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Анотації:
Розглянуті напрямки визначення 
різнобічної характеристики мотива-
ції курсантів до навчання військово-
прикладним вправам в процесі 
спеціальної фізичної підготовки. 
Проведено анкетування курсантів 
різних курсів навчання. Виявлено 
значні відмінності у мотивації кур-
сантів. Доведено, що мотивація 
курсантів за час їх навчання за-
знає значних змін. Запропоновано 
напрямки психолого-педагогічних 
прийомів для формування пози-
тивного мотивованого ставлення 
курсантів до навчання. Встановле-
но, що курсанти першого курсу від-
значаються суперечливістю і неста-
більністю мотивованого ставлення. 
Практично всі курсанті в якості 
основних і значущих вказують ви-
сокі суспільно-значущі мотиви (за-
хист Батьківщини, підготовка до 
виконання службових обов’язків). 
Однак, з даних кореляційного ана-
лізу можна зробити висновок, що 
ці мотиви не є для курсантів ре-
альними. Значний вплив на став-
лення курсантів до фізичного вдо-
сконалення мають такі фактори: 
глузування товаришів по службі, 
відставання від них у фізичному 
розвитку. Істотною умовою занять є 
наявність достатньо вільного часу і 
комфортних умов.

Коновалов В.В., Поддубный А.Г., Полта-
вец А.И. Формирование мотивации к уче-
бе военно-прикладными упражнениями у 
курсантов немногочисленных специаль-
ностей университета гражданской защиты 
МЧС Украины. Рассмотрены направления 
определения разносторонней характери-
стики мотивации курсантов к учебе военно-
прикладным упражнениям в процессе специ-
альной физической подготовки. Проведено 
анкетирование курсантов разных курсов обу-
чения. Обнаружены значительные отличия 
в мотивации курсантов. Доказано, что моти-
вация курсантов за время их обучения испы-
тывает значительные изменения. Предложе-
ны направления психолого-педагогических 
приемов для формирования позитивного 
мотивированного отношения курсантов к уче-
бе. Установлено, что курсанты первого курса 
отмечаются противоречивостью и нестабиль-
ностью мотивированного отношения. Прак-
тически все курсанты в качестве основных и 
значимых указывают высокие общественно 
значимые мотивы (защита Родины, подготов-
ка к выполнению служебных обязанностей). 
Однако, из данных корреляционного анализа 
можно сделать вывод, что эти мотивы не яв-
ляются для курсантов реальными. Значитель-
ное влияние на отношение курсантов к физи-
ческому совершенствованию имеют такие 
факторы: насмешки сослуживцев, отставание 
от них в физическом развитии. Существен-
ным условием занятий является наличие сво-
бодного времени и комфортных условий.

Konovalov V.V., PoddubnyA.G., 
Poltavec A.I. Forming a motivation 
to the studies by the military-
applied exercises for the cadets of 
few specialties of university of civil 
defence of Ministry of emergency 
measures of Ukraine. The directions 
of diverse characteristics determine the 
motivation of students to study military-
applied exercises in special training. 
Questionnaire survey of students of 
different courses. Found significant 
differences in the motivation of the 
students. Proved that the motivation of 
students during their learning experiences 
significant changes. The directions of 
psychological and pedagogical methods 
to develop positive attitudes of students 
motivated to learn. Found that first-year 
students marked inconsistency and 
instability motivated attitude. Virtually 
all of the students as the main and 
most important point to high socially 
relevant reasons (protection of the 
homeland, preparing for performance of 
official duties). However, data from the 
correlation analysis, we can conclude that 
these motives are not for real students. 
Significant impact on the attitude of 
students to physical perfection is the 
following factors: ridicule colleagues, 
they lag behind in physical development. 
The essential condition is the presence of 
occupation of free time and comfort.
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Вступ.1

Складність і неоднозначність трактування пробле-
ми мотивації, її понятійного апарату призвели до ве-
личезного розмаїття поглядів на неї у різних авторів. 
Однак, в останні роки більшість вчених, спираючись 
на положення мотиваційної теорії – теорії діяльнісно-
го походження мотиваційної сфери людини (Леонтьєв 
А. Н.; 1966, 1972), прийшли до певної єдності щодо 
цього явища, зокрема:

розгляд мотивації, як прояв єдності та діалектично-• 
го взаємозв’язку об’єктивного і суб’єктивного, со-
ціального середовища і особистості людини;
розуміння потрібнісного характеру мотивів, тобто • 
погляд на мотивацію, як на явище, пов’язане, на-
самперед, з відображенням та проявом потреб;
розуміння мотивації не тільки, як сукупності мо-• 
тивів, але і як процесу, мінливість і суперечливість 
якого ускладнюють об’єктивну та оперативну оцінку 
рівня сформованості мотивів до певної діяльності.

© Коновалов В.В., Піддубний О.Г., Полтавець А.І., 2013 
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Незважаючи на те, що проблема відсутності сис-
тематизованих методик та спеціально організованої 
роботи з формування у особового складу підрозділів 
міністерства надзвичайних ситуацій (МНС) Украї-
ни мотивації до оволодіння військово-прикладними 
вправами стає однією з головних проблем спеціальної 
фізичної підготовки, спеціальних досліджень мотива-
ції в цьому плані проведено недостатньо.

У навчальних закладах МНС України, зокрема 
у Національному університеті цивільного захисту 
України, готують особовий склад органів управлін-
ня та підрозділів, які беруть безпосередню участь у 
гасінні пожеж, ліквідації наслідків надзвичайних си-
туацій, виконують аварійно-рятувальні роботи у воді, 
також кінологів та гірських рятувальників. Тому зміст 
спеціальної фізичної підготовки складає заняття з 
подолання перешкод, пожежно-прикладний спорт, 
виконання професійно-прикладних вправ та вправ 
з оперативного розгортання спеціальної техніки та 
обладнання, плавання прикладними способами, пір-
нання в довжину і глибину в одязі, транспортування 
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вплав потерпілого, плавання і орієнтування під водою 
з різним водолазним спорядженням, подолання смуги 
перешкод для кінологів, вправи щодо транспортуван-
ня умовного потерпілого на схилах і рельєфі різних 
видів орієнтування на місцевості та в печерах, з під-
йому на різні висоти і спуску з них, схилами різної 
крутизни і важкості з використанням альпіністського 
спорядження і штучних точок опори, з подолання різ-
номанітних перешкод, у тому числі і водних, харак-
терних для гірських місцевостей і печер [Наказ МНС 
України від 05.08.04 р. № 10 «Про затвердження На-
станови з фізичної підготовки в МНС України»]. 

Висока складність їх засвоєння вимагає цілеспря-
мованого формування мотивів до навчання військо-
вослужбовців військово-прикладних вправ та видів 
спорту.

Представляє інтерес і потребує спеціального роз-
гляду питання про формування мотивації як педаго-
гічного процесу з елементами та послідовністю: 
а) накопичення, осмислення, інтеріоризації знань; 
б) вироблення і зміцнення переконань як бази мотивів 

до діяльності; 
в) розвиток звичок відповідної поведінки (в дусі виро-

блених переконань – мотивів).
При вивченні мотивації до занять в системі 

фізичної підготовки і спорту надзвичайно важливим є 
також питання про виявлення відповідних механізмів 
зворотного зв’язку. Необхідно враховувати, що за 
останнє десятиліття відбулися значні зрушення в 
ціннісних орієнтаціях військовослужбовців, тому 
опора на значущі раніше суспільно-ціннісні мотиви 
(підготовки до захисту Батьківщини, оволодіння 
військовою професією) і моральне стимулювання при 
проведенні виховної роботи з формування позитивної 
мотивації курсантів до фізичного вдосконалення 
представляється неефективною. Головною умовою 
гармонійного розвитку рухових здібностей 
військовослужбовців вважається повне задоволення 
їх потреб у процесі фізичного самовдосконалення. В 
якості основних факторів, що сприяють вихованню 
мотиваційно-ціннісного ставлення курсантів до занять 
фізичною підготовкою і спортом Романчук С.В. (2004) 
зазначає: результативне та матеріальне стимулювання, 
проведення теоретичних занять з фізичної підготовки, 
індивідуальний підхід до кожного, кого навчають, 
надання в години спортивно-масової роботи часу для 
занять обраним видом спорту [5].

Е.М. Анохин (2003), у свою чергу, одним із шляхів 
розвитку мотивації військовослужбовців до фізично-
го вдосконалення бачать у поєднанні процесуальної 
та результативної мотивації, аж до використання гро-
шового стимулювання за досягнення високого рівня 
фізичної підготовленості [1].

Отже, можна зробити висновок, що проблема 
формування мотивації військовослужбовців до за-
нять фізичною підготовкою і особливо до навчання 
військово-прикладних вправ на сучасному етапі є од-
нією з головних проблем військової освіти. Без її ви-
рішення неможливо в значній мірі підвищити ефек-

тивність і якість навчально-виховного процесу. Тому 
нагальним є питання більш широкого і глибокого ви-
вчення мотивації військовослужбовців до фізичного 
вдосконалення, вироблення раціональних критеріїв і 
методик об'єктивної оцінки сформованості та динамі-
ки зазначеної мотивації. Необхідний пошук і обґрун-
тування комплексу психолого-педагогічних прийомів, 
спрямованих на формування у військовослужбовців 
стійкої мотивації до навчання військово-прикладних 
вправ [2, 3, 4, 6-10]. З цією метою нами було проведе-
но дослідження на курсантах Національного універ-
ситету цивільного захисту України.

Робота виконана згідно плану науково-дослідної 
роботи кафедри фізичної підготовки Національного 
університету цивільного захисту України за темою 
«Оптимізація завдань та розробка рекомендацій по 
проведенню занять з загальної фізичної підготов-
ки, як бази для спеціальної підготовки (пожежно-
прикладного спорту і спеціальної підготовки нечис-
ленних спеціальностей МНС України)».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження: визначення різнобічної харак-

теристики мотивації курсантів до навчання військово-
прикладним вправам в процесі спеціальної фізичної 
підготовки.

Методи та організація досліджень. Досліджу-
ючи проблеми формування мотивації до навчання 
військово-прикладним вправам у курсантів, автори 
застосовували методи: теоретичний аналіз і узагаль-
нення наукової літератури з метою визначення стану 
проблеми дослідження; вивчення інструкцій, доку-
ментів, що регламентують процес організації і прове-
дення спеціальної фізичної підготовки у МНС Украї-
ни, анкетування, статистичний аналіз.

Результати дослідження.
Для визначення ставлення курсантів різних курсів 

навчання до фізичної підготовки і оцінки рівня зна-
чущості різних мотивів, що складають компоненти 
цього відношення, було проведено анкетування, яке 
дозволило виявити наявність значних відмінностей у 
мотивації курсантів різних курсів навчання (табл. 1). 

Так на 1-му курсі відзначається суперечливість 
і нестабільність мотивованого ставлення курсантів 
(зокрема, позитивно відповідають на питання, які 
суперечать одне іншому, як то: одночасно займають-
ся фізичними вправами з метою тільки щоб здати іс-
пит, не отримати «двійку» на майбутньому занятті, і 
в той же час прагнуть стати переможцями змагань, 
виконати нормативи кандидата в майстри і майстра 
спорту).

Практично всі курсанті в якості основних і значу-
щих вказують «високі» суспільно-значущі мотиви (за-
хисту Батьківщини, підготовки до виконання службо-
вих обов’язків, тощо), тоді як з даних кореляційного 
аналізу можна зробити висновок, що ці мотиви є для 
курсантів «тільки тими що розуміються» , а не «ре-
ально діючими».

Значний вплив на ставлення курсантів до фізично-
го вдосконалення мають такі фактори, як глузування 
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Таблиця 1

Особливості прояву мотивів до занять військово-прикладними вправами у курсантів різних курсів навчання

Мотиви досягнення
Значення за 9-бальною шкалою

1 курс 2 курс 4 курс

Виконати нормативи I, II розрядів 6,02±0,16 4,95±0,11 4,06±0,20***
Виконати нормативи КМС, МС 5,53±0,16 4,01±0,12** 4,58±0,16***
Стати переможцем змагань 4,12±0,17 3,59±0,12** 3,05±0,17***
Особистісні мотиви
Мати гарне тіло, зовнішність 7,75±0,12 6,46±0,08 6,49±0,13
Мати загальний високий рівень розвитку фізичних 
якостей 7,68±0,08 7,57±0,07 6,41±0,13

Досягти високого рівня психомоторики, координації 6,13±0,10 6,22±0,09 6,07±0,15
Загартуватися, не хворіти 7,67±0,08 6,47±0,08 6,31±0,13
Зміцнити серцево-судинну систему 6,54±0,12 6,25±0,09 6,19±0,15
Внутрішня потреба до занять ФП і спортом 5,95±0,17 4,77±0,09 5,99±0,18
Мотиви суспільного визнання
Мати привілеї в навчанні завдяки спорту 4,20±0,20 4,22±0,13 4,89±0,19
Отримати заохочення за спортивні результати 4,12±0,20 3,90±0,12 4,63±0,20
Займати гідне місце в колективі 5,89±0,14 5,95±0,09 5,89±0,19
Суспільно-значимі мотиви
Підготуватися до захисту Батьківщини 6,14±0,13 6,03±0,09 5,68±0,17*
Оволодіти професією 6,31±0,10 6,23±0,09 5,80±0,17*
Бути прикладом для підлеглих 6,44±0,08 7,41±0,08 6,16±0,13
Формувати моральні якості 6,09±0,17 5,87±0,10 4,42±0,19
Підвищити загальну культуру 6,01±0,15 5,99±0,09 5,80±0,19
Витримувати високі навантаження в службі 7,50±0,12 6,32±0,08 6,24±0,13
Професійні мотиви
Зняти емоційну напругу 5,90±0,15 5,81±0,11 5,96±0,20
Налаштуватися на майбутню роботу 4,34±0,17 4,39±0,12 4,16±0,18
Отримати задоволення від рухів 5,88±0,14 5,79±0,10 5,99±0,17
Наявність вільного часу 5,81±0,18 5,84±0,12 3,58±0,17
Наявність комфортних умов 3,20±0,21 3,39±0,13 2,93±0,15
Прикладні мотиви
Володіти прийомами рукопашного бою 6,47±0,09 6,35±0,09** 5,92±0,17***
Вміти добре бігати, долати перешкоди 7,65±0,15 6,37±0,08 5,92±0,13***
Вміти виконувати гімнастичні вправи 6,17±0,14 6,14±0,09 4,45±0,17**
Мотиви уникнення покарання
Мета – тільки щоб здати залік по ФП 3,80±0,18 3,71±0,13 3,29±0,20
Не отримати «2» і піти у звільнення 3,89±0,20 3,74±0,14 3,33±0,20

*) рівень статистичної значущості відмінностей середніх значень р < 0,05
**) рівень статистичної значущості відмінностей середніх значень р < 0,01
***) рівень статистичної значущості відмінностей середніх значень р < 0,001
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товаришів по службі, відставання від них у фізичному 
розвитку.

Істотною умовою занять є наявність достатньо 
вільного часу і комфортних умов.

Практично всі курсанти прагнуть виконати масові 
розряди. Для них на даному етапі не є особливо зна-
чущими фактори зміцнення здоров'я і релаксації в 
процесі занять фізичними вправами, а також проце-
суальні мотиви.

На 2-му курсі:
мотивація курсантів більш стійка, менший вплив • 
різного роду ситуаційних детермінант, значно мен-
ше суперечливих відповідей в порівнянні з першим 
курсом;
збільшення значущості факторів зміцнення здоров'я • 
в процесі занять фізичними вправами;
велика диференціація думок і відносин курсантів, • 
більший вияв відмінностей у мотивації курсантів 
різної спеціалізації, ніж на першому курсі;
як і раніше є важливим чинник наявності вільного • 
часу для занять;
курсанти більш реально оцінюють свої можливості, • 
тому тих хто прагнуть виконати нормативи канди-
дата в майстри, майстра спорту, стати переможцем 
крупних змагань стає значно менше;
великого значення набуває такий фактор, як можли-• 
вість завдяки успіхам з фізичної підготовки займати 
гідне місце в колективі;
важливе значення надається курсантами можливос-• 
ті виконати масові розряди в процесі занять фізич-
ною підготовкою;
відбувається несуттєве зниження ваги суспільно-• 
значущих мотивів у процесі занять фізичною під-
готовкою.

На 4-му курсі:
мотивація усталена і відносини більш стабільні, що • 
дає можливість зі значно більшою ймовірністю про-
гнозувати рівень фізичної підготовленості курсантів 
по відповідям на запитання анкети;
невисока значимість для курсантів соціальних моти-• 
вів (захисту Батьківщини, оволодіння професією);
практично ніхто (крім членів збірних команд уні-• 
верситету) не вказує на бажання виконати норма-
тиви кандидата в майстри і майстра спорту, стати 
переможцем великих змагань, мабуть, тому, що кур-
санти усвідомили не тільки свої потреби, але і мож-
ливості, співвіднесли їх і виробили досить стабільні 
мотиваційні установки;
значно менший вплив на мотивацію до занять фі-• 
зичними вправами надає також прагнення курсантів 
до виконання масових спортивних розрядів;

практично ніхто не вказує в якості об'єктивного • 
чинника для проведення занять наявність вільного 
часу і хороших умов, тому це питання не стоїть так 
гостро перед старшокурсниками, як перед курсан-
тами молодших курсів;
відносини в курсантських колективах усталені, в ре-• 
зультаті чого практично ніхто в якості чинника, який 
спонукає до фізичного вдосконалення, не вказує на 
бажання уникнути насмішок, але багато хто відзна-
чає вплив відмінно підготовлених товаришів на роз-
виток інтересу до фізичної підготовки і спорту, тоді 
як вплив командирів і начальників мінімальний;
на перший план в якості мотивів до фізичного вдо-• 
сконалення виходять мотиви, які пов'язані із зміц-
ненням здоров'я, досягненням високого рівня роз-
витку фізичних якостей, їх прикладним характером, 
а також процесуальні мотиви і можливість в процесі 
занять фізичними вправами поліпшити свої зовніш-
ні дані, мати красиве тіло;
з одного боку, відбувається зменшення значущості • 
фактора освоєння навчальної програми з фізичної 
підготовки, але, з іншого боку внутрішня потреба 
до систематичних занять фізичними вправами не за-
знає значних змін, як правило, вона перебуває в пря-
мому зв'язку з фізичною підготовленістю курсантів 
та їх загальним ставленням до фізичної підготовки;
дуже важливим, як і на молодших курсах, є такий • 
мотив занять фізичною підготовкою, як бажання 
бути в майбутньому прикладом для своїх підле-
глих;
відбувається невелике збільшення значущості фі-• 
зичної підготовки як частини загальної культури 
людини.

Висновки. 
Доведено, що мотивація курсантів за час їх на-

вчання у ВНЗ зазнає значних змін, що, в свою чер-
гу, вказує на можливість ефективного застосування 
психолого-педагогічних впливів для формування по-
зитивного мотивованого ставлення курсантів до на-
вчання військово-прикладних вправ в процесі спеці-
альної фізичної підготовки.

У перспективі нашого дослідження передбачена 
розробка та експериментальна перевірка ефективнос-
ті застосування практичних рекомендацій з управ-
ління процесом формування мотивації курсантів до 
навчання військово-прикладним вправам у процесі 
спеціальної фізичної підготовки. 
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