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specialists in the agro-industrial complex in the field of physical culture, sports, healthy 
lifestyle and professional-applied physical training. 

Key words: professional-applied knowledge, physical education, level, component, 
volume of knowledge, students of agrarian specialties. 
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МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИЧНЕ 

ВИХОВАННЯ» У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

Зміст даної статті полѐгаю у створенні і апробації методики, ѐка дозволѐю 
враховувати особливості студентів у залежності від обсѐгу спеціальної рухової 
активності й успішності навчаннѐ, суттюво підвищуячи продуктивність їх рухових 
умінь та пізнавальної активності. Розглѐнуто стан вищої освіти на сучасному етапі 
розвитку суспільства. По-перше, на фоні загальних змін, ѐкі відбуваятьсѐ з вищоя 
освітоя, а, по-друге, з урахуваннѐм особливостей програмного змісту навчаннѐ 
студентів закладу вищої освіти й контингенту студентів.   

Ключові слова: студент, фізичне вихованнѐ, навчаннѐ, заклад вищої освіти, 
здоров’ѐ, фізичні ѐкості. 
 

Постановка проблеми. Стрімкі зміни в умовах сучасного розвитку та 

Європейський вектор розвитку вимагаять суттювих змін у всіх сферах життѐ. 

Ці зміни не оминули й освіту. Освітній процес у вищій школі пов’ѐзаний 

із підвищеним інтелектуальним навантаженнѐм і, ѐк наслідок, із доміну-

ваннѐм діѐльності центральної нервової системи (найчастіше підвищеної 

інтенсивності) над життюдіѐльністя всіх інших базових систем організму 

студентської молоді (Закон України «Про фізичну культуру і спорт»).  
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Пріоритетним напрѐмом державної політики ю зміцненнѐ здоров’ѐ 

населеннѐ, особливо студентів, ѐкі навчаятьсѐ в закладах вищої освіти. 

Основним засобом покращеннѐ здоров’ѐ ю рухова активність, ѐка може 

реалізовуватись ѐк в аудиторній, так і позааудиторній формах 

занѐть (Куртова та ін., 2018). 

Але малорухливий спосіб життѐ та пов’ѐзаний із ним дефіцит рухової 

активності, властивий ѐк навчальній, так і будь-ѐкій іншій інтелектуальній 

діѐльності, негативно впливаю на функціональні можливості скелетної 

мускулатури, знижую її функціональні можливості, що відбиваютьсѐ на 

інтенсивності іннервації значного числа внутрішніх органів, діѐльності 

серцево-судинної системи та протіканні метаболічних процесів, що вкрай 

згубно позначаютьсѐ на життюдіѐльності організму (Рибалко, 2016). І саме в 

закладах вищої освіти (ЗВО) остаточно закріпляютьсѐ домінуваннѐ 

інтелектуальних і матеріальних індивідуальних потреб над фізичними, 

унаслідок чого гіподинаміѐ стаю атрибутом життѐ індивіда та звичним 

стереотипом поведінки, що неминуче призводить до виникненнѐ й 

розвитку комплексу соматичних захворявань (Рибалко та ін., 2016). 

Аналіз актуальних досліджень. Різні аспекти ставленнѐ студентів до 

занѐть фізичними вправами вивчали багато вчених у галузі педагогіки, 

психології та фізичного вихованнѐ. Методологічні основи фізичного 

вихованнѐ розглѐдаятьсѐ в роботах А. Дубогай, Т. Круцевич, О. Худоліѐ, 

Б. Шиѐна. Розвиткові фізичних та психологічних ѐкостей присвѐчені 

дослідженнѐ Е. Вільчковського, Л. Ковальчук, Н. Москаленко, К. Огнистої.  

Одніюя з важливих складових системи освіти студентської молоді ю 

фізичне вихованнѐ, головноя метоя ѐкої ю покращеннѐ рівнѐ здоров’ѐ, про 

що неодноразово у своїх роботах зазначали С. Гаркуша, М. Носко та інші. 

Рѐдом фахівців пропонуютьсѐ розумно обмежити кількість видів спорту, 

що культивуютьсѐ у ЗВО з урахуваннѐм інтересу студентів (Кисельов, та 

Маркіѐнов, 1999). Існую інша точка зору. Передбачаютьсѐ, що максимальне 

урізноманітненнѐ навчального процесу нетрадиційними засобами й 

методами сприѐтиме зростання мотивації до занѐть з ФВ (Боднар, 1998). 

Дослідженнѐ фахівців у галузі фізичного вихованнѐ студентів 

(Ю. Козерук, Г. Куртова, П. Рибалко, С. Харченко) доводѐть, що сучасна 

молодь, на жаль, стаю фізично слабшоя, розвиток рухових ѐкостей не 

відповідаю вимогам сучасної професійної підготовки (Козерук та 

Новопашен, 2014; Куртова та ін., 2018; Рибалко та ін., 2016). 

Вивчення особливостей рухової активності студентської молоді 

присвѐтили своя діѐльність чимало науковців. Зокрема, Н. Земська 
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визначила рівні рухової активності студентської молоді та оцінила 

структуру добової рухової активності студентів длѐ вдосконаленнѐ 

системи фізичного вихованнѐ студентів (Козерук та Новопашен, 2014).  

У процесі плануваннѐ дисципліни «Фізичне вихованнѐ» в деѐких 

закладах вищої освіти плануять одну-дві академічні години на тиждень з 

метоя економії, тим самим економлѐчи на здоров’ї студентів, що, на думку 

вчених, ю неприпустимим (Куртова та ін., 2018; Рибалко та Хоменко, 2018). 

Як зазначаять (І. Самохвалова, В. Меляшкина, П. Рибалко), 
настільний теніс, ѐк складова частина програми з фізичного вихованнѐ, ю 

одним із засобів вирішеннѐ основних завдань фізичного розвитку 

студентської молоді, зміцненнѐ здоров’ѐ, формуваннѐ й удосконаленнѐ 

рухових умінь і навичок, вихованнѐ основних фізичних ѐкостей та 

психофізичних можливостей (Самохвалова та ін., 2018). 

Мета статті – розширити знаннѐ студентів про особливості методики 

викладаннѐ дисципліни «Фізичне вихованнѐ» у ЗВО. 

Завдання. 1. Поглибити знаннѐ студентів щодо психофізіологічних 

особливостей організму студентської молоді. 2. Озброїти знаннѐми з 

особливостей методики розвитку рухових ѐкостей та навчаннѐ руховим 

діѐм студентів. 3. Сприѐти формування наукового світоглѐду, моральних та 

етичних ѐкостей студентського колективу. 

Виклад основного матеріалу. Студенти, згідно з віковоя періодизація, 

належать до категорії «дорослого населеннѐ». Длѐ осіб ціюї категорії ю 

характерноя низка психофізіологічних особливостей. Вік 18–29 років 

характеризуютьсѐ розквітом біологічної зрілості й надійністя функціонуваннѐ 

всіх систем організму. До 18–20 років сповільняютьсѐ зростаннѐ тіла в 

довжину, остаточно формуятьсѐ системи енергозабезпеченнѐ. Організм 

лядини володію найбільшоя стабільністя, економічністя та реактивністя у 

відповідь на стрес-чинники будь-ѐкої модальності. В осіб зберігаютьсѐ 

високий рівень здатності до тренувань, особливо сили й витривалості. Разом 

із тим, у віці 25–30 років, а іноді і раніше, у залежності від спадкових і 

середовищних чинників, починаять розвиватисѐ процеси інволяції рухової 

функції, ѐкі проѐвлѐятьсѐ в уповільненні адаптації функціональних систем до 

умов зовнішнього середовища. Ці процеси протікаять гетерохронно і, 

насамперед, торкаятьсѐ нейромоторних механізмів. Інволяційні зміни 

призводѐть до зниженнѐ збудливості й рухливості нервових процесів, 

збільшенні фаз абсолятної і відносної рефрактерності, розвитку процесів 

пессимального гальмуваннѐ при більш рідких, ніж у підлітків, подразненнѐх. 
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Зменшуютьсѐ сила скорочень серцевих м’ѐзів. Знижуютьсѐ 

еластичність судин. Стінки судин потовщуятьсѐ, просвіт – зменшуютьсѐ. 

Погіршуютьсѐ кровопостачаннѐ м’ѐзів серцѐ, інших органів. Спостерігаютьсѐ 

погіршеннѐ еластичності легеневих тканин, ослабленнѐ дихальних м’ѐзів, 

що призводить до зменшеннѐ легеневої вентилѐції. Спостерігаютьсѐ 

погіршеннѐ еластичності м’ѐзів і зв’ѐзок. Зменшеннѐ збуджуваності 

нервово-м’ѐзового апарату і швидкості скорочень м’ѐзів призводѐть до 

зменшеннѐ величини сили. Уповільняютьсѐ перехід м’ѐзів із напруженого 

стану до розслабленого. Відбуваютьсѐ нерівномірна атрофіѐ м’ѐзів. Краща 

моторна реакціѐ відмічаютьсѐ длѐ відносно дрібних м’ѐзових груп кисті, 

передпліччѐ, стопи і гомілок, гірша – длѐ м’ѐзів тулуба . 

При напруженій м’ѐзовій роботі значеннѐ хвилинного об’юму 

диханнѐ та кровообігу, їх частота досѐгаять граничних значень 

(Самохвалова та ін., 2018).  

Арсенал засобів регламентуютьсѐ програмами з ФВ длѐ ЗВО. Добір 

засобів і методів здійсняютьсѐ за розсудом викладача з урахуваннѐм фк-с 

інтересів та інших особливостей тих, хто займаютьсѐ: рівнѐ їхнього 

здоров’ѐ, фк-освіти, ФП, наѐвності умов длѐ занѐть, екологічного 

добробуту. Базовоя програмоя заборонѐютьсѐ використаннѐ засобів і 

методів, пов’ѐзаних із невиправданим ризиком длѐ життѐ і здоров’ѐ тих, 

хто займаютьсѐ, а також таких, ѐкі не відповідаять етичним вимогам, 

формуять культ насильства і жорстокості (Базова програма з ФВ, длѐ студ.). 

Розроблена (Мільнер, 1999) альтернативна методика оздоровчого 

тренуваннѐ за допомогоя засобів атлетичної гімнастики. Усі вправи, у тому 

числі й розминочні, проводѐтьсѐ з обтѐженнѐм. Переваги надаятьсѐ трьом 

вправам: жим штанги лежачи, присіданнѐ зі штангоя на плечах, тѐга штанги 

вузьким хватом від підлоги до колін – тому що саме ці вправи найбільш 

повно відповідаять можливостѐм і потребам янаків. Передбачаютьсѐ 

багатократне (по 10–20) підніманнѐ штанги порівнѐно невеликої ваги. 

Особлива увага приділѐютьсѐ ритмічному дихання і вправам на 

розслабленнѐ. Переваги занѐть із обтѐженнѐм перед занѐттѐми бігом, ходь-

боя чи плаваннѐм полѐгаять у більших можливостѐх задавати абсолятно 

точне навантаженнѐ. Ефект посиляютьсѐ при поюднанні розвитку сили з інши-

ми оздоровчими засобами: бігом, нормалізаціюя харчуваннѐ, загартуваннѐм. 

Заслуговую на увагу організаціѐ занѐть зі студентами підготовчого 

відділеннѐ, ѐка поюдную роботу над загальноя фізичноя підготовленістя із 

занѐттѐми обраним видом спорту. Відвідуваннѐ студентами старших курсів 
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навчальних занѐть зі спеціалізації дозволѐю їм, до моменту завершеннѐ 

навчаннѐ в ЗВО, досѐгти найкращого фізичного стану.  

На думку А. Й. Мачіса, близько 70 % часу основної частини занѐттѐ 

слід приділѐти розвиткові фізичних ѐкостей. При цьому білѐ 70 % з цього 

часу необхідно відводити на розвиток витривалості, 30 % – на розвиток 

інших фізичних ѐкостей, ще 30 % – навчання техніці фізичних вправ.  

Н. Е. Мананков вважаю, що 40 % занѐттѐ зі студентами слід відводити 

розвиткові сили, 60 % – розвиткові швидкості, витривалості, гнучкості та 

інших фізичних ѐкостей.  

Я. М. Носова вважаю доцільним таке співвідношеннѐ засобів 

фізичного вихованнѐ на академічних занѐттѐх  зі студентами з низьким 

рівнем фізичної і технічної підготовленості. На занѐттѐх зі студентами  

1–2 курсів 70 % слід відводити загальній фізичній підготовці і 30 % часу – 

спеціалізації в одному (обраному) виді спорту. На 3–4 курсах обсѐг засобів 

загальної фізичної підготовки зменшуютьсѐ до 37 % за рахунок зростаннѐ 

(до 63 %) обсѐгу засобів одного виду спорту. 

Провідними фахівцѐми (Рибалко та ін., 2017; Самохвалова та ін., 

2018; Худолій, 2008) експериментально підтверджено ефективність 

організації занѐть на першому курсі комплексного спрѐмуваннѐ, ѐке 

передбачаю розвиток в основній частині занѐттѐ не більше трьох фізичних 

ѐкостей. На другому курсі занѐттѐ повинні носити вибіркову спрѐмованість, 

при ѐкій близько 80 % часу основної частини відводитьсѐ на розвиток 

одніюї фізичної ѐкості, але не довше ніж 4 занѐттѐ підрѐд.  

На думку В. І. Козлова, у зв’ѐзку з прогресом негативних результатiв 

дефiциту рухової активностi у студентiв вiд курсу до курсу, доцiльно 

поступово збiльшувати рухову щiльнiсть занѐть i обсѐг навантаженнѐ, зi 

змiшаноя енергетичноя спрѐмованiстя з переважним застосуваннѐм 

елементiв iгрових видiв спорту, ритмiчної гiмнастики (у дівчат), циклiчних 

вправ, при 8 годинах занѐть на тиждень. Установлено, що застосуваннѐ 

ігрового методу в 50 % усіх занѐть дозволѐю зберегти вищий і стійкіший рівень 

зацікавленості ігровими занѐттѐми ніж в 25, 75, 100 %. Застосуваннѐ ігрового 

методу в 75 %, і, особливо, у 100 % занѐть поступово знижую інтерес до його 

застосуваннѐ в усіх розділах програми і веде до так званого ігрового перена-

сиченнѐ (Рибалко, 2016; Самохвалова та ін., 2018). Пропонуютьсѐ з кожним 

роком збільшувати кількість часу академічного занѐттѐ, що проводитьсѐ у 

формі колового тренуваннѐ. 1 курс – 30 %, 2 – 45 %, 3 курс – 60 %. 

По закінчення шкільного курсу з ФВ в молодих лядей вже 

сформований певний арсенал життюво важливих рухових умінь і навичок. 
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Серед них ю рухові дії, що широко використовуятьсѐ в життювій практиці, і 

такі, що можуть слугувати конструктивними елементами (будівельним 

матеріалом) при потребі побудувати новий рух. У студентському віці 

вдосконаленнѐ координаційних можливостей уповільняютьсѐ. Тому акцент у 

ФВ студентів ЗВО слід робити на навчанні координаційно простим, 

прикладним рухам. Необхідним ю врахуваннѐ передумов процесу навчаннѐ. 

Готовність до навчаннѐ руховим діѐм визначаютьсѐ трьома компонентами: 

- фізична готовність (стан фізичних ѐкостей, ѐкі необхідні длѐ 

виконаннѐ дій);  

- руховий досвід (фонд придбаних раніше рухових умінь, навичок, знань);  

- психічна готовність (особистісно-психічні чинники, що мобілізуять до 

дії і визначаять характер поведінки при її виконанні).  

При навчанні руховим діѐм у ЗВО не передбачаютьсѐ досѐгненнѐ 

максимально високого ступеня досконалості вмінь та навичок. При 

навчанні низці рухових дій формуятьсѐ не стільки навички, скільки вміннѐ. 

Використаннѐ підвідних вправ даю можливість сформувати їх лише до 

стадії початкового вміннѐ. Тому значне місце відводитьсѐ навчання 

підготовчим, підвідним вправам. 

Форми фізичного вихованнѐ у ЗВО поділѐятьсѐ на навчальні 

(академічні і факультативні занѐттѐ) та позанавчальні. До позанавчальних 

форм відносѐть такі:  

- у режимі робочого днѐ – гімнастика, ФК-паузи, фк-хвилинки, 

мікропаузи, ввідна гімнастика, корегуяча гімнастика тощо;   

- самостійні занѐттѐ: групові (у секції, групі ЗФП, Здоров’ѐ тощо);  

- індивідуальні (активний відпочинок, занѐттѐ під час сесії, канікул, 

виконаннѐ завдань викладача, домашні завданнѐ);   

- масові: спортивні розваги, прогулѐнки, екскурсії, походи, ФК 

виступи, свѐто, змаганнѐ, спартакіади, табори відпочинку.  

Різний рівень знань, здоров’ѐ, фізичної та спортивної підготовленості 

студентів, багатоплановість їх інтересів передбачаять використаннѐ на 

кафедрі ФВ у позанавчальний час різноманітних форм занѐть фізичними 

вправами, спортом, туризмом (Козерук та Новопашен, 2014; Самохвалова та 

ін., 2018). 

Фізкульт-паузи покликані попередити втому, покращити 

функціональний стан длѐ підтриманнѐ робочої працездатності. Комплекс 

складаютьсѐ з 4–6 вправ, що виконуятьсѐ на робочому місці, виконаннѐ 

триваю 5–7 хв. ЧСС зростаю до 110–120 уд./хв. посередині комплексу і до 

кінцѐ його – повертаютьсѐ до вихідного рівнѐ. За 8-годинного робочого днѐ 
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використовуютьсѐ до 5–6 фк-пауз і фк-хвилин, у тому числі через  

2–3 години занѐть і за 2 год до їх закінченнѐ. Длѐ м’ѐзів, що при виконанні 

роботи знаходилисѐ в статичному положенні (при навчанні це тулуб, ноги, 

плечі, таз) даютьсѐ динамічне навантаженнѐ. М’ѐзи, що виконували 

динамічну роботу – підлѐгаять розслаблення. Комплекс фк-хвилинки длѐ 

студента повинен містити вправи длѐ великих м’ѐзових груп і вправи на 

розслабленнѐ і гнучкість хребта. Длѐ зменшеннѐ тонусу судин головного 

мозку даятьсѐ вправи з обертаннѐм голови, скручуваннѐм тулуба.  

Пропонуютьсѐ така послідовність вправ:  

1. Потѐгуваннѐ. 2. Вправи на розслабленнѐ м’ѐзів рук, ніг, тулуба. 

3. Длѐ зміцненнѐ м’ѐзів ніг. 4. Длѐ збільшеннѐ чи підтриманнѐ рухливості 

хребта. 5. Длѐ збільшеннѐ кровообігу і диханнѐ. 6. Длѐ м’ѐзів тулуба. 

7. На координація і увагу.  

Фізкульт-хвилинки – своюрідна вкорочена фк-пауза. Комплекс містить 

2–3 вправи, виконуютьсѐ кожні 1,5–2 год. Різновид – мікропаузи – 

тривалістя 20–30 с. Коригувальна гімнастика застосовуютьсѐ длѐ 

профілактики професійних захворявань.  

Самостійні форми занѐть длѐ студентів ПТУ, технікумів, коледжів, 

інститутів у позанавчальний час ю: групові (в секції, групі ЗФП, Здоров’ѐ 

тощо), та індивідуальні (активний відпочинок, занѐттѐ під час сесії, канікул, 

виконаннѐ завдань викладача, домашні завданнѐ). У навчальних групах 

занѐттѐ спрѐмовані на підвищеннѐ рівнѐ всебічної фізичної підготовки, 

поглиблене відпрацяваннѐ технічних прийомів та їх поюднаннѐ з обраного 

виду спорту, вивченнѐ тактичних дій правил змагань здобуттѐ знань і 

навичок суддівства навичок проведеннѐ занѐть із новачками, досѐгненнѐ 

результатів. Спортивні відділеннѐ (секції) створяятьсѐ за видами спорту, 

ѐкі маять найбільше прикладне значеннѐ длѐ успішного оволодіннѐ 

професіюя, а також з тих видів, длѐ ѐких ю належні умови. Занѐттѐ 

проводитьсѐ 2–3 рази на тиждень (60–90 хв. у ПТУ; 90–120 хв. у технікумах, 

коледжах та інститутах). Секції з туризму культивуятьсѐ у значній кількості 

у закладів вищої освіти. Робота в них складаютьсѐ з таких розділів:  

- практичних занѐть з учнѐми (студентами) по навчання прийомам 

туризму (техніки та тактики);  

- підготовка громадського активу з туризму;  

- проведеннѐ туристських змагань, залікових і тренувальних походів.  

До спортивних секцій (спортивних відділень) розподілѐять студентів, 

ѐкі виѐвили бажаннѐ вдосконалявати спортивну майстерність в одному з 

видів спорту, що культивуятьсѐ в закладі освіти. Тут займаятьсѐ студенти, ѐкі 
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за даними тестуваннѐ маять високі показники фізичної підготовленості та 

виконали вимоги спортивної класифікації (або маять певну перспективу), 

групи з загальної фізичної підготовки організовуятьсѐ длѐ студентів, ѐкі ще не 

підготовлені до занѐть в спортивних секціѐх та ѐвлѐятьсѐ своюрідноя 

перехідноя формоя від занѐть із загальнопідготовчим спрѐмуваннѐм до 

спеціалізованих занѐть спортом. Вони створяятьсѐ длѐ студентів, ѐкі 

бажаять покращити фізичну підготовленість з метоя успішного оволодіннѐ 

матеріалом навчальної програми, а також тих, ѐкі хотіли б удосконаляватись 

у певному виді спорту, але ще не обрали спеціалізація.  

Такі групи комплектуятьсѐ переважно за статевими або віковими 

ознаками. Занѐттѐ проводитьсѐ 2–3 рази на тиждень (45–60 хвилин – у ЗВО 

1–2 рівнів акредитації; 80–90 хвилин у ЗВО 3–4 рівнів акредитації). 

Основні задачі секцій: залучити до систематичної роботи над 

підвищеннѐм своюї загальної фізичної підготовленості та сприѐти вибору 

спортивної спеціалізації; покращити фізичну підготовленість і на її основі 

сприѐти загальному фізичному розвиткові й успішному виконання вимог 

навчальної програми. Різний рівень фізичної підготовленості осіб 

передбачаю використаннѐ гандикапів і коефіціюнтів при масових формах 

занѐть: спортивні розваги, прогулѐнки, екскурсії, походи, ФК-виступи, 

свѐто, змаганнѐ, спартакіади.  

Спортивні змаганнѐ ю одніюя з найбільш ефективних форм організації 

масової, фізкультурної і спортивної роботи. Студенти, ѐкі розпочали 

тренуваннѐ з будь-ѐкого виду спорту, за рідким винѐтком з великоя 

охотоя беруть участь у змаганнѐх. Їх результат – найбільш вірогідний 

інтегральний показник рівнѐ набутої у процесі тренувань майстерності.  

Багатостепеневість внутрішньої системи змагань – на першість 

навчальної групи, курсу, факультету, факультетів, закладу освіти, кубкові 

змаганнѐ та чемпіонати, даю змогу кожному студенту, залученому до 

спортивно-масової роботи, виступати 8–10 разів на рік. Цього достатньо, 

щоб підтримувати особисту мотивація до занѐть.  

Практика показую, що студенти, ѐкі займаятьсѐ в секції, виступаять у 

змаганнѐх і з інших видів спорту. У свій час така багатоборна підготовка 

заохочуваласѐ кафедрами ФВ ЗВО. Таким чином, фізкультурно-спортивні 

заходи, окрім виѐвленнѐ бажаячих займатисѐ в секціѐх з видів спорту, 

надаять можливість оцінити свої досѐгненнѐ, сприѐять підготовці до 

складаннѐ нормативів і разом із тим даять змогу виѐвити найбільш 

здібних длѐ комплектуваннѐ команд длѐ участі в змаганнѐх вищого рівнѐ.  
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Традиційно головне місце серед змагань у ЗВО займаю спартакіада. 

Положеннѐ про комплексну спартакіаду розроблѐютьсѐ кафедроя ФВ і 

спортивним клубом з урахуваннѐм наѐвної матеріальної бази, наѐвності 

спеціалістів з видів спорту, фізкультурного активу тощо. Положеннѐ 

узгоджуютьсѐ зі студентським профкомом і затверджуютьсѐ ректоратом ЗВО. 

Головним при складанні положеннѐ ю збереженнѐ інтересів спортивних 

колективів і окремих спортсменів, забезпеченнѐ рівних умов длѐ всіх її 

учасників. Не менш важливими ю агітаційно-пропагандистські заходи під час 

проведеннѐ й підготовки спартакіади. Ретельна підготовка учасників і місць 

змагань, урочисте відкриттѐ змагань і підведеннѐ їх підсумків, своючасне 

висвітленнѐ її результатів у таблицѐх, стіннівці – все це підвищую інтерес до 

змагань, сприѐю залучення студентів у спортивні осередки. 

Організаціѐ та проведеннѐ фізкультурно-оздоровчої та спортивної 

роботи в місцѐх масового відпочинку студентів.  

Види таборів: оздоровчі табори; оздоровчо-спортивні табори; 

спортивні табори; табори відпочинку та праці; туристичні табори; військові 

табори. У своя чергу, ці табори підрозділѐятьсѐ на дві групи (в залежності 

від сезону – літні, зимові).  

Загальні задачі ФВ студентської молоді в таборах відпочинку: 

1) зміцненнѐ здоров’ѐ відпочиваячих засобами ФК і спорту з урахуваннѐм 

природних кліматичних умов і на цій основі підвищеннѐ рівнѐ всебічної 

фізичної підготовки й загальної працездатності організму; 2) залученнѐ до 

регулѐрних занѐть ФК і спортом студентів; 3) підготовка громадських 

інструкторів та суддів по спорту; 4) ознайомленнѐ із санітарно-гігіюнічними 

вимогами користуваннѐ природними засобами; 5) прищепленнѐ навичок 

дотриманнѐ розумного та раціонального режиму відпочинку; 6) вихованнѐ 

навичок самоуправліннѐ та організації активного відпочинку; 7) вихованнѐ 

студентської молоді в дусі патріотизму, високої моралі й колективізму.  

Задачі можуть конкретизуватисѐ в залежності від типу табору. Сувора 

диференціаціѐ процесу фізичного вихованнѐ, з урахуваннѐм рівнѐ фізичної 

підготовленості, правильний розподіл видів занѐть протѐгом днѐ, 

захопляячі фізкультурно-масові і спортивні заходи – основні принципи 

навчально-тренувального процесу в таборі. У таборах можуть бути 

застосовані такі форми навчально-спортивної та масовооздоровчої роботи:  

1. Щоденна ранкова гігіюнічна гімнастика. Проводѐть усім складом 

студентів, ѐкі відпочиваять у таборі. Поділ на групи длѐ виконаннѐ РГГ не 

рекомендуютьсѐ. Комплекси складаятьсѐ таким чином, щоб кожні 5 днів 

зростало навантаженнѐ. 2. Навчально-тренувальні занѐттѐ проводѐтьсѐ 
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ввечері (зранку). Длѐ занѐть і участі в змаганнѐх відводитьсѐ 2,5–5 години 

щоднѐ. 3. Занѐттѐ з плаваннѐ. 4. Занѐттѐ зі студентами з відхиленнѐм у стані 

здоров’ѐ. 5. Занѐттѐ на плѐжі з метоя збільшеннѐ обсѐгу рухової активності 

триваять до 2 годин щоднѐ. 6. Загартовуваннѐ повітрѐм, сонцем, водоя. 

7. Туристичні походи (одно- і багатоденні). Навчаннѐ встановлявати палатки, 

вкладати заплічник, розкладати багаттѐ, в’ѐзати вузли, застосовувати 

страхуваннѐ, вести групу, регулявати швидкість ходьби, здійснявати 

переправу. 8. Змаганнѐ з різних видів спорту. Змаганнѐ маять найбільший 

ефект, коли вони: проводѐтьсѐ за традиційноя, відомоя всім програмоя, 

підводѐть підсумок роботи за сезон, забезпечені відповідним суддівством і 

санітарним обслуговуваннѐм, залучаять до участі всіх студентів, викорис-

товуять популѐрні види спорту. 9. Трудові процеси (прибираннѐ території 

тощо). 10. Інструкторсько-методичні занѐттѐ. Рекомендуютьсѐ длѐ правильної 

організації навчально-виховної роботи в умовах спортивного табору:  

- побудова і проведеннѐ процесу ФВ відповідно до віку, стану здоров’ѐ, 

загальної фізичної підготовленості тощо;  

- забезпеченнѐ однорідності груп з урахуваннѐм статі, віку, 

підготовленості, схильностей до певного виду спорту;  

- розробка плану спортивно-масової фізичної підготовки з урахуваннѐм 

специфіки місцѐ й часу відпочинку, специфіки табору;  

- систематичне проведеннѐ різних змагань між різними групами 

студентів;  

- використаннѐ різноманітного інвентаря;  

- лікарсько-педагогічний контроль. 

Висновки. Аналізуячи дані, можна стверджувати, що длѐ 

підвищеннѐ ефективності академічних занѐть з фізичного вихованнѐ у ЗВО 

необхідно збільшити обсѐг вправ, що виконуятьсѐ в ІІ зоні потужності, 

зменшивши, при цьому, обсѐг малоінтенсивних засобів. 

Більш пильної уваги заслуговую проблема створеннѐ ефективного 

комплексу педагогічних умов адаптивного фізичного вихованнѐ студентів з 

ослабленим здоров’ѐм, що пов’ѐзано з вирішеннѐм протиріччѐ між 

звільненнѐм студентів від занѐть з фізичного вихованнѐ і зміцненнѐм 

здоров’ѐ засобами фізичної культури.  
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РЕЗЮМЕ 
Харченко Роман, Хоменко Сергей, Красилов Андрей, Рыбалко Петр. Методика 

преподаваниѐ учебной дисциплины «Физическое воспитание» в высшем учебном 
заведении. 

Содержание данной статьи заклячаетсѐ в создании и апробации методики, 
котораѐ позволѐет учитывать особенности студентов в зависимости от объема 
специальной двигательной активности и успешности обучениѐ, существенно повышаѐ 
производительность их двигательных умений и познавательной активности. 
Рассмотрено состоѐние высшего образованиѐ на современном этапе развитиѐ 
общества. Во-первых, на фоне общих изменений, которые происходѐт с высшим 
образованием, а, во-вторых, с учетом особенностей программного содержаниѐ 
обучениѐ студентов высшего учебного заведениѐ и контингента студентов. 

Ключевые слова: студент, физическое воспитание, обучение, высшее учебное 
заведение, здоровье, физические качества. 
 

SUMMARY 
Kharchenko Roman, Khomenko Serhii, Krasilov Andrii, Rybalko Petro. Methodology 

of teaching discipline “physical education” in a higher education institution. 
In connection with expansion of the market of educational services and emergence of 

new specializations, students who differ from the majority by the small volume of motor 
activity, arose the question about the study of an optimal system of educational activities 
that takes into account the features of different groups of students. 

Nowadays acute remains a problem of increasing cognitive activity of students, which 
finds its solution in the development of active teaching methods and creation of new forms of 
organization of the educational process. Development of new pedagogical approaches in 
education is largely connected with the concept of personality-oriented pedagogy, which 
should be reflected in the education system. 

In this regard, in practice, the reserves of individualization of the educational process 
should be used more widely. At the same time, there is no coherent mechanism for the formation 
of flexible models of the education system, which take into account not only the requirements for 
the future profession, but also the individual characteristics of students. Formation of the optimal 
system of training activities in physical education becomes especially relevant in connection with 
adaptation of the program content to teaching students new specialties and specializations. The 
main tasks of work with student youth are: involving in systematic work on increasing general 
physical preparedness and promoting the choice of sports specialization; improving physical 
fitness and, on the basis of it, contributing to the overall physical development and successful 
fulfillment of the requirements of the curriculum. 

In the conditions of higher education institutions sports competitions and sports 
events are a means of attracting students to classes, increasing their physical and functional 
readiness, and developing useful motor skills. Their availability for students is conditioned by 
a properly organized internal calendar of sporting events, selection of competitive exercises 
and opportunities for participation of students with different levels of physical fitness at the 
expense of handicaps, coefficients. 

Key words: student, physical education, education, higher education institution, 
health, physical qualities. 

 

 

 




