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Мотивація студентів до занять фітнесом  

в технічному вищому навчальному закладі
Баліцька Є.П. 

Національний університет фізичної культури і спорту України

Анотації:
Метою дослідження є визначення мо-
тивів студентів до занять фітнесом в 
технічному вищому навчальному за-
кладі. Наведені результати анкетуван-
ня студентів I – II курсів з питань мо-
тивації до занять фітнесом в процесі 
фізичного виховання. В опитуванні 
брали участь 182 студенти (173 дівчат 
та 9 хлопців) технічних факультетів. 
Встановлено, що більшість опитува-
них студентів не займались фітнесом 
до вступу в вищий навчальний за-
клад. Головними мотивами до занять 
фітнесом є підвищення рівня власної 
фізичної підготовленості та відчуття 
впевненості в собі, а також розвиток 
спеціальних професійно важливих 
фізичних якостей, які в майбутньому 
будуть сприяти професійній діяльнос-
ті студентів. Показано, що фітнесом 
займаються 13, 82 % студентів. Без-
перечними лідерами є плавання – 18, 
37 % та атлетична гімнастика – 17, 
19%. Також користуються популярніс-
тю спортивні ігри – 26, 77 % (футбол, 
баскетбол, волейбол, теніс). Також 
відвідуються секції спортивної гімнас-
тики, боротьби, боксу, туризму. 

Балицкая Е.П. Мотивация студентов к 
занятиям фитнесом в техническом уни-
верситете. Целью исследования является 
определение мотивов студентов к занятиям 
фитнесом в техническом университете. При-
ведены результаты анкетирования студентов 
I – II курсов по мотивации к занятиям фит-
несом в процессе физического воспитания. 
В опросе участвовали 182 студентов (173 
девушек и 9 юношей) технических факуль-
тетов. Установлено, что большинство опро-
шенных студентов ни занимались фитнесом 
к вступлению в вуз. Главными мотивами к 
занятиям фитнесом является повышение 
уровня собственной физической подготов-
ленности и уверенности в себе, а также 
развитие специальных профессионально 
важных физических качеств, которые в бу-
дущем будут способствовать профессио-
нальной деятельности студентов. Показано, 
что фитнесом в вузах занимаются 13, 82% 
студентов. Несомненными лидерами яв-
ляется плавание – 18, 37% и атлетическая 
гимнастика – 17, 19%. Также пользуются 
популярностью спортивные игры – 26, 77% 
(футбол, баскетбол, волейбол, теннис). Так-
же посещаются секции спортивной гимна-
стики, борьбы, бокса, туризма. 

Balitskaya E.P. Students’ motiva-
tion to fitness classes at technical 
university. The aim of the study is to 
determine the motives of students to 
fitness classes at technical university. 
The results of the survey of students 
I – II courses motivation for fitness 
classes in physical education. The 
survey involved 182 students (173 
girls and 9 boys) of technical facul-
ties. Found that most of the students 
have been studying fitness for entry 
the university. The main motivation 
for fitness training is to increase the 
level of physical fitness and self-confi-
dence, as well as the development of 
special vocational important physical 
qualities, which in the future will con-
tribute to the professional activities of 
the students. It is shown that universi-
ties are engaged in fitness in 13.82% 
of the students. Swimming is the clear 
leader – 18.37% and athletic gymnas-
tics – 17.19%. Also popular are sports 
games – 26.77% (football, basket-
ball, volleyball, tennis). Also are vis-
ited sections in gymnastics, wrestling, 
boxing, and tourism.

Ключові слова:
оздоровча фізична культура, фітнес, 
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improving physical education, fitness, 
motivation, educational process.

Вступ.1

Стрімке зростання сфери оздоровчої фізичної 
культури і спорту для всіх призводить до появи нових 
термінів і понять. В останні роки з'явився цілий ряд 
нових термінів в оздоровчій фізичній культурі: аеробі-
ка, слайд-аеробіка, спінбайк-аеробіка, фітбол, стрет-
чинг, пілатес, шейпінг, акваеробіка та інші (Іващенко 
Л.Я., Круцевич Т.Ю., Левицький В.В., 1997; Дутчак 
М.В., 2002, 2009; Френк, Хоулі 2005 та інші).

Найбільш широке поширення набув термін «фіт-
нес», який міцно увійшов в популярну, публіцистичну 
та методичну літературу, проте поки не має чіткого на-
укового обґрунтування у вітчизняній сфері фізичного 
виховання і спорту.

Історично термін «fitness» з'явився ще в роки Пер-
шої світової війни в Англії, Франції, США у зв'язку 
з розвитком системи «Кeep-fit», яка була спрямована 
на вдосконалення фізичної підготовленості хлопчиків 
в навчальних закладах. В програмах цього напрямку 
передбачався розвиток загальної фізичної кондиції і 
готовності в процесі перебудови фізичного виховання 
в школах для хлопчиків. (Кун Л., 1982).

Термін «фітнес» в 30-х роках прийшов на заміну 
термінів «фізична готовність» (physical efficiency) і 
«фізичний стан» (physical condition). У 1936 році в 
«Журналі здоров'я, фізичного виховання і рекреації» 
(США) була опублікована стаття Артура Стейхауза 
«Фітнес і суспільство» з першою згадкою терміна 
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«фітнес» в науковій літературі (Левицький В.В., 2004; 
М.М.Булатова , 2007).

В методологічних роботах по антропотехніки фіт-
нес розглядається як загальна (а не тільки фізична) 
готовність людини до виходу з потоку життя і забез-
печенню ефективності придатності в ситуаціях, які 
потребують мобілізації фізичних і духовних сил (Зін-
ченко О.П., 1997, 1998; Теппер Ю.Н ., 2006 і ін).

Крім того, в сучасній зарубіжній та вітчизняній 
літературі термін «фітнес» використовується досить 
широко в різних випадках:

 1. Загальний фітнес (Total fitness, General fitness) 
– оптимальна якість життя, що включає соціальні, ро-
зумові, духовні та фізичні компоненти. Так, в одній з 
першої фундаментальної книги з фітнесу – «Комплек-
сне керівництво по фітнесу і гарному самопочуттю», 
що вийшла у видавництві «Reader's Digest» в 1988 
році, в зміст поняття фітнес входять: планування жит-
тєвої кар'єри, гігієна тіла, фізична підготовленість, 
раціональне харчування, профілактика захворювань, 
сексуальна активність, психоемоційна регуляція, в 
тому числі і боротьба зі стресами і інші фактори здо-
рового способу життя. В цьому плані загальний фіт-
нес найбільше асоціюється з нашими уявленнями про 
здоров'я і здоровий спосіб життя.

2. Фізичний фітнес (Physical fitness) оптимальний 
стан показників здоров'я, що дають можливість мати 
високу якість життя. Вдосконалення фізичного фіт-
несу пов'язано з позитивним здоров'ям, у той час як 
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зниження рівня компонентів фізичного фітнесу (кар-
діореспіраторної витривалості – аеробний продуктив-
ності, сили і силової витривалості, гнучкості та ін) 
збільшує ризик розвитку основних захворювань. В за-
гальному плані фізичний фітнес асоціюється з рівнем 
фізичної підготовленості. У цьому випадку наводять-
ся три похідні цього поняття:

- оздоровчий фітнес (Неаlth related fitness), спря-
мований на досягнення і підтримку фізичного бла-
гополуччя і зниження ризику розвитку захворювань 
(серцево-судинної системи, обміну речовин та ін);

- спортивно-орієнтований або руховий фітнес 
(Performance related fitness, skill fitness), спрямований 
на розвиток здібностей до вирішення рухових і спор-
тивних завдань на досить високому рівні;

- спортивний, атлетичний фітнес (Athletic fitness), 
спрямований на досягнення загальної фізичної під-
готовленості, перш за все для успішної спортивної 
діяльності на рівні високих спортивних результатів 
(Howley E, Don Franks B. 1997, 2001, 2007).

3. Фітнес-рухова активність спеціально організо-
вана в рамках фітнес-програм і передбачає заняття 
бігом, аеробікою, танцями, аква-аеробікою, вправами 
для корекції маси тіла та ін.

4. Фітнес – оптимальне фізичний стан, що вклю-
чає досягнення певного рівня результатів виконання 
рухових тестів і низький рівень ризику розвитку за-
хворювань. В цьому плані фітнес виступає в якості 
критерію ефективності занять руховою активністю. 
До прикладів використання цього визначення фітнесу 
слід віднести систему EUROFIT (Європейська фізич-
на готовність) та інші.

5. Фітнес як вид спорту, заснований на виконанні 
елементів зі спортивної та художньої гімнастики, а та-
кож акробатики. Існує система міжнародних змагань 
з фітнесу, що проводяться Міжнародною федерацією 
фітнесу (IFSB).

Фітнес – це офіційно визнаний вид спорту, що не 
входить в програму Олімпійських ігор, також роз-
роблена система нормативних вимог по присвоєнню 
спортивних розрядів і звань з фітнесу. В Україні роз-
витком фітнесу, як виду спорту, займаються ряд ор-
ганізацій – Українська федерація фітнесу, Українська 
федерація спортивної аеробіки та фітнесу, Українська 
федерація бодібілдингу та фітнесу та інші.

Таким чином, в сфері використання рухової актив-
ності з'явився новий термін «фітнес», що дозволяє з 
достатньою повнотою включити соціальні (здоровий 
спосіб життя), біологічні (рухова активність, фізич-
ний стан і фізична підготовленість), рекреаційні та 
інші характеристики застосування засобів фізичного 
виховання в оздоровчих цілях [1, 3, 4].

На користь пріоритетності застосування поняття 
«фітнес» свідчить і поширення його на інші сфери 
галузі «Фізичне виховання і спорт», зокрема – на дер-
жавну систему фізичного виховання в навчальних за-
кладах. Так, одним із кращих посібників з фізичного 
виховання є підручник, виданий у 1999 році видавни-
цтвом «Human Kinetics», що має назву «Фізичне ви-

ховання для фітнесу»; у багатьох вузах створені групи 
фітнесу та фітнес-центри, та й сам процес фізичного 
виховання орієнтується на цілі, адекватні до поняття 
«фітнес».

Аналізуючи публікації з питань соціальної ролі 
оздоровчої фізичної культури та фітнесу (В.К. Бальсе-
вич, П.А. Виноградов, А.П. Душанін, В.П. Моченов, 
Б.І. Новиков, В.А. Пономарчук, А. Ц. Демінський, В.І. 
Столяров та ін.), можна відзначити наступні методо-
логічні позиції:

В основі традиційного, історично сформовано-
го підходу до оздоровчої фізичної культури людська 
особистість розглядалася в якості засобу досягнення 
соціальної мети, але не мети, заради якої облаштову-
ється все суспільне життя [2, 5]. Якщо раніше в сус-
пільстві панував життєвий простір, орієнтований на 
роботу і такий, що припускав використання вільного 
від роботи часу головним чином для отримання ново-
го потенціалу для виробничих цілей, то в даний час 
все більшого поширення набуває так зване гедоніст-
ське уявлення про життя, згідно з яким робота роз-
глядається лише, як необхідність для створення засо-
бів використання дозвілля, рекреації і, в тому числі, 
фізичного виховання в його оздоровчо-рекреативних 
формах (Платонов В.Н., 2005, 2007).

Практична реалізація цих двох підходів до розгля-
ду ролі людини в суспільстві в системі фізичного ви-
ховання зводиться, в першому випадку – в існуванні і 
спробах зберегти колишні організаційні форми оздо-
ровчої фізкультури – спортивні клуби з переважанням 
нормативно-заданих видів рухової активності, орієн-
тованих на вирішення завдань суспільства – підви-
щення продуктивності праці, фізичної працездатності 
[1, 3].

В другому ж випадку, оздоровча фізична культура 
здійснюється в «клубних» організаційних формах-
центрах здоров'я, фітнес клубах, які здійснюють 
фізкультурно-оздоровчу роботу в суворій відповід-
ності з різними інтересами і потребами тих, хто за-
ймається [Лисицька Т. С., 1997].

Так, в дослідженнях Lores D., Willis J., Campbel L. 
(1992) показано, що підсумковим «продуктом» рухо-
вої активності в багатьох формах її використання да-
леко не завжди є підвищення біологічних, фізичних 
характеристик людини. Велику роль в реалізації ін-
тересів різних груп населення засобами фітнесу грає 
якраз можливість реалізації соціальних та інших по-
треб, не пов'язаних безпосередньо з розвитком функ-
ціональних можливостей [6-10].

Робота виконана за планом НДР Національного 
університету фізичної культури і спорту України.

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

в теоретичному обґрунтуванні науково-методичних 
підходів до занять фізичним вихованням в цілому та 
фітнесом зокрема.

Завдання дослідження
1. Здійснити аналіз доступних літературних дже-

рел вітчизняних та зарубіжних авторів з питань 
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мотивації та спрямованості студентів до занять 
фізичними вправами.

2. Визначити рівень мотиваційної спрямованості 
студентів до занять фітнесом в процесі фізичного 
виховання.

3. З’ясувати ступінь популярності фітнесу серед інших 
видів рухової активності студентів I – II курсів в 
технічному вузі.
Методи дослідження

1. Аналіз науково – методичної літератури.
2. Аналіз відеоматеріалів та фітнес – програм. Анке-

тування. Опитування.
Результати дослідження 
Анкетування проводились на базі кафедри фізич-

ного виховання Міжвузівський медико – інженерний 
факультет НТУУ «КПІ» з 10 вересня 2012 року по 15 
січня 2013 року. В опитуванні приймали участь 182 
студенти (173 дівчат та 9 хлопців) I та II курсів всіх 
факультетів. Вік студентів – 17 – 21 рік. Всі ті, хто за-
ймається фітнесом, віднесені до основної медичної 
групи.

Обробка результатів анкетування показала, що аб-
солютна більшість студентів (91, 5 %) вважають за-
няття фізичною культурою обов’язковою частиною 
навчального процесу в вищому навчальному закладі.

До вступу в вищий навчальний заклад в різних 
спортивних секціях займалось 13 % опитуваних; в 
гуртках різного напряму (танці народні, класичні, 
спортивні та інші) займалось 9 %; 78 % ніколи не за-
ймалися фітнесом.

На питання щодо вибору фітнеса як засобу фі-
зичного виховання, 39 % респондентів відповіли, що 
займаються фітнесом для підвищення своєї фізичної 
підготовленості; 25 % – заради задоволення; 10 % – 
для впевненості в собі; 18 % – для того, щоб набути 
спеціальних рухових навичок, які будуть сприяти про-
фесійній діяльності респондентів; 6 % – заради отри-
мання заліку та 2 % назвали інші причини.

Для визначення ступені популярності заняттям 
фітнесом було оброблено документацію стосовно 
кількості студентів у групах за обраними видами 
спорту за 2010-2011 навчальні роки, і були виведені 
середні показники (табл.1).

Результати проведеного дослідження показали, 
що популярними серед студентів є заняття фітнесом 
(13, 82%), аеробіка (6, 17%), спортивна гімнастика 
(5, 13%). Лідерами є: плаванням (18, 37%), атлетична 
гімнастика (17, 19%), також великою популярністю 
користуються і ігрові види спорту футбол (8, 81%), 
баскетбол (6, 12%), волейбол (5, 50%). 

Висновки
Проведені дослідження показали, що мотивація 

студентів до занять фітнесом є важливим чинником в 
навчальному процесі з фізичного виховання в техніч-
ному навчальному закладі.

Основними мотиваційними чинниками до занять 
фітнесом є підвищення фізичної підготовленості, за-
доволення та відчуття впевненості в собі. 

В НТУУ «КПІ» фітнес є досить популярною фор-
мою занять фізичною культурою. За даними проведе-
ного дослідження при виборі виду спорту для занять 
фізичним вихованням перевагу фітнесу надають 13, 
82% студентської молоді. 

В результаті проведеного анкетування було 
з’ясовано, що 94, 4% студентів вважають заняття 
фізичними вихованням обов’язковою частиною на-
вчального процесу у вищому навчальному технічному 
закладі.

Потрібно, щоб були умови для створення мотивів, 
що обумовлюють перехід від зовнішніх регуляторів 
потреб і мотивацій у внутрішнє переконання, тобто 
самоусвідомлення потреби занять фізичними вправа-
ми і окремим видом спорту, до занять особливої заці-
кавленості з усвідомленням суцільно-значущих цілей 
та потреб в конкретному виді діяльності. 

Таким чином, основним факторам формування по-
зитивної мотивації студентів до фізичного виховання 
повинна бути її внутрішнє освідомлення і прийняття.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем мотивації студен-
тів.

Таблиця 1
Кількість студентів, які займаються в основних відділеннях

Вид спорту Кількість тих, хто займається %

Плавання ( з них 472 людини вивчають плавання на 1-2 курсі) 1720 18, 37
Атлетична гімнастика 1610 17, 19
Фітнес – шейпінг 1294 13, 82
Футбол 825 8, 81
Великий та настільний теніс 594 6, 34
Аеробіка 578 6, 17
Баскетбол 573 6, 12
Волейбол 515 5, 50
Спортивна гімнастика 481 5, 13
Бокс 425 4, 54
Боротьба ( класична, вільна) самбо, карате 390 4, 16
Туризм 356 3, 80
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