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Анотація. Розглянуто забезпечення усвідомленого й ініціативного ставлення молодого покоління 
до збереження та зміцнення власного здоров’я. На основі аналізу наукових праць виокремлено факти, 
спрямовані на підтвердження значущості принципу свідомості й активності під час фізкультурно-спо-
ртивної діяльності студентів. Шляхом анкетного опитування молодого покоління визначено рівень реалі-
зованості зазначеного принципу на заняттях у вищих навчальних закладах міста Тернополя та встановлено 
групи його компонентів, якими педагоги керуються або нехтують під час проведення навчально-трену-
вального процесу. 
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Постановка проблеми. Ураховуючи зниження рівня життя, погіршення екологічних 
умов, скорочення медичних і соціальних державних програм, на перший план висуваються 
проблеми фізичного здоров’я сучасної молоді. Проте, як показують наукові дослідження [9], 
у студентів вищих навчальних закладів спостерігається низька фізична підготовленість, не 
більш ніж 7,3% мають сприятливий морфологічний статус, лише 1–2% не мають хронічних 
соматичних захворювань, близько 80–90 % мають відхилення у стані здоров’я. Більше того, 
значна частина юнаків за станом здоров’я не призиваються на військову службу. Для виправ-
лення цієї ситуації необхідно поліпшити ефективність процесу фізичного виховання моло-
дого покоління. 

Потрібно зауважити, що всі явища та події у природі й житті підпорядковані певним за-
кономірностям і розвиваються відповідно до них. Таким вимогам підвладний і процес фізич-
ного виховання. Пізнання цих закономірностей, їх вивчення допомогли виробити певні пози-
ції, згідно з якими можна підвищити результативність навчального предмета «Фізична куль-
тура» і поліпшити картину здоров’я майбутнього суспільства загалом та сучасної молоді зо-
крема. Одна з таких вимог зазначає, що процес фізичного виховання повинен здійснюватись з 
активною участю в ньому студентів, з усвідомленням ними цінності занять фізичними впра-
вами для їх усебічного розвитку. 

Будь-яке навчальне заняття є ефективним лише тоді, коли універсанти проявляють пси-
хічну та фізичну активність. Саме реалізація принципу свідомості забезпечить розуміння мо-
лоддю значення виконання фізичних вправ, важливість розв’язання поставлених завдань на 
занятті з фізичного виховання й активну поведінку студентів на них. Викладач повинен керу-
ватися зазначеним принципом при проведенні занять, у протилежному випадку вони не при-
несуть жодної користі й всі зусилля будуть марними. Проте нині не має достовірних даних 
щодо рівня забезпечення спортивними педагогами усвідомленого та ініціативного ставлення 
студентів до матеріалу, що вивчається. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зауважимо, що проблемою свідомої і актив-
ної поведінки в навчально-виховному процесі займались Ю. Лимарєва, В. Лозова, М. Хаса-
нов, Б. Шиян [11, 12, 14, 15] та інші. У працях цих авторів здійснено лише загальний огляд об-
умовленого принципу і його шляхів реалізації, а отже, можна констатувати, що на сучасному 
етапі не існує науково обґрунтованої програми забезпечення свідомого й активного ставлення 
молодого покоління до фізкультурно-спортивної діяльності, здатної враховувати затрати часу 
й зусиль педагога і юнацтва, та одночасно забезпечити досягнення вагомих результатів. Ви-
кладене актуалізує тему нашого дослідження.  

Мета статті – розкрити суть і значення принципу свідомості й активності та визначити 
рівень його реалізованості на заняттях із фізичного виховання студентів. 

Методи та організація дослідження. Для досягнення поставленої мети ми здійснили 
теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури з теорії та методики фізичного вихо- 
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вання, педагогіки і психології, що дало можливість вивчити зміст основних понять, які сто-
суються сфери нашого дослідження, а також здійснили анкетне опитування для отримання 
об’єктивних даних щодо міри свідомого й активного ставлення універсантів до фізкультурно-
спортивної діяльності. Участь в анкетуванні взяли 250 студентів першого та другого курсів 
ВНЗ міста Тернопіль. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Формування інформаційно-технологічного 
суспільства, докорінні зміни в соціально-економічному, духовному розвитку держави потре-
бують відповідних змін у системі навчання. Сучасна освіта орієнтується на інтеграцію в єв-
ропейський простір. Розв'язання складних проблем сучасного соціально-економічного й полі-
тичного розвитку України в умовах ринкових відносин ставить перед вищими навчальними 
закладами завдання переходу до виховання активних, творчих, соціально зрілих особистос-
тей, здатних самостійно здобувати знання [6].  

Т.О. Бутенко [3, с.7] вважає, що саме принцип свідомості й активності повинен бути 
спрямований на розвиток пізнавальної діяльності студентів, на розуміння важливості отрима-
них знань й необхідності вміти вчитися далі, розвивати вміння й навички після закінчення 
вищого навчального закладу.  

Для початку визначимо, яке ж значення відіграє свідомість у навчанні студентів? Нау-
ковці [2, 4, 5, 8] зазначають, що свідомий характер людської діяльності виявляється в її пла-
нуванні, передбаченні результатів, регуляції дій, прагненні до її вдосконалення. Усвідомлення 
в навчанні – це розуміння необхідності сприйняття, засвоєння та застосування знань у певно-
му обсязі, з певним ступенем глибини. Принцип свідомості органічно пов'язаний з активніс-
тю, ініціативністю та самостійністю студентів. Справжня суть людської освіти полягає у гли-
бокому й самостійному осмислені знання, набуті шляхом інтенсивного напруження власної 
розумової діяльності. Саме внаслідок роздумів, внаслідок оцінювання значущості мотиву-
мети, аналізу зовнішніх труднощів і власних можливостей людина усвідомлено приймає ро-
зумне рішення про конкретну дію. Вищим проявом свідомості в навчанні є успішне застосу-
вання знань, умінь та навичок на практиці, уміння аналізувати явища на основі засвоєного 
теоретичного матеріалу та здатність успішної організації самонавчання в подальшому. Люди-
на через свідоме сприйняття, переломлення, перетворення інформації має викривати і знахо-
дити свою незрілість, розкривати нові завдання та знаходити можливості їхніх реалізацій.  

А.І. Кузьмінський [10] з цього приводу зауважує, що свідоме навчання не може обме-
жуватися лише розумінням студентами необхідності вчитися. Від молодого покоління вима-
гається розуміння прикладної цінності набутих знань і навичок. Це сприятиме вихованню лю-
дей, що уміють використовувати свої фізичні можливості в різноманітних ситуаціях, при най-
неочікуваніших труднощах, а не тільки у стандартних умовах спортивного залу і стадіону.  

На думку М. Х. Хасанова [14, с.125], уже з перших занять необхідно привчати студентів 
свідомо ставитися до виконання фізичних вправ, виховувати ініціативу й самостійність, сти-
мулювати розвиток творчих проявів. Універсанти мають усвідомити, що дисципліна „фізичне 
виховання” ґрунтується на біологічних, психологічних, педагогічних, соціальних аспектах 
розвитку людини; усвідомити, що цей навчальний предмет є не авторитарним засобом підви-
щення фізичної активності молоді, а частиною процесу формування гармонійної особистості.  

Проте педагог повинен не тільки забезпечити розуміння студентами сутності поставлених 
перед ними завдань, але й зацікавити у їх вирішенні. На думку А.О. Артюшенко [1], викладач, 
плануючи зміст і організацію навчально-виховного процесу, повинен створити такі психолого-
педагогічні умови, так пояснити й поставити завдання, щоб кожен студент розуміючи їхню важ-
ливість, самостійно прийняв рішення: «я цього хочу», «я це зможу», «я це зроблю». 

Таким чином, висловлено думки різних авторів, спрямовані на розкриття суті та підтве-
рдження значення принципу свідомості та активності в фізичному вихованні молодого поко-
ління, проте, необхідно з’ясувати якою мірою цей компонент реалізований на практиці. Для 
вирішення цього завдання ми використали анкетне опитування. 

Як з’ясувалось, лише 29,2 % респондентів зазначили, що педагог повідомляє їм завдання 
заняття, проте лише 9,6% опитаних указали, що розуміють сенс і значення досягнення постав-
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леної на занятті мети; 5,2 % універсантів вписали відповіді «інколи» та «не завжди». Цікавим є 
той факт, що для 3,6% студентів суть навчально-тренувального процесу є зрозумілою, а ко-
ристь, отримана від його ефективного проведення залишається неусвідомленою. Таким чином, 
ми підтвердили результати педагогічного спостереження [13] та достовірність висновків, 
зроблених на його основі. Більшість представників молодого покоління не розуміє призначен-
ня реалізації конкретних і, отже, загальних завдань занять з фізичного виховання, а це своєю 
чергою призводить до того, що студенти не виявляють зацікавленості, сумлінності й активнос-
ті в напрямку їх вирішення. Зазначене є не лише нашим припущенням, але й результатом ана-
лізу відповідей, отриманих на таке запитання: «Поставлені завдання спонукають Вас до актив-
ної вдумливої праці ?» – 10,4% респондентів вписали варіант «так», 12,8% опитаних зазначи-
ли, що визначені викладачем завдання «злегка стимулюють» або «інколи», і решту – 76,8% 
студентів – вказана наставником мета конкретного навчально-тренувального процесу жодним 
чином не закликає до її досягнення. Окреслені фактори, на нашу думку, є головними чинника-
ми зменшення ефективності фізкультурно-спортивної діяльності універсантів. Ця ситуація зу-
мовлюється низьким коефіцієнтом зусиль, які докладають педагоги в цьому напрямку, у 
зв’язку з не усвідомленням значення реалізації принципу свідомості та активності в загальній 
формулі підвищення результативності процесу фізичного виховання. Необхідно звернути ува-
гу на те, що 1,6% респондентів вказали, що викладач не повідомляє їм завдання заняття, проте 
вони розуміють суть і значення вирішення поставленої мети конкретного навчально-
тренувального заняття, що викликало в нас сумніви щодо сумлінності та щирості їх відпові-
дей, через що, інформація, яку ми подали, в розв’язанні зазначених питань до уваги не бралась. 

Для 58,8% опитаних визначені педагогом завдання й запропоновані вправи, ураховуючи 
аспект складності, є оптимальними. 32,8% респондентів вказали, що висунуті до них вимоги є 
непосильними, і 8,4% універсантів вважає їх занадто простими. Проте, виконувана людиною 
діяльність створюватиме умови для формування інтересу до неї тільки тоді, коли вимагатиме 
прояву адекватної кожному учасникові кількості зусиль, спрямованих на її здійснення. Для 
отримання високих результатів у процесі фізичного виховання викладачі повинні не тільки 
використовувати ефективні методи та засоби, але й при визначенні складності вимог до кон-
кретного студента, ураховувати рівень його можливостей. Це виступатиме одним із чинників, 
які сприятимуть формуванню позитивного, а отже, свідомого, активного й сумлінного став-
лення універсантів до занять фізичними вправами. 

Тільки 16,8% опитаних розуміють, з якою метою на занятті виконуються конкретні 
вправи, 9,2% респондентів вписали варіант «не завжди» або «лише деякі вправи». Усі інші 
учасники дослідження – 74% студентів – не усвідомлюють призначення своїх рухових дій. На 
жаль, ця ситуація є повністю послідовною та закономірною: зважаючи на низький відсоток 
педагогів, які пояснюють своїм студентам мету виконання конкретних вправ (згідно резуль-
татів педагогічного спостереження [13]), зрозумілою стає і невелика кількість студентів, які 
знають мету своєї діяльності. Якщо ж універсант не розуміє призначення виконуваних ним 
дій, то малоймовірно, що він із сумлінністю та відповідальністю поставиться до їх реалізації, 
а це відповідним, негативним чином впливає на увесь процес фізичного виховання. 

34,8% респондентів зазначили, що педагог мотивує їх під час проведення занять, 11,6% 
опитаних вказали, що це здійснюється інколи і решта, 53,6% студентів, негативно відповіли 
на поставлене запитання. Таким чином, більшу половину універсантів, які взяли участь в ан-
кетуванні, викладачі жодним чином не спонукають до активної та плідної діяльності на за-
нятті. В напрямку погіршення даної ситуації виступає і наступний факт: лише 13,6% респон-
дентів відповіли «так» на запитання «Мотивування зі сторони педагога позитивно впливає на 
Ваше ставлення до процесу фізичного виховання?», 5,6% опитаних вписали варіант «так, але 
незначно» і 27,2% студентів назвали відповідь «ні». Отже, з цього можна зробити висновок, 
що навіть та невелика кількість викладачів, які стимулюють своїх підопічних під час прове-
дення занять, здійснюють це недостатньо ефективно, не забезпечуючи зацікавленого ставлен-
ня студентів до реалізації визначених завдань. Низький рівень мотивування студентів не до-
зволить досягнути високих темпів у навчально-тренувальному процесі [7]. 
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14,8% респондентів вказали, що педагог надає їм можливість проявити самостійність на 

заняттях із фізичного виховання (вони проводять окремі фрагменти заняття, здійснюють до-
бір вправ для вирішення конкретних завдань тощо). 4,8% опитаних вписали відповідь «так, 
але недостатньо», і 80,4% студентів зазначили варіант «ні». Отримані результати є свідченням 
того, що, по-перше, викладачі прагнуть бути керівниками на занятті, не хочуть віддавати ва-
желі управління в руки молодого покоління, по-друге, студенти, володіючи недостатнім рів-
нем знань та умінь в цій сфері, а також байдужим ставленням до фізкультурно-спортивної 
діяльності, не здатні реалізувати означені завдання. Ураховуючи той факт, що кінцевим ета-
пом розвитку фізичного виховання є залучення універсантів до індивідуальних занять, необ-
хідно зазначити, що навчальний процес повинен спрямовуватися на досягнення поставленої 
мети, створювати належні для цього умови, однією з яких є спонукання студентів до само-
стійного розв’язання поставлених на занятті завдань з наявним контролем і коректуванням їх 
дій педагогом. Фізичне виховання як дисципліна вивчається лише в навчальних закладах, 
тобто лише до 19–20 років, а як процес потрібне людині впродовж усього життя, тому саме 
під час навчання необхідно закласти фундамент для його подальшого самостійного викорис-
тання. До того ж така форма занять вимагає прояву та формує усвідомлене ставлення до вла-
сних дій, а отже, є одним із засобів реалізації принципу свідомості й активності. 

43,2% респондентів слідкують за змінами рівня своєї технічної та фізичної підготовле-
ності, 4,4% опитаних вписали варіант «не особливо» або «не надмірно» і 52,4% універсантів 
дали негативну відповідь. З отриманих результатів ми можемо зробити висновок, що в біль-
шості студентів відсутнє самокритичне ставлення, оскільки вони не зважають на власний рі-
вень розвитку. Одна з причин цього полягає у відсутності виховання цієї риси характеру ви-
кладачем фізичного виховання. Зважаючи на велику кількість універсантів, які мають вади 
здоров’я та низький рівень підготовленості, перший крок на шляху виправлення цієї ситуації 
полягає в акцентуванні педагогом уваги молодого покоління на зазначеній проблемі. Лише 
після того, як студенти усвідомлять значення наявних недоліків, почнуть критично оцінювати 
власний фізичний стан та наявні уміння і навички, вони проявлять інтерес, активність та іні-
ціативу в напрямку усунення зазначених прогалин, що, загалом, і забезпечить їх позитивне 
ставлення до фізкультурно-спортивної діяльності. 

58,8% опитаних вказали, що виконання домашнього завдання з фізичного виховання 
позитивно впливає на їх організм, а 20,8% респондентів вважають цю форму занять засобом 
«підтримання власного тіла в тонусі». Проте 20,4% універсантів відповіли, що реалізація ви-
значених педагогом вимог для самостійного опрацювання не приносить жодної користі. От-
же, позитивним фактором виступає те, що велика частина студентів усвідомлює призначення 
виконання домашнього завдання, а негативний чинник полягає в тому, що згідно з результа-
тами наукового спостереження та анкетного опитування викладачів, наставники практично 
жодним чином не спонукають своїх підопічних до цієї форми занять, навіть при тому, що, як 
з’ясувалось, молоде покоління можливо й поверхнево, але розуміє її цінність.  

69,6% опитаних указали, що зміст занять з фізичного виховання є різноманітним, 14,8% 
респондентів відповіли «частково» або «недостатньо» та 12,4% універсантів вписали варіант 
«ні». Цікавим є той факт, що ще 3,2% учасників анкетування зазначили відповідь «так, але 
заняття не цікаві». Ця ситуація може бути зумовлена особистими, прихованими для нас чин-
никами, наприклад напруженими стосунками між педагогом і його підопічними або між сту-
дентом і одногрупниками, проте в будь-якому випадку, вона є яскравим свідченням відсутно-
сті інтересу цих представників молодого покоління до фізкультурно-спортивної діяльності. 
Таким чином, як показав аналіз отриманих відповідей, більшість універсантів вважає зміст 
занять різноманітним, що позитивно впливає на формування їх ставлення до процесу фізич-
ного виховання. Це зумовлено тим, що одноманітна й рутинна робота швидко надокучає лю-
дині й не стимулює до її виконання, а діяльність зі змінними чинниками сприймається як зо-
всім нове завдання, що спонукає до його реалізації, викликає почуття зацікавленості та, зага-
лом, сприятливо впливає на ефективність досягнення визначеної мети. 

25,6% респондентів вказали, що педагог під час проведення занять ураховує їх потреби 
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й побажання, 10,8% опитаних вписали варіант «інколи» або «недостатньо» та решта, 63,6% 
учасників анкетування, відповіла «ні». Загальновідомим є той факт, що студенти повинні бу-
ти не об’єктами, на які викладач спрямовує свої зусилля, а здійснювати роль суб’єктів навча-
льно-виховного процесу, виступати не лише його учасниками, але й реалізаторами, керівним 
апаратом. Проте отримані відповіді вказують на розстановку акцентів в іншому порядку, з 
одностороннім домінуванням педагога, до того ж без урахування потреб і побажань універса-
нтів, що, однозначно, не сприяє їх свідомому й активному ставленню до фізкультурно-спо-
ртивної діяльності. 

75,6% опитаних заняття з фізичного виховання подобаються у зв’язку з тим, що нада-
ють можливість реалізувати потребу в руховій активності, взяти участь в іграх, проявити свої 
емоції, суттєво відрізняються від інших навчальних дисциплін або викликає симпатію стиль 
діяльності викладача. Суттєво насторожує той факт, що жоден учасник анкетування в перелі-
ку причин не вказав користі виконання фізичних вправ, а це вказує на те, що універсанти не 
усвідомлюють її, а спонукальними чинниками до занять виступає бажання одержати необхід-
ну оцінку або отримати задоволення. Зрозуміло, що названі компоненти також повинні бути 
присутні в загальній формулі залучення універсантів до фізкультурно-спортивної діяльності, 
проте для її результативності і стійкості, головною складовою цієї схеми має виступати розу-
міння позитивного впливу процесу фізичного виховання на організм людини. Негативність 
окресленої ситуації посилює таке: 14,8% респондентів зазначили, що заняття з фізичного ви-
ховання подобаються частково, і решта, 9,6% опитаних, відповіли «ні», а серед причин таких 
відповідей 4,4% студентів вказали на відсутність користі цієї навчальної дисципліни. Отри-
мані результати свідчать про низький рівень свідомого ставлення універсантів до процесу фі-
зичного виховання. 

Підтвердженням об’єктивності зробленого висновку є відповіді на такі запитання: лише 
18,8% учасників анкетування розуміють вплив виконуваних на занятті вправ, здобутих знань, 
умінь і навичок на їх організм, здоров’я і майбутнє життя загалом, 12,8% опитаних зазначили 
варіант «частково» або «не завжди», а інші 68,4% респондентів відповіли «ні». Це є свідчен-
ням того, що викладач не пояснює універсантам сенсу і значення їх конкретних рухових дій. 
Але 80,4% студентів на питання «Яку роль для молодого покоління відіграють заняття з фізи-
чного виховання?» відповіли, що вони сприятливо впливають на організм людини та її здо-
ров’я, 11,2% респондентів вважають їх можливістю «порухатися» та засобом профілактики 
хвороб, пов’язаних з малорухливим, «сидячим» способом життя і 3,6% опитаних вказали на 
позитивне значення цього виду діяльності в удосконаленні рельєфу м’язів тіла та спортивної 
техніки. Решта, 4,8% учасників дослідження, не бачать позитивного впливу цього процесу. 
Отримані результати (маються на увазі останні два питання) збігаються з даними анкетного 
опитування проведеного Л. Гальчинською та Ю. Котченком [7].  

Таким чином, з окресленої групи питань необхідно виокремити такі факти: жоден уні-
версант серед причин симпатії до занять із фізичного виховання не вказав на їх оздоровчий та 
розвивальний ефект, хоча, як стало відомо, практично всі опитувані усвідомлюють таку ко-
ристь. Проте, можна зробити висновок лише про загальне, поверхневе розуміння значення 
фізкультурно-спортивної діяльності: лише невелика кількість респондентів знає про вплив ви-
конуваних на занятті вправ, здобутих знань, умінь і навичок на їх організм, здоров’я і майбу-
тнє життя загалом. Отже, в цілому універсанти усвідомлюють, що заняття фізичними вправа-
ми – це для них сприятливий процес, але якщо запитати «як?», «на скільки?» і «для чого саме 
він корисний?», то правильної відповіді ми не отримаємо. Це є свідченням і результатом пра-
ктично повної заміни свідомого й активного ставлення студентів до фізкультурно-спортивної 
діяльності на механічне, бездумне та безініціативне, а отже, і безрезультативне виконання 
вказівок викладача. 

Як виявилося, лише 42,8% респондентів використовує позанавчальні форми фізичного 
виховання. Здебільшого випадків це заняття у тренажерному залі й участь в обраному виді 
спортивних ігор. Зрозуміло, що для виховання здорового суспільства, залученими до само-
стійного виконання фізичних вправ повинні бути усі. 
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Демографічна частина анкети показала, що участь в опитуванні взяли 143 першокурс-

ника (57,2%) та 107 другокурсників (42,8%), а за статевим розподіленням – 136 дівчат (54,4%) 
та 114 юнаків (45,6%). 

Отже, підсумовуючи сказане вище можна зробити такі висновки:  
1. Аналіз наукових праць засвідчив, що принцип свідомості й активності являється 

ключовою складовою ефективного навчально-тренувального процесу. Бездумне, механічне 
повторення запропонованих педагогом вправ не принесе високих результатів. Лише за умови 
усвідомлення, аналізу визначених рухових завдань, розуміння їх позитивного впливу, молоде 
покоління з проявом сумлінності й ініціативи здійснюватиме пошук шляхів їх ефективного 
розв’язання. 

2. Проте, як показали результати аналізу проведеного анкетного опитування, у студентів 
спостерігається недостатній рівень свідомого й активного ставлення до процесу фізичного 
виховання. Головною причиною такого стану речей ми вважаємо те, що педагоги під час про-
ведення занять недостатньо керуються обумовленим принципом. Особливо низький відсоток 
спостерігається в можливості універсантів проявити самостійність на занятті, врахуванні ви-
кладачем потреб і побажань вихованців та їх використанні позанавчальних форм фізкультур-
но-спортивної діяльності.  

3. Проте, на нашу думку, ключовими чинниками погіршення результативності занять є не-
розуміння студентами їх завдань, сенсу та значення виконуваних фізичних вправ, відсутність 
мотивування молодого покоління та його залучення до сумлінного й систематичного здійснення 
домашніх завдань. Саме акцент на ці компоненти дозволить виправити зазначену ситуацію. 

Наступним етапом нашого дослідження буде розробка експериментальної програми 
реалізації обумовленого принципу під час фізичного виховання універсантів. 
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УРОВЕНЬ СОЗНАТЕЛЬНОГО И АКТИВНОГО ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ  
К ПРОЦЕССУ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Тарас НАДКЕРНИЧНИЙ 
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имени И. Я. Горбачевского 

 

Аннотация. Рассматривается одна из актуальных проблем современного общества – обеспечение осоз-
нанного и инициативного отношения молодого поколения к сохранению и укреплению собственного здоровья. 
На основе анализа научных трудов выделены факты, направлены на подтверждение значимости принципа созна-
тельности и активности в процессе физкультурно -спортивной деятельности студентов. Путем анкетного опроса 
молодого поколения определен уровень реализуемости указанного принципа на занятиях в вузах города Терно-
поля и установлены группы его компонентов, которыми педагоги руководствуются или пренебрегают при про-
ведении учебно-тренировочного процесса. 

 

Ключевые слова: осознанное отношение, активное отношение, принцип сознательности и активности. 
 
 
 

THE LEVEL OF CONSCIOUS AND ACTIVE STUDENTS ATTITUDE  
TO PHYSICAL EDUCATION PROCESS  

 

Taras NADKERNYCHNY 
 

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University 
 

Abstract. One of the most urgent problems of modern society – the provision of comprehensive and initiative atti-
tude of the younger generation to preservation and strengthening of their health is considered. Based on the analysis of 
scientific papers, facts aimed at confirming the importance of the principle of consciousness and activity in the course of 
sports activities of students were distinguished. Due to questionnaire survey of young generation, the level of feasibility of 
this principle at classes in the universities of the city of Ternopil was determined and groups of its components, by which 
teachers are guided or neglect during the training process were established. 

 

Keywords: conscious attitude, an active attitude, the principle of consciousness and activity. 
 


