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ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ  

ДО ЗАНЯТЬ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ЗАСОБАМИ ДЗЮДО 

Інна Вовченко, Валентина Філіна, Дмитро Гедзюк  

Житомирський державний університет імені Івана Франка 
Анотації: 
Актуальність теми дослідження. 

Вирішенням питання щодо ефективності 
проведення навчально-тренувальних 
занять зі східних єдиноборств займалися 
багато науковців, але залишається 
маловивченим питання щодо 
впровадження засобів дзюдо у процес 
фізичного виховання студентів. 

Мета й методи дослідження. Мета 
дослідження – визначити ефективність 
використання дзюдо на заняттях 
з фізичного виховання для підвищення 
мотивації студентської молоді до занять 
фізичною культурою і спортом. 

Для досягнення мети та вирішення 
завдань були використані наступні 
методи дослідження: аналіз та 
узагальнення літературних джерел з 
питання, яке досліджується, 
анкетування, педагогічний експеримент. 

Результати роботи та ключові 
висновки. Представлено результати 
анкетування студентів і виявлено, як 
студенти оцінюють свій рівень фізичної 
підготовленості, бажання займатися 
фізичними вправами самостійно  
та на заняттях з фізичного виховання,  
а також встановлено, що 75% студентів 
незадоволені змістом програми 
з фізичного виховання у вищому 
навчальному закладі, 60% мають 
бажання на заняттях з фізичного 
виховання вивчати елементи техніки 
дзюдо для самооборони. 

За результатами проведення 
педагогічного експерименту 
встановлено, що студенти експеримен-
тальної групи почали більше займатися 
самостійно та відвідувати секції з видів 
спорту. За період використання засобів 
дзюдо на заняттях з фізичного вихован-
ня збільшилася кількість бажаючих 
вивчати елементи техніки дзюдо для 
самооборони до 60% дівчат і до 90% 
юнаків та спостерігали позитивну моти-
вацію до занять з фізичного виховання. 
У студентів контрольної групи відбу-
лися незначні зміни щодо мотивації до 
занять з фізичного виховання. 

Доведено, що використання засобів 
дзюдо на заняттях з фізичного 
виховання позитивно впливає на 
мотивацію студентів до занять фізичною 
культурою та спортом. 

 
Motivating college students’  

involvement in physical education 
activities by means of judo  

The relevance of the topic. 
The question, of the effectiveness of 
conducting training sessions in Eastern 
martial arts was examined by a wide range 
of researchers. Nowadays the issue of the 
introduction of judo means in the process 
of physical education of students is still 
insufficiently known. 

The aim and research methods. 
The aim of the research is to define the 
effectiveness of using judo in physical 
education classes to increase the motivation 
of doing sports among students 

To achieve the goal and solve the 
problems, the following research methods 
were used: analysis and synthesis of literary 
sources on the subject under investigation, 
questionnaires, pedagogical experiment. 

The results and key conclusions. 
The results of students’ questionnaire show 
how students evaluate their level of physical 
fitness, the desire to engage in physical 
exercises independently and during physical 
education lessons. Moreover, it is 
established that 47,2% of students are 
dissatisfied with the content of physical 
education program at a given higher 
educational institution, 40% of students 
have a desire to study the elements of judo 
technique during the lessons of physical 
education for self-defense purposes. 

According to the results of the 
pedagogical experiment, it has been 
determined that the students of the 
experimental group started to do more 
physical activities independently and to 
attend different sports sections. Within 
the period of using judo elements during 
physical education classes, the number 
of girls and boys who wanted to study judo 
techniques for self-defense increased up 
to 71,4% and 80% respectively, as well 
as a positive motivation for engaging in 
physical education classes was observed. 
The students of the control group made 
minor changes in motivation for engaging 
in physical education classes. 

It has been proved that the use of judo 
elements during physical education classes 
positively influences students’ motivation 
for physical education and sports. 

 
Формирование мотивации у студенческой 

молодежи к занятиям по физическому 
воспитанию средствами дзюдо  

Актуальность темы исследования. 
Решением вопроса об эффективности 
проведения учебно-тренировочных занятий 
по восточным единоборствам занимались 
многие ученые, но остается малоизученным 
вопрос о введении средств дзюдо в процесс 
физического воспитания студентов. 

Цель и методы исследования. Цель 
исследования – определить эффективность 
использования дзюдо на занятиях по 
физическому воспитанию для повышения 
мотивации студенческой молодежи к 
занятиям физической культурой и спортом. 

Для достижения цели и решения задач 
были использованы следующие методы 
исследования: анализ и обобщение 
литературных источников по вопросу, 
который исследуется, анкетирование, 
педагогический эксперимент. 

Результаты работы и ключевые 
выводи. Представлены результаты 
анкетирования студентов и выявлено, как 
студенты оценивают свой уровень физической 
подготовленности, желание заниматься 
физическими упражнениями самостоятельно 
и на занятиях по физическому воспитанию, 
а также установлено, что 75% студентов 
недовольны содержанием программы по 
физическому воспитанию в вузе, 60% хотят на 
занятиях по физическому воспитанию изучать 
элементы техники дзюдо для самообороны. 

По результатам проведения 
педагогического эксперимента установлено, 
что студенты экспериментальной группы 
стали больше заниматься самостоятельно 
и посещать секции по видам спорта. За период 
использования средств дзюдо на занятиях 
по физическому воспитанию увеличилось 
количество желающих изучать элементы 
техники дзюдо для самообороны до 71,4% 
девушек и 80% юношей, наблюдали 
положительную мотивацию к занятиям по 
физическому воспитанию. У студентов 
контрольной группы произошли незначитель-
ные изменения относительно мотивации к 
занятиям по физическому воспитанию. 

Доказано, что использование средств 
дзюдо на занятиях по физическому 
воспитанию положительно влияет на 
мотивацию студентов к занятиям физической 
культурой и спортом. 
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Постановка проблеми. В останні роки спостерігається зниження обсягу рухової активнос-

ті студентів, що негативно позначається на показниках їх фізичного стану, у зв’язку із чим 

особливої уваги набувають питання збереження та зміцнення здоров’я студентів вищих на-

вчальних закладів (ВНЗ) [2]. 
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Для формування мотивації у студентської молоді до занять з фізичного виховання та збіль-
шення їх рухової активності можна використовувати східні єдиноборства [9] як засоби фізич-
ного виховання, які доступні широким верствам населення та користуються великою популяр-
ністю серед студентської молоді. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Фізичне виховання у ВНЗ потребує удоскона-
лення у зв’язку зі зниженням мотивації у студентів до занять, фізичної підготовленості та по-
гіршення cтану здоров’я, і має містити науково-обґрунтовані підходи з урахуванням інтересів 
студентів, вирішувати проблему індивідуалізації та диференціації навчального процесу. 

Для більшості студентів заняття з фізичного виховання у вищих навчальних закладах є од-
ним із засобів підвищення рухової активності, збереження та зміцнення здоров’я. 

Вибір виду спорту для занять фізичними вправами залежить від мотивації студентів. Юна-
ки хочуть досягнути високого рівня розвитку фізичних якостей, а також прагнення до само-
ствердження [3, 14]. Дівчата прагнуть мати гарну статуру тіла, але мотиви, які спонукають до 
занять спортом можуть бути різні [8, 15]. 

У дослідженнях виявлено, що пріоритетними видами спорту у сучасних студентів є фут-
бол, волейбол, баскетбол, настільний теніс і аеробіка [7]. 

За результатами досліджень встановлено, що пріоритетною формою організації процесу 
фізичного виховання студентів є заняття з шейпінгу [12], стретчингу та степ-аеробіки [5, 13], 
міні-футболу [11], аеробіки [13], баскетболу [4] та ін.. 

Пріоритетними мотивами на заняттях з фізичного виховання студентів ВНЗ є зміцнення 
здоров’я, активний відпочинок. Позитивне ставлення студентської молоді до занять фізичною 
культурою й спортом складаються у відповідності між завданням фізичного виховання та інди-
відуальною зацікавленістю студентів, а також врахування реально існуючих можливостей [2]. 

Мотиви до занять фізичною культурою та спортом для більшості студентів є не досить 
пріоритетними. Це може аргументуватися тим, що студенти мають низький рівень фізичної 
підготовки або навпаки, деякі представники студентської молоді мають високий рівень фізич-
ної підготовки, тому їм не цікаво виконувати стандартні фізичні вправи. 

Східними єдиноборствами можна займатися як школярам так і студентській молоді. Занят-
тя з самооборони надають студентам впевненості у власних силах, формується позитивне став-
лення до фізичної культури та спорту. 

Єдиноборства сприяють розвитку та удосконаленню фізичних якостей таких як швидкість, 
витривалість, гнучкість, спритність, сила. 

У зміст програми з фізичного виховання у навчальних закладах Японії входить дзюдо як 
засіб, який спрямований на зміцнення здоров’я, збільшення рухової активності, розвиток фізич-

них здібностей, підвищення зацікавленості до занять фізичними вправами [6]. 
Вирішенням питання щодо ефективності проведення навчально-тренувальних занять зі 

східних єдиноборств займалися багато науковців [1, 10], але залишається маловивченим питан-
ня щодо впровадження засобів дзюдо у процес фізичного виховання студентів. 

Аналіз науково-методичної літератури дає можливість стверджувати, що для підвищення 
мотивації до занять з фізичного виховання та удосконалення навчального процесу серед сту-
дентської молоді є впровадження популярних видів спорту. 

Мета дослідження – визначити ефективність використання дзюдо на заняттях з фізичного 
виховання для підвищення мотивації студентської молоді до занять фізичною культурою і 
спортом. 

Завдання дослідження: 

1. Вивчити та узагальнити спеціальну літературу з питання, яке досліджується. 
2. Провести анкетування серед студентів для визначення мотивів до занять з фізичного ви-

ховання. 
3. Експериментально перевірити ефективність впровадження засобів дзюдо для підвищен-

ня мотивації студентів до занять. 
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Матеріал і методи дослідження. Для досягнення мети та вирішення завдань були вико-
ристані наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел з питання, 
яке досліджується, анкетування, педагогічний експеримент. У дослідженнях брали участь 100 
студентів І–ІІ курсів факультету філології та журналістики та історичного факультету Жито-
мирського державного університету імені Івана Франка, які були розділені на 2 групи конт-
рольну (КГ) та експериментальну (ЕГ) по 50 чоловік. Дослідження проводилось протягом 6 мі-
сяців (вересень 2017 р. – березень 2018 р.). На заняттях з фізичного виховання експерименталь-
ної групи окрім традиційної програми відводився час на виконання фізичних вправ з елемента-
ми техніки дзюдо для самооборони, а контрольна група працювала за традиційною програмою. 

Результати дослідження. Обробка результатів анкетування дозволила визначити те, що 
52,8% дівчат і 60% юнаків задоволені змістом програми з фізичного виховання у вищому на-
вчальному закладі. 

На запитання «Чому Ви не бажаєте займатися на заняттях з фізичного виховання?» 42% 
дівчат вказало на те, що їм важко здавати нормативи та 52% юнаків бажають займатися одним 
видом спорту. 

61% дівчат та 46% юнаків вважають, що у них середній рівень фізичної підготовленості. 
На запитання «Чи займаєтесь Ви фізичними вправами самостійно?» 55% дівчат та 52% 

юнаків вказали, що не займаються, лише 12% дівчат займаються у спортивній секції та 20% 
юнаків виконують фізичні вправи самостійно. 

51% дівчат вважають, що мати високу фізичну підготовленість – це не головне, на відміну 
від 56,7% юнаків, які вважають, що хотіли б мати високу спортивну підготовленість. 

71,4% дівчат і 70% юнаків отримують задоволення від рухової активності а також вва-
жають, що дозвілля повинно бути активним для 54,3% дівчат і 73,4% юнаків. 

58% юнаків бажали б вивчати на заняттях з фізичного виховання елементи техніки дзюдо 
для самооборони та 62% – виконувати спеціальні вправи зі східних єдиноборств на заняттях з 
фізичного виховання, на відміну від дівчат – 49% та 45%. 

На запитання «За допомогою яких видів східних єдиноборств Ви хотіли б розвивати та 
удосконалювати свої фізичні якості?» із запропонованих варіантів єдиноборств більшість 44% 
дівчат та 48% юнаків обрали дзюдо (табл. 1). 

У результаті проведення педагогічного експерименту виявлено, що у дівчат та юнаків екс-
периментальної групи на відміну від контрольної групи покращився показник задоволення 
змістом програми з фізичного виховання, який становив 62,9% і 66,7% відповідно. 

В експериментальній групі збільшилась кількість бажаючих вивчати на заняттях з фізично-
го виховання елементи техніки дзюдо для самооборони до 71,4% дівчат і до 80% юнаків. У 

контрольній групі збільшилось до 66,7% юнаків, які бажали вивчати елементи техніки дзюдо 
для самооборони. 

У 51,4% дівчат та у 73,4% юнаків експериментальної групи з’явилось бажання займатися 
певним видом спорту. Також зовсім не було респондентів, яким не подобалося виконувати фі-
зичні вправи. У контрольній групі виявлено до 25,7% студентів, яким не подобалось виконува-
ти фізичні вправи та не цікаво на заняттях. 

68,6% дівчат та 66,7% юнаків експериментальної групи хотіли б вивчати або виконувати 
спеціальні вправи зі східних єдиноборств на заняттях з фізичного виховання, на відміну від 
контрольної групи – 42,8 та 53,3%. 

Респонденти експериментальної групи 65,7% дівчат та 80% юнаків за допомогою дзюдо 
хотіли б розвивати та удосконалювати свої фізичні якості. У контрольній групі відбулися не-

значні зміни, більшість дітей також вибрали дзюдо – 48,6% дівчат і 46,7% юнаків. 
34,3% дівчат і 40% юнаків експериментальної групи та 25,7% дівчат і 26,7% юнаків конт-

рольної групи оцінили свій рівень фізичної підготовленості як високий. Не виявилось юнаків 
експериментальної групи, які оцінюють свій рівень фізичної підготовленості як низький на від-
мінну від контрольної групи до 13,3% юнаків та 14,3% дівчат. 
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Таблиця 1 

Результати анкетування студентів (%) 

№ 
п/п 

Запитання 
Дівчата, 
n = 70 

Юнаки, 
n = 30 

1. Чи задоволені Ви змістом програми з фізичного виховання у вищому 

навчальному закладі? 
1. Так 
2. Ні 

 

 
52,8 
47,2 

 

 
60 
40 

2. Чому Ви не бажаєте займатися на заняттях з фізичного виховання? 
1. Важко здавати нормативи. 
2. Бажання займатися одним видом спорту. 
3. Не подобається виконувати фізичні вправи. 

4. Не цікаво на заняттях. 

 
42 
25 
23 

10 

 
22 
52 
18 

8 

3. Як Ви оцінюєте свій рівень фізичної підготовленості? 
1. Високий 

2. Середній 
3. Низький 

 
18 

61 
21 

 
39 

46 
15 

4. Чи займаєтесь Ви фізичними вправами самостійно? 

1. Займаюсь у спортивній секції 
2. Виконую вдома фізичні вправи 
3. Ні, не займаюсь 

 

12 
33 
55 

 

28 
20 
52 

5. Чи хотіли б Ви мати високу фізичну підготовленість? 
1. Так 
2. Ні, це не головне 

 
49 
51 

 
56,7 
43,3 

6. Чи отримуєте ви задоволення від рухової активності? 
1. Так 
2. Ні 

 
71,4 
28,6 

 
70 
30 

7. Чи вважаєте Ви, що дозвілля повинно бути активним? 
1. Так 
2. Ні 

 
54,3 
45,7 

 
73,4 
26,6 

8. Чи бажаєте вивчати на заняттях з фізичного виховання елементи техніки 
дзюдо для самооборони? 
1. Так 

2. Ні 

 
 

49 

51 

 
 

58 

32 

9. Чи хотіли б Ви вивчати або виконувати спеціальні вправи зі східних 
єдиноборств на заняттях з фізичного виховання? 

1. Так 
2. Ні 

 
 

45 
55 

 
 

62 
38 

10. За допомогою яких видів східних єдиноборств Ви хотіли б розвивати 

та удосконалювати свої фізичні якості? 
1. Айкідо 
2. Дзюдо 
3. Бажаю обрати інший вид спорту 

 

 
30 
44 
26 

 

 
32 
48 
20 

 
Студенти експериментальної групи 42,8% дівчат і 40% юнаків відвідують спортивні секції; 

51,4% дівчат і 60% юнаків почали самостійно виконувати фізичні вправи, а також не виявилось 
юнаків, які б не займалися фізичними вправами самостійно. У контрольній групі відбулися не-

значні зміни. 

62,9% дівчат і 66,7% юнаків експериментальної групи хотіли б мати високу фізичну підго-

товленість, на відміну від контрольної групи – 42,8% і 60% відповідно. 

До 71,4% дівчат і до 80% юнаків експериментальної групи отримують задоволення від рухо-
вої активності, на відміну від респондентів контрольної групи – 57,1% дівчат та 53,4% юнаків. 
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Те, що дозвілля повинно бути активним 57,1% дівчат і 60% юнаків вважають респонденти 
експериментальної групи на відміну від контрольної групи 42,9% дівчат і 40% юнаків. 

Дискусія. Підтверджуються дані багатьох науковців [7, 11, 12, 13 ] про значущість пріори-
тетних видів спорту в процесі фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Допов-
нюються і розширюються дані літератури про використання дзюдо з метою підвищення моти-
вації серед студентської молоді на заняттях з фізичного виховання. 

Висновки 
1. Проведений аналіз спеціальної літератури свідчить про те, що у студентів ВНЗ спостері-

гається зниження рівня фізичної підготовленості та мотивації до занять з фізичного виховання, 
але для багатьох студентів ці заняття є одним із засобів забезпечення достатньої рухової актив-
ності, тому залишається актуальним питання щодо підбору засобів фізичного виховання з ме-
тою підвищення мотивації до занять з фізичного виховання серед студентської молоді. 

2. За результатами анкетування виявлено, що 47,2% дівчат та 40% юнаків не задоволені 
змістом програми з фізичного виховання у вищому навчальному закладі, 49% дівчат та 58% 
юнаків мають бажання на заняттях з фізичного виховання вивчати елементи техніки дзюдо для 
самооборони. 

3. У результаті проведення педагогічного експерименту встановлено, що студенти експери-
ментальної групи почали більше займатися самостійно: 42,8% дівчат і 40% юнаків – відвідува-
ли секції з видів спорту. За період використання засобів дзюдо на заняттях з фізичного вихо-
вання збільшилася кількість бажаючих вивчати елементи техніки дзюдо для самооборони до 
71,4% дівчат і до 80% юнаків та спостерігалась позитивна мотивація до занять з фізичного ви-
ховання. У студентів контрольної групи відбулися незначні зміни щодо мотивації до занять з 
фізичного виховання. 80% студентів експериментальної групи вважають, що дозвілля має бути 
активним, бажають займатися певним видом спорту а також самостійно та отримують задово-
лення від рухової активності. 

Перспективи подальших досліджень будуть спрямовані на підвищення фізичної підго-
товленості студентів засобами дзюдо. 
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