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record of the Kherson Region. Hryhoriy Burenko, a member of the Kherson Spartak Sports Association, successfully 
competed. He has repeatedly set regional records in shot put; the best result in 1954 was 13.8 meters that secured him the 
fourth place among the strongest athletes of Ukraine. Decathlete O. Shpigunov took part in republican competitions and 
achieved significant results [7, p. 56]. 

Athletics in those days was the basis of very physical culture and was cultivated not as a full-fledged sport, but an 
auxiliary, secondary. Although athletics in the Kherson Region developed rapidly, but the lack of sports facilities, trained 
coaching staff did not allow to achieve higher results. Of course, in addition to mass sports, the country‘s sports leadership 
paid great attention to high-achievement sports. Despite the successes in training athletes of different levels, sports 
associations and educational institutions of Kherson Region failed to train a large number of professional athletes, limiting the 
implementation of the plan to train masters of sports and athletes-dischargers [10]. Valery Borzov became the most famous 
athlete among the representatives of Kherson Region. He started training and received the first sports awards at the 
Novokakhovka Children‘s and Youth Sports School. In the same 1969, he won the European Championship. In the summer of 
1970, Valery Borzov took part in the USSR-US track and field match and for the first time defeated the strongest US athletes at 
the time. V. Borzov entered the history of world sports as the first Soviet European champion in athletics. Victory at the 
Olympics in Munich in the 100-meter race was expected. As predicted by the athlete‘s coach, the American sprinters could not 
offer a decent resistance, and he won the gold medal. In addition, in the 200-meter distance, the athlete managed to make a 
golden double, beating three Americans at the finish line. At the 1976 Olympic Games in Montreal, the athlete won medals 

again, but this time bronze, twice the athlete rose to the podium in the 100-meter dash and the 4,100-meter relay 10. 
The success of one athlete could not change the state of affairs in the sports economy of the region, and in the late 

80‘s it became obvious. Only more than 30 years later, another outstanding athlete was able to represent at a decent level the 
Kherson region at the Olympic Games – that was Yuriy Hryhorovych Bilonog – the champion of the XXVIII Olympic Games in 
Athens (2004). Unfortunately, in 2012 he was deprived of this award due to doping. 

Conclusions/ discussion. It should be noted that although research on topics related to the history of certain 
sports has recently intensified, some aspects are still insufficiently studied. First, it is a question of the regional sports 
movement and the history of the development of certain sports at the regional level. Summarizing all the above, we emphasize 
that athletics in the Kherson Region has been the most popular sport over the past century. Its development depended on the 
social and political conditions in the region.  
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ОСНОВНІ НАПРЯМКИ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ ОРІЄНТАЦІЙ СТУДЕНТІВ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ 
 
В статті розкрито основні напрямки системи формування орієнтацій студентів на розвиток фізичної 

культури. Проведене дослідження дозволило визначити причини досить поширеного негативного ставлення 
студентства до фізичної культури, пояснити та позначити основні шляхи формування фізичної культури 
студентської молоді, а також розкрити суперечності, в основі яких виявляється як нерозуміння базового змісту 
фізичної культури, так і неувага до її ціннісного та знаннєвого компонентів як основним для управління власним 
організмом та здоров'ям. Відповідно, за результатами дослідження, - заповнення цих компонентів суттєво вплине 
на підвищення зацікавленості у зміцненні здоров'я та формування фізичної культури у студентства.   

Ключові слова: рухова активність, фізична культура, фізичне виховання, заклади вищої освіти, здоров'я. 
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Abramov S., Shishatska V. Main directions of the system of formation of students 'orientations on the 

development of physical culture. The article reveals the main directions of the system of formation of students' orientations 
on the development of physical culture. The study identified the reasons for the widespread negative attitude of students to 
physical education, explain and identify the main ways of forming physical culture of student youth, as well as reveal 
contradictions, which are based on both misunderstanding of the basic content of physical culture and inattention to its value 
and knowledge components. as the basis for managing your body and health. Accordingly, according to the results of the 
study, the filling of these components will significantly affect the increase of interest in improving the health and formation of 
physical culture in students. 

A feature of modern research is its focus on solving pressing problems, as well as providing reliable information for 
the adoption of medium-term and long-term development strategies in various fields of human activity. Modern market relations 
focus on the development of innovative strategies for the formation of social technologies in the field of physical culture and 
sports. Particular attention is paid to solving the problem of involving young people in physical culture. Research is being 
conducted to study the resources of school and university education in solving this problem, the content of the needs of 
schoolchildren and students in the development of values, norms of modern physical culture. Technologies created to increase 
the effectiveness of the formation and development of physical culture of students are being developed. Currently, the system 
of physical education in educational institutions is deprived of the principle of continuity. 

Key words: physical activity, physical culture, physical education, institutions of higher education, health. 
 
Постановка проблеми. Особливістю сучасних досліджень є їх спрямованість на вирішення актуальних 

завдань, а також на забезпечення достовірної інформації для прийняття середньострокових та довгострокових 
стратегій розвитку в різних галузях людської діяльності. Сучасні ринкові відносини задають орієнтацію на розробку 
інноваційних стратегій щодо формування соціальних технологій у галузі фізичної культури та спорту. Особливо велика 
увага приділяється вирішенню проблеми залучення молоді до фізичної культури. Проводяться дослідження, створені 
задля вивчення ресурсів шкільної, вузівської освіти у вирішенні цього завдання, змісту потреб школярів, студентів у 
освоєнні цінностей, норм сучасної фізичної культури. Розробляються технології, створені задля підвищення 
ефективності формування та розвитку фізичної культури студентства. Нині система фізичного виховання у освітніх 
закладах позбавлена принципу наступності. Як правило, у випускника середніх загальноосвітніх шкіл слабшає 
зацікавленість у відвідуванні занять із фізичної культури. У зв'язку з цим особиста мотивованість та бажання освоювати 
простір фізичної культури, зацікавленість педагогів стають важливими умовами формування фізичної культури 
студента. Однією з важливих умов збереження фізичного та психічного здоров'я студентської молоді є систематичне 
відвідування занять із фізичного виховання. 

Аналіз літературних джерел. Динамічний характер культури наголошують В. К. Бальсевич, А. А. 
Гужаловський, В. М. Платонов, В. С. Фарфель, розглядаючи її як процес розвитку «сутнісних сил» людини, що є 
суб'єктом культурно-історичного процесу. З цих позицій, культура сприймається як спосіб діяльності, що надає 
людської активності внутрішню цілісність і особливого роду спрямованість, і навіть як спосіб регуляції, збереження, 
відтворення та розвитку всього життя. Багато авторів, розглядаючи культуру як систему духовних та матеріальних 
цінностей, визначають її як системно оформлену сукупність соціально значущих видів та результатів людської 
діяльності.  

В аспекті досліджуваної проблеми науковці розглядають ціннісні орієнтації студентів як методи диференціації 
об'єктів фізичної культури з їхньої значимості. На різноманітних компонентах фізичної культури, форми та види якої 
представлені крізь призму з'ясування їх ролі, місця та взаємозв'язків у загальній системі факторів, спрямованих на 
оптимізацію фізичного стану та розвитку людини, акцентують увагу такі дослідники, як І. М. Аршавський, В. М. 
Заціорський, В. В. Петровський. Тут відправним стає з'ясування ролі, місця, взаємозв'язків компонентів фізичної 
культури у загальній системі чинників, вкладених у оптимізацію фізичного стану розвитку людини.  

Комплексне осмислення нових результатів розробки предмета загальної теорії фізичної культури та його 
концептуальний виклад у вигляді навчальної та наукової дисципліни було здійснено у працях В. К. Бальсевича,  Л. П. 
Матвєєва. 

Виклад основного матеріалу дослідження.  Нині система фізичного виховання у закладах вищої освіти 
позбавлена принципу наступності. Як правило, у випускника середніх загальноосвітніх шкіл слабшає зацікавленість у 
відвідуванні занять із фізичної культури. У зв'язку з цим особиста мотивованість та бажання освоювати простір 
фізичної культури, зацікавленість педагогів стають важливими умовами формування фізичної культури студента. 

Однією з важливих умов збереження фізичного та психічного здоров'я студентської молоді є систематичне 
відвідування занять з фізичного виховання. Проте за формою, змістом та способами проведення вони не завжди 
відповідають потребам сучасного студентства. Всебічний аналіз проблеми виявлення основних суперечностей у 
процесі формування фізичної культури студентства є тим більш необхідним, що тільки їх вирішення зможе забезпечити 
підстави для якісних змін у становленні здорового способу життя та життєвих стратегіях молодого покоління, 
спрямовані на постійне зміцнення та вміле використання потенціалу психічних та фізичних сил організму. 

Актуальність аналізу основних протиріч у формуванні та розвитку орієнтацій студентства на фізичну культуру 
обумовлюється також і тим, що фіксується зниження інтересу студентської молоді до оздоровчих практик, а статистичні 
показники демонструють прогресуюче погіршення стану здоров'я молоді. Отже, виникає сукупність протиріч, які 
потребують певного аналізу. 

Це, по-перше, протиріччя між потребою соціуму у становленні у системі вузівської освіти фахівців, які 
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володіють глибокими професійними знаннями, вміннями, і розвиненими навичками управління своїм організмом, і 
реальним рівнем освоєння студентами змісту сучасної фізичної культури.  

По-друге, протиріччя між тими формами збереження та зміцнення життєвих сил організму, які пропонує нині 
діюча у закладах вищої освіти система залучення до фізичної культури, та потребами самої студентської молоді у 
різноманітних, відповідних сучасному життю способах розвитку її самими студентами.  

По-третє, виявлення соціологічними методами основних напрямів удосконалення системи формування та 
розвитку фізичної культури особистості під час переходу від загальної освіти до вищої, що висуває вищі вимоги всім 
видам соціокультурної діяльності. Таким чином, вивчення основних протиріч формування та розвитку фізичної 
культури студентів дозволить удосконалити систему організації відповідної практики зміцнення здоров'я сучасної 
молоді.  

Отримані дані дозволяють зробити висновок про те, що найперспективнішою стратегією вдосконалення 
сфери фізичної культури та спорту у ВНЗ є, перш за все, організація взаємодії між різними соціальними підрозділами 
як об'єктивної та універсальної форми об'єднання ресурсних можливостей структур, які відповідають за реалізацію 
спортивної політики у регіоні. Також є важливим запровадження нормативних статистичних показників основних 
складових розвитку фізичної культури у ВНЗ: матеріально-технічної бази, кваліфікації викладацького та тренерського 
складу, фізичної активності студентів, чисельності, що займаються фізичною культурою та спортом, а також 
реалізована фізкультурно-оздоровча робота у ВНЗ. Аналіз отриманих результатів дозволяє зробити висновки про те, 
що студентська молодь усвідомлює важливість та необхідність фізичної активності у повсякденному житті, а також про 
те, що визначальним стає особисте ставлення та мотивованість до цього виду діяльності, але активних дій для 
покращення здоров'я, подолання небажання вести здоровий спосіб життя не робить. Оскільки основними соціальними 
факторами, що формують уявлення про фізичну культуру та здоровий спосіб життя, є найближче оточення та соціальні 
інститути, то стає очевидною необхідність комплексної роботи різних відомств та структур щодо створення 
концептуальної програми міжвідомчої взаємодії у пропаганді здорового способу життя та включення оздоровчих 
практик до активного дозвілля молоді. 

Сучасний стан суспільства передбачає високу конкуренцію серед молодих фахівців і потребує як 
професіоналізму, а й відповідного рівня психофізичного здоров'я. З цієї точки зору, здоров'я є не лише важливим 
соціальним ресурсом, а й потенціалом особистості, що дозволяє бути конкурентоспроможним у вибраній професійній 
діяльності. 

Основні резерви ефективного залучення студентства до рухової активності сконцентровані на етапі 
формування національної спортивної політики. На макрорівні формуються загальні умови та загальнонаціональна 
політика у сфері розвитку спорту та його окремих видів, що мають базовий, інституційний характер. На мезорівні 
основним фактором, що визначає можливості формування фізичної культури, є сприяння та розуміння значущості 
залучення студентства до оздоровчих видів діяльності на рівні регіону. Фактори макро- та мезорівнів визначають 
ефективність процесу залучення студентства до фізичної культури та спорту, яка залежить від низки особливостей: 
наявності та відтворення висококваліфікованого персоналу, розвиненої інформаційної інфраструктури, а також – від 
відповідності матеріально-технічної бази сучасним вимогам. 

Згідно з результатами дослідження, існує кілька аспектів, що актуалізують потребу у фізичній активності 
студентства. Це - мода, наслідування, необхідність отримання заліку, спосіб підтримки чи поліпшення фізичної форми. 
Показово, що студенти, які не відвідують заняття у закладах вищої освіти через погане здоров'я, у вільний час нерідко 
купують абонементи оздоровчих фітнес-центрів.  

Проведене теоретичне та практичне дослідження доводять, що проблеми збереження здоров'я молоді та 
формування мотивації до занять оздоровчими видами діяльності набувають все більш соціально значущої 
спрямованості. Масова національна система фізичного, духовного та морального оздоровлення населення, 
пропаганди здорового способу життя – з виходом на індивідуальну самосвідомість та оперативний контроль за станом 
здоров'я – все ще залишається на периферії пріоритетних напрямків державної політики. Таким чином, очевидно, що у 
вирішенні проблеми підвищення ролі рухової активності та здорового способу життя молоді необхідне посилення 
комплексної організаційної стратегії державного рівня, представленої не лише прямою чи непрямою фінансово-
матеріальною підтримкою сфери фізичної культури та спорту, а й закріпленої законодавчо. 

Відомо, що за недостатнього рівня культури здоров'я людина припиняє активну діяльність з підтримки та 
розвитку власного здоров'я. Культура здоров'я особистості, під якою розуміється багатокомпетентна особистісна 
освіта, що характеризує усвідомлену діяльність індивідууму щодо збереження та зміцнення здоров'я, проявляється 
безпосередньо через мотивовану діяльність. Саме діяльна складова є інтегральним показником культури здоров'я 
людини. Як культура породжує визначальні ціннісні орієнтації, що переростають у соціально значущі, розвинені та 
відрефлексовані аксіологічні системи, що впливають на всі сфери суспільного життя, так і освіта як одна з таких сфер, 
не тільки відтворює задані культурою зразки, а й формує нові цінності та ідеали, покликані сприяти оформленню нової 
моделі освіти, нового стану культури та способів соціальної організації. 

Висновки. Результати дослідження дозволяють по-новому проаналізувати можливості, що відкриваються, у 
вирішенні проблем формування фізичної культури молоді та залучення до оздоровчих практик. Очевидно, що 
необхідне посилення організаційно-педагогічного фактору, що включає інформаційно-аналітичний, мотиваційно-
цільовий, планово-прогностичний, контрольно-діагностичний та регулятивно-корекційний напрями у забезпечення 
діяльності закладів вищої освіти в аспекті залучення студентства до фізичної культури. Система занять з фізичної 
культури, що діє у освітніх закладах, потребу значних змін та удосконалення відповідно до стандартів сьогодення, це 
передбачає створення системності: впровадження і розвиток раціональної альтернативи видів спорту, відновлення 
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моніторингу здоров'я та потреб студентів щодо рухової активності, розробка системи мотивування студентів до занять 
оздоровчими видами діяльності, що істотно ускладнює та ефективно впливає на залучення студентства до фізичної 
культури та спорту. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ БОРЦІВ ВІЛЬНОГО СТИЛЮ 14-15 РОКІВ ІЗ АКЦЕНТОВАНИМ 
ВИКОРИСТАННЯМ СУЧАСНИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ 

 
Відповідно до результатів аналізу науково-методичної, спеціальної та довідкової літератури 

(моніторингу Інтернет-ресурсів) встановлено, що питанням розроблення організаційно-педагогічних умов 
формування індивідуальної («коронної») техніки у юнаків, які спеціалізуються в спортивних видах боротьби із 
акцентованим використанням сучасних педагогічних технологій упродовж річного циклу їхньої підготовки – 
присвячено недостатню кількість науково-методичних праць. Це у свою чергу потребує подальших наукових 
розвідок та підкреслює актуальність і практичну складову обраного напряму дослідження. 

Головною метою дослідження є розроблення та апробація організаційно-педагогічних умов формування 
«коронної» техніки юнаків 14-15 років, які спеціалізуються у вільній боротьбі із акцентованим використанням 
відеокомп’ютерної системи біомеханічного аналізу «Katsumoto» упродовж річного циклу їхньої підготовки. Під час 
емпіричного дослідження були використані наступні методи: абстрагування, аналіз і синтез, індукція і дедукція, 
моделювання, математично-статистичні (кореляційного аналізу, факторного аналізу, шкалювання тощо). Крім 
цього, враховано особистий досвід організації системи багаторічної підготовки одноборців різних вікових груп та 
вагових категорій. В результаті емпіричного дослідження встановлено, що у досліджуваних борців вільного стилю 
експериментальної групи підвищилися показники: мотивації до систематичних занять обраним видом спорту; 
теоретичної підготовленості з методології організації навчально-тренувальних занять із використанням сучасних 
технічних засобів навчання; володіння теоретичними аспектами діючих правил вільної боротьби; кількості та 
різноманіття атакуючих і захисних прийомів; коефіцієнту надійності «коронних» техніко-тактичних дій 
(комбінацій); кількості «коронних» техніко-тактичних дій (комбінацій) за одиницю часу; тактильної чутливості, а 
також координації; сформованості загальної, спеціальної витривалості та «вибухової сили» тощо. Необхідно 


