із відсутністю 
поваги зі сторони адміністрації та професорсько-викладацького складу та наявністю 
фактів корупції. 
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На підставі розв’язання попередніх завдань дисертаційного дослідження 
виокремлено значну частину актуальних проблем у розвитку студентського спорту 
України. З’ясування їхнього змісту здійснено за рахунок вивчення стану розвитку та 
динаміки основних показників студентського спорту України впродовж 
2000−2015 рр., серед них матеріально-технічне, кадрове, науково-методичне, 
інформаційне, медико-біологічне, нормативно-правове забезпечення; з’ясування 
особливостей діяльності та системи підготовки студентів-спортсменів України; 
визначення на кожному із рівнів за цільово-результативною спрямованістю 
(масовий, резервний студентський спорт і студентський спорт вищих досягнень) 
специфіки діяльності в соціально-економічних умовах України. Це дало нам змогу 
сформувати коло проблем та виокремити варіанти їхнього подолання й загалом 
оптимізації діяльності в соціальній практиці студентського спорту України.  

За допомогою експертного оцінювання встановлено найбільш ефективні 
короткострокові (до 5 років) та довгострокові (понад 5 років) перспективні напрями 
розвитку студентського спорту України. 

У структурі короткострокового розвитку студентського спорту України 
зафіксовано переважання напрямів щодо власне змагальних та економічних аспектів 
(від 5,00±1,14 до 5,57±1,06 бала, W= 0,35−0,53, р≤0,05): розвиток у ВНЗ та введення 
до програм змагань Всеукраїнської універсіади національних видів спорту; 
проведення фінальних змагань в обласних центрах України та на «традиційних» 
спортивних спорудах; забезпечення безбар’єрності та доступності спортивних 
споруд при ВНЗ України; створення інформаційних ресурсів у засобах масової 
комунікації за проблематикою студентського спорту України; налагодження та 
координація співпраці структур студентського спорту зі спонсорами та меценатами; 
забезпечення індивідуальної співпраці виробників спортивних товарів (іншої 
продукції) із провідними студентами-спортсменами; створення пільгових умов для 
діяльності спонсорів студентського спорту України; розроблення системи 
пільгового оподаткування суб’єктів діяльності в студентському спорті України. 

У структурі довгострокового розвитку переважають напрями щодо 
організаційних, інноваційних та аспектів забезпечення (від 5,00±1,14 до 6,57 бала, 
W=0,39−0,63, р≤0,05): зміна критеріїв оцінювання фізкультурно-спортивної 
діяльності ВНЗ із введенням інтегрального критерію; зміна критеріїв підрахунку 
очок у загальнонаціональному заліку ВНЗ у змаганнях Всеукраїнської універсіади; 
розроблення та обґрунтування об’єктивної системи відбору спортсменів у 
студентському спорті; організація вишівських і національних змагань серед 
студентів із урахуванням принципів провідних країн у студентському спорті; 
створення пільг для забезпечення харчуванням та проживанням студентів-
спортсменів у ВНЗ; розроблення типових програм з видів спорту в умовах ВНЗ; 
створення та підтримання функціонування єдиної бази студентів-спортсменів; 
обґрунтування розширеної системи реєстрації «рекордів» за різними аспектами 
діяльності в студентському спорті України; соціологічне обґрунтування 
популярності видів спорту та рухової активності серед студентської молоді. 

У п’ятому розділі «Аналіз та обговорення результатів дослідження» 
узагальнено результати дисертаційного дослідження, розкрито їхню практичну та 
теоретичну значущість, висвітлено дискусійні положення. 
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Аналіз та узагальнення результатів дослідження, зіставлення їх із відомою 
науковою інформацією дали нам змогу отримати три групи наукових даних: ті, що 
набули подальшого розвитку, що удосконалили наявні, та нові наукові дані. 

За результатами дисертаційного дослідження набули подальшого розвитку 
відомості про сутність, історичні передумови формування та особливості впливу 
студентського спорту на розвиток особистості студентської молоді 
(Л. Б. Андрущенно, 2002; С. Г. Адирхаєв, 2007; Ч. Р. Бухараева, 2012; 
В. И. Столяров, 2012; А. М. Войнаровський, 2015); значення студентського спорту в 
системі вищої освіти України (А. І. Драчук, 2001; М. В. Дутчак, 2003; 
Д. Ю. Денисенко, 2012; Т. А. Глоба, 2015; М. П. Дейкун, 2015). 

У результаті роботи удосконалено відомості про підходи до побудови системи 
підготовки в студентському спорті України (В. С. Келлер, 1992; В. Н. Платонов, 
2004; Т. П. Кучай, 2008; Е. П. Кудрин, 2012; Л. С. Луценко, 2014); наукові дані про 
структуру та зміст діяльності спортивних клубів при вищих навчальних закладах 
України (В. И. Григорьев, 2012; О. А. Томенко, 2012; С. В. Бурова, 2014; 
М. А. Валеев, 2014; М. О. Носко, 2014); відомості про стан розвитку масового, 
резервного та студентського спорту вищих досягнень України (В. Г. Григорьев, 
1997; С. І. Степанюк, 2006; М. В. Дутчак, 2009; О. О. Базалук, 2010; 
Л. Ю. Кирилина, 2012).  

У результаті проведеного дисертаційного дослідження вперше здійснено таке: 
 визначено структуру і зміст діяльності в студентському спорті України та 

обґрунтовано характерні відмінності системи підготовки студентів-спортсменів в 
умовах ВНЗ України. Структура та зміст діяльності в студентському спорті України 
представлена множиною елементів та двома рівнями – керівних (державні та 
громадські організації) та базових структур (змагання та вищий навчальний заклад). 
Базові структури інтегрують у себе процесні, що представлені спортивним клубом 
(відповідними підрозділами вищих навчальних закладів) та навчально-тренувальним 
процесом. 

Система підготовки спортсменів у студентському спорті реалізується на трьох 
основних рівнях цільово-результативної діяльності студентів-спортсменів (масовий, 
резервний і спорт вищих досягнень) та має характерні відмінності, пов’язані із 
доповненням структури елементів групи забезпечення, переорієнтованістю 
елементів навчання, змагання, відновлення тощо, виокремленням рівнів занять 
студентами-спортсменами фізкультурно-спортивною діяльністю; 

 визначено тенденції становлення студентського спорту України у 
ХХІ столітті (на прикладі 2000−2015 рр.), зокрема: 

- хвилеподібна регресія показників забезпечення (зменшення кількості 
фахівців структурних підрозділів фізичної культури і спорту вищих навчальних 
закладів України, кількості спортивних споруд різного функціонального 
призначення);  

- виокремлення та диференціація рівнів цільово-результативної 
спрямованості навчально-тренувальної та змагальної діяльності студентів-
спортсменів (масовий, резервний і студентський спорт вищих досягнень); 
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- варіативність співвідношення видів спорту (літніх і зимових олімпійських, 
неолімпійських, видів спорту для осіб із вадами слуху, зору, опорно-рухового 
апарату, розумового розвитку) у змаганнях Всеукраїнської універсіади; 

- стабільність відсоткового співвідношення кількості залучених до 
фізкультурно-спортивної роботи студентів із різних груп видів спорту при 
зменшенні абсолютних показників; 

- відносна стабільність позицій збірної України в загальнокомандному заліку 
на змаганнях літніх та зимових Всесвітніх універсіад;  

 обґрунтовано сукупності перспективних напрямів короткострокового та 
довгострокового розвитку студентського спорту України у ХХІ столітті. Спільні 
напрями подальшого розвитку із високою ймовірною ефективністю (W=0,63, 
р≤0,05) передбачають створення пільг для забезпечення харчуванням та 
проживанням студентів-спортсменів у вищих навчальних закладах, налагодження та 
координацію співпраці структур студентського спорту із спонсорами та меценатами. 
Відмінності структур напрямів розвитку студентського спорту України полягають у 
тому, що для короткострокового перевага надається економічним аспектам та 
власне змагальним, для довгострокового − організаційним, інноваційним та 
аспектам забезпечення. 

 
ВИСНОВКИ 

 

У дисертаційному дослідженні подано нове розв’язання науково-практичного 
завдання, що пов’язане із наявністю протиріччя між зростанням суспільного 
значення студентського спортивного руху та відсутністю науково-методичного 
обґрунтування його подальшого розвитку в Україні у ХХІ столітті. 

1. Наукова проблематика студентського спорту розкривається в дослідженнях, 
присвячених з’ясуванню сутності цієї соціальної практики спорту, історичним 
передумовам цієї діяльності в різних країнах світу, з’ясуванню значення 
студентського спорту у формуванні культури особистості молодої людини, 
проблематиці міжнародного студентського руху, історіографії студентського спорту 
України тощо. Наявні доведені фахівцями галузі факти погіршення здоров’я, 
фізичного розвитку і фізичної підготовленості молоді, відсутності ефективного 
переходу від системи дитячо-юнацького спорту до спорту вищих досягнень, 
посилення суперництва в спорті вищих досягнень поряд із задекларованими 
положеннями Закону України «Про фізичну культуру і спорт», Міжнародної хартії 
фізичного виховання та спорту, Указу Президента України «Про деякі заходи щодо 
вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у навчальних закладах 
і розвитку дитячо-юнацького спорту в Україні» тощо створюють протиріччя між 
дедалі більшим суспільним значенням студентського спортивного руху та 
відсутністю його науково-методичного обґрунтування в характерних соціально-
політичних, культурологічних, економічних та правових умовах України, що 
зумовило актуальність окремого науково-практичного завдання. 

2. Основні показники розвитку студентського спорту України у ХХІ столітті (на 
прикладі 2000−2015 років) доцільно вивчати на трьох рівнях цільово-результативної 
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спрямованості навчально-тренувальної та змагальної діяльності (масовий, резервний 
студентський спорт і студентський спорт вищих досягнень).  

Для більшості показників забезпечення розвитку студентського спорту України 
впродовж 2000−2015 років наявна хвилеподібна регресія, що найбільше виявляється 
в зменшенні кількості фахівців структурних підрозділів фізичної культури і спорту 
вищих навчальних закладів України (22,1−42,7%) та кількості спортивних споруд 
різного функціонального призначення (15,1−92,3%). За усією сукупністю показників 
більш виражене зниження кількісних та відносних показників наявне серед вищих 
навчальних закладів України І−ІІ рівнів акредитації.  

Масовий студентський спорт України впродовж 2000−2015 років 
характеризується сталістю кількості (39−41 позицій) та популярності (66,47−68,57% 
від загальної кількості студентів, що займаються фізкультурно-спортивною 
роботою) літніх олімпійських видів спорту; зростанням кількості видів спорту, що 
не належать до програми Олімпійських ігор (з 57 до 110 позицій) із стабільною 
кількістю зайнятих цими видами спорту студентів (30,43−32,39%).  

Упродовж 2000−2015 років резервний студентський спорт України має 
варіативну структуру видів спорту (19−40 видів спорту) у змаганнях рівня 
Всеукраїнських універсіад із загальною тенденцією до збільшення кількості 
учасників фінальних частин при зменшенні кількості вищих навчальних закладів − 
учасників національних змагань. 

Результати студентського спорту вищих досягнень України забезпечені 
активною діяльністю 14−20 вищих навчальних закладів, що дало змогу впродовж 
2000−2015 років посідати 2−9 та 2−13 позиції загальнокомандного заліку на 
змаганнях літніх та зимових Всесвітніх універсіад відповідно.  

3. Національно-детермінований підхід до системи підготовки в студентському 
спорті України побудований на підставі об’єктивних показників його забезпечення у 
ХХІ столітті (на прикладі 2000−2015 років), динаміки розвитку різних рівнів 
навчально-тренувальної та змагальної діяльності студентів-спортсменів за цільово-
результативною спрямованістю. Його характерними особливостями є диспропорція 
між кількістю студентів-спортсменів на різних рівнях студентського спорту 
України, низька змагальність на рівні масового студентського спорту, висока 
відповідальність за результат на рівні резервного та студентського спорту вищих 
досягнень, значні втрати студентів-спортсменів упродовж їхнього навчання у вищих 
навчальних закладах України різного рівня акредитації. 

4. Структура та зміст діяльності в студентському спорті представлені двома 
функціональними рівнями – керівних та базових структур. Керівні структури в 
основі своєї діяльності передбачають розв’язання проблем студентського спорту. 
Для базових структур системоутворювальними чинниками діяльності є змагання та 
навчальна діяльність у вищих навчальних закладах України. Базові структури 
становлять основу для процесових структур студентського спорту України та 
відповідно діяльності спортивних клубів (інших структурних підрозділів) вищих 
навчальних закладів. Структура та зміст діяльності в студентському спорті України 
забезпечують реалізацію цільово-результативної діяльності студентів-спортсменів 
на рівнях масового, резервного та студентського спорту вищих досягнень. 
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5. Наявність в узагальненій структурі групи забезпечення нових елементів 
(кадрове, нормативно-правове), переорієнтованість елементів навчання та 
відновлення, виокремлення занять фізкультурно-спортивною діяльністю 
студентами-спортсменами за рівнями цільово-результативної спрямованості є 
характерними відмінностями діяльності керівних та базових структур студентського 
спорту України в забезпеченні ефективної системи підготовки студентів-
спортсменів порівняно із класичними уявленнями. 

6. Сукупності обґрунтованих напрямів подальшого розвитку студентського 
спорту України в короткостроковому та довгостроковому періодах розподілено на 
підгрупи за значенням (низької, середньої та високої імовірної ефективності) та 
змістом (спрямовані на вирішення проблем організації, власне змагань, 
забезпечення, інновацій, популяризації, економічних, правових та інших аспектів 
діяльності). Наявні відмінні структури короткострокового (переважання власне 
змагальних та економічних аспектів) та довгострокового (переважання 
організаційних, інноваційних та аспектів забезпечення) розвитку студентського 
спорту України, які мають спільні напрями подальшого розвитку із високою 
ймовірною ефективністю (W=0,63, р≤0,05): створення пільг для забезпечення 
харчуванням та проживанням студентів-спортсменів у вищих навчальних закладах, 
налагодження та координація співпраці структур студентського спорту зі 
спонсорами та меценатами. 

Перспективи подальших досліджень передбачають проведення корекції 
діяльності в студентському спорті України відповідно до визначених напрямів 
удосконалення, встановлення їхньої економічної доцільності, обґрунтування 
науково-методичних положень системи підготовки студентів-спортсменів на різних 
цільово-результативних рівнях їхньої навчально-тренувальної та змагальної 
діяльності. 
 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ  
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а) у наукових фахових виданнях 
 

1. Мельник М. Студентський спорт: перспективи наукових досліджень / 
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педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне 
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5. Мельник М. Кадрове забезпечення студентського спорту України впродовж 
2000−2014 років / Мельник Михайло, Пітин Мар’ян // Науковий часопис НПУ 
ім. М.П. Драгоманова. Серія 15. Науково-педагогічні проблеми фізичної культури 
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інтерпретація результатів. 

6. Мельник М.Г. Нормативно-правове регулювання студентського спорту 
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Вип. 10 (65). – С. 105−108.  

Здобувачеві належить теоретичний аналіз документальних матеріалів та 
узагальнення отриманих відомостей. 

 
б) публікації в інших виданнях 
 

1. Мельник М. Г. Студентський спорт в системі вищої освіти України / 
Михайло Мельник // Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в 
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АНОТАЦІЯ 
 

Мельник М. Г. Становлення та розвиток студентського спорту України в 
ХХІ столітті. – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук з фізичного 
виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 – олімпійський і професійний спорт. – 
Львівський державний університет фізичної культури, м. Львів, 2016. 

 

Дисертацію присвячено обґрунтуванню передумов становлення та розвитку 
студентського спорту з урахуванням сучасного етапу розвитку України у ХХІ 
столітті. Виявлено протиріччя між наявністю й активним суспільним значенням 
студентського спортивного руху в Україні та відсутністю науково-методичного 
обґрунтування основ його діяльності в сучасному суспільстві. 

За результатами дослідження уперше визначено тенденції становлення 
студентського спорту України у ХХІ столітті та обґрунтовано сукупності 
перспективних напрямів короткострокового та довгострокового його розвитку, які 
розподіляються на підгрупи за значенням (низької, середньої та високої ймовірної 
ефективності) та змістом (спрямовані на вирішення проблем організації, власне 
змагань, забезпечення, інновацій, популяризації, економічних і правових та інших 
аспектів діяльності). 

Визначено структуру і зміст діяльності в студентському спорті України та 
обґрунтовано характерні відмінності системи підготовки студентів-спортсменів: 
диспропорцію між кількістю студентів-спортсменів на різних рівнях студентського 
спорту України, низьку змагальність на рівні масового студентського спорту, високу 
відповідальність за результат на рівні резервного та студентського спорту вищих 
досягнень, значні втрати студентів-спортсменів упродовж їхнього навчання. 

 

Ключові слова: студентський спорт, тенденції, становлення, розвиток. 
 

АННОТАЦИЯ 
 

Мельник М. Г. Становление и развитие студенческого спорта Украины в 
XXI веке. − Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по физическому 
воспитанию и спорту по специальности 24.00.01 − олимпийский и 
профессиональный спорт. − Львовский государственный университет физической 
культуры, г. Львов, 2016. 

 

Диссертация посвящена обоснованию предпосылок становления и развития 
студенческого спорта с учетом современного этапа развития Украины в XXI веке. 
Выявлено противоречие между наличием и активным общественным значением 
студенческого спортивного движения в Украине и отсутствием научно-
методического обоснования основ его деятельности в современном обществе. 

Реформирование системы физического воспитания и спорта в высших учебных 
заведениях Украины привело к появлению новых вызовов для специалистов 
отрасли. Факторами совершенствования физкультурно-спортивной деятельности 
студентов становятся предпочтения субъектов этой деятельности, возможности для 
эффективного сочетания занятий спортом и учебной деятельности, перспективы 
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личностного развития студентов и т. д. Основными путями этого является создание 
спортивных секций по видам спорта и в целом развитие студенческого спортивного 
движения. 

На основе результатов исследования впервые определены тенденции 
становления студенческого спорта Украины в XXI веке. Для большинства 
показателей обеспечения развития студенческого спорта Украины на протяжении 
2000−2015 годов наблюдается волнообразная регрессия. Это выражается в 
уменьшении количества специалистов структурных подразделений физической 
культуры и спорта высших учебных заведений Украины (22,1−42,7%) и количества 
спортивных сооружений различного функционального назначения (15,1−92,3%). 
Для всей совокупности показателей более выраженное снижение количественных и 
относительных показателей зафиксировано для высших учебных заведений 
Украины I−II уровней аккредитации. 

Массовый студенческий спорт Украины на протяжении 2000−2015 годов 
характеризуется стабильным количеством (39−41 позиций) и популярностью 
(66,47−68,57% от общего количества студентов, занимающихся физкультурно-
спортивной работой) летних олимпийских видов спорта; ростом количества видов 
спорта, не входящих в программу Олимпийских игр (с 57 до 110 позиций), со 
стабильным количеством занятых этими видами спорта студентами (30,43−32,39%). 

В течение 2000−2015 годов резервный студенческий спорт Украины имеет 
вариативную структуру видов спорта (19−40 видов спорта) в соревнованиях уровня 
Всеукраинских универсиад с общими тенденциями к увеличению количества 
участников финальных частей; уменьшению количества высших учебных заведений 
− участников национальных соревнований. 

Достижения в студенческом спорте высших достижений Украины обеспечены 
активной деятельностью 14−20 высших учебных заведений, что позволило в течение 
2000−2015 годов занимать 2−9 и 2−13 позиции общекомандного зачета на 
соревнованиях летних и зимних Всемирных универсиад соответственно. 

По результатам исследования обоснованы совокупности перспективных 
направлений краткосрочного и долгосрочного развития студенческого спорта 
Украины в XXI веке, которые делятся на подгруппы по значению (низкой, средней и 
высокой возможной эффективности) и содержанию (направленные на решение 
проблем организации, соревнований, обеспечения, инноваций, популяризации, 
экономических, правовых и других аспектов деятельности). Общие направления для 
краткосрочного и долгосрочного развития с высокой вероятной эффективностью (W 
= 0,63, р ≤ 0,05): создание льгот для обеспечения питанием и проживанием 
студентов-спортсменов в высших учебных заведениях, налаживание и координация 
сотрудничества структур студенческого спорта со спонсорами и меценатами. 

Определена структура и содержание деятельности в студенческом спорте 
Украины. Она представлена двумя уровнями руководящих и базовых структур. 
Основой их деятельности является обеспечение эффективной системы подготовки 
студентов-спортсменов, которая наряду со существующими общими признаками с 
классическими представлениями имеет следующие характерные отличия: наличие в 
обобщенной структуре элементов группы обеспечения (кадровое, нормативно-
правовое), переориентированность элементов обучения и восстановления, 
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выделение уровней занятий физкультурно-спортивной деятельностью студентами-
спортсменами по целево-результативной направленности. 

Обоснованы характерные отличия студенческого спорта в условиях высшего 
учебного заведения: диспропорцию между количеством студентов-спортсменов на 
различных уровнях студенческого спорта Украины, низкую состязательность на 
уровне массового студенческого спорта, высокую ответственность за результат на 
уровне резервного и студенческого спорта высших достижений, значительное 
снижение количества студентов-спортсменов в течение их обучения. 

Усовершенствованы сведения о состоянии развития массового, резервного и 
студенческого спорта высших достижений Украины; научные данные о структуре и 
содержании деятельности спортивных клубов при высших учебных заведениях 
Украины; сведения о подходах к построению системы подготовки в студенческом 
спорте Украины. 

Получили дальнейшее развитие значение студенческого спорта в системе 
высшего образования Украины; сведения о сущности, исторических предпосылках, 
формировании и особенностях влияния студенческого спорта на личностное 
развитие студенческой молодежи. 

 

Ключевые слова: студенческий спорт, тенденции, становление, развитие. 
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The thesis is devoted to justification of prerequisites for the formation and 
development of student sport at in the current stage consideration of  Ukraine in the XXI 
century. Contradictions found between the presence and active social values of student 
sports movement in Ukraine and the lack of scientific and methodological justification of 
such activity in modern society. 

Based on the results of the study first identified tendencies of student sports of 
Ukraine formation in the XXI century and justified among of promising areas of short-
term and long-term development of student sports of Ukraine in the XXI century which is 
divided into subgroups by value (low, medium and high prospective effectiveness) and 
content (aimed at problems of organization, competitions, support, innovation, promotion, 
economic, legal aspects and other activities). 

It set the structure and content of student sport of Ukraine and justified characteristic 
differences of students sportsmen training: the imbalance between the number of students 
sportsmen at different levels of student sport of Ukraine, low competitiveness at mass 
student sports, high responsibility of reserve and top level students sport, significant loss 
of students sportsmen during their education. 
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