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Формування мотивації до занять у секціях                          
з веслування студентів вищих навчальних закладів 

Стаття розкриває мотиви, які спонукають молодь займатися спортом. Ці знання можуть 
практично застосовуватись фахівцями з фізичного виховання при залученні студентів до занять у 
секції з веслування. 

The article shows the trades, wich make young men go in for sports. This knowledge is of great impor-
tance and can be practically used by specialists of physical education during the engagement of the stu-
dents to the section of rowing. 

Проблема сьогодення – малорухомий спосіб 
життя. Навчання у вищому навчальному закладі 
сполучено з великим об’ємом навчальної роботи 
та високою розумовою напруженістю. Підрахо-
вано, що для підтримки та підвищення фізичної 
і розумової працездатності найбільш ефектив-
ний режим рухливої активності необхідний в 
об’ємі 6-8 годин занять на тиждень протягом 
усіх років навчання у вузі (ВНДІІФК 1984 р.) [7, 
с. 437]. Програма з фізичного виховання перед-
бачає проведення 2 занять на тиждень, по суті, 
це лише підтримка функціонального стану та 
психофізичних якостей організму. Тому з метою 
збільшення об’єму фізичних навантажень перед 
викладачами вищих навчальних закладів, трене-
рами стоїть складна задача: залучити юнаків і 
дівчат до регулярних занять фізичною культу-
рою і спортом у спортивних секціях. Щоб вирі-
шити це питання треба зрозуміти сутність моти-
вації, фактори, які на неї впливають, а також 
методи її підвищення. Деякі вчені відокремили 
два напрямки у вивченні мотивації. Перший 
вивчає причини, чому люди віддають перевагу 
одному виду діяльності над іншим, другий пояс-
нює, чому люди працюють з різним ступенем 
інтенсивності. Над вирішенням цих питань пра-
цюють спортивні психологи, яких зараз налічу-
ється близько 3000 чоловік в 61 країні світу. 

Ряд науковців займалися питанням дослі-
дження мотивації. Відомий в Україні фахівець з 

фізичного виховання та спорту В.М.Платонов 
досліджував питання мотивації спортсменів в 
олімпійському спорті. Була з’ясована роль тре-
нера у формуванні стійкого інтересу до занять 
спортом, показана залежність мотиваційної оріє-
нтації від вибору внутрішніх чи зовнішніх цілей. 
Аналіз численних досліджень з фізичного вихо-
вання (Якимович, 2002; В.Г.Шилько, 2003) дає 
можливість припускати, що підвищення рівня 
мотивації та фізкультурно-спортивної активнос-
ті студентів можливе у комплексному підході до 
вирішення організаційно-методичного, кадрово-
го, інформаційного та матеріального забезпечен-
ня. Цікаві дослідження провели американські 
спортивні психологи Гоулд, Вайс, Сейдж, які 
з’ясували вплив фізичних навантажень на орга-
нізм, розглянули питання формування мотивації 
до занять спортом, висвітлили проблему 
“вірності” фізичним вправам. Особливу зацікав-
леність викликає застосування методів, заснова-
них на заохочуванні за відвідування занять: ви-
користання матеріальних винагород, спортивних 
лотерей, афіш, плакатів, наклейок.  

Таким чином, проаналізувавши дослідження 
фахівців з фізичного виховання, автор дійшов 
висновку про необхідність поглиблення дослі-
джень з питань мотивації до занять веслуван-
ням, враховуючи історичний розвиток цього 
виду спорту на півдні України, застосування 
результатів інших науковців у практиці залучен-
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ня студентської молоді до систематичних занять 
веслуванням. 

За даними опитування студентів [М.Я.Ві-
ленський, 1994], задоволення від занять спортом 
отримують студенти:  

І курсу – 57%; 
II курсу – 50%; 
III курсу – 13%; 
IV курсу – 16% [3, с. 264]. 
За даними дослідження, у 4000 студентів 

Московського вузу зафіксовано погіршення ста-
ну здоров’я за час навчання.  

Аналізуючи тестування з фізичного вихован-
ня студентів І курсу МДГУ (2005 р.), 18% студе-
нтів навчаються у спеціальній медичній групі. В 
основних групах у 2003-2004 р. спостерігалось 
зростання відсотка відсутніх студентів або тих, хто 
отримав 0 балів (100 м), з 3% на першому курсі до 
30% – на четвертому. Ці дані свідчать про знижен-
ня впливу факторів мотиваційної поведінки. Це 
відмічають кафедри ФК і інших вузів. Це поясню-
ється такими причинами, як зміна сімейного стану, 
навчання за індивідуальним графіком. Але відно-
шення студентів до спорту – одна з головних про-
блем фізичного виховання. 

Місто Миколаїв давно відоме традиціями з 
академічного веслування. Розташування нашого 
міста створило гарні умови для відкриття клу-
бів, секцій, спортивних шкіл. За десятки років 
миколаївськими веслярами були досягнуті знач-
ні спортивні успіхи. Тільки в минулому році 
Миколаївщина виховала двох призерів Олімпіа-
ди в Афінах. В усьому світі спорт розвивається 
за двома напрямками: загальнодоступний спорт 
(масовий) та спорт високих досягнень. У бага-
тьох країнах спортивний рух “Спорт для всіх” 
охоплює мільйони людей. Розвиток масового 
спорту спряє покращенню здоров’я молоді та 
отриманню високих спортивних досягнень. 

Будь-яка дія починається з мети, їх у нашому 
житті чимало, й кожна з них важлива. Люди мо-
тивують свою мету. Мотив – це те, що спонукає 
особистість до діяльності чи до поведінки [5, с. 
242]. Терміном “мотивація” в сучасній психоло-
гії позначаються як мінімум два психічні явища: 

1) сукупність стимулів, що викликають акти-
вність індивіда; 

2) процес формування мотивів [6, с. 171]. 
Спортивні психологи визначають мотивацію 

як напрямок та інтенсивність зусиль, поняття, 
яке запропонував у 1977 році Сейдж. 

Молоді люди займаються спортом з різних 
причин. Мотиви формуються під впливом як 
минулого, так і теперішнього життєвого досвіду 
[2, с. 97]. 

З’ясувалось, що в основі занять спортом ле-
жать психологічні мотиви, такі як: 

1) компетентність. Морін Вайс (відомий 
спортивний психолог) у 1992 році дійшла 

висновку, що юнаки з низьким рівнем 
сприйняття власних спортивних здібнос-
тей не займаються спортом взагалі. Тобто 
студенти зможуть займатися спортом, 
коли вони впевнені у власній спроможно-
сті здобути якісь певні вміння та навики; 

2) орієнтування на мету; 
3) реакція на стрес [1, с. 284]. 
Мотивація – дуже загальне питання. Фахівці 

фізичного виховання, психологи розглядають 
мотивацію з різних позицій. Відокремлюють 
внутрішню та зовнішню мотивацію, мотивацію 
досягнень та мотивацію у формі змагального 
стресу. У кожного фахівця є своя точка зору на 
мотивацію. Незважаючи на існування всіх цих 
різноманітних точок зору, мотивацію розгляда-
ють як: 

1) орієнтацію, засновану на характерних осо-
бливостях, – “функція індивідуальних характе-
ристик”, в якій центральною фігурою є сам сту-
дент, його мотиваційна поведінка. Особистість, 
мета студента – головні детермінанти мотивова-
ної поведінки. “Юнак – переможець” – під цим 
розуміють таку структуру особистості, яка до-
зволяє досягати успіхів у спорті; 

2) орієнтацію, засновану на ситуації [1, с. 44]. 
Більшість з нас згодна з тим, що на людей, які 
займаються спортом, впливають ситуації, у яких 
вони знаходяться. Інколи тренер команди на 
подобається, але спортсмени продовжують тре-
нуватися. Це свідчить про те, що ситуаційні фак-
тори не є головними. Цю точку зору розгляда-
ють як найменш ефективну в практичній діяль-
ності. До ситуаційних факторів відносять стиль 
тренера, спортивні споруди, човни, елінги, при-
вабливість виду спорту, краєвид. Ситуаційний 
фактор відіграє особливу роль в мотивуванні до 
занять веслуванням. Привабливість цього виду 
спорту (гарні погодні умови, краєвид) сприяє 
залученню студентів до секції. Інколи студенти 
вказують причину небажання займатися спор-
том – відсутність гарного спортивного облад-
нання. Це питання дуже актуальне. Зараз спор-
тивні школи мають човни, яким вже 30-40 років. 
Університети практично не мають човнів зовсім. 
Хоча якщо пригадати історію спорту, перші ві-
домі змагання з академічного веслування відбу-
лися на Темзі між студентами двох англійських 
університетів. Ці перегони мали велике значен-
ня для подальшого розвитку академічного вес-
лування як виду спорту. До ситуаційного факто-
ра відноситься і сам тренер. Діяльність тренера 
може вплинути на мотиваційну поведінку студе-
нтів [8, с. 236]. “Ентузіазм – заразна хвороба, яка 
заражає оточуючих”, – зазначає М.Вайс, що ві-
дома як експерт у дитячому спорті [1, с. 284]. В 
Миколаєві працюють видатні діячі спорту, серед 
них – A.M.Димова, срібний призер Олімпіади-
80, яка власною життєрадісною та енергійною 



176 Наукові праці. Том 42. Випуск 29 

поведінкою, відомими спортивними досягнення-
ми впливає на мотивацію студентів до занять у 
секції з академічного веслування. Викладач сво-
їм настроєм, діями позитивно впливає на рішен-
ня студентів займатися цим видом спорту. 

Веслування – вид спорту, який вимагає від 
спортсменів сили, швидкості й, особливо, витри-
валості. Це вид спорту, яким може займатися 
молодь й досягти успіхів у максимальному роз-
витку фізичних якостей. До речі, саме 
А.М.Димова почала займатись у секції з акаде-
мічного веслування в 19 років. Вже через декіль-
ка років наполегливих тренувань вона виборю-
вала нагороди в міжнародних змаганнях. 

Зараз фахівці з фізичного виховання підтри-
мують таку точку зору, згідно з якою мотивацію 
розглядають як сукупність двох факторів: осо-
бистих і ситуаційних [1, с. 46]. Таким чином, 
зрозуміти мотивацію можливо, вивчаючи взає-
мозв’язок цих двох факторів. Виникає комбіно-
вана мотивація. Вона має велике значення для 
підвищення рівня мотивації. Зрозуміло, що ви-
кладачу легше змінити ситуаційні фактори, ніж 
особисті.  

Студенти, які займаються спортом, вказують 
декілька мотивів. Дехто приходить займатися 
спортом разом з друзями, отримує відчуття ба-
дьорості, задоволення, підтримує гарну фізичну 
форму. Але інколи виникають конкуруючі моти-
ви: курсова робота та бажання займатися спор-
том. Тренер повинен це враховувати. 

Студенти можуть мати загальні та індивідуа-
льні мотиви. З часом мотиви змінюються. Спо-
стерігаючи за студентами, які тренуються, треба 
з’ясувати, що їм подобається в заняттях, а що ні. 
Інколи – запропонувати студентам перелічити 
мотиви, які спонукають їх займатися академіч-
ним веслуванням. Студенти МДГУ, які займа-
ються в секції з академічного веслування, вказу-
ють наступні мотиви: 

− удосконалення фізичних якостей; 
− здобуття нових навиків; 
− гарний краєвид; 
− спілкування з друзями; 
− участь у майбутніх змаганнях; 
− отримання задоволення від занять спор-

том. 
Що приваблює молодь у спортивних 

секціях? Спортивні психологи розширили моти-
ваційний ряд [1, с. 48].  

− змагання (з часом проти товаришів по 
команді); 

− самовдосконалення; 
− суспільне схвалення (батьків, друзів, тре-

нера); 
−  нові вміння; 
− образ життя (звичка, почав займатися ра-

ніше); 
− страх невдачі (критичні зауваження); 

− фізичне вдосконалення (збільшення си-
ли); 

− дружба (однокурсники, друзі по команді); 
− прагнення досягнути особистих рекордів; 
− визнання друзів, однокурсників; 
− винагорода (додаткова увага); 
− контроль (тренера або викладача); 
− привабливість для протилежної статі; 
− незалежність (тренується сам, розгляда-

ється як особистість); 
− “сім’я” (встановлює близькі відносини з 

товаришами, тренерами); 
− емоційне задоволення (відчуття бадьорос-

ті); 
− відчуття поважного відношення з боку 

оточення; 
− цілеспрямованість (визначення мети в 

житті, досягнення більшої впевненості в 
собі, відчуття своєї особливості). 

До цих категорій треба віднести привабли-
вість, новизну, складність рухів в академічному 
веслуванні. Тренер повинен використовувати ці 
знання, щоб створити такі умови, які б задоволь-
нили вимоги молоді. Це досить складно. 

Студент, який раніше займався спортом, по-
требує не тільки виснажливих тренувань, він 
бажає отримати задоволення від спілкування з 
друзями. Тренер враховує всі мотиви студента. 
У секції з академічного веслування тренуються 
студенти, які раніше займалися іншими видами 
спорту. Їх найбільше приваблює новизна рухів 
та веслування у човні. 

Найскладнішим є врахування індивідуальних 
особливостей. Кожен студент має не тільки зага-
льні, але й індивідуальні мотиви. Одним з фак-
торів підвищення рівня мотивації вважається 
додаткова увага. Підкріплення успіхів має вели-
ке значення для залучення студентів до секцій з 
веслування. Дуже часто за тренування студенти 
запитують, чи вірно вони виконують якусь вправу. 

Існує багато способів мотивувати людей за-
йматися спортом та фізичною культурою. Однак 
найбільш ефективним є демонстрація різних 
позитивних впливів фізичних навантажень. Аме-
риканськими вченими з’ясовано, що заняття 
спортом сприяють: 

– зниження рівню стресу та депресії. Як з’я-
сувалось, фізичні навантаження аеробного на-
прямку (до них відносяться і навантаження на 
заняттях академічним веслуванням) забезпечу-
ють більш постійний рівень зниження тривоги, 
ніж навантаження анаеробного характеру. Рег-
лін та Морган у 1987 році виявили, що після 
сорокап’ятихвилинного навантаження аеробно-
го характеру спостерігалось зниження рівня за-
непокоєння, відновлення рівня до початкового 
тривало 4-6 годин. Через 24 години середні рівні 
занепокоєння були повністю відновлені. Це вка-
зує на те, що регулярні фізичні навантаження 
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можуть знижувати рівень тривоги. Фізичні нава-
нтаження достатньої тривалості та інтенсивності 
дають позитивні психологічні ефекти; 

– контролюванню ваги тіла. Багатьох людей 
турбує це питання: як підтримати фізичну фор-
му і залишатися сильним та підтягнутим. Фізич-
ні навантаження забезпечують не тільки знижен-
ня ваги, але і зменшують фізичну малорухомість 
як фактор ризику розвитку серцево-судинних 
захворювань; 

– покращенню психічного здоров’я. Студен-
ти повинні отримувати задоволення від занять 
спортом. Тобто фізичні навантаження тісно по-
в’язані з психічним здоров’ям. Багато людей, які 
регулярно займаються фізичною культурою, відмі-
чають, що після занять покращується настрій. За-
стосування фізичних навантажень пов’язані з по-
зитивними змінами настрою [1, с. 229]; 

– розвитку самооцінки. Фізичні навантажен-
ня тісно пов’язані з підвищенням впевненості у 
своїх силах. Багато людей відчувають задово-
лення від виконання того, що раніше вони не 
могли виконати. Студенти, які займаються в 
секції тільки вересень та жовтень і навчилися 
тільки триматися у спортивних човнах, отриму-
ють задоволення від своїх вмінь. 

Дуже часто молоді люди займаються спор-
том, щоб мати можливість спілкуватися з інши-
ми людьми. Як показують дослідження, люди, 
які тренуються в групах, отримують одне від 
одного підтримку (Wilis, Cambell, 1992) [1, 
с. 240]. Дійсно, в секції з академічного веслуван-
ня займаються студенти, які навчаються в одній 
групі університету. 90% людей, які тренуються, 
віддають перевагу заняттям у групі, а не само-
стійно. Коли юнаки приходять на тренування, 
перше, що вони запитують: “Хто ще прийшов?” 
На цьому був розроблений метод створення ко-
манди та з’ясовано, як групова згуртованість 
підвищує рівень мотивації до занять спортом. 
Було встановлено, що у юнаків, які кидають за-
няття спортом, більш слабке сприйняття колек-
тивного завдання та низький рівень згуртованос-
ті. Згуртованість не завжди покращує групову 

діяльність, але вона створює середовище, яке 
сприяє позитивним взаємодіям між людьми, які 
займаються спортом.  

Фахівці з фізичного виховання повинні пра-
цювати над підвищенням мотивації студентів до 
занять спортом: 

– Забезпечувати успішний досвід. Так, інко-
ли облегшувати завдання на тренуванні, щоб 
студент міг виконати завдання, відчути власну 
компетентність (в перші дні тренування – робо-
та в човні без під’ їзду). 

– Забезпечувати заохочування діяльності, яку 
виконують студенти. Новачки, які займаються 
спортом, повинні бути впевнені, що їх заохочу-
ють за вірне виконання якогось елементу [1, 
с. 104]. Багато людей забувають, яке значення 
мають підбадьорюючі слова. Це особливо важ-
ливо для студентів, у яких немає достатніх да-
них для занять цим видом спорту. 

– Забезпечувати зміну змісту та послідовнос-
ті виконання вправ. Як показує практика саме з 
причини “нудності” тренування люди кидають 
заняття спортом. Підготовка веслярів дає змогу 
юнакам займатися на тренажерах, баскетболом, 
футболом, бігом. 

– Визначати реальну мету [1, с. 104]. Не всі 
студенти, які починають тренуватися, можуть 
бути переможцями. “Головне не те, переможете 
ви чи ні, а те, як ви граєте” – приказка, яка вчить 
розглядати успіх як досягнення власної мети, а 
не як поразку в змаганнях. Цілі, які пов’язані з 
рівнем фізичної підготовки, повинні відрізняти-
ся гнучкістю. 

Психологи давно вивчають процес визначен-
ня мети як метод мотивації. На основі дослі-
джень та практичної діяльності мету визначають 
як [1, с. 203]: 

− конкретну (навчитися триматися на воді); 
− важку, але яка може виконуватися 

(веслування в 4 номери); 
− довгострокову, короткострокову. 
Метод “драбини” запропонував Тері Орлик 

(1986 р.). Підхід Орлика можна використовувати 
в різних ситуаціях [1, с. 204]. 

Перше тестуван-
ня Початк. 
рівень можливо-
стей 

Веслування 
без під’ їзду 

Веслування з 
під’ їздом 

 

Веслування  
в 4 номери 

Друге тестування 
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 Були проведені дослідження, чому люди не 
бажають займатися фізичною культурою. Ця 
проблема містить запитання: „Чому люди всти-
гають дивитись телевізор або читати газету?" 

Дуже велике значення при зайнятті спортом 
відіграють думки людини, яка тренується. Сту-
денти, які мають відволікаюче мислення, харак-
теризуються кращим відвідуванням секції, порі-
вняно з тими, хто замислюється над м’язовими 
відчуттями [1, с. 246]. Веслування – вид спорту, в 
якому є можливість спостерігати красу природи. 

Після занять спортом людина легко витри-
мує негаразди в житті. Академічне веслування, 
як і інші види спорту, навчає справлятися з тру-
днощами, і це може знадобитися в інших сферах 
життєдіяльності. 

Дуже важливо, щоб був сформований чіткий 
особистий мотив до занять у секціях з веслуван-
ня та розвинувся стійкий інтерес до них. Але 
необхідна мотивація у студентів виникає не од-
разу. Тут знадобиться індивідуальна роз’ясню-
вальна робота викладача зі студентом. 

Щоб підвищити мотивацію студентів, необ-
хідно: 

− враховувати взаємозв’язок особистих та 
ситуаційних особливостей; 

− враховувати декілька мотивів; 
− змінювати навколишні умови; 
− враховувати здібності тренера впливати 

на мотивації. 
Для залучення студентів до занять у секції з 

академічного веслування треба враховувати всі 
ці фактори. 

В останні роки спортивними психологами 
були створені метод соціальної підтримки, ме-
тод підкріплення, спрямовані на підвищення 
рівня мотивації. Ефективність методів досліджу-
ється. 

В МДГУ імені Петра Могили викладачі з 
фізичного виховання практикують підвищення 
балів рейтингового тестування студентам, якщо 
вони відвідують спортивні секції, у тому числі з 
веслування. 

Якщо згадати історію виникнення веслуван-
ня на Миколаївщині, то саме на початку ХХ сто-
ліття керівництвом середніх навчальних закла-
дів були впроваджені заняття з веслування серед 
учнів. Як відмічав директор Олександрівської 
гімназії, на цю справу були витрачені значні 
кошти. І в теперішні часи значну роль набуває 
фактор матеріального забезпечення для занять 
веслуванням. Створення вузівських веслуваль-
них клубів, забезпечення човнами дасть можли-
вість залучити значну кількість студентів. 

Фахівці з фізичного виховання повинні роз-
повсюджувати інформацію про позитивний 
вплив фізичних навантажень на психічне та фі-
зичне самопочуття людини. Деякі вузи мають 
позитивний досвід введення в навчальну програ-
му курсу лекцій з теорії та методики фізичного 
виховання, історії розвитку спорту. 

На зміну шаблонним формам та методам 
фізичної культури та спорту все більш впевнено 
приходить гуманістична орієнтація на індивідуа-
льні запити і можливості кожного студента, його 
інтереси та здібності [2]. З метою підвищення 
рівня мотивації до занять веслуванням, ознайом-
лення студентів з видом спорту кафедрою 
МДГУ запроваджені академічні заняття з веслу-
вання на ялах, академічного веслування. 

Веслування повинно бути загальнодоступ-
ним видом спорту для студентів, особливо в тих 
регіонах, де існує могутній тренерський кадро-
вий потенціал. 
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