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Фізична й психічна сфера в контексті розвитку 
студентської молоді на етапі навчання у ВНЗ

Собко С.Г.
Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володимира Винниченка

Анотації:
Показано  вплив занять фізич-
ною культурою і спортом на пси-
хічну активність студентів не-
спеціальних факультетів ВНЗ. 
Розглядаються питання систе-
моутворюючих засад цілісного 
розвитку студентської молоді: 
фізичної й психічної його сфер. 
Визначено, що психічна актив-
ність перебуває в залежності 
від фізично-оздоровчої. Отри-
мано вищі оцінки результатів 
психічної активності за п’ятьма 
шкалами модифікованої форми 
В опитувальника FPI у студен-
тів в групах спортивного вдоско-
налення. 

Собко С.Г. Физическая и психическая 
сфера в контексте развития студен-
ческой молодежи на этапе обучения в 
вузе. Показано влияние занятий физиче-
ской культурой и спортом на психическую 
активность студентов неспециальных фа-
культетов вузов. Рассматриваются вопросы 
системообразующих основ целостного раз-
вития студенческой молодежи: физической 
и психической его сфер. Определено, что 
психическая активность находится в зави-
симости от физически-оздоровительной. 
Получены высшие оценки результатов пси-
хической активности по пяти шкалам мо-
дифицированной формы В опросника FPI 
у студентов групп спортивного совершен-
ствования. 

Sobko S.G. The physical and psychical 
sphere in the context of development of 
student young people on the stage of 
teaching in the institute of higher. Influ-
ence of employments is shown a physical 
culture and sport on psychical activity of 
students of the non-special faculties of insti-
tutes of higher education. The questions of 
system resulting bases of integral develop-
ment of student young people are examined: 
physical and psychical his spheres. It is cer-
tain that psychical activity is depending on to 
physically-health-improvement. The higher 
estimations of results of psychical activity 
are got on five scales of the modified form 
of questionnaire of FPI for the students of 
groups of sporting perfection.
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Вступ1

У вітчизняній науці є аксіоми, серед яких 
твердження про те, що особистість не може жити, 
не розвиваючись, оскільки розвиток є основним 
способом її існування впродовж життєвого шляху [8]. 
Сформованість особистості як суб’єкта життя істот-
ною мірою визначає якість її розвитку [1].

На нашу думку, до якості розвитку особистості 
можна лише тоді апелювати, коли ми будемо ототож-
нювати його з цілісністю. 

Використовуючи підходи О.В.Киричука [5] та 
О.М.Коберника [6] щодо системоутворюючих сфер 
цілісного процесу розвитку особистості, можна кон-
статувати, що цей процес здійснюється у чотирьох 
сферах: фізичній, психічній, соціальній і духовній. Ці 
складові перебувають у діалектичній єдності та вза-
ємообумовленості: розвиток (прогресивний чи регре-
сивний) одного з них створює сприятливі або неспри-
ятливі умови для розвитку інших.

На певній стадії свого розвитку особистість почи-
нає сама свідомо організовувати власне життя, визна-
чати інтенсивність свого особистого розвитку, нама-
гатися активно впливати на процеси, що відбуваються 
в суспільстві. Найбільш зацікавленою й активною у 
процесах перетворення нашого суспільства постає 
студентська молодь [7]. 

Як зазначає академік І.Д. Бех: “студентська мо-
лодь – значний прошарок нашого суспільства, його 
соціально-економічний і духовний потенціал. Вік 
юності найчутливіший до соціальних перетворень, і 
це слід враховувати у виховному процесі вищої шко-
ли, який має стати однією з провідних цілей для цього 
вікового періоду [3, 405]. В умовах глобальних еко-
логічних, економічних, морально-духовних криз лю-
дина не має права на пасивність. Вона мусить стати 
активною у своєму діянні, творчості, самовдоскона-
ленні [3, 410]”. Отже, вектором, завдяки якому молода 
людина керує своїм власним розвитком з урахуванням 
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загальнолюдських цінностей та вимог суспільства, є 
її активність. 

 Категорія “активність” є найбільш загальним і 
широким поняттям, у межах якого забезпечується 
психолого-педагогічна інтерпретація феноменів фі-
зичного, психічного, соціального й духовного роз-
витку особистості, яка узагальнює багатоаспектні 
рівні функціонування людини як по вертикалі, так і 
по горизонталі. Тому активність розглядається як го-
товність людини до свідомого вибору місця в житті, 
її здатність максимально розкрити й реалізувати свої 
потенційні можливості, здібності, задатки, здатність 
до власної життєтворчості [6]. 

Ширина, глибина, висока професіоналізація знань, 
уміння творчо їх використовувати у обставинах, які 
постійно змінюються, знаходяться у гармонійному 
поєднанні зі здоров’ям молодої людини, її працездат-
ністю, рівнем розвитку фізичних якостей [4]. 

Аналіз стану здоров’я студентської молоді дово-
дить, що майже 90% з них мають відхилення у стані 
здоров’я, близько 50% – незадовільну фізичну підго-
товленість. Тільки протягом останніх років майже на 
40% збільшилася кількість студентської молоді, від-
несеної за станом здоров’я до спеціальної медичної 
групи. Основні причини сформованого положення – 
низький рівень фізичного здоров’я випускників шкіл, 
відсутність у них стійкої мотивації до підтримки і 
зміцнення здоров’я, дефіцит фізично-оздоровчої ак-
тивності, а по суті – хронічна гіподинамія [2]. 

Отже, актуальність проблеми та її практична зна-
чущість викликали необхідність проведення нами до-
слідження, яке виконане згідно з планом НДР кафедри 
фізичного виховання і оздоровчої фізичної культури 
Кіровоградського державного педагогічного універ-
ситету ім. В.К.Винниченка. 

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета полягала в аналізі впливу занять фізичною 

культурою і спортом студентів неспеціальних факуль-
тетів ВНЗ на їх психічну активність.
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Результати досліджень
Змістову сторону поняття “фізично-оздоровча 

активність” характеризує стійке динамічне особис-
тісне утворення. Це не окрема риса особистості, а її 
інтегральна якість, що складається з комплексу фізич-
них, емоційних, інтелектуальних, характерологічних 
властивостей, які виявляються у вільній, ініціативній, 
внутршньо потрібній фізично-оздоровчій діяльності 
[6].

Фізично-оздоровча діяльність може характеризу-
ватися наступними параметрами: інтенсивністю учас-
ті (частота проведення й витрати часу на заняття, їх 
регулярність); видом участі (заняття окремими вида-
ми спорту, загальною фізичною підготовкою); локалі-
зацією (по місцю навчання, по місцю проживання, в 
зонах відпочинку); формами організації (в організова-
них групах, самостійно, з товаришами, у колі сім’ї); 
рівнем фізично-оздоровчої діяльності (заняття за дер-
жавними програмами з фізичного виховання, заняття 
масовою фізичною культурою тощо). 

 Період навчання студентської молоді характери-
зується великою кількістю потреб, що свідчить про 
багатство її емоцій. Потреби молоді та похідні від них 
трансформації: мотиви, інтереси, прагнення, бажан-
ня, переконання, ціннісні орієнтації – представляють 
основну і рухому силу поведінки молодої людини, 
її збудження і мету. Ці збудження слід розглядати як 
ядро особистості, саму суттєву характеристику, виток 
особистісної (психічної) активності студентської мо-
лоді. 

Відтак, змістовою стороною поняття “психічна 
активність особистості” є динамічне системне ієрар-
хічне утворення, нижчою сходинкою якого є життєві 
(матеріальні й духовні) потреби, а вищою – ціннісно-
смислова свідомість та життєва позиція особистості, 
яка складається з комплексу емоційних, інтелектуаль-
них, вольових властивостей і виявляється в різних ви-
дах діяльності [6]. 

Для оцінки психічної активності студентської 
молоді нами використовувалась модифікована фор-
ма В опитувальника FPI. Опитувальник складається 
з 12 шкал; форма В відрізняється від повної форми 
вдвічі меншою кількістю питань. Відповідно до мети 
дослідження, нами було відібрано 5 шкал із загальною 
кількістю питань 63.

Із загальної кількості досліджуваних (270 осіб), 
нами оброблялись результати 240 респондентів, 
оскільки не враховувались позитивні відповіді на 

перше питання опитувальника, що вказувало на 
небажання студентів приймати участь у дослідженні. 

Оцінки по п’ятій шкалі сприяли аналізу відвертості 
відповідей студента, тому низькі результати не 
враховувались, оскільки не були свідченням достатньої 
відвертої взаємодії з людьми та самокритичності.

Отримані по п’яти шкалам результати дозволили 
побудувати графічне зображення профілю особистості 
та виділити низькі (1 – 3 бали), середні (4 – 6 балів) й 
високі (7 – 9 балів) оцінки.

Аналіз отриманих даних свідчить, що за першою 
(депресивність) та другою шкалою (роздратованість) 
100% результатів знаходяться в межах середнього 
рівня. 96,7% результатів за третьою шкалою 
(товариськість) також відповідають середньому рівню, 
а 3,3% – низькому. У четвертій шкалі (врівноваженість) 
результати розподілились наступним чином: 90% – на 
середньому рівні і 10% – на високому. Результати по 
п’ятій шкалі (відкритість) всі отримали оцінку, що 
відповідає середньому рівню.

Таким чином, виявлена за модифікованою нами 
методикою оцінка психічної активності студентської 
молоді не дозволяє констатувати про достатній її 
рівень, оскільки переважна більшість результатів 
відповідає середнім його показникам.

Надалі нами був проведений розподіл студентів на 
дві групи. Так, перша група складалась зі студентів, 
що були задіяні в навчально-виховному процесі з 
фізичного виховання відповідно до навчального 
плану (2 години на тиждень), а друга – наповнилась 
студентами зі складу груп спортивного вдосконалення 
(4 години на тиждень і участь у змаганнях різного 
рангу).

Порівняльний аналіз результатів дослідження 
оцінки психічної активності двох груп дає можливість 
констатувати наступне:

- за I шкалою переважна більшість респондентів 
першої групи 87,5% (105) отримали середню оцінку, 
12,5% (15) – низьку. У другій групі ці показники 
становлять 5% (6) та 95% (114) відповідно.

- за II шкалою – 86,7% (104) досліджуваних першої 
групи мають середню оцінку, 13,3% (16) – низьку. В 
другій групі – 15% (18) та 85% (102) відповідно.

- за III шкалою розподіл результатів був наступним: 
у першій групі 83,3% (100) досліджуваних отримали 
середню оцінку, 16,7% (20) – високу; у другій групі 
38,3% (46) та 61,7% (74) відповідно.

- оцінка результатів IV шкали у першій групі 

Таблиця 1
Оцінка психічної активності студентської молоді

№ Шкали

Перша група Друга група
Оцінка

Висока Середня Низька Висока Середня Низька
абс % абс % абс % абс % абс % абс %

1 Депресивність - - 79 65,8 41 34,2 - - 30 25 90 75
2 Роздратованість - - 74 61,7 46 38,3 - - 42 35 78 65
3 Товариськість 30 25 90 75 - - 74 61,7 46 38,3 - -
4 Врівноваженість 117 97,5 3 2,5 - - 120 100 - - - -
5 Відкритість 47 39,2 73 60,8 - - 120 100 - - - -
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є високою для 97,5% (117) та середньою – для 
2,5% (3) респондентів. В другій групі 100% (120) 
досліджуваних отримали високі оцінки.

- аналогічні IV, отримані результати V шкали. 
Зокрема у першій групі 77,5% (93) студентів мають 
середню оцінку, 22,5% (27) – високу; у другій групі всі 
оцінки є високими (табл.1).

Таким чином, аналіз результатів досліджуваних 
груп вказує на вищі оцінки результатів в групі 
спортивного вдосконалення за п’ятьма шкалами в 
середньому на 34,0% . 

Висновки
1. Аналіз літературних джерел, практики роботи 

у ВНЗ дозволяє констатувати, що період навчання у 
вищих навчальних закладах – це час найбільш інтен-
сивного всебічного розвитку молодої людини. Саме 
в цей період формуються основи професіоналізму 
майбутнього вчителя, його світогляд, життєві ідеали 
й переконання. При цьому активність молодої люди-
ни стає тим вектором, завдяки якому вона керує своїм 
власним розвитком з урахуванням загальнолюдських 
цінностей та вимог суспільства. 

2. Визначили, що психічна активність студентської 
молоді перебуває в залежності від фізично-оздоровчої, 
тобто від кількості занять фізичною культурою і спор-
том.

3. Отримали вищі оцінки результатів психічної ак-
тивності в середньому на 34,0% за п’ятьма шкалами 
у студентів, які займались в групах спортивного вдо-
сконалення. 

Реалізація пункту 1.4 наказу № 642 від 09.07.2009 
р. МОНУ “Про організацію вивчення гуманітарних 
дисциплін за вільним вибором студента” (збільшен-
ня кількості годин на заняття студентською молоддю 
фізичною культурою і спортом) дозволяє вже сьогодні 
говорити про суттєву корекцію у навчально-виховному 
процесі вищої школи. Майбутнє системне виконання 
зрізів на постійному контингенті досліджуваних до-
зволить визначити динаміку (чи певну еволюцію) 
впливу занять фізичною культурою і спортом на його 
(контингент) психічну активність.

Підвищення рівня особистісної (психічної) ак-
тивності не тільки забезпечить краще оволодіння 
професійно-педагогічними знаннями, уміннями й на-
вичками майбутніми вчителями, але й буде сприяти 
високому науковому рівню їх професійної готовності. 
А головне, в реальній педагогічній діяльності створить 
умови для професійної стабільності вчительських ка-
дрів, розширить розуміння ними відповідальності за 
результати своєї діяльності, розуміння переваги висо-
коінтелектуальної, фізично сильної, духовно багатої 
особистості. 

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичного ы пси-
хічного розвитку студентської молоді.
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