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Дисертаційне дослідження присвячено вивченню проблеми пошуку шляхів 

формування мотивації студентів до фізичного виховання з урахуванням особливостей  

їхньої майбутньої професійної діяльності у аграрній галузі. 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що професійна діяльність фахівців  

аграрної галузі може бути успішною за умови не тільки сформованості у них відповідних 

компетентностей, але й психологічної й фізичної підготовленості до виконання професійних 

завдань. Питання фізичного виховання набуває дедалі більшої вагомості на тлі зростання 

уваги суспільства до здорового способу життя, свідомого і бережливого ставлення  

до власного здоров’я, піклування про здоров’я як найвищу суспільну цінність. Невід’ємними 

складниками здорового способу життя є спорт, фізична культура і фізичне виховання. 

Актуальність проблеми мотивації до фізичного виховання студентів аграрних закладів 

вищої освіти, необхідність її дослідження й вирішення зумовлені низкою суперечностей, 

зокрема, між: потребою суспільства у здорових, фізично розвинених і стресостійких фахівцях 

аграрної галузі та неналежним рівнем їхньої фізичної підготовки й мотивації до її покращення; 

можливостями нових підходів до фізичного виховання і демотивуючим впливом його 

традиційної організації у аграрних закладах вищої освіти; необхідністю розроблення 

комплексу педагогічних умов, які сприятимуть мотивації студентів аграрних закладів вищої 

освіти до фізичного виховання, та недостатнім науково-методичним забезпеченням цього 

процесу. 

У дисертації акцентовано увагу на потребі суспільства у фізично здоровій і активній 

молоді, яка відображена у низці законодавчих актів і нормативно-правових документів:  

Законі України «Про фізичну культуру і спорт», Державній цільовій соціальній програмі 

розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року, Національній стратегії  

з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – 

здоровий спосіб життя – здорова нація». Зазначені документи свідчать про необхідність 

переосмислення, насамперед, ставлення до фізичного виховання у закладах вищої освіти,  

а відтак, і його організації й реалізації у освітньому процесі. 

Визначено, що, оскільки аграрні заклади вищої освіти здійснюють підготовку фахівців 

за професіями, переважна більшість яких класифікується як вид взаємодії «людина – природа» 



і «людина – техніка», то виконання професійних обов’язків цими фахівцями має свою 

специфіку в аспекті рухової активності, виду й інтенсивності фізичного навантаження, 

реабілітації тощо. Тому стає очевидною необхідність відходу від традиційного викладання 

фізичного виховання, мотивація до занять яким постійно знижується, що проявляється  

у нехтуванні цими заняттями. Наслідком є занедбання багатьма студентами свого здоров’я  

і їхня фізична непідготовленість до майбутньої професійної діяльності. 

На основі аналізу розробленості досліджуваної проблеми у працях з педагогіки  

й психології визначено основні напрями формування мотивації студентів до фізичного 

виховання: просвітницька діяльність щодо здорового способу життя, демонстрація 

привабливості фізичної активності, гармонізація фізично-оздоровчої діяльності із особистими 

цілями майбутніх фахівців, пропозиція дифереційованих завдань у межах навчальної 

програми, цілеспрямована підтримка активної фізкультурної діяльності студентів, 

формування позитивного ставлення до занять фізичними вправами, розширення сфери 

фізкультурної діяльності студентів за рахунок активного залучення до занять в спортивних 

секціях, прищеплення інтересу до занять спортом, стимулювання до участі у змаганнях  

з улюблених видів спорту, пробудження у студентів потреби до самостійних занять  

фізичною культурою і спортом. На окрему увагу заслуговує забезпечення тісного 

взаємозв’язку фізичного виховання та професійної орієнтації особистості студентів,  

де фізкультурна діяльність є одним зі способів реалізації майбутніх професійних планів  

і намірів, життєвого призначення, умова успішного виконання соціальних і професійних 

функцій. 

Уточнено ключове поняття дослідження «мотивація студентів до фізичного 

виховання», під яким розуміється цілеспрямована діяльність щодо впливу на мотиваційну 

сферу студентів у ціннісному, потребнісному й цільовому аспектах з метою стимулювання  

їх до занять фізичним вихованням і спортом. Ця діяльність передбачала вирішення  

студентам ролі фізичної активності як складника здорового способу життя й включення  

ними її до власної системи цінностей, формування у майбутніх фахівців потреби у постійній 

фізично-оздоровчій діяльності й руховій активності, визначення конкретних цілей особистого 

фізичного розвитку. 

З’ясувано сутність і структуру мотивації студентів до фізичного виховання. Під час 

проведення пілотного дослідження виявлено, що у рейтингу визначення провідних мотивів  

до фізичного виховання, яким надають перевагу студенти Національного університету 

біоресурсів і природокористування України, серед юнаків перше місце займає мотив 

емоційного задоволення, на другому місці – підготовка до професійної діяльності,  

на третьому місці – мотив фізичного самоствердження. У дівчат перше місце займає мотив 



фізичного самоствердження, на другому місці – емоційного задоволення, на третьому  

місці – підготовки до професійної діяльності. 

Уточнено критерії, показники і рівні сформованості мотивації студентів до фізичного 

виховання. До критеріїв сформованості мотивації майбутніх фахівців до фізичного виховання 

віднесено: когнітивний, діяльнісний, рефлексивний. На основі ступеня прояву низки 

показників визначених критеріїв виокремлено рівні сформованості досліджуваного  

феномену: високий, середній і низький. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: вперше визначено, 

обґрунтовано й експериментально перевірено педагогічні умови, які сприятимуть 

формуванню мотивації студентів до фізичного виховання в освітньому процесі аграрних 

закладів вищої освіти (набуття знань щодо збереження, підтримки і зміцнення здоров’я; 

створення у студентів емоційно-позитивної установки на формування потреби в здоровому 

образі й стилі життя, диференціація фізичного виховання з урахуванням фізичної активності 

у майбутній професійній діяльності, практичне залучення студентів до фізкультурно-

оздоровчої діяльності); розроблено структурно-логічну схему процесу формування мотивації 

студентів до фізичного виховання в освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти,  

яка передбачає поетапність впливу на мотиваційну сферу майбутніх фахівців  

(діагностування вихідного рівня мотивації, визначення індивідуальних потреб, розроблення  

і впровадження диференційованих завдань, рефлексія і діагностування рівня мотивації  

на завершальному етапі); подальшого розвитку набули ідеї вдосконалення методики 

викладання фізичного виховання в аграрних закладах вищої освіти (диференціація фізичної 

підготовки, індивідуалізація комплексу завдань). 

Розроблено і впроваджено у процес фізичного виховання студентів аграрних закладів 

вищої освіти прикладний комплекс фізичних вправ, створений з урахуванням спеціальності 

майбутнього фахівця і пов’язаних з нею видами фізичної активності. Цей комплекс  

надає можливість здійснювати диференціацію та індивідуалізацію фізичного виховання  

у освітньому процесі аграрних закладів вищої освіти, що сприяє підвищенню зацікавленості 

студентської молоді у заняттях фізичною культурою і спортом. 

З метою інтенсивного впливу на мотиваційну сферу студентів було визначено 

відповідні педагогічні умови, при цьому здійснено врахування особистих потреб, інтересів, 

прагнень і досвіду майбутніх працівників аграрної галузі. Такими педагогічними умовами 

визначено: набуття знань щодо збереження, підтримки і зміцнення здоров’я; створення  

у студентів емоційно-позитивної установки на формування потреби в здоровому образі  

й стилі життя; диференціація фізичного виховання з урахуванням фізичної активності  

у майбутній професійній діяльності; практичне залучення студентів до фізкультурно-

оздоровчої діяльності. 



Експериментальна перевірка результативності визначених і теоретично обґрунтованих 

педагогічних умов формування мотивації студентів до фізичного виховання у освітньому 

процесі аграрних закладів вищої освіти підтвердила їх ефективність. 

Результати дисертаційного дослідження можуть бути використані для організації 

фізичного виховання у закладах вищої освіти, які здійснюють підготовку фахівців  

для аграрної галузі, а також у системі підвищення кваліфікації викладачів цих закладів. 

Перспективними напрямами подальших досліджень є вивчення питань самовдосконалення  

в аспекті фізичного виховання й усвідомлене формування вмінь та навичок професійно-

орієнтованої фізичної підготовки студентів. 

Ключові слова: мотивація, фізичне виховання, диференціація завдань, фізкультурно-

оздоровча діяльність, аграрні заклади вищої освіти. 
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