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Анотація. Статтю присвячено узагальненню актуальних проблем і сучасного стану професійно 
орієнтованої фізичної підготовки студентів шляхом аналізу результатів 87 науково-дослідних і методич-
них робіт. Професійно орієнтована фізична підготовка студентів потребує систематизації та оновлення за-
собів і форм, оскільки не здатна ефективно забезпечувати поліпшення здоров’я, рівень фізичної підготов-
леності, формування професійно важливих психофізіологічних якостей і навичок, мотивації до занять.  
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Постановка проблеми та аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток науково-
технічного прогресу, модернізація технологій у народному господарстві потребують якісного 
та кількісного збільшення кваліфікованих кадрів. У зв’язку з цим, зростає значення якісної 
професійно орієнтованої, зокрема фізичної, підготовки фахівців, чия ефективна праця яких в 
умовах сучасного прогресу має особливе значення [3, 6, 9].  

Фізична культура і спорт є одним із чинників, що сприяють збереженню здоров’я, під-
вищенню продуктивності праці та професійної працездатності людини на виробництві, успі-
шності оволодіння професійними знаннями й навичками у студентів [27]. Дослідники [5, 10, 
14, 21, 24] зазначають, що наявна в теперішній час організація фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах ( ВНЗ ) є малоефективною для зміцнення здоров’я, підвищення рівня фі-
зичної підготовленості й професійно важливих психофізіологічних якостей, мотивації студен-
тів до занять фізичною культурою та спортом. Особливо потерпають студенти вищих навча-
льних закладів гуманітарного профілю [1, 5, 17, 25, 26]. Унаслідок цього постає необхідність 
постійно вдосконалювати процес фізичного виховання майбутніх фахівців для оптимізації 
їхнього фізичного стану та підтримання належного рівня здоров’я, інтенсифікації розвитку 
значущих професійних психофізіологічних якостей, зростання їхньої мотивації та потреби у 
фізкультурно-спортивній діяльності ще в період навчання у вищому навчальному закладі. 
Важливе значення в цьому відіграє професійно орієнтована фізична підготовка, яка за своїм 
визначенням враховує умови трудової діяльності кожного конкретного фахівця [6, 21, 27]. 

Перетворення кількісних показників освітніх послуг на якісні є стратегічним завданням 
реформування вищої освіти України. Воно передбачає перегляд змісту вищої освіти та напов-
нення його новим матеріалом, упровадження сучасних технологій у навчальний процес [7, 32, 
33, 34]. В останні роки напрацьовані значущі за обсягом теоретичні та методичні розробки 
професійної спрямованості фізичної підготовки у вищих навчальних закладах за окремими 
професіями [11, 14, 15, 20, 21, 30], але разом із тим відсутня цілісна концепція розвитку про-
фесійно орієнтованої фізичної підготовки (або, як її прийнято називати, – професійно-при-
кладної фізичної підготовки (ППФП)). Л.П. Пилипей [15] стверджує про необхідність обґрун-
тованої класифікації та систематизації спеціальностей у вищих навчальних закладах задля 
універсалізації системи ППФП і відповідно розробки уніфікованих критеріїв для об’єднання 
професій у групи. 

Таким чином, вплив науково-технічного прогресу на всі сфери життєдіяльності й вироб-
ництва, нові суспільно-економічні відносини, зміна функціональної ролі спеціалістів – усе це 
вимагає нового перегляду структури, змісту та спрямованості професійно-прикладної фізич-
ної підготовки студентів. Тому постає актуальне питання впровадження нестандартних су-
часних технологій фізичного виховання в навчальний процес студентів [15, 18, 22, 32, 33, 34], 
побудованих на основі популярних видів рухової активності, які б сприяли поліпшенню рівня 
їхнього здоров’я та професійно важливих фізичних якостей. 
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Зв’язок роботи з важливими науковими програмами, планами, темами. Робота ви-
конується згідно з планом науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання та спорту 
Львівського національного університету імені Івана Франка на 2015–2018 роки за темою 
«Удосконалення професійно орієнтованої підготовки студентів Львівського національного 
університету імені Івана Франка засобами фізичної культури та спорту». 

Мета – провести аналіз сучасного стану професійно орієнтованої фізичної підготовки 
студентів у вищих навчальних закладах і на основі цього узагальнити її основні проблеми.  

За темою роботи проаналізовано й узагальнено 87 науково-дослідних та методичних лі-
тературних джерел.  

Виклад основного матеріалу. За визначенням Раєвського Р.Т. [20], процес ППФП сту-
дентів передбачає вирішення таких виховних, освітніх та оздоровчо-розвивальних завдань: 

– виховання глибокого інтересу до професії; 
– мотивація на досягнення належного рівня професійної працездатності; 
– формування інтересу до занять ППФП; 
– зміцнення здоров’я, підвищення рівня функціонування органів і систем організму, 

що зазнають найбільшого навантаження в процесі професійної діяльності; 
- формування професійно важливих фізичних, психічних, моральних, інтегральних 

якостей особистості, розумових та рухових навичок і вмінь, необхідних для успішного вико-
нання професійних функцій; 

- оволодіння системою спеціальних знань і вмінь, що сприяють практичному втілен-
ню ППФП на всіх етапах оволодіння професією; 

- залучення студентів до процесу активного фізичного вдосконалення з урахуванням 
вимог власної майбутньої праці за спеціальністю. 

На жаль, більшість із вищевказаних завдань ППФП на сучасному етапі розвитку систе-
ми фізичного виховання у ВНЗ вирішується неефективно. 

Професійно орієнтована підготовка студентів у сучасних умовах супроводжується по-
дальшою інтенсифікацією їхньої навчальної праці, зростанням інформаційного потоку, ши-
роким упровадженням технічних засобів і комп’ютерних технологій у навчальний процес та 
побут, значним соціально-економічним тиском на всі сторони студентського життя [1, 5, 7]. 
Недосконалий режим і методи навчання, спрямовані на заучування величезного за обсягом 
матеріалу, перевантажують мозок студента, породжують дисгармонію в розвитку особистості 
[4]. Робоче навчальне навантаження середньостатистичного відповідального студента в будні 
дні сягає меж 12 годин на добу. У період залікової та екзаменаційної сесії добове навантажен-
ня на студента збільшується до 15–16 годин. Навчання студента, як і робота будь-якого пра-
цівника розумової сфери, характеризується малорухомим фізичним станом – тривалим ви-
мушеним перебуванням у сидячий позі. В особливо складному становищі опиняються студе-
нти перших курсів, які потрапляють до ВНЗ у нові соціальні відносини й умови діяльності. 
Отже, навчальна праця студента за своєю фізичною важкістю відповідає першій категорії (ле-
гка праця), а за своїм психічним напруженням – четвертій (дуже напружена праця). В анало-
гічному стані перебувають працівники гуманітарних наук, бухгалтери, інженери, викладачі 
тощо, робочий день яких складається з 8 годин праці безпосередньо в установі і 2–4 годин 
самостійної роботи вдома (опрацювання спеціальної літератури, підготовка документації та 
інше). Особливостями такої трудової діяльності [1, 4, 7, 13] є тривале перебування в малору-
хомій позі (переважно сидячи), монотонність операцій, необхідність відтворювати й перероб-
ляти через зоровий аналізатор чималу кількість інформації, виконувати велику кількість дріб-
них точнісних операцій, що пов’язано із роботою на комп’ютерній техніці. У такому режимі 
виникає дефіцит рухової активності, що отримало назву гіпокінезії [1, 4]. Дані спеціальності 
не відзначаються особливо несприятливими санітарно-гігієнічними умовами чи значною фі-
зичною напруженістю [19], але така тривала нерухома праця призводить до негативних пато-
логічних змін в органах та системах життєдіяльності організму [1, 4, 6, 14, 20]: погіршується 
сенсомоторна реакція, знижується функція уваги, мислення, пам’яті, послаблюється емоційна 
стійкість, погіршується зір, точність і координація рухів, зростає кількість нервово-психічних 
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розладів та стресів, захворювань серцево-судинної, дихальної та нервово-м’язової системи, 
порушення обміну речовин, порушення постави, застійні явища в органах. У жінок та чолові-
ків, які виконують тривалу сидячу роботу, часто спостерігаються захворювання статевої сфе-
ри і шлунково-кишкового тракту, варикозні порушення судин нижніх кінцівок. Природно, що 
такі професійні «подарунки» створюють прямий негативний вплив не тільки на здоров’я лю-
дини, але, як наслідок, і на результат самої праці та навчання. Працівники розумової сфери та 
студенти вимушені відтворювати за день велику кількість дрібних локальних рухів, які вико-
нуються за рахунок м’язів передпліччя і кисті рук (робота на комп’ютері, написання рефера-
тів, перегляд текстів, письмових робіт тощо). Від того, хто працює, вимагається вміння дозу-
вати невелике за величиною силове напруження. Тому відсутність здатності відчувати й чітко 
дозувати силові навантаження спричиняє велику витрату енергії, швидку перевтому й пере-
напруження нервово-м’язового апарату, що нерідко призводить до різних захворювань м’язів 
периферичної нервової системи. Фахівці стверджують, що велике навантаження на слабкі 
м’язи є причиною перевтоми цих м’язових груп [4, 13, 19, 20, 26]. Працівник не буде конку-
рентно-спроможним, якщо буде хворим, недостатньо витривалим і непрацездатним, не спро-
можним швидко відновлюватися [4, 7, 26]. Запит працедавців спрямований на пошук високо-
кваліфікованих, здорових, фізично підготовлених спеціалістів ще зі студентської лави. 

Дослідження Н.Н. Завидівської [7] було спрямовано на визначення та обґрунтування 
моделей складових професійно-прикладних основ, які мають сприяти формуванню навичок 
здорового способу життя майбутніх економістів-педагогів та виховувати в них уміння пере-
давати ці навички іншим. Автор рекомендує створення нових технологій у системі фізичного 
виховання.  

Отже, на основі з аналізу вказаної проблеми можна зробити висновок, що першим нага-
льним завданням професійно орієнтованої підготовки студентів є удосконалення системи 
ППФП представників розумової праці, яка супроводжується малорухомим, тривалим сидя-
чим положенням тіла і великим психофізичним напруженням. Особливо актуальною за таких 
умов буде удосконалена ППФП для студентів, які за станом здоров’я зараховані в спеціальні 
медичні групи. Фахівці [1, 4, 20] стверджують про необхідність розвитку в цієї категорії осіб 
сили й витривалості тих м’язів, які витримують найбільше статичне напруження під час ма-
лорухомої роботи. На наш погляд, ППФП повинна бути спрямована не тільки на профілакти-
ку та ліквідацію негативних наслідків у розумовому чи фізичному стані студента, але й на йо-
го психологічну реабілітацію – бажання продовжувати таку роботу. Це вимагає нових, неста-
ндартних та індивідуалізованих підходів ППФП [33, 34], побудованих на високому позитив-
ному емоційному фоні.  

Іншою, не менш значною проблемою професійно орієнтованої підготовки у ВНЗ є те, 
що переважна більшість студентів не має позитивної мотивації та інтересу до занять фізич-
ним вихованням [24]. Одна з причин цього – це відсутність диференційованого підходу до 
засобів і компонентів навантажень, які пропонуються студентам [24, 31]. Спонукання до за-
нять фізичною культурою і ППФП завершується, переважно, етапом на рівні розмов про те, 
що такі заняття корисні для здоров’я й підготовки до майбутньої професії. Такі заходи мають 
абстрактний характер через необізнаність і теоретичну непідготовленість студентів [16, 30]. 
Непопулярність фізичних вправ у студентів ВНЗ пояснюється такими чинниками: відсутніс-
тю в них усвідомленої мети для занять, низьким рівнем свідомості, незрілістю особи [14, 15, 
31], а також нестачею навичок, досвіду рухової активності, нерівноцінним значенням фізич-
ного виховання у порівняно з іншими професійними предметами, відсутністю можливості для 
вибору бажаних видів рухової активності (модних і сучасних видів спорту), незадовільною 
діагностикою психофізичного стану першокурсників, застосуванням традиційних низько-
емоційних методів проведення занять, у яких відсутнє дидактичне обґрунтування [15, 24]. У 
діяльності викладача фізичної культури теж є чинники, що негативно впливають на ставлення 
студентів до занять фізичним вихованням, це: неправильний вибір форм організації та мето-
дів, видів спорту, дозування навантажень; відсутність належної майстерності, психолого-
педагогічних знань, підходу до студентів, низьке емоційне негативне тло занять тощо.  
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Система фізичного виховання студентів в Україні є недостатньо ефективною [2, 16, 20], 
тому що не забезпечує повноцінної психофізичної і професійно орієнтованої готовності випу-
скників до виробничої діяльності та подальшого життя. У вищих навчальних закладах України 
діє національна система фізичного виховання, обов’язковий розділ ППФП якої ще дотепер по-
будований на ґрунті пострадянського командно-нормативного підходу, при якому особистість 
студента залишається другорядною: на першому плані, як і раніше, стоїть нормативний показ-
ник (тобто результат). Ця, так звана, інформаційна форма організації занять передбачає вико-
нання нижченаведених вимог студентами: наказів, запам’ятовування матеріалу, виконання 
вправ, вимог і нормативів, які заздалегідь передбачені й регламентовані навчальною програ-
мою та викладачем. Суттєвим недоліком такого нормативного підходу у фізичному вихованні 
студентів є його безсумнівний консерватизм, унітарність і анти-особистісний підхід [23].  

Антиподом до нормативного підходу є інша, більш сучасна форма організації фізичного 
виховання – розвивальна. Вона ґрунтується на європейських цінностях та філософії гуманіз-
му, що визнають цінність людини як особистості. Гуманістичне світосприйняття передбачає 
повагу до кожної людини, сприяє самоактуалізації, самореалізації та самовдосконаленню 
особи [2, 16]. Розвивальна форма передбачає створення таких умов, які викликають у студен-
тів усвідомлену внутрішню потребу до знань і бажання самостійно займатися психофізичним 
вдосконаленням, досягати належного рівня фізичної підготовленості всіма доступними нау-
ково обґрунтованими засобами [16, 22, 25, 28, 29].  

Таким чином, ще однією невирішеною проблемою удосконалення національної системи 
фізичного виховання, й зокрема професійно орієнтованої фізичної підготовки (ПОФП), є 
створення умов для реформування та швидкого переходу з пострадянського командно-
нормативного підходу на нову гуманістичну – розвивальну форму фізичного виховання. 

На сучасному етапі розвитку професійно орієнтованої підготовки студентів актуальне 
місце займає проблема систематизації та класифікації професій на рівні вищих навчальних 
закладів відповідно до вимог і завдань ПОФП [15]. Це необхідно для визначення професійно 
важливих якостей кожної спеціальності з подальшим їхнім використанням у створенні про-
фесіограм. Класифікація та систематизація професій на рівні окремого вищого навчального 
закладу дозволить поліпшити ефективність професійно орієнтованої підготовки студентів – 
розробити універсальні програми ППФП. Для вирішення цієї проблеми ставляться такі послі-
довні завдання: 

 аналіз різних напрямів підготовки спеціалістів на подібність і відмінність їхніх про-
фесійних вимог відповідно до стандартів вищої освіти;  

 групування й систематизація спеціальностей за універсальними критеріями;  
 розробка програм ПОФП відповідно до напрямів підготовки спеціалістів у ВНЗ.  
Кінцевою метою є створення науково обґрунтованих типових програм ППФП для різ-

них груп професій [8]. Необхідно зазначити, що науковці [7, 12, 15, 24, 32, 33, 34] наголошу-
ють на доцільності створення експериментальних програм ППФП студентів ВНЗ на основі 
окремих спортивних спеціалізацій і нових технологій.  

За останнє десятиріччя розроблено чимало програм ППФП з комплексним використан-
ням засобів спортивних ігор, аеробіки, легкої атлетики. Ефективними вважаються навчальні 
програми ППФП, створені для студентів різних спеціальностей на основі використання еле-
ментів окремого виду спорту [15, 16, 31], зокрема: спортивного орієнтування для підготовки 
терапевтів, шейпінгу для студенток комерційної академії, баскетболу для підготовки педаго-
гів [5], футболу для податківців [11] тощо. 

Отже, актуальними на сучасному етапі є:  
 розробка критеріїв, що сприятимуть об’єднанню спеціальностей у групи, з подаль-

шим створенням універсальної системи ППФП студентів; 
 створення класифікації спеціальностей для систематизації напрямків підготовки згі-

дно з вимогами ППФП студентів вищих навчальних закладів; 
 впровадження новітніх технологій в процес фізичного виховання студентів та їх 

ППФП зокрема. 
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Висновки:  
1. Розвиток науково-технічного прогресу сучасності та велике навчальне навантаження 

на студентів у вищих навчальних закладах стимулюють малорухомий спосіб життя, що особ-
ливо негативно відображається на здоров’ї студентів, і як наслідок, на якості їх професійно 
орієнтованої підготовки. В цих умовах необхідно шукати нові можливості та підходи для мо-
тивації студентів займатися фізичною культурою та спортом. 

2. Діюча система організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах Украї-
ни не здатна ефективно забезпечувати покращення здоров’я, підвищення рівня фізичної під-
готовленості, формування професійно важливих психічних і психофізіологічних якостей та 
навичок, і найголовніше – мотивації студентів до занять фізичною культурою та спортом: у 
переважної більшості студентів немає зацікавлення до занять фізичним вихованням у тій фо-
рмі, в якій це пропонується. Тому одне з головних завдань – це створити нові технології із ви-
користанням популярних серед студентства сучасних різновидів рухової активності та спорту 
з метою формування інтересу до занять і таким чином сприяти удосконаленню професійно 
орієнтованої підготовки студентів. 

3. Аналіз наукової та методичної літератури свідчить, що на сучасному етапі розвитку 
професійно орієнтованої підготовки важливе місце займає проблема класифікації та система-
тизації спеціальностей і професій на рівні вищих навчальних закладів, відповідно до напрямів 
підготовки згідно з вимогами ППФП студентів. Актуальною є розробка універсальних крите-
ріїв для систематизації спеціальностей для підвищення ефективності професійно орієнтованої 
фізичної підготовки. 

Перспективою подальших досліджень є поглиблене вивчення й систематизація спеці-
альностей факультетів Львівського національного університету імені Івана Франка на підставі 
визначення професійно важливих якостей та розробки професіограм, а також на їхній основі – 
добір адекватних, сучасних і цікавих для студентів засобів та форм рухової активності задля 
підвищення ефективності професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців. 
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СРЕДСТВАМИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
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Аннотация. Статья посвящена обобщению актуальных вопросов и текущего состояния профессионально 
ориентированной физической подготовки студентов на основе анализа результатов 87 научно-исследовательских 
и методических работ. Профессионально ориентированная физическая подготовка студентов нуждается в систе-
матизации и обновлении средств и форм, так как она не может эффективно обеспечивать: улучшение здоровья, 
уровень физической подготовленности, формирование профессионально важных психофизиологических качеств 
и навыков, мотивацию для занятий.  

 

Ключевые слова: профессиональная, ориентированная, прикладная, физическая, подготовка, воспитание, 
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Abstract. Article is devoted to the synthesis of topical issues and current status of students` professionally applied 
physical training on the analysis basis of leading experts` 87 literary sources. Students` professionally oriented physical 
training needs systematization and updating of means and forms, since it cannot effectively improve the health, physical 
fitness level, the formation of the professionally important psycho-physiological qualities and skills, motivation for training. 
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