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Анотації:
Розглянуто рівень вимог, який існує в су-
часній виробничій і соціальній сферах. 
Наведено результати досліджень стану 
фізичної підготовленості студентів вузів. 
Встановлено незадовільний рівень ста-
ну фізичної підготовленості абітурієн-
тів, які вступають на перший курс ВНЗ 
Державного вищого навчального за-
кладу «Українська академія банківської 
справи Національного банку України». 
Досліджено сформованість рекреацій-
ної активності у студентів досліджува-
ного Державного вищого навчального 
закладу. Встановлено неефективність 
існуючої системи процесу фізичного ви-
ховання і системи спортивних заходів, 
змагань, які не сприяють рекреаційній 
активності студентів, не відповідають 
їх потребам і інтересам, поведінковим 
і оціночним стандартам найближчого 
соціального оточення. Показано шлях 
поліпшення рекреаційної активності сту-
дентів через формування мотиваційної 
складової навчального процесу і систе-
ми міських, обласних змагань.

Пилипей Л.П. Состояние рекреацион-
ной активности студентов вузов на 
современном этапе.  Рассмотрен уро-
вень требований, который существует в 
современной производственной и соци-
альной сферах. Приведены результаты 
исследований, состояния физической 
подготовки студентов вузов. Исследова-
ны сформированность рекреационной 
активности у студентов исследуемого 
Государственного высшего учебного за-
ведения. Установлено неэффективность 
существующей системы процесса фи-
зического воспитания в вузе и системы 
спортивных мероприятий, соревнований, 
которые не способствуют рекреационной 
активности студентов, не соответствуют 
их потребностям и интересам, поведен-
ческим и оценочным стандартам ближай-
шего социального окружения. Показан 
путь улучшения рекреационной актив-
ности студентов через формирование 
мотивационной составляющей учебного 
процесса и системы городских, област-
ных соревнований.

Pylypey L.P. The condition of students 
recreational activity at the modern 
stage.  The level of requirements 
existing in modern industrial and social 
spheres is examined. The research 
results of students’ physical training 
condition are presented. The formation 
of recreational activity of the students 
of the State educational establishment 
“The Ukrainian Academy of Banking 
of the National Bank of Ukraine” is 
investigated. Inefficiency of the existing 
system of the physical training process 
in higher educational establishment and 
sports events, competitions that do not 
promote recreational activity of students, 
do not meet their needs and interests, 
behavioral and evaluation standards 
of the nearest social environment is 
established. The ways for improving 
the recreational activities of students 
are shown motivational component of 
the educational process and system of 
local, regional competitions.
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Вступ.1

Високий рівень вимог, конкуренції, що паную у 
виробничій і соціальній сферах показує, що психофі-
зична готовність більшої половини випускників вузів 
України не відповідаю запитам практики [3]. 

Інтегрування національної системи у світовий 
освітній простір, реалізація основних завдань і захо-
дів, визначених Дакарським (1999) і Паризьким (1998) 
всесвітніми форумами, Лісабонським проектом та Бо-
лонською декларацією вносить свої педагогічні осо-
бливості і в кредитно-модульну технологію навчання. 
Обов’язковим імперативом педагогічної парадигми гу-
маністичного підходу в освіті, у центрі якого – особис-
тість, – найважливіша цінність суспільства [2, 4, 8]. 

Кредитно-модульна технологія навчання містить 
два дидактичні поняття кредиту і модуля, які суттє-
во впливають на формування цілісного алгоритму, 
засвоєння знань, умінь, навиків з фізичної культури, 
а також спонукають підпорядкувати інші навчальні 
компоненти (форми, прийоми, методи, засоби тощо) 
своїм вимогам. 

Сучасне суспільство характеризується властивими 
для трансформаційних суспільств швидкими змінами 
у всіх сферах життя. Однією з характерних особли-
востей сьогодення є невизначеність, непередбачува-
ність, нестабільність ситуацій, що примушує людину 
діяти швидко, відповідно до обставин [11]. 

НТР вносить суттєві корективи в сферу виробни-
чої діяльності спеціалістів, змінює, ускладнює вимо-
ги до професійної  підготовки студентів, їх трудової 
діяльності. А вирішувати проблеми сьогоднішнього 
дня вчорашніми методами неможливо.
© Пилипей Л.П., 2012

Водночас важливий той факт, що більше 50 % сту-
дентів мають низький рівень кондиційної фізичної 
підготовленості [14], а більше половини випускників 
вузів фізично не спроможні якісно працювати на ви-
робництві [15]. 

При цьому у переважної більшості студентів не-
має ніякого інтересу до занять фізичним вихованням. 
Основна причина цього – у відсутності диференційо-
ваного підходу до характерних вправ і навантажень, 
які пропонують студенту. Відсутнє необхідне сти-
мулювання до занять фізичною культурою. Розмови 
про те, що заняття фізичною культурою корисні для 
їх здоров’я, мають абстрактний характер у зв’язку з 
відсутністю конкретних (об’єктивних) критеріїв, які 
використовуються на заняттях, і в теоретичній непід-
готовленості студентів.

Останнім часом спостерігається незадовільний рі-
вень фізичної підготовленості абітурієнтів, які всту-
пають на перший курс ВНЗ. Вони мають нижчий від 
середнього рівень підготовленості (75 % дівчат і 74 % 
юнаків) [1]. Це вимагає враховувати рівень загальної 
фізичної підготовленості і здоров’я студентів при по-
будові системи фізичного виховання. Тобто актуаль-
ним перш за все є створення умов в вузі для фізичної 
рекреації студентів такого виду фізичної культури, яка 
передбачає використання фізичних вправ, а також їх 
видів у спрощених формах [7, 16, 17, 18].

У широкому сенсі феномен відпочинку збли-
жується  з явищем рекреації (від лат.  recreation – 
повернення до здоров’я, відновлення). До недавнього 
часу поняття «рекреація» було малопоширеним, 
таким, що використовувався лише у вузьких колах 
фахівця з медичного оздоровлення людини. Це 
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поняття пов’язувалось переважно з релаксацією  і 
регенерацією життєво-фізіологічних сил людини.

Під рекреацією розуміють  біологічну активність 
людини, спрямування фізичного потенціалу 
на оздоровлення душевних і духовних сил, які 
ослабляються в процесі роботи, хвороби. Тому 
нині рекреація практикується як цілісне фізичне і 
соціально-культурне оздоровлення [6].

Рекреаційна активність студента відповідає по-
перше їх потребам, по-друге інтересам, традиціям 
їх культури, по-третє поведінковим і оціночним 
стандартам найближчого соціального оточення.

Рекреаційна активність вважається результативною, 
якщо в результаті виникають відновні (рекреаційні) 
ефекти [7, 16, 17, 18].

Дослідження виконано згідно зі Зведеним планом 
науково-дослідної роботи у сфері фізичної культури і 
спорту на 2006-2010 рр. Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту України за темою «Теоретико – мето-
дичні основи професійно-прикладної фізичної підготов-
ки студентів вищих навчальних закладів» (3.1.8.3 п).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – дослідити стан рекреаційної ак-

тивності студентів ВНЗ на сучасному етапі.
Методи дослідження. Використовувався такий 

комплекс методів: теоретичний аналіз літературних 
джерел6 педагогічні спостереження, анкетування, 
експеримент, методи математичної статистики. 

Для проведення експерименту використовувалися 
анкети, до яких входили 34 блоки питань, що відобра-
жали таку інформацію про респондентів: форми до-
звілля і хобі у вільний від занять час; статус здоров’я і 
фізичної культури в мікросоціумі; уявлення про шля-
хи успішного оволодіння обраною професією; рівень 
досягнення в спорті та інших сферах діяльності; зна-
ння про свій стан здоров’я, перенесені травми і хво-
роби; засоби і методику занять фізичною культурою 
і спортом, нетрадиційними системами оздоровлення; 
наявність інвентарю, умов для занять за інтересами і 
мотивації до занять фізичною культурою і спортом.

При обробці результатів дослідження використо-
вувався графічний спосіб зображення тому, що та-
блична форма недостатньо наочно характеризує зако-
номірність виявлених процесів.

Графічне зображення дає найбільш правильне 
уявлення про результати досліджень, дозволяє краще 
зрозуміти суть досліджуваних процесів, виявити за-
гальний характер функціональної залежності. 

Результати дослідження. 
Попередні тестування студентів 1 курсу підтвер-

дили дані інших авторів про незадовільний стан фі-
зичної підготовленості студентів вузів (рис. 1).

Як показують наші дослідження [12] та досліджен-
ня інших авторів [10], існуюча система фізичного вихо-
вання у вузах побудована на принципах і програмах, за-
позичених зі спортивної практики і видів спорту, які не 
досить адаптовані як до процесу формування завдань 
фізичної культури, процесу професійної підготовки, 
так і до умов, в яких знаходяться навчальні заклади. Ре-
зультатом такого запозичення є нормативні основи і ви-

моги до навичок і умінь з певних видів спорту, таких як 
гімнастика (вправи на снарядах), легка атлетика (техні-
ка стрибків і метання), які звичайно пізно вже починати 
вивчати, можливо тільки вдосконалювати згідно з віко-
вими і психофізіологічними особливостями студентів, 
розвитку фізичних якостей і вивчення техніки з видів 
спорту юнаків і дівчат віком 18-23 роки [5]. 

При цьому мотивація і особа студента другорядна 
в існуючих програмах і практиці роботи, а на перше 
місце виходить нормативний і технічний показники. 
Тому популярні серед студентської молоді сучасні види 
спорту, раціональна система вищої школи необхідно 
враховувати при побудові ефективної підготовки [13].

Необхідно зазначити, що у переважної більшості 
студентів немає інтересу до занять фізичним вихован-
ням. Основна причина цього – відсутність диференці-
йованого підходу до характерних вправ і навантажень, 
які пропонують студенту. Відсутнє також необхід-
не стимулювання до занять фізичною культурою і 
ППФП. Розмови про те, що заняття фізичною культу-
рою корисні для здоров’я, мають абстрактний харак-
тер у зв’язку з відсутністю конкретних (об’єктивних) 
критеріїв, які використовуються на заняттях, а також в 
теоретичній непідготовленості студентів.

При обробці результатів дослідження використову-
вався графічний спосіб зображення тому, що таблична 
форма недостатньо надійно характеризує закономір-
ність виявлених процесів.

Графічне зображення дає найбільш правильне 
уявлення про результати досліджень, дозволяє кра-
ще зрозуміти суть досліджуваних процесів, виявити 
загальний характер функціональної залежності. Для 
графічного зображення використовувалася система 
прямокутних координат.

Проведені медичні огляди, анкетування студен-
тів академії, акти медичного огляду показують, що у 
абітурієнтів які вступають на І курс, протягом 1996-
2005 навчальних років збільшилася кількість патоло-
гій в стані здоров’я: відхилення від норми в опорно-
руховому апараті, серцево-судинній, ендокринній, 
нервовій системах, органах слуху і зору (див. рис. 2).

Як видно на рисунку 2, рівень перенесених і на-
явних респіраторних та інших захворювань є і в по-
дальшому буде перешкодою для якісного і в повно-
му обсязі оволодіння навчальними програмами, а в 
подальшому в тому, щоб стати працездатним профе-
сіоналом за своєю спеціальністю. Тобто на першому 
етапі професійно-прикладної фізичної підготовки го-
ловним завданням є базова підготовка і елементарне 
оздоровлення студентів за допомогою обраних видів 
рухової діяльності.

Рівень теоретичних знань формує у студентів сві-
тоглядну систему науково-практичних знань і пра-
вильне ставлення  до фізичної культури. Такі знання 
необхідні, щоб розуміти природні і соціальні проце-
си функціонування фізичної культури суспільства і 
особи,  творчо використовувати їх для професійного 
і особистого розвитку, удосконалення і організацію 
здорового способу життя при виконанні навчальної, 
професійної, соціокультурної діяльності.
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- рівень, який відповідає 5 балам за Державними тестами

  - середній показник з фізичної підготовленості абітурієнтів

Рис. 1 Середній показник фізичної підготовленості абітурієнтів УАБС НБУ відносно 
моделі (5 балів) Державного тестування

– взято на диспансерний облік;

–  мають потреби в спеціальній медичній групі;

 – виявлено патологій. 

Рис. 2 Динаміка результатів медичного огляду студентів академії
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Анкетування студентів І курсу показало, що у них 
відсутнє уявлення про      валеологію, про те, як вести 
здоровий спосіб життя. Тільки 20,5 % опитаних мають 
приблизне уявлення про техніку  окремих видів спор-
ту і про те, як розвивати фізичні якості. У них відсутнє 
уміння оптимізувати свій психофізичний стан під час 
навчальної і професійної діяльності. 93 % респонден-
тів не знають, що таке  аутогенне тренування, релак-
сація, цигун, йога та інші системи психофізіологічної 
оптимізації стану. Знають правила самоконтролю під 
час самостійних занять фізичними вправами  5 % з 
опитаних, прослухали одну лекцію на фізкультурно-
оздоровчу тематику 27 % опитаних. Про існування 
системи професійно-прикладної фізичної підготовки 
у респондентів відсутні елементарні уявлення.

Дані анкетування показали, що всі студенти, неза-
лежно від статі і рівня підготовленості, не тільки ба-
жають, а й відчувають потребу в руховій активності, 
в оптимізації психофізіологічного стану під час на-
вчального процесу.

Але обов’язковою умовою у 96 % відповідей рес-
пондентів при анкетуванні було бажання мати добро-
вільні і позбавлені зовнішнього примусу комфортні 
форми занять.

За результатами анкетування для систематизації 
і побудови реальної системи управління аналіз здій-
снювався з шести напрямків і видів спорту: легка 
атлетика, спортивні ігри, шейпінг, аеробіка, силові 
види, єдиноборства, інші види. Як бачимо, дівчата-
студентки найбільшу перевагу віддають шейпінгу, 
аеробіці (до 30,1% – в 2005 році), а юнаки-студенти 
переважно обирають спортивні ігри як основний засіб 
вдосконалення (36,2 % – у 2005 році).

Результати дослідження показують, що заняття фі-
зичною культурою і спортом займають значне місце 
у дозвіллі студентів поряд з іншими формами відпо-
чинку. Однак серед усіх респондентів фізкультурою і 
спортом займаються тільки 26 %. Причини цього най-
різноманітніші. Так, відсутність умов та інвентарю 
за місцем проживання становить 74,6 %. Відсутність 
знань з методики і самостійних занять – 85 %, відсут-
ність вільного часу – 62,8%. Не сприяла формуванню 
мотивації до занять, система фізичної культури і спор-
ту у школах – (33 %). Система побудована на принци-
пах і програмах, запозичених з програм спортивних 
тренувань, які не досить адаптовані, як до процесу 
формування фізичної культури, так і до умов, в яких 
знаходяться середні навчальні заклади. Результатом 
такого запозичення є нормативні основи, при яких 
особа другорядна, а на перше місце виходить середній 
нормативний показник. Особа ж з її індивідуальними 
особливостями важлива тільки як засіб досягнення 
певного заданого їй спортивного показника.

Система і організація проведення змагань не спри-
яє вихованню в соціальному, психічному і фізичному 
розумінню, ні справедливому визначенню перемож-
ців, а тим паче рекреаційному відновленню працез-
датності після розумової навчальної роботи. Обласні 
змагання проходять без глядачів та вболівальників. 
Спортсмени – студенти змагаються самі з собою тому, 

що у даному виді спорту вони заявлені одні. Час про-
ведення змагань не враховується і не розраховується 
на присутність глядача, вболівальника. Присутні на 
змаганнях тільки тренери, судді, чиновники спортив-
ного апарату. Змагання зі спортивних ігор проходять 
без врахування елементарного дотримання психофізі-
ологічних навантажень. Протягом 4-5 днів кожен день 
гравці команд приймають участь в напружених по-
єдинках.  Звичайно гравці за одну ніч відновитися не 
можуть, а тому приходять в стан хронічної перевтоми, 
навіть травм по закінченню турнірів.

Ні про які рекреаційні процеси відновлення пра-
цездатності, ні про які планомірні, технічні, тактичні 
корективи мови йти не може бути, тренери зробити за 
одну ніч це не в змозі. Звичайно сумнівно, чи отриму-
ють студенти задоволення від такої організації змагань. 
Не будемо говорити за стан споруд і умови під час 
змагань, що звичайно не сприяє ні іміджу, та форму-
ванню мотивації до занять спортом, бажанню  само-
вдосконалення у студентів. Порушена логічна система 
і послідовність процесу фізичного виховання і спорту. 
Змагання в колективах вузів ні зв’язані ні по часу, ні по 
організаційно-методичних підходах з міськими, облас-
ними змаганнями. Вже спочатку порушений принцип 
підготовки змагань. Повинно бути передбачено почер-
гово: змагання в вузах, потім міські, обласні. всеукра-
їнські змагання. Відповідно успіхи колективу вузу аж 
ніяк не пов’язані з постановкою процесу фізичного 
виховання і спорту в вузі, а в більшості залежить від 
менеджерських здібностей завідувачів кафедрою, ви-
кладачів і підбору окремих професійних спортсменів. 
Всі намагання в колективах вузу налагодити роботи у 
відповідності з постулатами теорії і методиками фізич-
ного виховання, входять в протиріччя з існуючою орга-
нізацією змагань вище стоячих органів як по часу так, і 
технологією проведення.

Так практика проведення міських, обласних зма-
гань з легкої атлетики не поліпшується, а навіть по-
гіршується порівняно з часами СРСР. Втрачено прак-
тичний досвід, не враховуються науково-методичні 
напрацювання світової науки в спорті. Забуті розро-
блені на великому масиві даних, скориговані з вимо-
гами часу таблиці оцінок результатів  в легкій атлети-
ці, ІААФ. Без підстав переноситься досвід і практика 
оцінок результатів з Чемпіонатів України на міські, 
обласні змагання, не враховується специфіка контин-
генту учасників, або розробляється невідомо ким, і на 
яких базах даних, новоявлені таблиці, довірливі інтер-
вали між очками в яких визначаються чиновниками 
«зі стелі». Так і чому за виконання ІІ розряду потрібно 
давати 5 очок, а не 6, і ніхто не пояснює, так як ніх-
то не має уявлення про теорію побудови шкал оцінок. 
За кожний вид легкої атлетики колективи отримують 
надуману однакову кількість очок незалежно від по-
казаного рівня досягнення, а при виконанні певного 
розряду отримують теж надумані бали. Тобто пред-
ставникам команд головне відчути в яких видах не 
буде учасників і в ці види заявити своїх представників 
команди і успіх, перемога гарантовані. За підсумка-
ми такого підходу, постійно в багатьох видах спорту 
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приймають 1-2 спортсмени.  І команди вузів навіть не 
змагаючись в багатьох видах з іншими вузами, можуть 
виграти або програти змагання в командному заліку. В 
той же час існуюча Таблиця оцінок результатів з лег-
кої атлетики ІААФ, адекватно від показаних результа-
тів, відповідно оцінює досягнення спортсмена і пере-
можцем стає команда і студенти, які демонстрували 
вищий рівень майстерності за інших, а не навпаки. Це 
відповідає вищим законам спорту, а також моралі, що 
особливо важливо для студентського середовища. 

Висновки.
Підтверджено низький рівень фізичної підготовле-

ності абітурієнтів і студентів ВНЗ, що є проблемою 

для підготовки фахівців ВНЗ України. Показана не-
ефективність існуючої системи фізичного вихован-
ня і спорту в вузах, яка побудована на нормативно-
командних підходах і особисто не центрована на 
особі студента. Встановлено, що ні система заходів, 
змагань, програми, положення, база, не розраховані 
на рекреативну активність студентів, не відповідає їх 
потребам та інтересам і відсутні в мікросоціумі сту-
дентів ВНЗ.

Перспективи подальших досліджень передбачає до-
слідження і розробку використання комп’ютерних інди-
відуальних програм рекреативно-оздоровчих занять. 
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