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Анотації:
Мета: визначення ціннісних моти-
ваційних потреб до здоров’я у сту-
дентів, обумовлених регіоном про-
живання. Матеріал: у дослідженні 
взяло участь 780 студентів: дівчата 
– 522,  юнаки – 258 осіб. Мотивацій-
ні потреби до особистого здоров’я 
визначались методом анкетування. 
Враховувалось місце проживання і 
етнічні особливості.  Результати:  
доведено, що велика кількість студен-
тів мають низький рівень соматичного 
здоров’я. Визначено регулюючу роль 
особистісної мотивації студентів по 
відношенню до здоров’я. Вона відпо-
відала: мотиву прагнення бути здоро-
вим, стану невизначеності відповідно 
особистого здоров’я, мотиву прагнен-
ня до шкідливих звичок. У дівчат з 
регіонів Криму основним був стан не-
визначеності до особистого здоров’я. 
В етнічній групі дівчат – прагнення до 
зміцнення здоров’я. У юнаків з регіо-
нів Криму і етнічної групи в більшості 
домінуючим виявлено мотив прагнен-
ня до особистого здоров’я. Висновки: 
Встановлено, що навчальні заняття 
з включенням елементів етнопеда-
гогічної спрямованості змінили моти-
ваційні потреби молоді. Значно під-
вищилися мотиваційні потреби бути 
здоровим, менше стало студентів з 
невизначеним ставленням щодо осо-
бистого здоров’я, зменшилась моти-
вація  до шкідливих звичок.

Гружевский В.А. Здоровье как ценность 
в процессе формирования личностно-
ориентированной мотивации студен-
тов к физическому воспитанию. Цель: 
определение ценностных мотивационных 
потребностей к здоровью у студентов, об-
условленных регионом проживания. Ма-
териал: в исследовании приняли участие 
780 студентов: девушки – 522, юноши – 258 
человек. Мотивационные потребности к 
личному здоровью определялись методом 
анкетирования. Учитывалось место житель-
ства и этнические особенности. Результа-
ты: доказано, что большинство студентов 
имеют низкий уровень соматического здо-
ровья. Определена регулирующая роль 
личностной мотивации студентов по отно-
шению к здоровью. Она отвечала: мотиву 
стремления быть здоровым, состоянию не-
определенности к личному здоровью, мо-
тиву стремления к вредным привычкам. У 
девушек из регионов Крыма основным было 
состояние неопределенности к личному 
здоровью. В этнической группе девушек – 
стремление к укреплению здоровья. У юно-
шей из регионов Крыма и этнической группы 
доминирующим обнаружен мотив стремле-
ния к личному здоровью. Выводы: Установ-
лено, что учебные занятия с включением 
элементов этнопедагогической направлен-
ности изменили мотивационные потребно-
сти молодежи. Значительно повысились мо-
тивационные потребности быть здоровым, 
меньше стало студентов с неопределенным 
отношением к личному здоровью, уменьши-
лась мотивация к вредным привычкам.

Gruzhevsky V.A. Health as a value 
in the formation of student-centered 
motivation of students to physical 
education. Purpose: definition of 
motivational value to the health needs 
of students, due to the region of 
residence. Material: the study involved 
780 students: girls – 522, boys – 258. 
Motivational needs for personal health 
were determined by questionnaire. 
Taken into account location and 
ethnic features. Results: it was proved 
that the majority of students have a 
low level of physical health. Defined 
regulatory role of personal motivation 
of students in relation to health. She 
said the motive of the desire to be 
healthy, uncertainty as to personal 
health, motivated desire to bad habits. 
The girls of the main regions of the 
Crimea was a state of uncertainty to 
personal health. In the ethnic group 
of girls – the pursuit of better health. 
The young men of the Crimean 
regions and ethnic groups dominant 
motif found desire for personal health. 
Conclusions: it was determined that 
the training sessions with the inclusion 
of elements ethnopedagogical 
orientation changed motivational 
needs of young people. Significantly 
increased motivation need to be 
healthy, it became less of students 
with an uncertain attitude towards 
personal health, decreased motivation 
to bad habits.
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Вступ1

У сучасному фізичному вихованні студентів прин-
циповим є визначення мотиваційних потреб студентів 
до систематичних занять фізичними вправами з ура-
хуванням регіональних, національних пріоритетів з 
особливостями фізичних навантажень і видів рухової 
активності. Вивчення будь-якої діяльності (навчаль-
ної, фізкультурно-оздоровчої) пов’язано, насамперед, 
з вивченням питань про цілі і мотиви, і значимості да-
ної діяльності для особистості [9].

Реальним вирішенням даної проблеми є розробка 
комплексного підходу, який повинен передбачати єди-
ні вимоги в системі всебічного фізичного виховання 
на основі  не лише узгоджених форм,засобів , методів 
впливу на особистість студента, але й урахуванням 
впливу попередніх регіональних і етнічних особли-
востей проживання. До того ж в основу особистісно 
орієнтованого навчання у фізичному вихованні має 
бути покладений принцип гуманітарного напряму [7] 
Для того, щоб фізичне виховання з’явилося дієвим 
чинником в особистісно орієнтованому навчанні, 
необхідне формування позитивних мотивів до сис-
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тематичних занять фізичними вправами, ціннісного 
відношення до здоров’я, що повинно стати основою 
життєдіяльності молоді.

Доведено, що велика кількість сучасних студентів, 
які вступають у вищі навчальні заклади мають недо-
статній рівень фізичної підготовленості і низький рі-
вень соматичного здоров’я, оскільки недостатня рухо-
ва активність негативно впливає на більшість функцій 
організму і є результатом виникнення розвитку захво-
рювань [2, 13-15].

В той же час прагнення раціонально обгрунтувати 
необхідність занять фізичними вправами, вести здо-
ровий спосіб життя в молодіжному середовищі вказує 
на неприйняття означеного положення у більшості 
студентів. Це не означає, що студенти теоретично не-
дооцінюють значущість фізичної культури або не ро-
зуміють шкоди куріння, вжитку алкоголю і наркотиків. 
Просто їм важко здолати деструктивні стандарти, ма-
лорухового способу життя, які  складаються в підліт-
ковому і молодіжному віці [8]. На думку Е.П.Ільїна [5 
с. 164] «механізми прояву шкідливих звичок пов’язані 
з тим, що звикнення організму здійснюється до алко-
голю, курінню і ін. на клітинному, біохімічному рівні. 
Звичкою стає не стільки щось робити, скільки спожи-
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вати: людина, наприклад, звикається палити не тому, 
що їй треба тримати цигарку в роті, а тому, що у неї 
формується органічна потреба в нікотині, залежність 
організму від нього. У цих звичках виразно виявля-
ється їх мотиваційна роль. Здійснювані людиною дії, 
пов’язані вже не з мотиваційною установкою, а з мо-
тивом». Відзначимо, що в сучасних системах фізично-
го виховання студентської молоді  затвердилася теза 
про використання розроблених комплексів вправ у по-
єднанні з природними силами природи і гігієнічними 
факторами для формування рухових умінь, спеціаль-
них знань, виховання фізичних якостей і різнобічно-
го морфо функціонального вдосконалення організму 
відповідно до вимог суспільства. Про те цього недо-
статньо і, як вважає Ирхин В.Н. [6], необхідно виді-
лити чинники, що сприяють формуванню у студентів 
позитивних мотивів до навчання, які можна застосу-
вати у фізичному вихованні, усвідомленні теоретич-
ної і практичної значущості засвоюваних знань, що у 
свою чергу буде сприяти  зміцненню здоров’я  

Студентський вік характерний і тим, що в цей пе-
ріод досягається оптимум фізичних і інтелектуальних 
можливостей. Але нерідко одночасно виявляються 
«ножиці» між цими можливостями і їх дійсною реа-
лізацією. Безперервно зростаючі творчі можливості, 
розвиток інтелектуальних і, не завжди, фізичних сил, 
які супроводяться розквітом зовнішньої привабли-
вості, приховують в собі ілюзії, що це зростання сил 
продовжуватиметься  «вічно», що все краще життя ще 
попереду, і прекрасне самопочуття, добре здоров’я. 
Проте невмотивований ризик, невміння передбачати 
наслідки своїх вчинків, в основі яких можуть бути не 
завжди гідні мотиви, може надалі викликати негатив-
ні прояви в стані здоров’я [10].

Таким чином, дослідження в області фізичного 
виховання студентів продовжують вказувати на де-
фіцит рухової активності студентів, внаслідок чого 
з’являється проблема із здоров’ям молоді. Автори 
намагаються вирішити цю проблему за допомогою 
формування інтересу і потреб до систематичних за-
нять фізичними вправами, вихованням здорового 
способу життя на користь самої особистості студента 
і суспільства. Основною мірою це стосується депор-
тованих народів, які проживають на території Кри-
му. Дослідження Н.Д. Султанової, Ф.А. Чернишової 
[11] свідчать, що міграція загострює проблеми зі 
здоров’ям, створює стан дискомфорту, підвищеного 
емоційного напруження. Характерно, що практично, 
відсутні дослідження, в яких відображена особистіс-
но- орієнтована мотивація студентів в полі етнічних 
групах до фізичного виховання у ВНЗ, як засобу зміц-
нення здоров’я.

Робота виконана за планом НДР Кримського еко-
номічного інституту КНЕУ ім. В. Гетьмана.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті полягає у визначені ціннісних мотива-

ційних потреб до здоров’я у студентів, обумовлених 
регіоном проживання. 

Результати дослідження 
Мотиваційні потреби до особистого здоров’я ви-

значались методом анкетування у студентів 1,3 курсів 
з урахуванням місця проживання і етнічних особли-
востей, відповідно адміністративно-територіального 
поділення АР Крим. Взяло участь у дослідженнях 780 
студентів: дівчат-522 осіб, юнаків-258 осіб.

Керуючись рекомендаціями Тропнікова В. І. [12], 
нами була адаптована і розроблена методика для 
з’ясування ступеня важливості різних обставин, які 
спонукали студентів вказувати причини щодо особис-
того здоров’я.

Результати проведеного анкетування, що визначає 
ставлення студентів до особистого здоров’я, дозво-
лили виявити мотиви у студентів 1 і 3 курсів потре-
би бути здоровими. Таким чином, виділили основні 
мотиви, що характеризують прагнення студентів до 
здоров’я. Важливість цих мотивів полягає в тому, що 
основним завданням фізичного виховання є зміцнен-
ня здоров’я молоді, а також орієнтація занять фізич-
ними вправами на досягнення належних норм фізич-
ного стану, що формують ціннісне ставлення до рівня 
здоров’я. У зв’язку з цим, у відповідях студентів були 
визначені такі мотиви.

Мотив прагнення бути здоровим – це, насамперед, 
дбати про своє здоров’я, отримувати від оточуючих 
високу оцінку здоров’ю і фізичному розвитку, жит-
тя і звички підпорядковувати підтримці і збережен-
ню здоров’я, не робити вчинки, які можуть завдати 
шкоди здоров’ю, вести ЗСЖ, тобто завдяки гарному 
здоров’ю -самоутвердитися.

Стан невизначеності відносно особистого здоров’я 
виявився у невпевнених відповідях, прийнятих комп-
ромісних рішеннях, у нерозумінні зміцнення здоров’я, 
тобто був відсутній принцип потреби бути здоровим.

Мотив шкідливих звичок характеризувався відсут-
ністю турботи про особисте здоров’я, бажанням жити 
в задоволенні, завдаючи шкоди здоров’ю, робити що 
хочеться, якщо це навіть може зашкодити здоров’ю, 
вчинки, що завдають шкоди здоров’ю, не заперечу-
ються, не прагнуть опитувані вести ЗСЖ .

Аналізуючи результати опитування студенток, вста-
новили, що найбільш присутнім був стан невизначе-
ності у ставленні до особистого здоров’я. Він є доміну-
ючим у студенток 1 і 3 курсів відповідно: з малих міст 
Криму (47,9%; 44,6%), м. Сімферополя (43,1%; 46,4%), 
сільської місцевості (46,0%; 41,3%), у дівчат з областей 
України (45,4%; 37,8%), етнічній групі (39,2%; 39,8%). 

Другим за значенням у студенток 1 і 3 курсів ви-
явився мотив зміцнення здоров’я. Відповідно: з малих 
міст Криму (32,3%; 36,4%), м. Сімферополя (41,2%; 
39,3%), з етнічної групи ( 43,4%: 46,1%) і нижче у ді-
вчат із сільської місцевості (35,3%; 34,7%).

Водночас у студенток 1 і 3 курсів спостерігалася 
наявність потреби у шкідливих звичках (субкульту-
рі), які були присутні у студенток з малих міст Кри-
му (19,8%; 19,0%), м. Сімферополя ( 15,7%; 14,3%), 
сільської місцевості ( 18,7%; 24,0%), в етнічній групі 
( 17,4%; 14,1%), з областей України ( 16,6%; 20,0%)
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Отже, у дівчат 1 і 3 курсів ставлення до особистого 
здоров’я не стало домінуючим мотивом, що свідчить 
про незадовільні знання про чинники, що формують 
цінність здоров’я в молодому віці.

У юнаків 1 та 3 курсів виявили такі  відповіді став-
лення до особистого здоров’я. Аналізуючи відповіді 
встановили, що домінуючим мотивом на 1 і 3 курсах 
була потреба прагнення до здоров’я (самоутверджен-
ня). Її підтвердили юнаки відповідно: з малих міст 
Криму ( 45,4%; 41,9%), етнічної групи ( 46,4%; 42,3%), 
м. Сімферополя ( 47,8%; 49,8). з сільської місцевості ( 
40,4%; 43,9%), з областей України ( 43,1%; 44,4 %).

Наступним став стан невизначеного ставлення у 
студентів 1,3 курсів до особистого здоров’я, відповід-
но: з малих міст Криму ( 32,0%; 42,6%), етнічної гру-
пи ( 15,6%; ;33,1%), м. Сімферополя ( 30,7%; 22,4). з 
сільської місцевості ( 41,1%; 29,3%), з областей Укра-
їни ( 27,6%; 32,3 %).

Мотив шкідливих звичок приваблював юнаків 
1,3 курсів відповідно: з малих міст Криму (22,6%; 
15,5%), етнічної групи (38,0%; ;24,6%), м. Сімферопо-
ля (21,5%; 24,8). з сільської місцевості (18,5%; 26,8%), 
з областей України (29,3%; 23,3 %).

Таким чином, встановлено присутність доміную-
чих мотивів і стану щодо особистого здоров’я у дівчат 
і юнаків 1 і 3 курсів.

У процесі аналізу відповідей виявлено закономір-
ність, яка полягає в тому, що для дівчат і хлопців харак-
терні певні потреби в особистому здоров’ї. В той же час 
спостерігалась можливість появи у частини студентів 
негативних і навіть шкідливих інтересів і звичок, осо-
бливо у тих студентів, які не визначилися, як зберегти і 
зміцнити здоров’я. Крім того, літературні джерела, до-
зволяють стверджувати, що кращим засобом для фор-
мування позитивної мотивації до прагнення зміцнити 
здоров’я є засоби фізичного виховання. 

Керуючись одним з основних принципів фізично-
го виховання, принципом оздоровчої спрямованості, 
який передбачає орієнтацію занять фізичними впра-
вами на досягнення високого рівня здоров’я, просте-
жили формування мотивації студентів до особистого 
здоров’я. У зв’язку із цим на навчальних заняттях з 
фізичного виховання була застосована педагогічна 
технологія, яка мала низку класифікаційних ознак, в 
яких визначались основні компоненти процесу фор-
мування позитивної мотивації до систематичних 
занять фізичними вправами. Вони підлягали проек-
тивній розробці на основі впровадження: цілей-за-
вдань, обґрунтування навчально-виховних процедур; 
пропедевтичної підготовки студентів та викладачів; 
реалізацією міжпредметних зв’язків, використанням 
підсистеми поточного й оперативного моніторингу 
фізкультурно-оздоровчих, освітньо – виховних й ду-
ховних досягнень студентів, а також шляхом впрова-
дження нових педагогічних технологій, побудованих 
на основі етнопедагогіки. 

Після впровадження цих ознак, а також фізичних 
вправ спрямованих на зміцнення здоров’я, мотива-
ційні прагнення до потреб в особистому здоров’ї у 

студенток 1 курсу помітно змінилися. Так, рівні мо-
тиваційних прагнень до особистого здоров’я зросли 
у студенток: з малих міст Криму на 27,4%; з областей 
України на 29,7%; в етнічній групі на 29,6%; з м. Сім-
ферополя на 18,6%; сільської місцевості на 29%. 

Стан невизначеності у відношенні до особистого 
здоров’я у студенток 1 курсу знизився: з малих міст 
Криму на 19,7%;%; з областей України на 20,6%; в 
етнічній групі на 20,2%, з м. Сімферополя на 11,0%, 
сільської місцевості на 18,7%. 

Мотиваційні потреби до шкідливих звичок змен-
шилися у дівчат 1 курсу: з малих міст Криму на 9,5%.  
Проведене дослідження на 3 курсі виявило що мотив 
прагнення у дівчат бути здоровою зріс; з малих міст 
Криму на 23,7%, з областей України на 24,7%, в етніч-
ній групі на 26,7%;з м. Сімферополя на 20,9%, сіль-
ської місцевості на 34,8%. 

Стан невизначеності у відношенні до особистого 
здоров’я у студенток 3 курсу знизився; з малих міст 
Криму на 14,4%, з областей України на 19,4%, в етніч-
ній групі на 22,2%, з м. Сімферополя на 12,7%, сіль-
ської місцевості на 21,0%. 

В результаті застосування оздоровчих засобів, а 
також проведення лекцій, особистих бесід зі студент-
ками, вдалось знизити мотиваційні потреби до шкід-
ливих звичок: з малих міст Криму на 9,3%, з областей 
України на 5,3%, в етнічній групі на 6,5%, з м. Сімфе-
рополя на 7,2%, сільської місцевості на 13,8%. 

Аналізуючи рівні мотиваційних потреб до особис-
того здоров’я у юнаків виявили такі показники. Так, 
мотиваційні потреби юнаків значно покращились: з ма-
лих міст Криму на 22,8%, з областей України на 36,6%, 
в етнічній групі на 29,8%, з м. Сімферополя на 17,2%, 
сільської місцевості на 28,8%. 

Результати які характеризували стан невизначеності 
у відношенні до особистого здоров’я знизилися. Знижен-
ня спостерігали в групах: з малих міст Криму на 13,8%, 
з областей України на 18,8%, в етнічній групі на 5,3%, з 
м. Сімферополя на 8,7%, сільської місцевості на 20,6%. 
В навчальний процес впровадили методику, яка передба-
чала орієнтацію педагогічних технологій на гарантоване 
досягнення виховних цілей у формуванні індивідуальної 
концепції – стимулювання ціннісних орієнтацій що до 
підтримки та вдосконалення рівня особистого здоров’я. 
Так у студентів 1 курсу після впровадження таких педа-
гогічних технологій мотиваційна потреба до шкідливих 
звичок знизилася: з малих міст Криму на 9,0%, з облас-
тей України на 17,8%, в етнічній групі на 24,5%, з м. Сім-
ферополя на 6,7%, сільської місцевості на 8,3%. 

На 3 курсі в мотиві прагнення бути здоровим, показ-
ники зросли: з малих міст Криму на 24,5%, з областей 
України на 22,9%, в етнічній групі на 21,4%, з м. Сімфе-
рополя на 12,2%, сільської місцевості на 17,1%. 

Стан невизначеності до особистого здоров’я у юна-
ків 3 курсу знизився: з малих міст Криму на 16,7%, з об-
ластей України на 11,9%, в етнічній групі на 12,7%, з м. 
Сімферополя на 7,7%, сільської місцевості на 7,6%. 

На навчальних заняттях були запропоновані мето-
дики направлені на відторгнення мотиву шкідливих 
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звичок, та прийняття мотиву збереження здоров’я і його 
присутність в системі особистісних мотивів. Така мето-
дика сприяла зменшенню шкідливих звичок у юнаків 3 
курсу: з малих міст Криму на 7,8%, з областей України 
на 11,0%, в етнічній групі на 8,7%, з м. Сімферополя і 
сільської місцевості на 9,5%. 

Отже результати дослідження продемонстрували, 
що теоретично обґрунтовані та практично визначені пе-
дагогічні умови сприяли активізації процесу формуван-
ня особистості студентів до ціннісних орієнтацій щодо 
особистого здоров’я, завдяки фізичному вихованню.

Висновки
Таким чином, організація навчального процесу з 

фізичного виховання з включенням методичних при-

йомів, що формують мотиваційні потреби в особисто-
му здоров’ї студентів, створюють умови для побудови 
необхідного логічного ланцюжка через реалізацію 
потреб в вдосконаленні рівня здоров’я – залучення 
студентів до активних занять фізичними вправами. 
Безпосередній педагогічний вплив на студентів ство-
рює умови для позитивного прагнення до систематич-
них занять фізичними вправами – формування знань, 
умінь і бажання використовувати засоби і методи 
фізичної культури для фізичного і психічного оздо-
ровлення, перетворюючи знання про користь рухової 
активності в мотиви діяльності, у підтримці життєді-
яльності та здоров’я.
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