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Мотивація студентів до занять боксом  
у процесі фізичного виховання
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Анотації:
Показано результати анкетування 
студентів I – II курсів з питань мо-
тивації до занять боксом в процесі 
фізичного виховання. В опитуванні 
брали участь 100 студентів. Серед 
них 88 чоловіків та 12 жінок. Вста-
новлено, що більшість опитуваних 
не займалась боксом до вступу у 
ВНЗ. Головними мотивами до за-
нять боксом є підвищення власної 
фізичної підготовки та відчуття впев-
неності в собі. Головні сумніви щодо 
занять боксом це: слабка фізична і 
моральна підготовка, та страх про-
пустити сильний удар або отрима-
ти травму. Показано, що боксом в 
технічному ВНЗ займаються 5,5 %, 
боротьбою 2,8%, тейквондо 2,1% 
студентів. Беззаперечними ж лідера-
ми є атлетична гімнастика 13,7% та 
плавання 13,3%. Користуються по-
пулярністю також ігрові види спорту 
футбол 8,7%, баскетбол 5,5%, волей-
бол 5,3%. Кількість студентів, що за 
станом здоров’я відвідують СМГ та 
ЛФК також є досить істотною 6,3%. 
Досить відвідуваними серед дівчат є 
аеробіка 6,1% та шейпінг 5,8%.

Назимок В.В. Мотивация студентов к за-
нятиям боксом в процессе физического 
воспитания. Показаны результаты анкети-
рования студентов I – II курсов о вопросах 
мотивации к занятиям боксом в процессе 
физического воспитания. В опросе при-
нимали участие 100 студентов.  Среди них 
88 мужчин и 12 женщин. Установлено что 
большинство респондентов не занимались 
боксом до поступления в ВУЗ. Главными мо-
тивами к занятиям боксом есть повышение 
физической подготовки и чувства уверен-
ности в себе. Опасения по поводу занятий 
боксом вызывают слабая физическая и мо-
рально – психологическая подготовка, страх 
пропустить сильный удар или быть травми-
рованным. Показано, что боксом в техниче-
ском ВУЗе занимаются 5,5 %, борьбой 2,8 %, 
тейквондо 2,1 %, студентов. Безусловными 
лидерами являются атлетическая гимнасти-
ка 13,7 % и плавание 13,3 %. Пользуются по-
пулярностью также и игровые виды спорта 
футбол 8,7 %, баскетбол 5,5 %, волейбол 5,3 
%. Количество студентов, которые по состо-
янию здоровья посещают СМГ и ЛФК также 
есть достаточно существенным 6,3 %. До-
статочно посещаемыми среди девушек есть 
аэробика 6,1 % и шейпинг 5,8.

Nazymok V.V. Motivation of students 
to boxing during physical education. 
Showing survey results of students I – 
II courses about issues of motivation 
for boxing in physical education. 
The survey involved 100 students. 
Among them, 88 men and 12 women. 
It is established that the majority of 
respondents did not engage in boxing 
before entering the university. The 
main motives for classes in boxing are 
improving physical fitness and self-
confidence. Fears of boxing cause poor 
physical and moral – psychological 
preparation, the fear to miss bounce 
or be injured. It is shown that the box 
in the technical university engaged in 
5.5%, 2.8% of the fight and taekwondo 
2.1% of students. Absolute leaders 
are athletic gymnastics and swimming 
13.7% 13.3%. Also popular team sports 
football 8.7%, 5.5% of basketball, 
volleyball, 5.3%. Unfortunately, the 
number of students that attend due to 
health and exercise therapy SMG also 
has a fairly substantial 6.3%. Enough 
to visit among girls is 6.1% aerobics 
and shaping of 5.8.

Ключові слова:
бокс, фізичне, виховання,  мотива-
ція.
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Вступ. 1

Вивчення проблеми фізичного виховання в 
умовах ВНЗ не фізкультурного профілю визначається 
потребами сучасного суспільства у фізичному і 
духовному вдосконаленні студентів, необхідністю 
залучення вузівської молоді до різних видів фізичного 
виховання [2]. 

Програма фізичного виховання в навчальному за-
кладі передбачає форми організації занять, які можуть 
певною мірою компенсувати дефіцит рухової актив-
ності студентів, що виникає в умовах насиченого за-
гальноосвітнього процесу [5]. 

Істотну роль в оптимізації цієї ситуації відіграє 
підвищення мотивації до використання засобів фізич-
ної культури в повсякденному житті, у тому числі до 
занять з фізичного виховання, як академічних, так і 
самостійних і вибір адекватних засобів компенсації 
дефіциту повсякденної рухової активності.

Дані досліджень (Г.А. Коник, 2002; О.О. 
Малімон,1999; О.Ю. Марченко, 2009;  І.Ю. Хіміч, 
2010) показали що підхід заснований на основі роз-
поділу в групи за інтересом до виду спорту підви-
щує мотивацію до занять, впливає на систематич-
ність їх відвідування і сприяє підвищенню фізичної 
підготовленості.

Проведені дослідження не вичерпують проблему 
вивчення мотивації студентів до фізичного самовдос-
коналення, а ставлять ряд запитань, які стосуються 
формування пріоритетів культури фізичного здоров’я 
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і мотивації його покращення, збереження, починаючи 
з дитячого віку і закінчуючи старшими віковими гру-
пами населення. 

У зв’язку з погіршенням кримінальної ситуації і з 
метою самозахисту свого життя ряд фахівців (А.Є. Та-
рас, 1996; А.Г. Левицький, 1998; В.С. Мунтян, 2001) 
рекомендують уже зі шкільної лави проводити занят-
тя з фізичного виховання засобами різних видів єди-
ноборств, захоплення якими серед учнівської молоді 
стало масовим.

Як засіб формування спеціальних руховий навичок 
студентської молоді, на заняттях з фізичного вихован-
ня у деяких вищих навчальних закладах пропонуєть-
ся бокс. Зайняття боксом сприяють всебічній фізичній 
підготовці. Для виконання боксерських рухів потрібні 
всі рухові якості, всі властивості рухового апарату.

 Існує думка, що бокс неестетичний вид спорту, що 
бокс – це бійка та головною його ціллю є навчитися 
наносити удари для побиття суперника та подолання 
його опору грубими прямолінійними діями. Така дум-
ка є хибною. Це поєдинок інтелектуалів, двох бійців 
що мислять.

Лише той, хто не знає боксу, може ототожнювати 
бокс с бійкою. Людина, яка не розуміє сутності боксу, 
бачить його зовнішню сторону, яка може викликати в 
неї неприємні враження. Така людина не розуміє вну-
трішнього змісту боксу який потребує великого розу-
мового та фізичного напруження, коли супротивники 
намагаються перевершити один одного, перетворю-
ючи бокс в витончене змагання розуму, де перемагає 
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сильна воля та краща техніка [4].

Людей не здібних до боксу не існує. З числа відо-
мих боксерів світового рівня можна зустріти і швид-
ких, і відносно повільних, спортсменів з астенічною 
тіло будовою та потужних з розвиненою м’язовою 
системою. В одній і тій же ваговій категорії можна по-
бачити як і дуже високого спортсмена, так і досить 
низькорослого боксера. Бокс – компенсаторний вид 
спорту, де недолік одних рухових якостей можливо 
компенсувати іншими. 

 Арсенал ударів в боксі невеликий. Їх усього шість: 
прямий або крос, боковий або хук та удар знизу – 
аперкот. Усі три удари наносять як лівою, так і правою 
рукою. Ось і виходить – шість. Але варіантів їх засто-
сування – безліч. Удари можуть бути поодинокими, 
повторними, двійними, серійними і так далі. Адже в 
музиці тільки сім нот, а мелодій безліч; у шахах усьо-
го шістнадцять фігур на кожній стороні, але ось уже 
більш ніж тисячу років люди грають в шахи та зна-
ходять усе нові й нові варіанти захисту та нападу. (Ф. 
Батлер, 1992).

Бокс є доволі доступним видом спорту, так як не об-
межує можливостей тих хто ним займається. Цей вид 
спорту є ефективним засобом різностороннього фізич-
ного розвитку та фізичної підготовленості [3, 6].

Створення позитивного емоційного фону, нестан-
дартні умови виконання фізичних вправ під час прове-
дення занять з елементами боксу сприяє формуванню 
стійкого інтересу, в результаті підвищується мотива-
ція студентів до занять.

Позитивний вплив занять боксом на розвиток ру-
хових та психічних функцій, виховання моральних та 
вольових якостей дозволяє розглядати бокс не тільки 
як вид спорту, але ще і як потужний засіб фізичного 
виховання та вдосконалення особистості студентської 
молоді [1]. 

Робота виконана згідно плану науково – дослідної 
роботи кафедри фізичного виховання ММІФ НТУУ 
«КПІ».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи полягає в дослідженні мотивації 

студентської молоді до занять фізичним вихованням в 
цілому та боксом зокрема.

Завдання дослідження: 
1. Здійснити аналіз доступних джерел літератури з 

питань мотивації студентів до занять фізичним ви-
хованням. 

2. Визначити рівень мотиваційної спрямованості 
студентів до занять боксом в процесі фізичного ви-
ховання. 

3. З’ясувати ступінь популярності боксу серед інших 
видів рухової активності в технічному вузі.  
Методи дослідження: 1. Аналіз науково – методич-

ної літератури, Інтернет – джерел. 2. Анкетування. 
Результати дослідження.
Анкетування проводилось на базі кафедри фізич-

ного виховання ММІФ, НТУУ «КПІ», з 7 по 17 люто-
го 2011/2012 навчального року.  В опитуванні брали 
участь 100 студентів I – II курсів усіх факультетів, з 
них 88 чоловіків та 12 жінок. Вік студентів складав 
від 17 до 20 років. Всі опитувані були віднесені до 
основної медичної групи, обрали відділення боксу для 
занять фізичним вихованням та отримання заліку. 

Обробка результатів анкетування показала, що 
абсолютна більшість студентів (94%) вважають 
заняття фізичною культурою обов’язковою частиною 
навчального процесу у вищому навчальному закладі.

Однак до вступи у вищий навчальний заклад у 
ДЮСШ займалось лише 3% опитаних, відвідували 
спортивні гуртки та секції 22% респондентів, 75% 
ніколи не займалися боксом та іншими видами 
єдиноборств. 

Рис. 1. Кількість студентів за обраними видами спорту
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На питання, що до вибору боксу як засобу 
фізичного виховання 31% респондентів відповіли, 
що займаються ним для підвищення своєї фізичної 
підготовленості, 23% заради задоволення, 18% для 
впевненості в собі, 14% щоб набути спеціальних 
рухових навичок, і лише 7% опитаних займаються 
боксом щоб добитися спортивних результатів, 4% 
заради отримання заліку, та 3% мають інші причини. 

Бокс вид спорту пов’язаний з больовими 
відчуттями, що може відлякувати бажаючих ним 
займатися. Тому метою наступного питання нашої 
анкети було з’ясувати причини які викликають 
занепокоєння у студентської молоді під час занять 
боксом. 

Було з’ясовано що 27% опитаних непокоїть погана 
фізична підготовка, це майже співпадає з відповіддю 
на попереднє питання що до вибору боксу як засобу 
фізичного виховання. Пропустити сильний удар або 
отримати травму бояться 28% респондентів. 27% 
опитаних недостає морально – вольових якостей, вони 
невпевнені в собі. Не бажають працювати в парах 6%, 
та 12% мають інші сумніви щодо занять боксом.

Наступне запитання стосувалось причин які 
заважають регулярно відвідувати заняття з фізичного 
виховання. Було з’ясовано що основною причиною 
пропусків заняття є недостатня кількість вільного 
часу, на це вказало 74% опитуваних. Захворювання та 
інші причини 26%. 

На питання чи займаєтесь Ви самостійно 
фізичною культурою або іншим видом спорту були 
отримані такі відповіді. 32% опитаних відповіли що 
бігають вранці. 24% займаються додатково іншим 
видом спорту (фітнес, важка атлетика, плавання, 
атлетизм, бодібілдинг, самбо, легка атлетика, футбол, 

йога, аеробіка.) Взагалі не займаються фізичним 
вдосконалення у вільний час 40% респондентів.

Щоб визначити ступінь популярності боксу, нами 
було проаналізовано документацію стосовно кількості 
студентів у групах за обраними видами спорту за 2009 
– 2011 навчальні роки, та виведено середній показник 
(рис. 1). 

Результати проведеного дослідження показали, що 
боксом займаються 5,5 %, боротьбою 2,8%  тейквондо 
2,1% студентів. Беззаперечними ж лідерами є атлетич-
на гімнастика 13,7% та плавання 13,3%. Користуються 
популярністю також ігрові види спорту футбол 8,7%, 
баскетбол 5,5%, волейбол 5,3%. Нажаль, кількість сту-
дентів що за станом здоров’я відвідують СМГ та ЛФК 
також є досить істотною 6,3%. Досить відвідуваними 
серед дівчат є аеробіка 6,1% та шейпінг 5,8%. 

Висновки.
Аналіз джерел літератури показав, що підхід за-

снований на основі розподілу в групи за інтересом до 
виду спорту підвищує мотивацію до занять, впливає 
на систематичність їх відвідування і сприяє підви-
щенню фізичної підготовленості.

В результаті проведеного анкетування було 
з’ясовано що 94% студентів вважають заняття фізич-
ним вихованням обов’язковою частиною навчального 
процесу у вищому навчальному закладі. Основною 
причиною пропусків заняття є недостатня кількість 
вільного часу. Основними мотиваційними чинниками 
до занять боксом є підвищення фізичної підготовле-
ності, задоволення та відчуття впевненості в собі. 

В НТУУ «КПІ» бокс є досить популярним видом 
спорту. За даними проведеного дослідження при ви-
борі виду спорту для занять фізичним вихованням пе-
ревагу боксу надають 5,5% студентської молоді.
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