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сучасний стан сформованості рівня готовності  
бакалаврів фізичного виховання та спорту  

до науково-дослідницької діяльності
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Анотації:
Розглянуто теоретичний та прак-
тичний аспект вивчення стану 
готовності бакалаврів із фізич-
ного виховання та спорту до 
науково-дослідницької діяльнос-
ті. У дослідженні використано 
дані анкетного опитування 107 
студентів з першого по п’ятий 
курс факультету фізичного ви-
ховання Запорізького націо-
нального університету. Визна-
чено ставлення студентів різних 
курсів до науково-дослідницької 
діяльності, питань організації 
науково-дослідницької діяль-
ності студентів та формування 
науково-дослідницьких умінь 
студентів факультету фізичного 
виховання.

Омельяненко Г.А. Современное состояние 
сформированности уровня готовности ба-
калавров физического воспитания и спорта 
к научно-исследовательской деятельности. 
Рассмотрен теоретический и практический 
аспект изучения состояния готовности ба-
калавров физического воспитания и спорта 
к научно-исследовательской деятельности. 
В исследовании использованы данные ан-
кетного опроса 107 студентов факультета 
физического воспитания Запорожского наци-
онального университета с первого по пятый 
курс.  Определенно отношение студентов 
разных курсов к научно-исследовательской 
деятельности, вопросам организации научно-
исследовательской деятельности студентов 
и формирования научно-исследовательских 
умений студентов факультета физического 
воспитания.

Omelyanenko G.A. The modern state 
of formed level of readiness of bach-
elors of physical education and sport 
to research activity. The theoretical 
and practical aspect of study of ready of 
bachelor’s condition is considered from 
physical education and sport to scien-
tifically research activity. In research is 
used information of the questionnaire 
of 107 students from the first for a fifth 
course faculty of physical education of 
the Zaporozhia national university. Cer-
tainly attitude of students of different 
courses toward scientifically research 
activity, questions of organization of sci-
entifically research activity of students 
and forming of scientifically research 
abilities of students of faculty of physical 
education.
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Вступ. 1
В структурі підготовки висококваліфікова-

них кадрів науково-дослідницька діяльність обі-
ймає особливе місце і є найважливішою умовою 
розвитку професійно-творчої самостійності май-
бутніх фахівців. Психолого-педагогічні проблеми 
науково-дослідницької діяльності студентів знайшли 
відображення в працях В.І. Андрєєва, Ю.К. Бабан-
ського, С.І. Бризгалової, В.В. Давидова, С.І. Зінов’єва, 
Г.Т. Кловак, В.А. Крутецького, С.О. Сисоєвої та ін. [1, 
3, 8, 15]; специфіці дослідницької діяльності студен-
тів, формам і видам співпраці викладачів і студентів 
присвячені роботи І.А. Зимньої, I.А. Зязюна, М.О. Ла-
зарєва, В.Н. Літовченко, Г.М. Сагача, Б.І. Сазонова, 
Н.В. Сичкової, Ю.П. Сурміна та ін. [6, 7, 9, 10, 16]; 
дослідженню організації науково-дослідницької та 
навчально-дослідницької діяльності студентів посвя-
чені роботи Е.П. Елютіна, І.Ф. Ісаєва, І.Я. Лернер, М. 
Микитюка, П.І. Підкасистого, В.А. Сластьоніна, Є.Н. 
Шиянова, О.Г. Чугайнової, Г.С. Цехмістрової та ін. 
[11, 13, 14, 17]; дидактичні й психологічні аспекти за-
стосування інформаційно-комунікативних технологій 
навчання з метою формування науково-дослідницьких 
умінь у студентів знайшли відображення в працях 
В.П. Безпалька, Р.С. Гуревіч, С.С. Єрмакова, В.П. 3ін-
ченка, М.Ю. Кадемії, B.C. Ледньова, О.М. Леонтьєва, 
В.Ф. Паламарчука, Л.Н. Прокопенка, Н.Ф. Тализіної, 
В.В. Рубцова, O.K. Тихомирова та ін. [2, 4, 5]. 

Разом з тим, слід зазначити, щопроблема форму-
вання науково-дослідницьких умінь бакалаврів із фі-
зичного виховання та спорту засобами інформаційно-
комунікативних технологій недостатньо вивчена у 
вітчизняному педагогічному досвіді. Проблема під-
готовки майбутнього вчителя фізичної культури до 
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застосування інформаційних технологій у науково-
дослідницькій діяльності зумовлена суперечностями 
між зростанням ролі інформаційних технологій в га-
лузі фізичного виховання і спорту та недостатнім їх 
застосуванням фахівцями у науково-дослідницькій та 
професійній діяльності, реальним та необхідним рів-
нем готовності до цієї діяльності.

Дослідження проводиться відповідно до тематич-
ного плану науково-дослідної роботи кафедри теорії 
та методики фізичної культури і туризму Запорізького 
національного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Мета статті – вивчення стану готовності бака-

лаврів із фізичного виховання та спорту до науково-
дослідницької діяльності  в її теоретичному та прак-
тичному аспекті.

Результати дослідження. 
Для вирішення завдань дослідження нами був ви-

значений контингент студентів факультету фізичного 
виховання. З метою визначення динаміки відношення 
студентів до проблем організації науково-дослідницької 
діяльності студентів, у дослідженні брали участь студен-
ти від першого до п’ятого курсу факультету фізичного 
виховання запорізького національного університету.

Для визначення ставлення студентів щодо науково-
дослідницької діяльності, нами був розроблений опи-
тувальник, який складався із 12 питань. Питання мали 
кілька варіантів відповідей з метою визначення діапа-
зону ставлення студентів різних курсів до науково-
дослідницької діяльності, питань організації науково-
дослідницької діяльності студентів та формування 
науково-дослідницьких умінь студентів факультету 
фізичного виховання.

За результатами опитування щодо ставлення сту-
дентів до ролі науково-дослідницької діяльності у 
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професійному становленні фахівця в галузі фізично-
го виховання та спорту лише 20% студентів 1 курсу 
вважають науково-дослідницьку діяльність важливою 
складовою професіоналізму сучасного фахівця в га-
лузі фізичної культури та спорту; 27% більш схильні 
до прийняття важливості ролі науково-дослідницької 
діяльності у професійному становленні майбутнього 
фахівця в галузі фізичного виховання та спорту; 40%  
ще не визначили свого ставлення до ролі науково-
дослідницької діяльності; 13% студентів не вважають 
науково-дослідницьку діяльність студентів важливою 
складовою професіоналізму сучасного фахівця в га-
лузі фізичної культури та спорту.

Вивчаючи ставлення студентів 2 курсу факультету 
фізичного виховання до ролі науково-дослідницької 
діяльності у професійному становленні фахівця в 
галузі фізичного виховання та спорту зазначимо, що 
24% студентів вважають науково-дослідницьку діяль-
ність важливою складовою професіоналізму сучасно-
го фахівця в галузі фізичної культури та спорту; 33% 
більш схильні до прийняття важливості ролі науково-
дослідницької діяльності у професійному становленні 
майбутнього фахівця в галузі фізичного виховання та 
спорту; 33%  ще не визначили свого ставлення до ролі 
науково-дослідницької діяльності; 10% не вважають 
науково-дослідницьку діяльність студентів важливою 
складовою професіоналізму сучасного фахівця в га-
лузі фізичної культури та спорту.

Серед студентів третього курсу факультету фізич-
ного виховання значну роль науково-дослідницької ді-
яльності у професійному становленні фахівця в галузі 
фізичного виховання та спорту визнали 27% респон-
дентів, 38% опитуваних  більш схильні до прийняття 
важливості ролі науково-дослідницької діяльності у 
професійному становленні майбутнього фахівця в га-
лузі фізичного виховання та спорту; 28%  ще не визна-
чили свого ставлення до ролі науково-дослідницької 
діяльності; 17% не вважають науково-дослідницьку 
діяльність студентів важливою складовою професіо-
налізму сучасного фахівця в галузі фізичної культури 
та спорту.

Вивчаючи ставлення студентів 4 курсу факультету 
фізичного виховання до ролі науково-дослідницької 
діяльності у професійному становленні фахівця в га-
лузі фізичного виховання та спорту зазначимо, що вже 
56% студентів вважають науково-дослідницьку діяль-
ність важливою складовою професіоналізму сучасно-
го фахівця в галузі фізичної культури та спорту; 33% 
більш схильні до прийняття важливості ролі науково-
дослідницької діяльності у професійному становленні 
майбутнього фахівця в галузі фізичного виховання та 
спорту; 7%  ще не визначили свого ставлення до ролі 
науково-дослідницької діяльності; лише 4% респон-
дентів не вважають науково-дослідницьку діяльність 
студентів важливою складовою професіоналізму су-
часного фахівця в галузі фізичної культури та спорту.

Щодо результатів опитування студентів 5 курсу, 
зазначимо, що 80% респондентів зазначають важли-
вість ролі науково-дослідницької діяльності студентів 

у професійному становленні фахівця в галузі фізично-
го виховання та спорту і 20% опитуваних схиляються 
до прийняття важливості ролі науково-дослідницької 
діяльності студентів у професійному становленні фа-
хівця в галузі фізичного виховання та спорту. Серед 
студентів п’ятого курсу не виявлено респондентів, які 
б заперечували важливість науково-дослідницької ді-
яльності студентів.

Серед причин, що обмежують бажання брати у 
участь у науково-дослідницькій діяльності, як найва-
гомішу для себе серед студентів першого курсу обрали 
брак часу через щільний графік навчального процесу 
– 33% респондентів; відсутність зацікавленості – 20% 
студентів; нерозуміння сенсу науково-дослідницької 
діяльності – 20% респондентів; недостатні знання 
щодо організації науково-дослідницької діяльності 
та недостатній рівень науково-дослідницьких умінь – 
27% студентів. 

Студенти другого курсу визначили серед причи-
ни, які обмежують бажання брати участь у науково-
дослідницькій діяльності брак часу через щільний 
графік навчального процесу – 14% респондентів; 
відсутність зацікавленості – 33% студентів; нерозу-
міння сенсу науково-дослідницької діяльності – 19% 
респондентів; недостатні знання щодо організації 
науково-дослідницької діяльності та недостатній рі-
вень науково-дослідницьких умінь – 33% студентів. 

Визначаючи найвагомішу з причин, які обмеж-
ують бажання брати участь у науково-дослідницькій 
роботі, 24% студентів третього курсу обрали брак 
часу через щільний графік навчального процесу; 38% 
респондентів – відсутність зацікавленості; 14% сту-
дентів – нерозуміння сенсу науково-дослідницької ді-
яльності; недостатні знання щодо організації науково-
дослідницької діяльності та недостатній рівень 
науково-дослідницьких умінь – 24% студентів. 

Серед причин, що обмежують бажання брати у 
участь у науково-дослідницькій діяльності, як найваго-
мішу для себе серед студентів четвертого курсу обрали 
брак часу через щільний графік навчального процесу 
– 26% респондентів; відсутність зацікавленості – 19% 
студентів; нерозуміння сенсу науково-дослідницької 
діяльності – 22% респондентів; недостатні знання 
щодо організації науково-дослідницької діяльності 
та недостатній рівень науково-дослідницьких умінь – 
33% студентів. 

Опитування студентів п’ятого курсу, щодо визна-
чення причин, які обмежують бажання брати участь 
у науково-дослідницькій діяльності, виявило, що 60% 
респондентів виокремлюють як найвагомішу для себе 
– брак часу через щільний графік навчального про-
цесу; 40% респондентів зазначили недостатні знання 
щодо організації науково-дослідницької діяльності та 
недостатній рівень науково-дослідницьких умінь.

Серед труднощів, які виникають в процесі науково-
дослідницької діяльності, 80% студентів першого 
курсу виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності; 7% респондентів – 
аналіз наукових текстів; 7% студентів – аналіз власних 
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досліджень; 6% респондентів – оформлення науково-
дослідницької роботи.

Серед студентів другого курсу як труднощі, які 
виникають в процесі науково-дослідницької діяль-
ності, виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності – 29% респонден-
тів; аналіз наукових текстів – 14% респондентів; ана-
ліз власних досліджень – 19% студентів; оформлення 
науково-дослідницької роботи – 38% респондентів.

Більшість студентів третього курсу серед трудно-
щів, які виникають в процесі науково-дослідницької 
діяльності виокремлюють аналіз власних досліджень 
– 31% респондентів; планування і організації науково-
дослідницької діяльності – 24% респондентів; аналіз 
наукових текстів – 17% респондентів; оформлення 
науково-дослідницької роботи – 28% респондентів.

Серед труднощів, які виникають в процесі науково-
дослідницької діяльності, 15% студентів четвертого 
курсу виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності; 19% респонден-
тів – аналіз наукових текстів; 48% студентів – аналіз 
власних досліджень; 18% респондентів – оформлення 
науково-дослідницької роботи.

Серед студентів п’ятого курсу як труднощі, які 
виникають в процесі науково-дослідницької діяль-
ності, виокремили проблему планування і організації 
науково-дослідницької діяльності – 27% респонден-
тів; аналіз наукових текстів – 13% респондентів; ана-
ліз власних досліджень – 47% студентів; оформлення 
науково-дослідницької роботи – 13% респондентів.

Вважають достатнім рівень уваги та підтрим-
ки з боку наукового керівника в процесі науково-
дослідницької діяльності 20% студентів 37% респон-
дентів четвертого курсу; 53% респондентів п’ятого 
курсу.

Брали участь у роботі науково-практичних кон-
ференціях 6% респондентів першого курсу; 10% рес-
пондентів другого курсу; 21% респондентів третього 
курсу; 44% опитуваних студентів четвертого курсу та 
87% респондентів п’ятого курсу.

Вивчаючи види інформаційних джерел, які ви-
користовують студенти у науково-дослідницькій ді-
яльності, можна зробити висновок, що у рівній мірі 
використовують різноманітні інформаційні джерела 
(книжки, журнали, Інтернет) лише 6% респондентів 
першого курсу; 9% респондентів другого курсу; 10% з 
опитуваних студентів третього курсу; 11% респонден-
тів четвертого курсу та 60% опитуваних респондентів 
п’ятого курсу.

Вивчаючи ставлення респондентів до пробле-
ми збільшення зацікавленості студентів науково-
дослідницькою діяльністю за умов активізації вико-
ристання інформаційно-комунікативних технологій 
зазначимо, що 57% респондентів першого курсу, 
48% респондентів другого курсу, 45% респондентів 
третього курсу, 44% респондентів четвертого курсу 
і 73% опитуваних студентів п’ятого курсу погоджу-
ються з тим, що зацікавленість студентів науково-
дослідницькою діяльністю збільшиться за умов акти-

візації використання інформаційно-комунікативних 
технологій.

Відповідно 47% респондентів першого курсу, 52% 
респондентів другого курсу, 45% респондентів третьо-
го курсу, 48% респондентів четвертого курсу і 87% опи-
туваних студентів п’ятого курсу погоджуються з тим, 
що поліпшенню якості науково-дослідницької діяль-
ності студентів сприятиме створення інформаційно-
навчального середовища «Педагогічні дослідження в 
галузі фізичного виховання та спорту».

Вважать за доцільне залучення студентів до 
науково-дослідницької діяльності вже з першого курсу 
26% респондентів першого курсу; 19% респондентів 
другого курсу; 24% респондентів третього курсу;52% 
респондентів четвертого курсу і 80% опитуваних сту-
дентів п’ятого курсу.

Визначаючи ставлення студентів факультету фі-
зичного виховання до проблеми формування науково-
дослідницьких умінь засобами інформаційно-
комунікативних технологій зазначимо, що 33% 
респондентів першого курсу; 38% респондентів дру-
гого курсу; 24% респондентів третього курсу; 56% 
респондентів четвертого курсу і 73% опитуваних 
студентів п’ятого курсу вважають, що застосування 
інформаційно-комунікативних технологій в процесі 
формування науково-дослідницьких умінь збільшить 
мотивацію студентів до науково-дослідницької діяль-
ності.

Визначаючи рівень інтелектуального задоволення 
процесом науково-дослідницької діяльності студен-
тів зазначимо, що 27% респондентів першого курсу; 
14% респондентів другого курсу; 28% респондентів 
третього курсу; 52% респондентів четвертого курсу і 
80% опитуваних студентів п’ятого курсу отримують 
інтелектуальне задоволення працюючи над рефера-
том, курсовою або дипломною роботою.

Вивчаючи ставлення респондентів до необхід-
ності впровадження в навчальний процес декількох 
лекційних занять, або введення спецкурсу щодо ор-
ганізації науково-дослідницької діяльності студентів 
вже на першому курсі зазначимо, що 20% респонден-
тів першого курсу; 19% респондентів другого курсу; 
17% респондентів третього курсу; 41% респондентів 
четвертого курсу і 80% опитуваних студентів п’ятого 
курсу вважають за необхідне впровадження в навчаль-
ний процес декількох лекційних занять, або введення 
спецкурсу щодо організації науково-дослідницької ді-
яльності студентів вже на першому курсі.

Висновки. 
Отже результати дослідження дозволили визначити 

недостатню зацікавленість студентів факультету 
фізичного виховання науково-дослідницькою 
діяльністю; причини, які обмежують бажання 
студентів брати участь у науково-дослідницькій 
діяльності, серед яких більшість студентів зазначає 
недостатні знання щодо організації та планування 
науково-дослідницької діяльності, недостатній рівень 
сформованості науково-дослідницьких умінь; необ-
хідність застосування інформаційно-комунікативних 
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технологій у наукових дослідженнях та створення 
інформаційно-навчального середовища «Педагогічні 
дослідження в галузі фізичного виховання та спор-
ту»; необхідність залучення студентів до науково-
дослідницькій діяльності вже с першого курсу та 
проведення декількох лекційних занять, або введення 
спецкурсу щодо організації науково-дослідницької ді-
яльності студентів вже на першому курсі.

Напрям подальших досліджень – оцінка ефектив-
ності технології формування науково-дослідницьких 
умінь бакалаврів із фізичного виховання та спорту за-
собами інформаційно-комунікативних технологій.
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