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Анотації: 
У статті окреслено перспек-
тивні напрями реорганізації 
системи фізичного виховання 
в умовах сучасності. Обгрун-
товано зміст сучасних органі-
заційних психолого-педагогіч-
них умов фізичного вдоско-
налення студентської молоді. 
Проаналізовано стан та пер-
спективи розвитку системи 
фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах, визна-
чено пріоритети та принципи 
системи фізичного виховання 
в умовах реорганізації. Пред-
ставлено організаційну техно-
логію фізичного виховання 
студентської молоді, що за своєю 
суттю становить спеціальний 
узірець використання змісту, 
організаційних аспектів і за-
ходів фізичного виховання з 
урахуванням специфіки на-
вчання й особливостей фаху. 
Окреслено методологію фі-
зичного вдосконалення сту-
дентів, що сприяє формуванню 
в них профілактичної ініціа-
тивності, реабілітаційної спро-
можності та рекреаційних упо-
добань щодо свого здоров'я. 
Представлено комунікативне 
середовище фізичного вихо-
вання, що спонукає студентів 
до ретроспективного пошуку 
інформації, систематизації, ана-
лізу й синтезу, накопичення 
індивідуального інформацій-
ного банку з питань збере-
ження власного здоров'я. 

Ключові слова: 
фізичне виховання, студенти, 
організаційні психолого-педаго-
гічні умови, здоров'я, принципи, 
пріоритети. 

Наталия Завьідивская, Білена Хани-
кянц. Реорганизация системи физи-
ческого воспитания студентов вьіс-
шей школьї: проблеми и перспек-
тиви. В сгатье очерченьї перспективньїе 
направлення реорганизации системи 
физического воспитания в условиях 
современности. Обосновано содержание 
современньїх организационньїх условий 
физического совершенствования студен-
ческой молодежи. Проанализированьї 
состояние и перспективи развития си-
стеми физического воспитания в вьіс-
ших учебньїх заведеннях, определеньї 
приоритетьі и принципи системи фи-
зического воспитания в условиях ре-
организации. Представлена организа-
ционная технология физического воспи-
тания студенческой молодежи, что по 
своей сути представляет специальньш 
образец использования содержания, орга-
низационньїх аспектов и мероприятий 
физического воспитания с учетом спе-
цифики обучения и особенностей про-
фессии. Очерчена методология физи-
ческого воспитания студентов, которая 
способствует формированию у них про-
филактической инициативности, реаби-
литационньїх возможностей, интереса к 
рекреационньїм мероприятием для улуч-
шения собственного здоровья. Пред-
ставлена коммуникативная среда физи-
ческого воспитания, которая способ-
ствует привлечению студентов к рет-
роспективному поиску информации, си-
стематизации, анализу и синтезу, накоп-
лению индивидуального информацион-
ного банка по вопросам улучшения 
собственного здоровья. 

физическое воспитание, студенти, 
организационньїе психолого-педагоги-
ческие условия, здоровье, принципьі, 
приоритетьі. 

ГЧаїаІіуа Хауусііузка, Оіепа 
КЬапікіапІз. Кеогдапі/аііоп 
оГ ІЇіе 8у5*ет оґ РЬузісаІ Егіи-
саііоп оГ §1ис1епй ої Ні§Ь 8сЬооІ: 
РгоЬІетз апсі Регзресїіуез. Іп 
іЬе агіісіе ІІ із сіезсгіЬесІ іЬе 
регкресііус сіігссііопз оГ геог^а-
пігаїіоп оГ іЬе зузіет оґ рЬу-
вісаі есіисаііоп іп тосіегп соп-
сііііопз. ТЬе сопіепі оґ тосіегп 
ог^апігагіопаї, рзусЬо1о§іса1 апсі 
ре<іа§о§іса1 сопсііііопз оґ рЬу-
зісаі ітргоуетепі оґ зіисіепіз із 
дгоипсіесі. ТЬе сопсііііоп апсі 
ргозресіз оГ сіеуеіортепі оґ рЬу-
8Іса1 есіисаііоп зузіет іп Ьі§Ьсг 
есіисаііопаї езІаЬІізЬтепІз аге 
апаїугесі; іі із сіейпесі іЬе ргіогі-
Ііез апсі ргіпсірісз оґ рЬузісаІ 
ссіисаііоп зузіет іп Іегтз оГ 
геог§апкаІіоп. Огдапігаїіопаї іесЬ-
по1о§у оґ рЬузісаІ есіисаііоп оґ 
зіисіепі уоиіЬ \УЬІСЬ ІЗ а зресіаі 
ехашріе оґ іЬе изіп§ оґ сопіепі, 
ог§апігаІіопа1 азресіз апсі рЬу-
зісаі есіисаііоп асііуіііез \УІІЬ 
зресійс Сгаіпіп§ апсі зресіаііу 
Ґеаіигез, із ргезепіесі. ТЬе тейто-
<1о1о§у оґ рЬузісаІ ітргоуетепі 
оґ зіисіепіз, шЬісЬ сопІгіЬиІез Іо 
іЬеіг ргсуепііоп іпіііаііуе, аЬіІіІу 
Іо геЬаЬіІіІаІіоп апсі гесгеаііопаї 
ргеґегепсез аЬоиІ іЬеіг ЬеаІіЬ 
саге, із оиіііпесі. ТЬе соттипі-
саііуе епуігоптепі оґ рЬузісаІ 
есіисаііоп іЬаІ епсоига§ез зіи-
сіепіз Іо геігозресііуе іпґогта-
Ііоп геїгіеуаі, зузіетаїігаїіоп, 
апаїузіз апсі зупіЬезіз, ассити-
Іаііоп оґ регзопаї іпґогтаїіоп 
Ьапк ґог іЬс ргезегуаііоп оґ 
іЬеіг ЬеаІіЬ із ргезепіесі. 

рИузісаІ есіисаііоп, хйиіепіл, ог§а-
пігаїіопаї рзускоіо^ісаі апсі 
рес1а§о£ІсаІ сопсііііопз, НеаІіН, 
ргіпсіріез, ргіогіїіез. 

Вступ. Упродовж останніх десятиріч склалася тривожна тенденція погіршення здоров'я та 
фізичної підготовленості населення України. Це пов'язано не лише з проблемами економіки, екології, 
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а й із недооцінкою в суспільстві, вищих навчальних закладах ролі фізичного виховання в процесі 
формування навичок здорового способу життя студентської молоді. 

Фізичне виховання — один із найважливіших компонентів формування майбутніх активних громадян 
незалежної України під час їх навчання. Як свідчить історичний, міжнародний та вітчизняний досвід, 
фізичне виховання і спорт у вищій школі - невід'ємна складова частина формування загальної та про-
фесійної культури особистості відповідно до вимог часу й повинна забезпечити здоровий спосіб життя, 
підвищення рівня працездатності, збереження та зміцнення здоров'я, сприяти продовженню активного 
довголіття людини [4; 5]. 

На нашу думку, у вищій школі склалася проблемна ситуація, яка полягає в суперечності між 
рівнем соціальних вимог й ефективністю фізичного виховання щодо формування в студентів навичок 
здорового способу життя. Очевидно, що зміст наявної нині навчальної програми [10] і загалом 
системи фізичного виховання вичерпав себе та потребує оновлення через упровадження сучасних, 
інтегративних форм організації цього процесу. 

У додатку до листа МОН України від 25.09.2015 р. №1/9-454 викладено рекомендації й 
запропоновано базові моделі організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах. Зі змісту 
цього документа очевидно, що керівникам ВНЗ надано можливість вибору форм організації фіз-
культурно-оздоровчої діяльності студентів [1]. Відсутність єдиних підходів до організації системи 
фізичного виховання студентів, надана можливість вибору форм проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів сприяли активізації процесів щодо пошуку найоптимальніших способів залучення 
молоді до рухової активності у вищій школі. 

Розв'язання проблем модернізації сучасної освіти відбувається в наукових розробках В. Кременя [3], 
М. Степко [3], Я. Болюбаша [3], В. Шинкарук [3], В. Пасічник [8] та ін.; засоби вдосконалення 
навчальної діяльності й психолого-педагогічних впливів розкрито в публікаціях І. Беха [2], 
С. Омельченко [7], 3. Курлянд [9], Р. Хмелюк [9], А. Семенової [9]; питанням здоров'язбереження на 
основі теорії та методики фізичного виховання розкрито в працях М. Носка [6], О. Дубогай [4], 
Н. Завидівської [5], М. Хорошухи [11] та ін. Отже, проблему вдосконалення системи фізичного вихо-
вання студентської молоді розкривають численні дослідження. Однак багатофункціональність 
системи фізичного виховання, з одного боку, і необхідність реорганізації цієї системи — з іншого, 
зумовлюють потребу пошуку інноваційних організаційних підходів для створення здоров'яорієнто-
ваного середовища у вищих навчальних закладах. 

Мета дослідження - обґрунтувати стан та перспективи розвитку системи фізичного виховання у 
вищих навчальних закладах. Завдання статті - проаналізувати зміст сучасних організаційних 
психолого-педагогічних умов фізичного вдосконалення студентської молоді; визначити пріоритети й 
принципи системи фізичного виховання в умовах реорганізації; окреслити методологію фізичного 
вдосконалення студентів, що сприяє формуванню в них профілактичної ініціативності, реабіліта-
ційної спроможності та рекреаційних уподобань щодо свого здоров'я. 

Матеріал і методи дослідження. Дослідження проводили впродовж 2014—2015 рр. на базі ДВНЗ 
«УБС» Львівського науково-навчального інституту. Для виконання поставлених завдань вико-
ристовували такі методи дослідження: теоретичний аналіз і синтез філософської, психолого-педа-
гогічної, навчально-методичної, фахової наукової літератури, нормативно-правових документів у 
галузі освіти та охорони здоров'я, Інтернет-ресурсів, педагогічне спостереження. 

Результати дослідження. Дискусія. Важливим складником системи фізичного виховання сту-
дентів є впровадження в повсякденне життя науково обгрунтованих рекомендацій щодо ра-
ціонального режиму праці, відпочинку, харчування, рухової активності задля формування навичок 
здорового способу життя. Адже на сьогодні простежено загальну закономірність збільшення ризику 
розвитку серцево-судинних захворювань, погіршення функціональних резервів організму, зменшення 
рівня фізичної працездатності й підготовленості, погіршення морфологічного статусу в міру 
зниження рівня фізичного стану [4]. 

В умовах сьогодення відбувається зміна цільової спрямованості фізичного виховання, що 
вимагає визначення інтересів і потреб у сфері тілесного й духовного вдосконалення студентів. 
Пріоритет оздоровчого спрямування професійно-кваліфікаційного становлення особистості зумовлює 
прикладну значущість фізичної культури та масового спорту тих, котрі ними займаються, що вимагає 
систематичного вивчення намірів, поведінки студентів і викладачів з метою оптимізації процесу 
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формування здорового способу життя. Очевидно, що головною метою фізкультурно-оздоровчої 
діяльності студентів стає належний рівень фізичного здоров'я завдяки оптимальній фізичній 
активності й фізичній підготовленості. 

Сенс сучасного фізичного виховання, кінцева мета якого - досягнення студентами сформо-
ваності навичок ведення здорового способу життя, полягає в системному відтворенні оптимальних 
умов для розвитку в молоді морфогенетичної основи для підтримки в дієздатній «формі» набутих на 
практиці за допомогою відповідного навчання та досвіду функціональних якостей у дорослих. Для 
цього потрібно виконати два взаємопов'язані завдання. 

Перше - необхідність позбутися негативних наслідків атрофії духовних підвалин індустріальної 
цивілізації у сфері освіти. Це означає відмову студентів від реалізації себе за стандартами й нормами 
технократичного мислення, від формування людини-функції, ідеально пристосованої до технології 
конвеєрного виробництва. 

Друге - перехід до інформаційної або постіндустріальної цивілізації як самостійного етапу 
історичного розвитку. Його особливість - вихід насамперед функціональних якостей людини. 
Навчання в системі фізичного виховання набуває антропогенного, «гомоцентричного» характеру. Це 
зумовлено процесом гуманізації науки й техніки, його фронтальним поворотом до людини [6]. 
Призначення процесу зводиться до того, що студентам потрібно звільнити свій творчий потенціал від 
диктату техніки, розкрити її творчу думку. За морфогенетичним фактором залишається підтримка 
тіла людини в нормальному стані в той час, коли інтелектуальне навантаження значно зростає. 

Сучасна система фізичного виховання, по суті, має бути спеціальним узірцем використання 
змісту, організаційних аспектів і заходів з урахуванням специфіки навчання й особливостей фаху. 
Організація фізичного виховання повинна сприяти зміщенню уваги з покращення їхньої фізичної 
підготовленості, підвищення рівня розвитку фізичних якостей у бік методології, що дає змогу 
сформувати в студентів профілактичну ініціативність, реабілітаційну спроможність і рекреаційні 
вподобання щодо свого здоров'я. 

Сучасні організаційні психолого-педагогічні умови — це своєрідне комунікативне середовище 
фізичного виховання, що виконує інформативні, кібернетичні, консультаційні й творчо-освітні 
функції, а засвоєння теоретико-методичного матеріалу повинне відбуватися за допомогою між-
дисциплінарних зв'язків у формі дискусій, ділових ігор, інтелектуальних штурмів, відкритих творчих 
конкурсів тощо (рис. 1). Зміст навчального матеріалу з фізичного виховання потребує використання 
інтегративних методик, технологій і нетрадиційних оздоровчих систем, які своєю енергоємністю, 
тренувальною та оздоровчою спрямованістю були б адекватними потребам студентської молоді. 

Пропоновані засоби повинні сприяти адаптації студентів до умов майбутньої професійної 
діяльності, корекції несприятливих психофізіологічних станів за допомогою впливу зовнішнього 
середовища. 

Сучасна молодь по-особливому сприймає й реалізовує поставлені перед ними завдання, саме 
тому спрямованість індивідуального, диференційованого та компетентнісно орієнтованого підходу у 
фізичному вихованні має не лише покращувати їхнє фізичне здоров'я, а й сприяти розвитку 
професійних можливостей. На перший план виходить потреба викликати в студентів прагнення через 
фізичне самовдосконалення покращити кар'єрний імідж та власне «Я»; здійснювати підтримку 
професійно важливих рухових навичок за рахунок пріоритетних, «модних» рухових методик; 
забезпечити впродовж фізичного виховання своєчасну підтримку творчої, емоційної рівноваги через 
розвиток належного рівня загальної витривалості організму та високого рівня інтелектуальної та 
фізичної працездатності. 

Виховання навичок рухової активності потрібно починати з вивчення її впливу на життєво 
важливі функції організму, зіставляючи параметри здоров'я фізично активних людей із тими, хто 
веде малорухливий спосіб життя. При виконанні заданих умов, ураховуючи запропоновані способи 
вдосконалення рухової активності, фізична культура стає умовою збереження й зміцнення здоров'я 
студентів, їхнього фізичного стану та підготовленості. Основним концептом фізичного вдоскона-
лення студентів стає валеологічне спрямування всього процесу. Валеологічна концепція формування 
та діагностування фізичної підготовленості студентів охоплює ті компоненти, які мають суттєвий 
вплив на процес зміцнення, збереження чи відтворення здоров'я, а також можуть удосконалюватись у 
процесі спеціально організованої фізичної активності [11; 12]. Окрім цього, фізична підготовленість 
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П С И Х О Ф І З И Ч Н И Й П О Т Е Н Ц І А Л С Т У Д Е Н Т А 

Оновлення й корекція ЗАСОБІВ 
відповідно до діагностики 

функціональних та фізичних 
можливостей студента 

Моніторинг необхідних ФОРМ 
• загальні (лекції, семінари, практичні заняття): 
»спеціальні (комплексні, спеціалізовані, са-
мостійні й профільовані методико-кон-
сультативні заняття; 

»прикладні (цілеспрямований вплив на роз-
виток професійно важливих психологіч-
них і фізичних якостей); 

«оздоровчо-профілактичні (корекція та 
профілактика негативних чинників і 
професійних захворювань 

СПЕЦІАЛЬНІ МЕТОДИ: 
ідеомоторного впливу; 
психорегулювального впливу 

в X X 9) 
а о ч о X 

• Р* 
Я 
08 
О Н и 
"І м •— 
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О 

Збільшення обсягу теоретико-методичної підго-
товки через створення міждисциплінарних зв'яз-
ків для становлення системи мотивів і потреб, 
знань та ціннісних орієнтацій особистості сту-
дента 

Застосування нетрадиційних засобів, що ґрун-
тується на простоті й доступності пропонованих 
видів фізичної активності, що має професійно-
прикладне значення 

Здійснення контролю виключно з метою форму-
вання в студентів мотивації та прищеплення на-
вичок використання засобів фізкультурно-оздо-
ровчої спрямованості в режимі праці та відпо-
чинку 

Підтримання досягнутого рівня психофізичної 
готовності через організацію самостійної роботи 
студентів з урахуванням їхніх відгуків і 
пропозицій студентів 

ОСНОВНІ ППРИНЦИПИ ТА ПРИОРІТЕТИ: 

створення упродовж фізичного виховання певного ступеня комфортності; 

комунікативне середовище фізичного виховання, що виконує інформативні, кібернетичні; 
консультаційні й творчо-освітні функції; 

засвоєння теоретико-методичного матеріалу повинно відбуватися за допомогою 
міждисциплінарних зв'язків у формі дискусій, ділових ігор, інтелектуальних штурмів, відкритих 

творчих конкурсів тощо; 

активізація студентів до ретроспективного пошуку інформації, систематизації, аналізу й синтезу; 
накопичення індивідуального інформаційного банку з питань збереження власного здоров'я; 

заміна вузької спрямованості на досягнення високих показників фізичної підготовленості 
потребою в засвоєнні студентами сучасних методик оздоровлення; 

навчання студентів осмислювати оздоровчі впливи фізичних вправ і розуміти потребу їх 
застосування; 

формування профілактичної ініціативності, реабілітаційної спроможності й рекреаційних 
уподобань студентів 

Ті Ф І З И Ч Н Е В И Х О В А Н Н Я 

Рис. 1. Структурні елементи сучасних організаційних психолого-педагогічних умов фізичного 
вдосконалення студентської молоді 

повинна розглядатися поряд із психічною та соціальною підготовленістю як важливий складник 
здоров'я студентської молоді. На нашу думку, оптимізація процесу формування фізичної підго-
товленості такого змісту - джерело й передумова повновартісної життєдіяльності випускників вищих 
навчальних закладів у майбутньому. 
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Висновки та перспективи подальших досліджень. Організаційна технологія фізичного вихо-
вання студентської молоді за своєю суттю повинна становити спеціальний узірець використання 
змісту, організаційних аспектів і заходів фізичного виховання з урахуванням специфіки навчання й 
особливостей фаху, що дає змогу змістити акцентуацію уваги з покращення фізичної підготовленості 
в бік методології, яка сприяє формуванню в студентів профілактичної ініціативності, реабілітаційної 
спроможності та рекреаційних уподобань щодо свого здоров'я. Комунікативне середовище фізичного 
виховання спонукає студентів до ретроспективного пошуку інформації, систематизації, аналізу й 
синтезу, накопичення індивідуального інформаційного банку з питань збереження власного здоров'я. 
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