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ШЛЯХИ АКТИВІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ НА ЗАНЯТТЯХ З 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

 
Анотація. Проблема зміцнення здоров'я і тривалості життя 

населення завжди була предметом уваги фахівців, громадськості, держави. 
Вирішення цієї проблеми в наш час набуло особливої актуальності, оскільки 
склалася в останні роки соціально-економічна ситуація,що призвела до 
істотного погіршення показників здоров'я всіх груп і категорій населення 
України. 

Ключові слова: студенти, фізична культура, самостійна робота, 
рухова активність, інтерес. 

 
Аннотация. Проблема укрепления здоровья и продолжительности 

жизни населения всегда была предметом внимания специалистов, 
общественности, государства. Решение этой проблемы в наше время 
приобрело особую актуальность, поскольку сложившаяся в последние годы 
социально- экономическая ситуация привела к существенному ухудшению 
показателей здоровья всех групп и категорий населения Украины. 

Ключевые слова: студенты, физическая культура, 
самостоятельная работа, двигательная активность, интерес. 

 
Zenina Iryna Volodymyrivna 

Natsіonalny tehnіchny University of Ukraine "Kiev The polіtehnіchny іnstitut named 
Igor Sikorsky" 

(Kyiv, Ukraine) 
 

STUDY OF THE CAUSES OF LOW MOTOR ACTIVITY OF STUDENTS 

 
Abstract. The problem of strengthening the health and life expectancy of the 

population has always been the subject of attention of specialists, the public, the 
state. The solution of this problem in our time has acquired special urgency, since 
the socioeconomic situation that has developed in recent years has led to a 
significant deterioration in the health indicators of all groups and categories of the 
population of Ukraine. 

Keywords:. students, physical culture, independent work, motor activity, 
interest. 

 
Постановка проблемы. Найбільш гострою і потребуючою 

кардинального рішення виступає проблема здоров'я, фізичної підготовки та 
фізичного розвитку студентської молоді. Педагогами та лікарями 
відзначаються факти відставання та невідповідності показників фізичного 
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розвитку, фізичної підготовленості та функціональних можливостей значної 
частини студентів з нормативними показниками цього віку. 

Спостерігається стійка тенденція подальшого зниження цих показників у 
процесі навчання в вузі, зростання кількості студентів, віднесених до 
спеціальної медичної групи [1]. В зв'язку з цим істотно підвищується статус 
фізичної культури як навчальної дисципліни та як найважливіший компонент 
цілісного розвитку особистості у вирішенні задач привабливості студентської 
молоді до цінностей фізичної культури, здорового способу життя. Результати 
наукових досліджень показують, що досягнення поставлених задач в рамках 
чотирьох годин на тиждень, які виділяються навчальним планом вузів на 
заняття з фізичного виховання, не представляються можливими [2, 3]. 

Багато вчених передбачають теоретично та методично обґрунтоване 
використання наряду з обов'язковими видами навчальних занять з фізичної 
культури потенціал самостійної роботи [4, 5]. 

Ціль роботи. На основі сутнісних характеристик поняття «самостійна 

робота» детермінувати специфіку особливостей самостійної роботи з фізичної 
культури в аспекті здоров'я. 

Методи дослідження. Основними методами дослідження був 
теоретичний аналіз та узагальнення науково-літературних джерел та 
практичних досліджень за даною проблемою. 

Результати досліджень. 

Аналіз психолого-педагогічної та науково-методичної літератури 
показує, що поняття «самостійна робота» має не одне смислове значення: як 
форма і спосіб організації процесу навчання; як діяльність учнів, яка протікає в 
процесі навчання без безпосередньої участі педагога і ін. [6, 7, 8, 9]. Найбільш 
точно відображає сутність самостійної роботи визначення Б.П. Єсипова: 
«Самостійна робота, що включається в процес навчання, - це така робота, яка 
виконується без безпосередньої участі вчителя, але за його завданням і в 
спеціально наданий для цього час; при цьому учні свідомо прагнуть досягти 
поставленої мети, проявляючи свої зусилля і виражаючи в тій чи іншій формі 
результати своїх розумових і фізичних дій» [7, с. 15]. 

Самостійна робота студентів з дисципліни «Фізична культура» може 
розглядатися як власно самостійна робота і керована самостійна робота. 
Власно самостійна робота організовується самими студентами в зручний для 
них час. Вона мотивується особистими пізнавальними потребами і ними ж 
контролюється. Керована самостійна робота - це опосередковане управління з 
боку викладача виконання студентом навчального завдання в спеціально 
відведений час. Слід зазначити, що суттєвою ознакою самостійної роботи є 
участь в ній викладача. Міра цієї участі обмежена, але специфічна - створює 
необхідні умови, організовує і направляє діяльність студентів відповідно до 
завдання і інструкцією, забезпечує її психологічну підтримку (стимулює 
позитивні мотиви, спонукає до самостійності і творчості). 

Виходячи з цього основними завданнями самостійної роботи студентів 
є: - систематизація та закріплення отриманих знань і умінь; - розвиток 
пізнавальних здібностей; - розвиток творчої ініціативності, самостійності, 
організованості та ін.; - формування здатності до саморозвитку, 
самовдосконалення, самореалізації; - розвиток дослідницьких умінь. Ряд 
авторів [8, 9], які розглядають самостійну роботу як форму організації і засіб 
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активізації навчально-пізнавальної діяльності, сприяє формуванню 
самостійності як властивість особистості. Самостійність передбачає 
відповідальне ставлення до своїх дій, вчинків, здатності діяти свідомо і 
виражається в умінні ставити цілі і досягати результатів власними зусиллями. 

Відповідно до завдань визначаються і форми самостійної роботи. Це 
може бути індивідуальне консультування, співбесіда, реферати, тестування, 
підготовка презентацій, створення «портфоліо», виконання різних проектів, 
«аналіз конкретних ситуацій» і ін. Зовнішньою формою самостійної роботи є 
навчальне завдання, а внутрішнім змістом - пізнавальна задача [8]. 
«Самостійна робота виступає в процесі навчання в якості специфічного 
педагогічного засобу організації та управління самостійною діяльністю учнів, 
яка повинна включати і предмет і метод наукового пізнання» [8, с. 184]. 

Навчальні завдання нами диференціюються залежно від цільової 
спрямованості на теоретичні, методичні та рухові завдання. Особливе 
значення має виконання студентами рухових завдань, які націлені на 
практичне освоєння нових технологій. Пропоновані студентам завдання для 
самостійної роботи повинні включати в себе проблемну ситуацію, яка 
відображатиме усвідомлювані студентам (за допомогою викладача) протиріччя 
між актуальним рівнем розвитку фізичних ресурсів здоров'я і особистісно 
прийнятими цілями їх подальшого вдосконалення. Відповідно до думки  
Ю.Г. Рєзнікова, тільки в процесі вирішення творчих завдань студент є 
суб'єктом навчальної діяльності. Позиції студента і викладача щодо предмета 
засвоєння рівноправні і характеризуються як суб'єкт-суб'єктні [9]. 

Роль студента в цьому випадку не зводиться до засвоєння готових 
знань, а пов'язана з продуктивним рівнем, тобто діяльністю того, хто 
навчається в нестандартній ситуації, добуванні суб'єктивно нового. Тому 
самостійна робота повинна представляти для студента рішення творчого 
завдання, зміст якої має включати блок таких понять як: потенціал здоров'я, 
нові технології, методи заощадження свого здоров'я, методи діагностики стану 
здоров'я, способи підтримки фізичного, психічного і морального здоров'я, 
відомості про фізичні норми, критерії здоров'я і ін. 

Так, на перших навчальних заняттях студенти вирішують проблемні 
завдання, пов'язані з вимірюванням і оцінкою власних показників фізичного 
розвитку, фізичної підготовленості, функціонального розвитку, визначенням 
рівня розвитку фізичного ресурсу здоров'я. На наступних заняттях ставляться 
найближчі цільові орієнтири для своєї діяльності. Далі студентам 
пропонуються нові технології, які можуть використовуватися як в навчальний, 
так і позанавчальний час. Їм видається реальна можливість відчути на собі їх 
оздоровчий ефект, серед широкого спектра таких технологій вибрати ті, які їм 
найбільш прийнятні. Студенти можуть самостійно здійснити контроль і оцінку 
результатів своєї діяльності. 

Висновки. Таким чином, самостійна робота є невід'ємною частиною 
освітнього процесу з навчальної дисципліни «Фізична культура», визначається 
навчальними завданнями, зміст яких включає такі поняття як: потенціал 
здоров'я, нові технології, методи заощадження свого здоров'я, методи 
діагностики стану здоров'я, способи підтримки фізичного, психічного і 
морального здоров'я, відомості про фізичні норми, критерії здоров'я і ін. 
Характеризується активністю, самостійністю студента, проявом творчих 
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здібностей. В основному використовуються проблемні завдання, які вимагають 
самостійного пошуку способів вирішення і виділення студентами особистісно 
значущих проблем. Передбачається поступове підвищення ступеня складності 
навчальних завдань з урахуванням індивідуальних здібностей учнів і рівнем їх 
здоров'я. 
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