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УДК 796
Гаврилова Наталія Євгенівна, Мохунько Олександр Дмитрович
Національний технічний університет України «КПІ ім. Ігоря Сікорського»
(Київ, Україна)
ОСНОВНІ АСПЕКТИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ
Анотація: Розглядаються основні аспекти вдосконалювання процесу
фізичного виховання студентів вузів. Аналізуються дисертаційні роботи
відповідної тематики. Показано сучасні напрямки по вдосконалюванню
регламентованих занять фізичною культурою зі студентами вузу.
Акцентується увага на рівні фізичної підготовленості і стані здоров'я
студентів. Відзначається тенденція зниження рівня здоров'я. Процес
удосконалювання фізичного виховання студентів і поліпшення їхньої фізичної
підготовленості будується на основі інтуїції викладачів.
Ключові слова: аналіз, фізичне виховання, заняття, студенти,
засоби, методики.
Гаврилова Наталья Евгеньевна, Мохунько Александр Дмитриевич
Национальный технический университет Украины
«КПИ им. Игоря Сикорского»
(Киев, Украина)
ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОЦЕССА
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗ
Аннотация:
Рассматриваются
основные
аспекты
совершенствованием процесса физического воспитания студентов вузов.
Анализируются диссертационные работы соответствующей тематики.
Показаны
современные
направления
по
совершенствованию
регламентированных занятий физической культурой со студентами вуза.
Акцентируется внимание на уровне физической подготовленности и
состоянии здоровья студентов. Отмечается тенденция снижения уровня
здоровья. Процесс совершенствования физического воспитания студентов
и улучшения их физической подготовленности строится на основе
интуиции преподавателей.
Ключевые слова: анализ, физическое воспитание, занятия,
студенты, средства, методики.
Gavrilova Natalia Evgenivna, Mokhunko Alexander Dmitrievich
National Technical University of Ukraine «KPI named after Igor Sikorsky»
(Kyiv, Ukraine)
MAIN ASPECTS OF IMPROVING THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION
OF STUDENTS IN HIGHER EDUCATION
Abstract: The main aspects of perfection of the process of physical
education of high school students are considered. Dissertation work on the relevant
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subject is analyzed. The modern directions on improvement of regulated physical
education classes with students of the university are shown. Attention is drawn to
the level of physical fitness and students' health. There is a tendency to decrease
the level of health. The process of improving the physical education of students and
improving their physical fitness is based on the intuition of teachers.
Keywords: analysis, physical education, occupations, students, means,
methods.
Одним з основних критеріїв ефективності побудови навчального
процесу з фізичної культури у вузі є динаміка рівня фізичної підготовленості
студентів в процесі навчання. Рівень і динаміка фізичної підготовленості
студентів оцінюється за результатами виконання обов'язкових і додаткових
педагогічних тестів, що затверджуються кафедрами фізичного виховання
кожного вузу.
Багатьма дослідниками відзначається зниження рівня фізичної
підготовленості студентів за період навчання у вузі. В даний час студенти
мають недостатню рухову активність. Гіподинамія призводить до погіршення
функціонального стану організму, а це, в свою чергу, веде до порушення
здатності виконувати фізичні навантаження, такі необхідні для досягнення
оздоровчого ефекту.
З метою виявлення сучасного стану проблеми підвищення ефективності
занять фізичною культурою у вузі був проведений аналіз дисертаційних
досліджень. Передбачається, що це дозволить виявити основні напрямки
досліджень в цій області, а також основні причини, що впливають на
ефективність побудови занять з фізичної культури у вузі.
Результати дослідження.
Процес побудови занять фізичною культурою зі студентами вузу,
використання тих чи інших засобів і методів фізичної культури будується на
основі навчальної програми дисципліни «Фізична культура» для вищих
навчальних закладів. Кафедри фізичного виховання мають певні можливості
для включення в робочу програму з дисципліни «Фізична культура» тих засобів
фізичної культури, які відповідають особливостям регіону і матеріальній базі
навчального закладу. Неадекватність програми фізичного виховання,
зазначена в роботі А.А. Мазенкова, на наш погляд, видається не зовсім
коректною. Ефективність тієї чи іншої програми занять визначається не тільки
змістом, а в значно більшій мірі, парціальними обсягами навантаження,
застосовуваними на заняттях фізичними вправами і методами їх виконання.
Останнім часом в практиці фізичного виховання студентів вузу
використовуються як вже перевірені практикою (спортивні та рухливі ігри,
легка атлетика і т.д.), так і нові засоби фізичної культури (елементи східних
єдиноборств, шейпінг і т.д.), які раніше не застосовувалися. Аналіз
дисертаційних робіт свідчить про розширення числа засобів, що
використовуються у фізичному вихованні студентів вузу. Переважне вплив тих
чи інших засобів фізичної культури тісно пов'язане з тривалістю і інтенсивністю
виконання вправи, режимом виконання вправи і т.д.
За останній час виконано значну кількість дисертаційних робіт, тематика
яких пов'язана зі специфікою вузу: технічного, сільськогосподарського,
економічного, залізничного, фармацевтичного, гуманітарного і т.д.
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При цьому слід зазначити, що ці роботи можна розділити на дві групи:
перша - роботи, в яких розглядаються питання вдосконалення
професійно-прикладної фізичної підготовки студентів. Необхідність і
актуальність подібних робіт безсумнівна, так як з'являються нові професії,
змінюються умови праці, відбувається зміна середовища проживання і т.д.;
друга - роботи, які виконані на прикладі студентів тієї чи іншої
спеціальності, в яких розглядаються питання: «формування мотивації
самоосвітньої діяльності у студентів економічних вузів», «способи підвищення
ефективності навантаження та поновлення студентів фармацевтичного вузу».
Удосконалення процесу фізичного виховання студентів на основі
включення в заняття фізичною культурою:- аеробіки. Розглядаючи ефект
занять аеробікою, автори відзначають, що в організмі студентів відбуваються
зміни, що збільшують фізичну працездатність і підвищують опірність організму
до шкідливих факторів. Незважаючи на те, що виконана велика кількість робіт
з вивчення аеробіки, багато питань і сьогодні вимагають проведення
додаткових досліджень і уточнення, так як змінюються умови навчання і життя
студентів, середовище проживання, з'являються нові форми занять аеробними
вправами: степ-аеробіка, слайд - аеробіка, Hi / Lo, фанк, салса і ін. Слід
зазначити, що аеробні циклічні вправи, такі, як ходьба, швидка ходьба, біг на
місці, звичайний біг, плавання, ходьба на лижах, їзда на велосипеді і т.п.,
останнім часом, чомусь, дуже мало використовуються в практиці фізичного
виховання, хоча, це одні з найбільш доступних видів фізичної культури; шейпінгу та оздоровчих видів гімнастики, може розглядатися, як
перспективний напрямок, в значній мірі, що стосується модернізації фізичного
виховання дівчат. Заняття з фізичної культури у вузі проходять більш
емоційно, підвищується інтерес до занять, що робить істотний вплив на ефект
від занять. При виконанні танцювальних вправ частота серцевих скорочень у
багатьох часто збільшується до 180-200 уд/хв. Можливо, це одна з причин
стримуючих широке поширення гімнастичної аеробіки у фізичному вихованні
студентів.
Питання, пов'язані з підвищенням ефективності фізичного виховання на
основі включення різних видів спорту в заняття фізичною культурою зі
студентами вузу: плавання, спортивних ігор, єдиноборств і т.д.
В останні роки сформувалися і активно розвиваються ігрові види
масового спорту.
Відзначаємо, що поряд з незаперечними перевагами застосування
спортивних і рухливих ігор, слід зазначити складності, пов'язані з
індивідуалізацією занять, обліком рівня фізичної підготовленості кожного
займається, дозування навантаження і т.д.
Спортивно-орієнтовані технології в останні роки все ширше
впроваджуються в фізичне виховання студентської молоді. Що сприяє
підвищенню інтересу студентів до фізичної культури в освітніх установах
різного рівня.
Звісно ж, що подібний напрямок цілком підходить для побудови
факультативних занять зі студентами вузу, однак, створює певні організаційнометодичні складності при проведенні регламентованих занять фізичною
культурою в рамках навчального розкладу. Набрати групу студентів для занять
тим чи іншим видом спорту в рамках одного курсу, визначити якими ж видами
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спорту необхідно займатися, створити матеріальну базу для цього - це тільки
мала частина проблем, які необхідно при цьому вирішувати.
Питання підвищення ефективності управління процесом фізичного
виховання студентів на основі педагогічного моніторингу. Застосування
системи рейтингового і динамічного контролю, оцінки фізичного потенціалу і
рухових здібностей знаходяться в центрі уваги дослідників. Розробка,
теоретичне обґрунтування системи педагогічного моніторингу стану фізичної
підготовленості студентів і експериментальна перевірка ефективності її
використання для оптимізації функцій управління процесом фізичного
виховання у вузі, може розглядатися як актуальний напрямок досліджень.
Погіршення фізичної підготовленості студентів, вже встановлено, що зниження
підготовленості відбувається внаслідок зменшення рухової активності,
погіршення екології, зміни умов життя і т.д.
Управління процесом фізичного виховання студентів вузу неможливо
без раціонально організованого контролю за станом фізичної підготовленості і
соматичного здоров'я. Певну складність являє собою вибір і кількість
показників контролю, так як від цього залежить правильність прийняття
управлінських рішень. А.С. Соколовим представлена принципова схема
комплексного автоматизованого динамічного контролю в управлінні фізичною
підготовкою студентів вузу, застосування якої дозволило підвищити рівень
фізичної підготовленості за результатами застосовуваних тестів на 2% -11%.
Величина позитивної динаміки розглянутих показників має тісний зв'язок з
спрямованістю процесу фізичного виховання і застосовуваними засобами.
Останнім часом виконується досить велика кількість наукових
досліджень, в яких основна увага приділяється освітньої з-складової,
формуванню фізичної культури особистості в процесі фізичного виховання
студентів. Що видається досить важливим. Однак при цьому не слід забувати
про інший не менш важливого завдання - підвищення фізичної підготовленості
студентів.
Висновки.Аналіз дисертаційних робіт дозволяє зробити висновок про
те, що:
- питання підвищення ефективності фізичного виховання студентів за
останні роки не втратили своєї актуальності, про що свідчить значна кількість
дисертаційних робіт і наукових публікацій;
- рівень фізичної підготовленості і стан здоров'я студентів в останні роки
має тенденцію до зниження, що викликає підвищену увагу і стурбованість з
боку держави і уряду; процес вдосконалення фізичного виховання студентів,
поліпшення їх фізичної підготовленості, в основному, будується на основі
інтуїції викладачів, використання закономірностей загальної теорії фізичного
виховання, при цьому, як правило, не враховуються індивідуальні особливості
студента; кількість наявних експериментальних даних, що відносяться до
проблеми застосування в процесі навчальних занять з фізичного виховання
окремих засобів і методів фізичної культури, комплексів фізичних вправ
спрямованих на вирішення окремих завдань, як правило, не містить опису, як
змінюється навантаження, які методи виконання вправ використовуються
і т. д.
Тому проблема визначення ефективності застосування конкретних
засобів у фізичному вихованні студентів вимагає подальшого вивчення та
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уточнення. Вирішення зазначених питань сприятиме розробці системи
використання вищевказаних коштів при плануванні проходження курсу з
фізичної культури, відповідно до специфіки та особливостей майбутньої
професії.
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