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Анотація. В статті розглянуто процес фізичного виховання студентів 

як пріоритетний напрямок формування професійно-прикладних знань, вмінь 

і навиків самостійних занять та стійкої мотивації до фізкультурної 

діяльності. Отримані результати дають підставу вважати, що 

теоретичне опрацювання і практичне втілення в життя основних 

положень даної роботи сприятиме удосконаленню фізичного виховання 

студентів ВУЗу і формуванню в них навичок здорового способу життя. 
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Annotation. The article describes the process of physical education of 

students as a priority the formation of applied professional knowledge, abilities 

and skills of independent study and sustained motivation for physical activity. The 



obtained results give reason to believe that theoretical study and practical 

implementation of the main provisions of this work will contribute to the 

improvement of physical education students of the University and the formation of 

skills of a healthy lifestyle. 
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Вступ.  

В умовах інтенсивного науково-технічного прогресу зростають вимоги 

до якості підготовки фахівця обов’язковим компонентом якого є 

психофізична готовність до праці, а також високі показники працездатності, 

міцне здоров’я. У цьому зв’язку адаптація молодих фахівців до нових умов 

праці вимагає від них глибоких професійних знань, умінь і навиків до 

співпраці, стійкої працездатності фізичного здоров’я, які у своїй єдності 

сприяють високій продуктивності праці. 

Для підтримки високої працездатності організму необхідна м’язова 

робота, юнаки і дівчата повинні одержувати певну норму фізичного 

навантаження кожного дня. Крім того в процесі самостійних занять 

фізичними вправами студенти мають можливість формувати професійно-

прикладні знання, уміння і навики, а саме: розробляти індивідуальні 

програми фізичного навантаження з врахуванням їх індивідуальних 

особливостей. 

Як свідчать роботи В.Г.Григоренка, О.З.Леонова, В.С.Язловецького, 

Т.Ю.Круцевич у вищих навчальних закладах навчаються до 50% студентів з 

відхиленнями у фізичному і функціональному розвитку, порушеннями 

функцій опорно-рухового апарату, затримкою психічного розвитку, 

порушеннями зору, тощо. Молодь з відхиленнями у фізичному і психічному 

розвитку мають особливу потребу в заняттях фізичною культурою і 

спортом. 

Більшість фахівців Л.Я.Іващенко, В.І.Мудрік, М.І.Петренко, Г.К.Зайцев, 

С.С.Занюк, В.Г.Папуша, С.І. Присяжнюка, підкреслюють важливу роль, яку 



відіграє фізичне виховання у процесі професійного ставлення особистості: 

систематично правильно організовані заняття фізичними вправами сприяють 

значному прискоренню необхідних професійних навичок і прийомів 

адаптації організму молодої людини до трудової діяльн6ості. [1; 2 ;3; 4; 5; 6; 

7] 

Огляд літератури. 

При дослідженні даного питання важливе значення мають праці 

психологів: В.Г.Асєєвої, Л.І. Божович, О.М.Лєонтьєва, Б.Ф.Ломова, 

С.Л.Рубінштейна; педагогів: М.В.Антонової, Є.П.Ільїної, М.А.Козленка, 

А.К.Макарової; з фізичного виховання і спорту: Л.П.Матвеєва,  

В.Г.Григоренка, Ю.Ф.Курамшина, Б.М.Шияна, Ж.К.Холодова, 

В.С.Кузнецова, Т.Ю.Круцевич, Л.П.Сергієнка. [8; 10] 

Основний текст. 

В ході проведення професійно-прикладних занять засобами фізичної 

культури особливо важливо розглядати самостійні заняття в плані таких 

вимог: 

1. Експериментально перевірити систему спонукань студентів до 

активної фізкультурної діяльності. 

2.  Розробити та впровадити в практику систему основних та 

додаткових знань з фізичної культури, яка стимулює пізнавальну та рухову 

активність студентів. 

3.  Сформувати у студентів вміння самостійних занять з розвитку 

основних фізичних якостей. 

4.  Розробити та експериментально перевірити методику 

індивідуального диференційованого підходу до планування та організації 

фізкультурної діяльності студентів. 

5.  Організувати самостійні заняття фізичною культурою у вільний від 

навчання час. [3; 4; 5; 8] 

Визначення позитивного ставлення починається із з’ясування реального 

ставлення студентів до занять фізичною культурою в різноманітних 



ситуаціях на заняттях, у процесі проведення фізкультурно-оздоровчих 

заходів в режимі навчального дня, і т.д. Основними показниками ставлення 

студентів до занять фізичною культурою є: 

1)  ступінь активності, ініціативи, самостійності студентів у процесі 

виконання фізичних вправ; 

2)  участь студентів у спортивно-масових заходах, які проводяться у 

вузі протягом навчального року (висока - 8-10 разів, середня - 4-5 разів, 

низька- 1-2 рази); 

3)  заняття в секціях та групах СПУ (відвідує, не відвідує); 

4) рівень знань з фізичної культури (високий, середній, низький); 

5) додаткове виконання підходів при навчанні або вдосконаленні 

фізичних вправ; 

6)  здатність до адекватної взаємооцінки та самооцінки процесу і 

результатів засвоєння програмного матеріалу; 

7)  здатність студентів до самоконтролю. 

З урахуванням перелічених вимог студенти розподіляються на 5 

основних груп за їх ставленням до занять фізичною культурою: 

1.  З активно-позитивним ставленням. Студенти цієї групи під час 

виконання навчальних завдань виявляють творчий підхід, з власної 

ініціативи шукають оригінальні шляхи їх вирішення. Беруть активну участь у 

спортивно-масових заходах (8-10 разів протягом навчального року). Мають 

високий рівень теоретичних знань з фізичної культури. У них розвинена 

взаємооцінка, самооцінка, самоконтроль. 

2.  З пасивно-позитивним ставленням. Студенти цієї групи на заняттях 

фізичної культури старанно виконують вказівки викладача, можуть 

працювати з інтересом, але при відсутності контролю та спонукальної 

діяльності викладача легко переключаються на інші інтереси; навчальні 

завдання люблять конкретні, з точними вказівками їх обсягу та терміну 

виконання. Вони беруть участь у спортивно-масових заходах (4-5 разів 

протягом навчального року), засвоюють теоретичні відомості тільки в обсязі 



програмного матеріалу. У них завищена або занижена самооцінка та 

взаємооцінка. 

3.  З байдужим ставленням. Для студентів цієї групи характерна 

пасивність і байдужість до занять фізичної культури. Завдання вони 

виконують формально, у спортивно-масових заходах беруть участь не більше 

1-2 разів протягом навчального року; мають теоретичні знання з фізичної 

культури інформативного характеру. У них не розвинена взаємооцінка та 

самооцінка. 

4. З пасивно-негативним ставленням, студенти цієї групи навчальні 

завдання намагаються не виконувати, шукаючи при цьому об’єктивні 

причини своєї недобросовісності. Вони не беруть активної участі у 

спортивно-масових заходах, які проводяться у вузі. У них низький рівень 

теоретичних знань з фізичної культури, відсутня взаємооцінка та самооцінка. 

5.  З активно-негативним ставленням. Студенти цієї групи навчальні 

завдання виконують тільки при жорсткому контролі викладача. У спортивно-

масових заходах участі не беруть, не приходять на них навіть як глядачі. 

Особливо цікаво те, що вони бувають фізично розвиненими, відносно легко 

виконують навчальні завдання навіть при пропусках занять. [6; 7; 8] 

Таким чином, завдання викладача полягає в тому, щоб забезпечити 

поступову трансформацію ставлення до фізичної культури у студентів з 

більш низького рівня на найбільш високий - активно-позитивний, тому що 

відомо, що найвищих результатів досягають студенти у яких сформовано 

активно-позитивне ставлення до занять фізичною культурою. 

Для визначення рівня сформованості позитивної мотивації до занять 

фізичною культурою нами були прийняті такі показники: 

-  домінування у мотиваційній сфері визначеної групи мотивів; 

-  ставлення до предмету «фізичне виховання»; 

-  систематичність самостійних тренувальних занять фізичними 

вправами або заняття в спортивних секціях; 

-  різнобічність у фізичній підготовці. [1; 2] 



За критерії оцінки сформованості позитивної мотивації до фізичного 

самовдосконалення приймаються такі рівні: високий, середній, низький. 

Високий рівень (активно-творчий): у студентів з активно-позитивним 

ставленням до занять фізичною культурою; у мотиваційній сфері яких 

переважають мотиви самовизначення і самовдосконалення, обов’язку і 

відповідальності, мотиви престижу, мотиви, пов’язані з процесом і змістом 

фізкультурної діяльності; які щоденно самостійно займаються фізичними 

вправами у вільний від навчання час; мають різнобічний розвиток основних 

фізичних якостей та високий і вищий за середній рівень фізичної 

підготовленості (за «Державними тестами...»). 

Середній рівень (активно-репродуктивний): у студентів з пасивно-

позитивним і байдужим ставленням до занять фізичною культурою; у 

мотивації яких переважають мотиви благополуччя, мотиви престижу та 

мотиви уникнення неприємностей; що самостійно займаються фізичними 

вправами у вільний від навчання час при наявності регулярного контролю, 

мають незначні відхилення в розвитку окремих фізичних якостей та середній 

рівень фізичної підготовленості. 

Низький рівень (адаптивно-репродуктивний): у студентів з пасивно-

негативним та активно-негативним ставленням до занять фізичною 

культурою; у мотивації яких домінують мотиви уникнення неприємностей; 

що не займаються самостійно фізичними вправами навіть при 

систематичному контролі з боку викладача; відстають у розвитку основних 

фізичних якостей (може бути високий рівень розвитку окремої якості), мають 

нижчий за середній та низький рівень фізичної підготовленості. 

В процесі виконання завдань занять було навчання студентів методиці 

розвитку основних фізичних якостей для самостійних занять за місцем 

проживання. Суттєвою відмінністю між самостійним тренуванням та 

заняттям фізичної культури є те, що вся основна частина самостійного 

тренування спрямована виключно на розвиток основних фізичних якостей 

засобом попередньо засвоєних на заняттях прийомів тренування і 



самоконтролю. [5; 9] 

Тривалість кожного тренувального заняття - 50-60 хв. Кількість занять  – 

5-6 разів на тиждень. 

Самостійне заняття складається з 3 частин: 

1)  Підготовча - 9-10 хв (ходьба, повільний біг, загально-розвиваючі 

вправи на всі групи м’язів). 

2)  Основна частина - 36-45 хв: 

а) розвиток швидкості - 12-15 хв; 

б) розвиток сили - 12-15 хв; 

в) розвиток витривалості - 12-15 хв. 

3)  Заключна частина - 5 хв (повільний біг, ходьба, вправи на 

відновлення дихання, на розслаблення. Запис у щоденник самоконтролю). 

Суттєвими педагогічними умовами, що враховувались в процесі 

розвитку інтересу студентів до самостійних занять фізичною культурою є: 

1.  Різноманітність засобів, методів, способів організації студентів на 

заняттях. Одноманітна фізкультурна діяльність призводить до розвитку 

несприятливих психічних явищ - монотонії та психічного пересичення. 

Перше характеризується зниженням психічної активності, втратою інтересу 

до діяльності та послабленням уваги. Друге, навпаки - підсиленням 

психічного збудження, роздратуванням. 

З метою урізноманітнення засобів і методів проведення заняття 

застосовувались фронтальний, груповий і круговий методи проведення 

занять, використовувались для розвитку фізичних якостей різноманітні 

фізичні вправи, які частково змінювались від заняття до заняття. 

2.  Застосування ігрового та змагального методів на етапі 

вдосконалення вивчених рухів. Регулярне використання ігор значно 

підвищує інтерес до занять фізичною культурою. 

3.  Забезпечення ясного, точного, глибокого розуміння студентами 

значення кожної навчальної теми, розділу програми, викладачі за допомогою 

мотивувань переконували студентів у особистому і суспільному значенні 



кожної навчальної теми, розділу програми, фізичного виховання в цілому. [5; 

8; 10] 

Висновки. 

1. Одним із пріоритетних напрямків у формуванні професійно-

прикладних знань, умінь і навиків студенів є питання стійкої мотивації до 

фізкультурної діяльності. 

2. Важливе значення в процесі занять фізичними вправами є питання 

позитивного ставлення до свого здоров’я.  

3. Критеріями оцінки позитивної мотивації до занять є рівні 

самовдосконалення студенів. 

4. Одне із важливих завдань в процесі розвитку основних фізичних 

якостей є самостійні заняття. 

5. Питання самостійних занять фізичними вправами потребує подальшого 

вивчення в аспекті реальних взаємостосунків між студентами в різних формах 

фізкультурної діяльності. 
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