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SUMMARY 
Li Yuyu. Criteria for assessing the formation of artistic-semantic representations of 

the future music teachers. 
In the article justification of the criteria and indicators for assessing the artistic-

semantic ideas of the future music teachers has been substantiated. Component model of 
this phenomenon is presented. On the basis of the analysis of scientific literature it has been 
determined that at different stages of musical-performing training, scientists diagnose the 
formation of various kinds of ideas, such as: figurative-associative, intra-auditory, visual, 
auditory-motor, and others. The criteria for their evaluation are based on the study of the 
functions that these representations perform when working on a musical composition. It is 
shown that their structure is poly-modal, which is taken into account when developing 
criteria and indicators for evaluating the artistic-semantic ideas of the future music art 
teachers, in particular, in the process of learning piano playing. 

Artistic-semantic representations of the future music teachers perform a coordinating 
and optimizing function in performing activity in the condition of their actualization as a 
methodological resource. This updating is made possible by developing methodological 
support for the formation of the structure of artistic-semantic ideas of the future music 
teachers. The effectiveness of methodological support requires the development of criteria 
and indicators for assessing the level of the formation of artistic and semantic 
representations. Criteria and indicators should evaluate the modal-plastic component 
structure of artistic-semantic representations. 

Criteria for assessing the components and elements of artistic-semantic 
representations are defined as: cognitive-textual, which evaluates the level of development 
of musical-analytical qualities, flexibility of artistic thinking, consciousness and musical 
intelligence; experience-associative, which assesses presence and extent of current artistic-
perceptual experience; performing-interpreting, which evaluates the ability of students to 
flexible manipulation of artistic-semantic representations while working on musical works in 
various forms of activity (performing, teaching, etc.). 

Key words: representations, artistic-semantic representations, experience, 
interpretation of musical works, criteria, future music teachers.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА МОТИВІВ ТА РУХОВИХ УПОДОБАНЬ СТУДЕНТІВ ДО 

ЗАНЯТЬ ІЗ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 
 
Розглѐнуто проблему зменшеннѐ рухової активності студентської молоді. 

Вивчено внутрішні й зовнішні фактори, що впливаять на мотивація студенток до 
занѐть фізичними вправами під час навчаннѐ у вищому навчальному закладі. 
Визначено, що занѐттѐ з використаннѐм сучасних фітнес-технологій позитивно 
впливаять на зростаннѐ мотивації студенток, сприѐять збільшення рухової 
активності студентської молоді, покращення фізичного та психоемоційного стану, 
а також формуять звичку до постійних занѐть фізичними вправами та спортом.  
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Постановка проблеми. Метоя закладу вищої освіти ю підготовка 

ѐкомога кращих, всебічно розвинених спеціалістів за обраним напрѐмом 
професійної діѐльності. Сучасні умови життѐ зумовляять таку ситуація що, 
студентська молодь повинна більшість часу проводити за навчаннѐм, 
сидѐчи за комп’ятером, вивчаячи необхідний матеріал, щоб у 
подальшому отримати престижну, бажано, високооплачувану роботу. 
Подібне становище призводить до того що, знижуютьсѐ рухова активність 
молоді, погіршуютьсѐ стан здоров’ѐ, фізична та розумова працездатність, 
унаслідок чого зменшуютьсѐ загальна працездатність майбутніх фахівців. 

У закладах вищої освіти (ЗВО) важливоя й необхідноя складовоя 
освітнього процесу ю фізичне вихованнѐ студентів. Відомо, що одним із 
важливих завдань фізичного вихованнѐ у ЗВО ю забезпеченнѐ формуваннѐ 
високого рівнѐ фізичної підготовленості студентів, сприѐннѐ зростання рівнѐ 
здоров’ѐ студентської молоді, їх фізичної й соціальної діюздатності. Тому 
занѐттѐ з фізичного вихованнѐ повинні бути спрѐмовані на розвиток 
професійно-важливих рухових умінь і навичок, необхідних длѐ майбутньої 
професійної діѐльності. 

Длѐ стимуляваннѐ зацікавленості студентів до занѐть різними видами 
фізичної активності використовуять різні сучасні методики та технології, від 
ѐких очікуять і ѐкі спрѐмовані на формуваннѐ інтересу до занѐть фізичними 
вправами та спортом. Слід зазначити, що особливо важливо враховувати в 
роботі зі студентами їх індивідуальні й фізичні здібності, це сприѐтиме 
зростання зацікавленості та позитивного ставленнѐ молоді до занѐть 
фізичними вправами і спортом під час навчаннѐ *8+.  

Перед фахівцѐми даної галузі виникаю необхідність пошуку, розробки 
та впровадженнѐ інноваційних методик, ѐкі б, у своя чергу, найбільш 
позитивно впливали на стан здоров’ѐ студентської молоді, фізичну 
підготовленість, фізичну та розумову працездатність, сприѐли зростання 
мотивації й формування звички до постійних занѐть фізичними вправами 
та спортом, а також до веденнѐ здорового способу життѐ. Все це в 
подальшій життюдіѐльності сприѐтиме високій та продуктивній праці на 
обраному підприюмстві, придасть упевненості й розвине почуттѐ 
самореалізації. Тому проблема вдосконаленнѐ фізичного вихованнѐ 
студентів та пошук шлѐхів покращеннѐ стану їх здоров’ѐ ю актуальноя. 

Аналіз актуальних досліджень. Специфіка занѐть із фізичного 
вихованнѐ полѐгаю в тому, що усвідомлена інформаціѐ стаю мотивованим 
спонуканнѐм до виконаннѐ фізичних вправ, використаннѐ природних 
факторів і формуваннѐ такого способу життѐ, ѐкий сприѐв би досѐгнення 
ѐк особистих, так і суспільних цілей. Критеріюм ефективності цього процесу 
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маю бути рівень здоров’ѐ молоді, рівень їх фізичної працездатності й 
соціальної діюздатності *7+.  

Доведено, що необхідноя умовоя формуваннѐ інтересу до 
навчальної діѐльності стаю наданнѐ студентам можливості проѐвлѐти 
самостійність та ініціативу. Науковці звертаять увагу на той факт, що 
проблема мотивації до занѐть із фізичного вихованнѐ у студентської 
молоді ю актуальноя і на етапі сьогоденнѐ *3; 9+. 

Автори відмічаять, ѐкщо занѐттѐ проходѐть в активній та цікавій 
формі, з використаннѐм нетрадиційних методів, то це ю тим фактором, 
ѐкий сприѐтиме зацікавленості учнівської та студентської молоді до занѐть. 
Причому цікавоя длѐ них стаю та робота, що вимагаю великої концентрації 
й постійного напруженнѐ. Але величину концентрації та постійного 
напруженнѐ потрібно коригувати, бо це може привести до швидкого 
стомленнѐ та зниженнѐ інтересу до виконаннѐ завдань *10; 15+. 

У найзагальнішому розумінні мотив – це те, що визначаю, стимуляю, 
побуджаю лядину до здійсненнѐ певної дії *6+. Тому мотив, насамперед, ю 
спонукальноя причиноя, він додаю поведінці лядини певний напрѐм та 
змушую діѐти в певному руслі. У повсѐкденному житті лядина постійно 
зіштовхуютьсѐ з проблемоя мотиву, хоча не завжди усвідомляю це. Але від 
мотиву великоя міроя залежить кінцевий результат діѐльності. 

Мотиваціѐ ю одніюя з фундаментальних проблем ѐк вітчизнѐної, так і 
зарубіжної педагогіки та психології. Існуять внутрішні й зовнішні фактори, у 
ѐких ю певні розходженнѐ, що впливаять на мотивація до систематичного 
виконаннѐ фізичних вправ ѐк засобу самовдосконаленнѐ у студентів. Такі 
зовнішні фактори. ѐк: відвідуваннѐ змагань, поради викладачів, друзів, 
телебаченнѐ та преси вони, ю відносно рівноцінними. У своя чергу, 
внутрішніми факторами можна вважати знаннѐ, переконаннѐ, бажаннѐ й 
пошук причин, що заважаять реалізувати своя мету *1+.  

Низька мотиваціѐ діѐльності студентів пов’ѐзана з певними 
факторами, що в різному співвідношенні можуть виступати відповідно до 
умов проживаннѐ молоді, навколишнього середовища, сімейного 
вихованнѐ. Коли мова йде про спеціально організовану рухову активність, 
необхідно з’ѐсувати зміст, особисту значимість ціюї діѐльності длѐ того, щоб 
студенти усвідомлявали мету своїх дій і співвідносили їх із мотивами 
фізичного вихованнѐ та самовдосконаленнѐ.  

Особливий статус навчальної дисципліни «Фізичне вихованнѐ» обумов-
лено тим, що її програма передбачаю безпосередню залученнѐ кожного 
студента до занѐть фізичноя культуроя і спортом, ѐкі ю сучасними засобами 
зміцненнѐ здоров’ѐ та підвищеннѐ працездатності майбутніх фахівців *13+. 

З досліджень Л. К. Кожевникова, Н. І. Макух, Н. В. Решетилова *4+ 
відомо, що студентське життѐ – це унікальний етап становленнѐ лядини, 
ѐкий пов’ѐзаний із періодом розвитку її фізичних та духовних 
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можливостей, бо в цьому віці відбуваютьсѐ інтенсивна соціалізаціѐ 
особистості й розуміннѐ важливості особистого інтелектуального та 
фізичного розвитку ѐк передумова успішної професійної підготовки до 
майбутньої творчої діѐльності. 

Тому вивченнѐ мотивів і рухових уподобань студенток до занѐть із 
фізичного вихованнѐ допоможе визначити засоби фізичного вихованнѐ, ѐкі 
сприѐтимуть зацікавленості та зростання стійкої потреби до занѐть 
фізичними вправами та спортом у студентської молоді.  

Мета статті – визначеннѐ ставленнѐ та рухових уподобань студенток 
до занѐть із фізичного вихованнѐ в закладі вищої освіти. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз літературних джерел, 
анкетуваннѐ, методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Длѐ визначеннѐ мотивів, інтересів та 
ставленнѐ студенток до занѐть із фізичного вихованнѐ нами була 
використана та модифікована анкета *11+, ѐка складаласѐ з питань 
визначеннѐ мотиваційно-ціннісного ставленнѐ студентської молоді до 
занѐть у сфері фізичної культури і спорту.  

В анкетуванні взѐло участь 315 студентів (із них 83 янака і 232 
студентки) 1–4 курсів Сумського державного університету. 

Дані соціологічного дослідженнѐ показали що 45,2 % студентів 
вважаять домінувальним мотивом до занѐть фізичноя культуроя і 
спортом розвиток фізичних ѐкостей (сили, витривалості, спритності, 
гнучкості, швидкості тощо)  (рис. 1). 

 
 
Рис. 1. Мотиви студентів до занѐть фізичними вправами. 
 
Одним із головних мотивів длѐ 23,6 % студентів ю «покращеннѐ стану 

здоров’ѐ». Слід зазначити, що даний мотив ю пріоритетним длѐ 
контингенту з вадами у стані здоров’ѐ.  
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Длѐ 24,3 % студентів головним чинником ю підтриманнѐ оптимальної 
фізичної форми, тобто гарної фігури. Слід додати, що 6,9 % склали відповіді 
студентів, ѐкі вважаять головним мотивом до занѐть спортом зниженнѐ 
зайвої ваги. 

У процесі соціологічного дослідженнѐ ми з’ѐсовували, ѐкі форми 
занѐть із фізичного вихованнѐ ю найбільш цікавими й подобаятьсѐ 
студентам. 

Длѐ визначеннѐ рухових уподобань і форм проведеннѐ занѐть в 
анкеті на запитаннѐ «Яка форма проведеннѐ занѐть фізичноя активністя 
Вам подобаютьсѐ?» 72,0 % студентів відповіли, що найкращоя формоя длѐ 
них ю занѐттѐ за вибором спортивної секції (рис. 2). Можливість обирати 
вільно форму занѐть фізичноя активністя свідчить про наѐвність у лядини 
усвідомленого, активного інтересу до фізичного та психічного 
самовдосконаленнѐ *2+.  

Крім цього, результати проведеного анкетуваннѐ показали, що 7,2 % 
студентів вважаять за необхідне занѐттѐ із фізичного вихованнѐ у ЗВО, а 
20,8 % опитаних свідомо бажаять займатисѐ самостійно.  

 

 
 
Рис. 2. Визначеннѐ пріоритетних форм проведеннѐ занѐть. 
 
Відомо, що мотиваціѐ – це прагненнѐ лядини щось робити. 

Невмотивованість студентів до занѐть фізичноя культуроя ю наслідком 
загальних проблем розвитку суспільства *1; 5; 12+.  

Потрібно зазначити, що будь-ѐке навчальне занѐттѐ буде 
ефективним лише тоді, коли лядина буде проѐвлѐти психічну та фізичну 
активність. Саме реалізаціѐ принципу свідомості забезпечить розуміннѐ 
молоддя значеннѐ й важливості занѐть із фізичного вихованнѐ, і, 
насамперед, активну поведінку студентів на таких занѐттѐх *3+. 
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Визначаячи потребу до занѐть фізичними вправами, ми в нашій анкеті 
поставили питаннѐ: «Ви займаютесѐ спортом у вільний час?». Результати 
анкетуваннѐ показали, що 56,6 % «займаятьсѐ фізичними вправами час від 
часу», 18 % студентів вказали на те, що не займаятьсѐ взагалі, 25,4 % – 
постійно займаятьсѐ фізичними вправами. Ми можемо припустити, що це 
пов’ѐзано з низкоя причин; з низьким рівнем фізичної культури особистості, 
відсутністя знань, низькоя мотиваціюя, способом життѐ тощо.  

При визначенні рухових уподобань студентів до занѐть фізичноя 
культуроя та спортом було виѐвлено (рис. 3), що до числа найбільш 
популѐрних видів студенти (янаки і дівчата) віднесли ігрові види спорту – 
34,3 % і занѐттѐ на тренажерних пристроѐх – 12,6 %. Такі види занѐть 
забезпечуять високий емоційний фон і гарну фізичну форму. 43,8 % 
студенток відповіли, що бажаять займатисѐ за різними фітнес-програмами, 
оскільки такі занѐттѐ сприѐять зменшення зайвої ваги й покращуять фігуру. 
9,4 % студентів обрали інші види фізичної активності, до ѐких увійшли 
плаваннѐ, різні види рекреації, прогулѐнки на велосипеді тощо.  

 

 
 
Рис. 3. Рухові вподобаннѐ студентів. 
 
Відомо, що інтерес ю одним із найсильніших мотивів. Однак 

викликати в лядини стійкий інтерес до занѐть фізичноя культуроя 
непросто. Але цього можна досѐгти планомірноя працея протѐгом усього 
часу навчаннѐ, використовуячи відповідні прийоми, методи й засоби [11].  

У результаті анкетуваннѐ нами було встановлено, що основними 
факторами, ѐкі визначаять інтерес до занѐть із фізичного вихованнѐ, ю 
сучасні інноваційні програми та методики (табл. 1). 
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Таблицѐ 1 
Фактори, які визначають інтерес студентів до занять 

із фізичного виховання (n=315) 

№ Варіанти відповідей Кількість відповідей (%) 

1.  Використаннѐ сучасних інноваційних програм та методик  38,2 % 

2.  Різноманітність занѐть  29,3 %, 

3.  Індивідуальний підхід   18,2 % 

4. Організаціѐ занѐть 14,3 % 

 
Результати дослідженнѐ мотиваційних інтересів та рухових 

уподобань студентів показали, що програми занѐть із використаннѐм 
сучасних інноваційних видів рухової активності ю пріоритетними у 
студентської молоді.  

Результати анкетуваннѐ показали, що причини, ѐкі заважаять 
займатисѐ фізичними вправами та спортом (рис. 4), наступні: 65,4 % 
студентів відповіли, що їм не вистачаю часу, оскільки його поглинаю 
основне навчаннѐ; 28,3 % опитаних студентів відповіли, що займатисѐ 
спортом їм заважаять інші причини (сім’ѐ; спілкуваннѐ з друзѐми тощо); 
6,3 % студентів указали, що взагалі не займалисѐ й не бажаять займатисѐ 
фізичними вправами. 

 

 
 
Рис. 4. Причини, що заважаять студентам займатисѐ фізичними 

вправами та спортом.  
 
На питаннѐ «Чи потрібні занѐттѐ фізичноя культуроя та спортом у 

ЗВО?» 62 % студентів відповіли, що «вважаять за необхідне!», уточняячи 
вище зазначене. На жаль, ю 38 % відповідей, що вказуять про негативне 
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ставленнѐ до фізичної культури. Такі відповіді налаштовуять на ретельний 
аналіз існуячих програм із фізичного вихованнѐ. 

Недостатній рівень організації занѐть із фізичного вихованнѐ у ЗВО, а 
саме, дотриманнѐ загальноприйнѐтих програм і невикористаннѐ сучасних 
методик та фітнес-технологій і ю тими самими факторами, ѐкі понижуять 
інтерес у студентів до занѐть із фізичного вихованнѐ.  

Існуяча організаціѐ фізичного вихованнѐ у ЗВО ю недостатньо 
ефективноя длѐ підвищеннѐ мотивації більшості студентів до занѐть 
фізичними вправами та спортом.  

Вивченнѐ мотивів студентів надаять можливість виѐвити 
суб’юктивний поглѐд, а отже, і значимість фізкультурно-оздоровчої 
діѐльності й особливості оріюнтації студентської молоді на даний вид 
діѐльності.  

Таким чином, посилаячись на результати анкетуваннѐ можна 
відзначити чинники, ѐкі сприѐять формування мотивації студентів до 
занѐть фізичноя культуроя та спортом: 

–  урахуваннѐ індивідуальних особливостей студентів; 
–  пошук нових, нетрадиційних методів та методик проведеннѐ занѐть; 
–  зміна підходів до організації занѐть. 

Длѐ побудови занѐть із фізичного вихованнѐ, в оздоровчих цілѐх, 
нами були визначені сучасні фітнес-технології та програми, ѐкі викликаять 
інтерес у студентів, а саме: пілатес, аквафітнес, різні види аеробіки, йога, 
стретчинг та інші.  

Результати анкетуваннѐ засвідчили, що 43 % студенток виѐвили 
зацікавленість до занѐть за методикоя Пілатеса, 32 % бажаять займатисѐ 
аквафітнесом та 25 % студенток зацікавлені іншими видами аеробіки (йога, 
стретчинг тощо). 

Таким чином, можна констатувати, що стимулявання активності 
студентів до фізкультурної діѐльності сприѐтиме вдосконаленнѐ процесу 
фізичного вихованнѐ в закладі вищої освіти за рахунок інноваційних видів 
рухової активності, тим самим забезпечуячи гарну фізичну підготовку 
молоді. Отже, головноя метоя фізичного вихованнѐ маю стати формуваннѐ 
позитивного ставленнѐ та вихованнѐ стійкої потреби у студентської молоді 
до постійних занѐть фізичними вправами та спортом, сприѐннѐ свідомої 
необхідності до веденнѐ здорового способу життѐ. 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок.  
1. Результати проведеного анкетуваннѐ підтверджуять дані про 

зниженнѐ рівнѐ мотивації у студентської молоді до занѐть із фізичного 
вихованнѐ у ЗВО. 

2. З метоя підвищеннѐ інтересу студентів до занѐть різними видами 
рухової активності та до веденнѐ здорового способу життѐ необхідно: по-
перше, упроваджувати в навчальний процес сучасні технології; по-друге, 
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обов’ѐзковий індивідуальний підхід (урахуваннѐ потреб та можливостей 
студентів); по-третю, покращеннѐ матеріальної бази та підвищеннѐ 
кваліфікації фахівців. 

Отримані дані анкетуваннѐ були враховані нами під час подальших 
досліджень та при розробці методики й моделяванні занѐть із фізичного 
вихованнѐ. 

У подальшому дослідженнѐ будуть спрѐмовані на розробку та впро-
вадженнѐ фітнес-технології з використаннѐм засобів пілатесу, спрѐмовану на 
покращеннѐ фізичних ѐкостей студентів длѐ їх професійної діѐльності. 
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РЕЗЮМЕ 

Петренко Елена. Характеристика мотивов и двигательных интересов студентов к 
занѐтиѐм по физическому воспитания. 

Рассмотрена проблема уменьшениѐ двигательной активности студенческой 
молодежи. Изучены внутренние и внешние факторы, влиѐящие на мотивация 
студенток к занѐтиѐм физическими упражнениѐми во времѐ обучениѐ в высшем 
учебном заведении. Определено, что занѐтиѐ с использованием современных 
фитнес-технологий положительно влиѐят на рост мотивации студенток, 
способствуят увеличения двигательной активности студенческой молодежи, 
улучшения физического и психоэмоционального состоѐниѐ, а также формируят 
привычку к постоѐнным занѐтиѐм физическими упражнениѐми и спортом. 

Ключевые слова: студенты, мотивациѐ, приоритеты, физическое 
воспитание, двигательнаѐ активность, фитнесс технологии. 
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SUMMARY 
Petrenko Elena. Characteristics of motives and motor interests of students to 

physical education lessons. 
There was considered the problem of reduction the motor activity of student youth. 

The internal and external factors that influence the motivation of students to taking physical 
exercises while studying at a higher educational establishment was studied. It has been 
determined that classes with using modern fitness technologies positively influence the 
growth of student motivation, increase the student’s motor activity, improve the physical and 
psycho-emotional condition, and also form a habit of regular physical exercise and sport. 

The purpose of a higher education institution is to prepare the best possible, well-
developed specialists in the chosen direction of professional activity. Modern life makes such 
a situation that students should spend most of their time studying, sitting at a computer, 
learning the necessary material in order to receive a prestigious well-payed job. This situation 
causes the decrease of student’s motor activity, worsening physical and mental health, which 
reduces the overall capacity of the future specialists. 

So we can establish, that stimulation of  students’ interest in physical activity will 
improve the process of physical education at the higher educational establishments. The 
innovative types of motive activity will provide good physical preparation of young people. 
Thus, the main idea of physical education must be forming positive relation and training of 
students’ necessity to the constant physical exercises and sport, assistance of understanding 
the necessity of maintaining the healthy lifestyle. 

The survey data was taken into account during further research and in the 
development of methodology and styling of physical education. 

In the future, research will focus on the development and implementation of fitness 
technology using pilates, aimed at improving the physical qualities of students for their 
professional activities. 

The purpose of the article is determination of the attitude and motive preferences of 
students to physical education at a higher education institution. 

Methods of research: theoretical analysis of literary sources, questionnaires, methods 
of mathematical statistics. 

Key words: students, motivation, priorities, physical education, motor activity, fitness 
technologies. 
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ASSESSING THE QUALITY OF THE DIDACTIC PROCESS ON THE BASE OF ITS 
MONITORING WITH THE USE OF ICT 

 
The article deals with the problem of evaluating and ensuring the quality of the 

didactic process with the use of modern technologies, which makes it possible to solve the 
problem of objectivity in the assessment of the didactic process. The current problem is to use 
the proprietary platform QUELA for managing the learning process and the Dero 




