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ORGANIZATION PHYSICAL CULTURE AND SPORTS UNDER THE 

PREPARATION OF YOUNG SPORTSMEN 

Victor Bilokon 

National Technical University of Ukraine "KPI" 

The influence of the organization of physical culture and sports in the preparation of young 

athletes , as well as their impact on the improvement of the physical and functional training . One 

promising way to improve the system of physical culture and sports is to find scientific justification 

and effective tools and methods for the development of motor qualities athletes. 

Key words: physical culture and sports, young athlete, organization, physical quality, load, 

motor quality. 

 

 

СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЗДОРОВ’ЯЗФОРМУВАННЯ В ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІДДІЛЕНЬ 

Наталія Брайко 

Національний технічний університет України «КПІ» 

Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

Турбота про здоров’я молодого покоління – це актуальна проблема сучасного 

українського суспільства. Вона включає сукупність взаємопов'язаних аспектів, 

які характеризують різні напрями, а саме: організацію професійної діяльності, 

заняття фізичними вправами, дозвілля, харчування, спорт, медичне 

обслуговування тощо [5]. Однією зі складових цієї сукупності є організація 

фізичного виховання студентської молоді з вадами здоров’я [3,5]. Серед 

чинників, що негативно впливають на здоров'я підростаючого покоління, слід 

розглядати погіршення соціально-економічних показників, санітарно-

епідеміологічної та екологічної ситуації в країні. Згідно зі статистичними 

даними за останні роки  суттєво збільшилася кількість студентів, які відносяться 

до спеціальних медичних груп (СМГ) [5]. Вихід з положення, що склалося, 

можливий лише при комплексному вирішенні завдань фізичного, морального та 

духовного виховання молоді, насамперед студентської [8,9]. Фізичне виховання 

повинне передбачати раціональне поєднання нових підходів до педагогічного 

процесу з дисципліни «Фізичне виховання» і нових технологій 

здоров’яформування [1,5]. Незважаючи на значну кількість робіт, присвячених 

використанню здоров'язбережувальних технологій у навчальному процесі, це 

питання залишається недостатньо розробленим [4]. В даний час вкрай 

недостатньо досліджень, присвячених розробці алгоритмів оздоровлення 

студентів спеціальних медичних груп у навчальному процесі [7,10]. Як свідчать 

статистичні матеріали Міністерства охорони здоров'я України спостерігається 

тенденція до зростання загальної захворюваності учнівської молоді, збільшення 

поширеності неінфекційних хронічних захворювань [9]. За даними вибіркових 

досліджень 70 % студентів мають низький і нижче середнього рівні фізичного 

здоров'я, більше половини (52,6 %) з них мають морфо-функціональні 

відхилення різного характеру, а у 36 – 40 % відзначаються хронічні 

неінфекційні захворювання [5]. Стабільно збільшується кількість студентів, які 

відносяться до спеціальної медичної групи. У зв'язку з цим, виникає 

необхідність впровадження системи заходів щодо підвищення рівня здоров'я 

студентів та організації їх належного відпочинку протягом навчального року з 

урахуванням ризиків для здоров'я молоді, характерних для України. Даними 

питаннями займалися велика кількість дослідників. Так, Є.А. Захаріною 

розглянуті комплексні підходи щодо формування мотивації до рухової 
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активності студентів вищих навчальних закладів [3]; Я. М. Герчаком вивчалося 

формування готовності до здоров'язбереження студентів вищої професійної 

освіти [2]; Н.А. Рибачук запропонована теорія і технологія формування 

культури здоров'я студентів [10]; Г.П. Мещеряковою проаналізовано 

організаційно-педагогічне забезпечення реалізації здоров'язберігаючих 

технологій в освітньому процесі ВНЗ [6]. Однак, використання даних численних 

досліджень студентів вельми скрутно через відмінності в умовах навчання і 

побутових умов студентів, в характері організації фізичного виховання та ін. 

Крім того, проведені дослідження характеризуються відносно невеликою 

кількістю охоплених опитуванням студентів, що не дає підстав для широких 

узагальнень і перенесення отриманих результатів на інший контингент 

студентів. Практично відсутні роботи, присвячені розробці програм занять зі 

студентами з ослабленим здоров'ям у позанавчальний час. Все це дозволяє 

вважати, що розробка та обґрунтування здоров'яформуючих технологій у 

фізичному вихованні студентів, які належать до спеціальної медичної групи, з 

використанням диференційованих програм є сучасним та актуальним 

дослідженням. Важливість проблеми зумовила необхідність виконання даного 

дослідження. 

Дослідження виконані згідно зі Зведеним планом НДР у сфері фізичної 

культури і спорту на 2011-2015 рр. за темою 3.1 «Вдосконалення програмно-

нормативних засад фізичного виховання в навчальних закладах» (номер 

державної реєстрації 0111U001733). 

Мета – здійснити аналіз сучасних технологій здоров’яформування 

студентської молоді в процесі фізичного виховання, дослідити стан здоров’я та 

показники мотивації до занять руховою активністю студентів спеціальних 

відділень. 

Методи та організація дослідження – теоретичний аналіз науково-

методичної літератури, аналіз законодавчих та нормативних документів, 

вивчення педагогічного досвіду вищих навчальних закладів з організації 

фізичного виховання студентів, педагогічні спостереження, соціологічні методи 

дослідження, методи статистичної обробки даних. Джерелами досліджень 

слугували вітчизняна законодавча база в галузі освіти, статистичні матеріали та 

дослідження українських та зарубіжних науковців.  

У дослідженнях брали участь студенти 1-2 курсу спеціального відділення 

Національного технічного університету України «КПІ» (n = 74 особи). 

Результати дослідження та їх обговорення. В даний час, процес навчання 

у вузі характеризується засвоєнням великого обсягу інформації в короткі 

терміни, технізацією навчального процесу, частими інноваціями педагогічного 

процесу. Безумовно, це не може не позначитися на психоемоційному та 

психофізичному стані студентів. Статистичні дані свідчать про збільшення 

кількості студентів, які відносяться до спеціальної медичної групи за останні 

п’ять років, що природним чином впливає на зниження рівня психоемоційного 

стану, професійно-прикладних якостей майбутнього фахівця і в кінцевому 

рахунку на його конкурентно спроможність на ринку праці. У Національному 

технічному університеті України «КПІ» за останні роки простежується чітка 

тенденція до збільшення кількості студентів, які мають відхилення у стані 

здоров'я. За період з 2011 до 2014 року кількість студентів СМГ збільшилась з 

5,1 % до 7,4 %. Узагальнений аналіз результатів досліджень способу життя і 

стану здоров'я свідчить, що одним з основних чинників ризику розвитку 
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функціональних розладів у обстеженого контингенту є низька рухова активність 

(33 % юнаків і 74,6 % дівчат), що в поєднанні з нераціональним харчуванням 

(43,8 % і у 55,2 % осіб відповідно) призводить до надлишкової маси тіла (31,3 % 

юнаків і 62,7 % дівчат). Задовільно оцінили стан свого організму в даний час 

88,9 % юнаків і 61,6 % дівчат. Значно менша кількість студентів була не 

задоволена станом свого організму, це – 11,1 % юнаків і 31,4 % дівчат. В даний 

час регулярно займаються фізичною культурою 16,7 % юнаків і 8,1 % дівчат, 

епізодично – переважна кількість студентів: 83,3 % юнаків і 66,3 % дівчат. Не 

займаються фізичною культурою 25,6 % дівчат, юнаків з такою оцінкою 

виявлено не було. 

Говорячи про низький рівень фізичного здоров'я основної маси студентів і, 

зокрема студентів, які належать до СМГ, ми пропонуємо використовувати 

термін «здоров’яформуючі технології». В даний час процес фізичного 

виховання з традиційним підходом до навчання не вирішує проблеми корекції 

фізичного стану. Як стверджують дослідники (С. М. Футорний, 2013) створення 

здоров’язформуючого освітнього середовища є головною передумовою 

поліпшення здоров’я студентської молоді, що передбачає раціональне 

планування навчального навантаження; гармонійне поєднання її рухової 

активності з розумовою діяльністю; організацію збалансованого харчування 

тощо. Головними ознаками такого середовища має стати оптимальне поєднання 

методів, форм, засобів навчання, їх відповідність здібностям та віковим 

особливостям учнівської та студентської молоді; проведення 

експериментального впливу нових навчально-методичних засобів на здоров’я 

студентів, дотримання режиму рухової активності, створення емоційно 

сприятливої атмосфери навчання, культивування здоров’я тощо. 

Дослідження проведені зі студентами спеціальної медичної групи НТУУ 

«КПІ» встановили, що 59,5 % оцінили свій стан здоров’я як поганий. 

Студентами визначено основні причини, які перешкоджають участі у 

регулярних заняттях фізичними вправами. Серед основних визначено: 

відсутність вільного часу 75,7 %; власна недисциплінованість 43,2 %; погане 

самопочуття 32,4 %; скрутне фінансове становище 13,8 %; відсутність бажання, 

інтересу 10,8 % тощо (табл.1).   

Таблиця 1 

Причини, які перешкоджають участі у регулярних заняттях 

фізичними вправами, % 
№ Причини Студенти 

1 курс 2 курс разом 

1 Відсутність вільного часу 78,9 72,2 75,7 

2 Відсутність бажання, інтересу 15,8 5,6 10,8 

3 Незадовільні побутові умови 5,3 22,2 13,5 

4 Відсутність спортивних споруд 

поблизу домівки  

15,8 5,5 10,8 

5 Відсутність інформації, реклами 5,3 – 2,7 

6 Відсутність коштів для оплати занять 21,1 5,6 13,5 

7 Погане самопочуття 31,6 33,3 32,4 

8 Власна недисциплінованість 47,4 38,9 43,2 

9 Інші – 11,1 5,4 

 

Більшість респондентів (59,5 %) обирають тільки організовані форми 

занять руховою активністю  (в режимі навчальних або позанавчальних занять).  
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У здоров'яформуючих технологіях метою є підвищення рівня фізичного 

здоров’я, мотивації до здорового способу життя, організації свого рухового 

режиму, що адекватний власному стану не тільки у навчальних заняттях з 

фізичного виховання, але і у позанавчальний час. Для студентів спеціальних 

медичних груп важливими є не тільки систематичні заняття фізичними 

вправами, але й адресна корекція порушених функцій організму за алгоритмами 

оздоровлення, забезпечуючи при цьому дію на організм лікувально-оздоровчого 

впливу, яка зростає. Розробка та застосування здоров'яформуючих технологій у 

фізичному вихованні студентів, які належать до спеціальних медичних груп, що 

враховує індивідуальні особливості студентів та передбачає чітке дозування 

фізичного навантаження щодо поставленого діагнозу спільно з 

профілактичними і оздоровчими засобами відновлення організму, робить даний 

напрямок актуальним. 

Висновки. Вивчення стану питання про використання здоров'яформуючих 

технологій у процесі фізичного виховання студентів за даними літературних 

джерел свідчить, що у більшості вищих навчальних закладів слабо 

використовується наявний потенціал для збереження та зміцнення здоров'я 

студентів, формування ціннісного ставлення до здоров'я і здорового способу 

життя. Фізичне виховання у вищих навчальних закладах донині орієнтовано на 

досягнення нормативних вимог, на реалізацію декларованої державної 

програми, а не на задоволення потреби у руховій активності кожного студента, 

без урахування його інтересів та мотивів. У результаті цього з кожним роком 

збільшується кількість студентів, які мають порушення у стані здоров’я і 

належить до спеціальних медичних груп. Це дозволяє вважати, що розробка і 

обґрунтування здоров’яформуючих технологій у фізичному вихованні студентів 

спеціальних медичних груп є сучасною і актуальною. 

Перспективи подальших досліджень у даному напряму полягатимуть у 

розробці програми занять для студентів спеціального відділення. 
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The modern approaches to the issue of health promotion in the students of special medical 

groups are reviewed. Modern technologies for health promotion in students during physical education 

are analysed, and health status and indices of motivation for physical activity classes are studied in 

students of special medical groups. 
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Постановка проблеми. Нині є достатньо причин для того, щоб вважати 

предмет «Сценічний рух» провідним у формуванні пластичної культури актора. 
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