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ВИВЧЕННЯ МІСЦЯ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В СИСТЕМІ 

ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ 

 
 

Проблема зниження інтересу до різних форм фізкультурно-спортивної 

діяльності залишається актуальною. Витоки цієї проблеми висвітлені в 

дослідженні пріоритетності сучасних ціннісних орієнтирів студентів. 

Виявлено, що головною ціннісною орієнтацією більшість студентів обрали 

потребу у високому матеріальному становищі – 27,8%, і лише 9,9% – потребу 

в заняттях фізичною культурою. 

Ключові слова: фізична культура, ціннісні орієнтації, студенти, 

мотивація 

 
Актуальність. Проблеми, пов’язані зі здоров’ям юнаків та дівчат, з 

їхньою професійною придатністю, рівнем адаптації до соціально-життєвих 

пертурбацій вже давно вийшли на одне з перших місць серед інших соціальних 

проблем [2, 3, 5]. В процесі соціалізації важливу роль відіграють фізична 

культура і спорт, оскільки заняття ними сприяють підвищенню загальної та 

спеціальної працездатності, соціальної та біологічної адаптації, культури життя 

людей [4]. Однак місце фізичної культури в системі культурних цінностей 

людства досі не відповідає її значенню як найважливішого фактора прогресу та 

досягнення високого рівня культури життя людей. 

Соціальна значущість фізичної активності обумовлена тим чинником, що 

активність людини у цій сфері є однією з форм соціальної активності, тобто 

рисою життєдіяльності на певному етапі суспільного розвитку [5]. 
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Рівень культури суспільства великою мірою визначається ступенем 

розвитку, розкриття та використання індивідуальних людських здібностей. 

Отже, у системі культурних загальнолюдських цінностей високий рівень 

фізичного здоров’я та фізичної підготовленості багато в чому визначає 

можливості освоєння інших цінностей і закономірно трансформується в одну з 

форм культурних потреб людей, що визначають їх прагнення до фізичного 

вдосконалення. 

Фізична активність як різновид людської діяльності є багатогранним 

явищем зі складною ієрархією якісно різних властивостей, процесів, станів, які 

у своєму функціонуванні, розвитку завжди проявляються системно, тобто у 

визначеному порядку розташування та зв’язку дій. Вона представляється як 

мультикомпонентна динамічна система, розвиток якої детермінується безліччю 

факторів біологічного та соціального характеру [2, 3]. Незважаючи на 

різноманіття чинників, які впливають на розвиток фізичної активності людини, 

деякі з них потребують більш детального розгляду. 

Мета роботи. Вивчення ціннісного ставлення до занять фізичними 

вправами у студентів ЗВО. 

Завдання дослідження: 

1. Провести аналіз ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти (не 

фізкультурного профілю); 

2. Виявити місце фізичної культури в системі ціннісних орієнтацій 

студентської молоді. 

Методи дослідження. Для досягнення мети дослідження, нами було 

застосовано анонімне опитування. Завданням опитування було із 

запропонованих нагальних потреб обрати ту, яка більш відповідає життєвому 

орієнтиру респондента. Опитування відбувалось в online-режимі. Всього було 

отримано 151 відповідь від студентів, які здобувають освіту в Університеті 

Ушинського за спеціальностями нефізкультурного профілю. 
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Самовдосконалення з метою розвитку вольових 

якостей, цілеспрямованості тощо 
20,5 

Потреба високому матеріальному становищі 27,8 

Потреба у заняттях фізичною культурою 
9,9 

Орієнтація на пізнання 11,9 

Потреба здоровому способі життя 11,9 

Потреба у збереженні своєї індивідуальності 17,9 

0,0 10,0 20,0 30,0 

 

 

Результати та їх обговорення. Як відомо, цілі, мотиви поведінки та 

моральні позиції становлять систему ціннісних орієнтацій особистості. Система 

ціннісних орієнтацій найчастіше надає значний вплив формування потреб 

особистості, і вирішальний – на форми задоволення даних потреб [5]. Однак 

орієнтація на фізкультурно-спортивну діяльність притаманна вкрай незначній 

кількості осіб, які здобувають освіту в ЗВО. 

Аналіз досліджень ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти 

Університету Ушинського, показав, що потреба високому матеріальному 

становищі важлива для більшості студентів (27,8%). Констатуємо факт, що 

сьогодні ця потреба є провідною і найчастіше єдиною серед цінностей. Багато 

студентів визнали в якості основної життєвої цінності розвиток вольових 

якостей, цілеспрямованості, адаптаційних здібностей, мужності тощо. І хоча 

вважається, що єдиним засобом виховання цих якостей у сучасному 

цивілізованому суспільстві є заняття спортом, тісний взаємозв’язок цих 

процесів студентами найчастіше не усвідомлюється, про що свідчать 9,9% 

вибору потреби у заняттях фізичною культурою (рис. 1). 

 

Рис. 1. Пріоритетність ціннісних орієнтацій здобувачів вищої освіти 

Університету Ушинського (у %) 
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Розуміння цієї залежності, усвідомлення ефективності використання 

фізкультурно-спортивної діяльності як подібного механізму може і має стати 

сильним мотивом занять фізичною культурою та спортом. Водночас студенти 

обмежені у природній потребі рухатися стільки, скільки це необхідно для 

нормального гармонійного фізичного розвитку та здоров’я, що безумовно 

впливає і на прагнення до здорового способу життя, і на процеси пізнання та 

збереження індивідуальності. 

Таким чином, потрібно сприяти переорієнтації цільових установок 

фізичного виховання з необхідного (з погляду педагогічних концепцій) на 

максимально можливе задоволення інтересів кожного студента. 

Сформована проблемна ситуація є наслідком нерозробленості теоретико- 

методологічного та організаційно-методичних підходів до індивідуалізації 

фізичного виховання, що є головною умовою формування людської 

індивідуалізації у сфері фізичної культури. Активна робота фахівців з 

удосконалення фізичного виховання молоді носить поки що дискусійний 

характер. 

У традиційному фізичному вихованні домінує підхід, пов'язаний із 

підвищенням рівня фізичної підготовленості та формуванням рухових навичок 

з метою здійснення майбутніми фахівцями соціальних та професійних 

(навчальних) функцій. Зокрема, в Законі України «Про фізичну культуру і 

спорт» чітко визначені мета фізичного виховання і спортивної діяльності у 

сфері освіти, а саме: забезпечити розвиток фізичного і морального здоров'я 

школярів та студентів, комплексний підхід до формування розумових і 

фізичних якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної 

підготовки до активного життя, професійної діяльності на принципах 

індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, широкого 

використання різноманітних засобів та форм фізичного виховання і спортивної 

діяльності, безперервності цього процесу протягом усього життя [1]. Окрім 

яскраво вираженої вторинності цієї мети, спрямованості її лише на сприяння 
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процесу, а не на власне формування механізмів і методик розвитку, таке 

деформування цільової спрямованості визначає тотальну універсалізацію 

навчального процесу з використанням стереотипних форм і методів організації 

навчання. 

Висновки. Проблема зниження інтересу до занять фізичними вправами 

сучасної молоді залишається актуальною. Шлях до розуміння витоків цієї 

проблеми, на нашу думку, полягає у вивченні ціннісних орієнтирів сучасних 

студентів та розгляді недоліків фізичної освіти на більш ранньому – шкільному 

етапі освіти. 

В процесі дослідження встановлено, що потребу у заняттях фізичними 

вправами відчувають лише 10 % студентів. Але ж 20,5 % студентів мають 

потребу в самовдосконаленні з метою розвитку вольових якостей, 

цілеспрямованості, адаптаційних здібностей, мужності тощо, 17,9 % – обрали 

пріоритетною потребу в збереженні своєї індивідуальності та 11,9 – у 

здоровому способі життя. Данні свідчать про те, що тісний взаємозв'язок цих 

процесів студентами найчастіше не усвідомлюється, або ж само поняття 

фізична культура – не сприймається молоддю як життєва цінність, а тільки як 

засіб досягнення інших цінностей, які ставляться ними ієрархічно вище. 

На нашу думку витоки загублення ціннісного відношення до фізичної 

культури слід шукати в недоліках програм з фізичної культури, починаючи з 

закладів середньої освіти, де придбані внаслідок уроку компетенції та ціннісні 

орієнтації не переходять у мотивований, індивідуальний процес саморегуляції 

особистості, не формує стійку потребу в заняттях фізичними вправами. 

Вирішення проблеми формування ціннісного ставлення до занять фізичними 

вправами залежить від особистої мотивації учнів та організації в освітньому 

просторі закладу освіти педагогічного супроводу цього процесу. 



Адаптаційні можливості дітей та молоді: збірник наукових праць ХІV Міжнародної науково-практичної конференції 

61 

 

 

 

Список використаних джерел 

1. Верховна рада України: Закон про фізичну культуру і спорт від 

24.12.1993 р. № 3809-XII. Дата оновлення 25.07.2021. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3808-12#Text (дата звернення 5.06.2022). 

2. Дутчак М. В. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне 

обґрунтування і практичне застосування. Теорія і методика фізичного 

виховання і спорту. 2015. № 2. С. 44–52. 

3. Олексин І. Я. Спортивна та фізична активність в контексті способу 

життя сучасної людини. Вісник Житомирського державного університету 

імені Івана Франка. Філософські науки. 2019. №. 86. С. 61–70. 

4. Подгорна В. В., Смолякова І. Д., Апенько Д. В. Вплив силових 

тренувань на психоемоційний стан студентів. Перспективи та інновації науки. 

2021. № 5(5) 2021. С. 542–554 

5. Разумовський С. О. Маркетинг фізичної культури як елемент 

соціальної сфери суспільства (соціально-філософський аналіз). Слобожанський 

науково-спортивний вісник. 2013. №. 2 (35). С. 199–203. 

 
S. О. Ihnatenko 

THE PLACE OF PHYSICAL EDUCATION IN THE SYSTEM OF VALUE 

ORIENTATIONS OF TODAY'S STUDENTS. 

The problem of declining interest in various forms of physical culture and 

sports activities remains relevant. The origins of this problem are reflected in the 

study of the priority of the modern value orientations of students. It has been revealed 

that the majority of students chose the need for high financial status as the main 

value orientation – 27.8%, and only 9.9% chose the need for physical culture. 

Keywords: physical education, value orientations, students, motivation. 


