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Інесса РЕБАР, Олексій НЕСТЕРОВ
(Україна, Мелітополь)

ФІЗИЧНЕ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 
З НИЗЬКИМ РІВНЕМ ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ

У вищому навчальному закладі процес фізичного виховання повинний проводитись так, 
щоб студент як суб’єкт соціальних відносин був його центральною фігурою. Виходячи з цього 
положення, зміст занять має відповідати інтересам, мотивам і потребам молодих людей, їх 
уявленням про ідеал фізично розвиненої сучасної особистості. У свою чергу, успішність фіз-
культурно-спортивної діяльності визначається рівнем фізичної культури особистості, який в 
сукупності характеризується певним рівнем фізичного розвитку, фізичної та функціональної 
підготовленості, сформованістю інтересів, мотивів, потреб і ціннісних орієнтацій.

Рівень фізичної культури особистості студента характеризується наступними показниками:
– емоційно-ціннісної значимості в необхідності практичного використання фізичної куль-

тури і спорту для всебічного і гармонійного розвитку особистості, готовністю до повноцінної 
реалізації їх можливостей для формування соціально і професійно значущих особистісних 
якостей;

– фундаментальністю знань з фізичної культури, що дозволяють оперувати загальними 
поняттями, закономірностями, принципами, правилами використання фізичних вправ, що 
формують наукове і практичне мислення випускників вищої школи; умінням ставити і вирі-
шувати творчі завдання при виконанні виробничої, організаційно-управлінської та виховної 
роботи засобами фізичної культури;

– практичним володінням вміннями і навичками фізичного вдосконалення і використан-
ням їх в повсякденному житті, умінням методично правильно організувати здорові спосіб 
життя, володінням методикою самостійної спортивної та професійно-прикладної підготовки; 
умінням використовувати засоби фізичної культури для реабілітації після перенесених 
захворювань або високих нервово-емоційних навантажень [4] 

Виходячи з цих показників, мета фізичного виховання студентів конкретизується наступ-
ними завданнями, що забезпечують досягнення необхідного рівня фізичної культури:

– формування у студента індивідуального ідеалу фізично сучасної особистості;
– формування мотивів, необхідних для фізичного вдосконалення і самовдосконалення;
– створення у студентів системного комплексу знань теоретичних основ і практичних 

навичок для реалізації їх потреб у руховій активності в побуті, сім’ї, виробництві і раціо-
нальної організації вільного часу з творчим освоєнням всіх цінностей фізичної культури, як 
компонента загальної культури майбутнього висококваліфікованого фахівця;
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– забезпечення різнобічної фізичної підготовленості студентів і освоєння ними одного з 
видів фізкультурно-спортивної діяльності;

– сприяння оптимальному фізичному розвитку студентів;
– зниження негативного впливу напруженого режиму навчання в вузі, підвищення розу-

мової працездатності засобами фізичної культури;
– забезпечення необхідного рівня професійно-прикладної фізичної підготовленості з 

урахуванням майбутньої професії;
– формування фонду професійно-прикладних умінь і навичок;
– збереження і зміцнення здоров’я студентів засобами фізичної культури, формування 

навичок і потреб у здоровому способі життя; зниження захворюваності;
– освоєння студентами теоретичних знань в області сучасних спеціальних технологій 

теорії і методики фізичної культури;
– формування гігієнічних умінь та навичок [3, 195–199].
Важливою передумовою формування вдосконалення студентів з низьким рівнем фізич-

ної працездатності є здоровий спосіб життя. 
Зміст здорового способу життя студентів відображає результат поширення індивідуального 

або групового стилю поведінки, спілкування, організації життєдіяльності, закріплених у вигляді 
зразків до рівня традиційного. Основними елементами здорового способу життя виступають:

– дотримання режиму праці та відпочинку;
– дотримання режиму харчування і сну;
– дотримання гігієнічних вимог;
– організація індивідуального доцільного режиму рухової активності;
– відмова від шкідливих звичок;
– культура міжособистісного спілкування;
– змістовне дозвілля [5, 99–106].
Аналіз теоретичних підходів у вирішенні проблем педагогічного регулювання в зв’язку 

з вирішенням завдань фізичної підготовки студентів вищих навчальних закладів дозволив 
сформулювати основні передумови концептуальних уявлень для побудови системи діяль-
ності по корекції низького рівня фізичної підготовленості студентів. Ці передумови поляга-
ють в тому, що, виникає потреба в:

– корекції низького рівня фізичної підготовленості, розвитку потенційних можливостей і фізич-
них здібностей студентів для забезпечення нормальної життєдіяльності в сьогоденні і майбутньому;

– бажаний рівень фізичної підготовленості студентів повинен бути реально досяжним 
цільовим орієнтиром;

– в забезпеченні процесу корекції низького рівня фізичної підготовленості студентів вузу 
пріоритетне значення повинен мати персональний підхід (поряд з індивідуально-диферен-
ційованим), який реалізується на основі самостійного прийняття рішення по меті та завдан-
ням діяльності корекції, адекватного цим завданням вибору і використання коштів, форм і 
методів, оцінювання одержуваного результату;

– для формування адекватних уявлень і мотивації студентів в зв’язку з персоналізацією 
організаційно-змістовного забезпечення процесу корекції низького рівня фізичної підготов-
леності необхідна їх додаткова теоретична підготовка;

– в процесі діяльності по корекції низького рівня фізичної підготовленості студентів вузу 
повинна бути орієнтована на відповідальність за результативність цього процесу в рівній 
мірі з викладачем;
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– якість процесу фізичної підготовки взагалі і корекції її низького рівня зокрема визнача-
ється впливом цілого ряду чинників: змістом засобів, організацією процесу підготовки, вико-
ристовуваними технологіями, умовами діяльності, рівнем професіоналізму педагога [1, 2].
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Олександр ТРЕГУБ
(Україна, Мелітополь)

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОЇ МОТИВАЦІЇ ШКОЛЯРІВ 
ДО СИСТЕМАТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ

Переважна більшість дітей і підлітків в Україні мають значні відхилення в стані здоров’я, 
близько половини – незадовільну фізичну підготовку. Критичний рівень здоров’я і фізичного 
розвитку учнівської молоді внаслідок зниження рухової активності при зростаючому статич-
ному (до 72% навчального часу) і психоемоційному напруженні процесу навчання, впрова-
дженні комп’ютерних технологій у повсякденний побут, несприятливих екологічних умовах, 
висувають першорядне завдання перед державними органами, педагогічною громадські-
стю – збереження та зміцнення здоров’я школярів, формування в них навичок здорового 
способу життя. Тому на сучасному етапі розвитку національної школи в Україні важливим 
стратегічним завданням реформування змісту освіти є необхідність сприяння фізичному, 
психічному здоров’ю молоді, врахування потреб індивідуальної корекційно-компенсаційної 
спрямованості навчання і виховання дітей, утвердження пріоритетів здорового способу 
життя людини.

Важливим засобом попередження захворювань учнів, зміцнення їхнього здоров’я, підви-
щення рівня їхньої фізичної підготовленості є рухова активність, яка виявляється в посиле-
ній фізичній діяльності учня [1].

Уроки фізичної культури – це основна форма організації фізичного виховання дітей в 
школі. На уроках фізичної культури школярі набувають знання, навички, вміння виконувати 


