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кетболу 10 Объективная Целесообразность подбора двигательных заданий круговой тренировки. 

10 Объективная Соблюдение норм по технике безопасности при проведении круговой тренировки 

10 Объективная Соответствие предлагаемого содержания круговой тренировки, возрастным осо-

бенностям обучающихся 10 Объективная Творческий подход и оригинальность представленной 

круговой тренировки 6 Субъективная Положительно-эмоциональный отклик целевой аудитории 2 

Субъективная Общее впечатление 2 Субъективная Всего 50  

2.2. Задание 2. Состязательная деятельность для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

(включая инвалидов) Цель: продемонстрировать умение разрабатывать и проводить соревнова-

тельную деятельность для лиц с ограниченными возможностями здоровья (включая инвалидов). 

Задание: разработать и провести фрагмент соревнования по общей физической подготовке спор-

тивно-оздоровительного этапа подготовки слабовидящих обучающихся по теме: «Победи себя!». 

В качестве обучающихся выступают волонтеры в возрасте от 15 до 18 лет. Время на выполнение: 

15 минут. Последовательность выполнения задания: 1. Изучить конкурсное задание. 2. Опреде-

лить цель и задачи фрагмента соревнования по общей физической подготовке спортивно-

оздоровительного этапа подготовки. 3. Подобрать и подготовить необходимый инвентарь и обо-

рудование для проведения соревнования по общей физической подготовке. 4. Сообщить экспер-

там о готовности выполнения задания. 5. Выполнить задание перед экспертами.  

Выводы: В результате проведенного конкретно-социологического исследования выявлены со-

циальные факторы, детерминирующие перспективное развитие профессиональной ориентации и 

мотивации обучающихся, выпускников и молодых специалистов с инвалидностью к получению 

профессионального образования, развитие и содействие их трудоустройству и социокультурной 

инклюзии в обществе. 

 Факторами, имеющими позитивный вектор влияния, являются государственная поддержка, 

материально-техническая база, деятельность отраслевого образовательного учреждения.  

Сдерживающими факторами являются: недостаточное финансирование, низкий уровень мате-

риально-технического обеспечения. 

 

Список использованных источников 
1. «Тренер-преподаватель по адаптивной физической культуре и спорту»:  

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/05.002.pdf  

2. Василец, В.В. Сравнительный анализ изменений компонентного состава тела под влиянием 

тренировочной нагрузки оздоровительного характера/ В.В. Василец, В.Ф. Костюченко, Е.П. Вруб-
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Сучасні підходи, які використовуються під час організації освітнього процесу з фізичного ви-

ховання у закладах вищої освіти недостатньо ефективно впливають на підвищення у студентів 

рівня фізичної підготовленості, забезпечення оптимальних умов для їх фізичного розвитку, фор-

мування потреби до систематичних занять фізичними вправами. Основними причинами такої си-

туації, на думку Г. П. Грибана [1], В. О. Сутули [6] та ін. є надання пріоритету у навчальному про-

цесі нормативному підходу, зниження інтересу та мотивації у студентів до традиційних занять з 

фізичного виховання, відсутність диференційованого та особистісно-орієнтованого підходів. 

Прийняті на державному рівні нормативно-правові документи, в яких акцентується увага на 

необхідності врахування інтересів та потреб студентів, забезпечення умов для вільного вибору Реп
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ними видів рухової активності, відмови від авторитарних методів навчання, суттєво не вплинули 

на вирішення цієї проблеми [5, с. 1]. 

За даними низки вчених [1; 2; 3; 6] та ін., одним із шляхів вирішення цієї проблеми є підвищен-

ня у студентської молоді мотивації до систематичних занять фізичними вправами за рахунок 

впровадження в освітній процес нових видів фізкультурно-оздоровчої діяльності. Очевидно, що 

формування у студентів зацікавленості до занять фізичною культурою та спортом має відбуватися 

з урахуванням їхніх інтересів та потреб [5, с. 12]. 

З метою вивчення ціннісних орієнтацій студентів нами було проведено педагогічне досліджен-

ня. За допомогою методу анкетування були досліджені мотиви студентів до занять фізичною куль-

турою і спортом. З’ясовано думку студентів щодо вивчення інтересів та ставлення до навчальної 

дисципліни «Фізичне виховання». Анкетування було проведено зі студентами 1-го курсу Жито-

мирського державного університету імені Івана Франка. 

У результаті дослідження було виявлено такий розподіл домінуючих мотиваційних пріоритетів 

до занять фізичним вихованням та спортом серед студентів: основним мотивом відвідування нав-

чальних занять тільки у 34,1 % студентів є зміцнення здоров’я, 32,2 % – удосконалення фізичної 

форми, 32,6 % – удосконалення будови тіла і позбавлення недоліків статури, 22,8 % –отримання 

заліку, 13,7 % – бажання схуднути. Ефективність рухової активності студентів значною мірою за-

лежить від мотивів відвідування навчальних та самостійних занять із фізичного виховання.  

Існує велика кількість чинників, які сприяють залученню студентів до занять фізичними впра-

вами та спортом, але досить часто вони втрачають мотивацію до занять фізичними вправами у 

зв’язку із певними труднощами під час навчання. Основними чинниками, що сприяють позитив-

ному ставленню студентів до навчальних занять із фізичного виховання, є відповідальність 

і дисциплінованість, які притаманні лише 38,2 %. Тільки 26,5 % студентів під час відвідування 

навчальних занять бажають отримати задоволення, 23,6 % – наслідують приклад одногрупників, 

9,8 % – батьків. Дуже мала кількість студентів (17,2 %) прагне до гармонійного фізичного розвит-

ку, важливими чинниками є також контроль деканату і кафедри фізичного виховання – 27,6 %.  

Окрім того, необхідно враховувати, що існує велика кількість причин, які негативно впливають 

на відвідування навчальних занять із фізичного виховання, а саме: 29,9 % – носіння спортивної 

форми, 12,2 % – відсутність бажання, 9,3 % – хвороби і травми, 7,3 % – незадовільні засоби фізич-

ної культури, які використовуються на заняттях, 6,4 % – інші чинники. 

На ефективність занять фізичними вправами також суттєво впливають запропоновані студен-

там форми проведення занять. Найбільшу перевагу студенти віддають заняттям у фітнес-клубах 

(39,1 %), самостійним заняттям із одногрупниками (33,5 %), заняттям у спортивних секціях 

(30,8 %), навчальним заняттям за розкладом (22,4 %), самостійним заняттям (14,9 %).  

Вивчення наукових робіт [1; 4; 5; 6; та ін.], спрямованих на розв’язання проблем, які назріли в 

галузі фізичного виховання закладів вищої освіти, показало, що організація фізичного виховання 

студентів на основі їх розподілу в групи за зацікавленістю певним видом спорту підвищує моти-

вацію до занять, впливає на систематичність їх відвідування і сприяє підвищенню рівня фізичної 

підготовленості студентів. Фахівці наголошують, що створення оптимальних умов організації 

процесу фізичного виховання у закладах вищої освіти передбачає підхід, заснований на свободі 

вибору видів рухової активності [1;5].  

Так, на питання «Яку секцію під час навчання Ви б хотіли відвідувати?» (з переліку секцій, які 

функціонують на факультеті фізичного виховання і спорту Житомирського державного універси-

тету імені Івана Франка) було зафіксовано наступні відповіді (Рис.). Студентів-чоловіків особливо 

цікавлять заняття з футболу (67,8 %), атлетизму (34,8 %), волейболу (26,1 %), баскетболу, а у сту-

денток домінують: фітнес (69,9 %), волейбол (41,4 %) та атлетизм (22,4 %).  
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Рисунок – Пріоритетні спортивні секції для студентів (у %) 

 

У результаті дослідження виявлено недостатньо високу мотивацію студентів закладів вищої 

освіти до занять фізичними вправами. Отримані дані свідчать про те, що існує широкий спектр 

причин, що перешкоджають студентам мати стійку мотивацію до занять фізичною культурою 

і спортом.  

Тому, важливою складовою у процесі залучення студентів до регулярних занять фізичною 

культурою і спортом є індивідуальні підходи, а виявлені фізкультурно-спортивні пріоритети сту-

дентів повинні враховуватися під час розроблення змісту процесу фізичного виховання у закладах 

вищої освіти. 
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В настоящее время в мире в связи с быстрым развитием науки и техники сильно изменились 

условия жизни человека. Благодаря современному оборудованию облегчился физический труд 

человека, а также резко сократилась доля физических усилий и двигательная активность людей, 

что, в свою очередь, привело к снижению функциональных возможностей человека. Недостаток 

движений оказывает серьезное воздействие на здоровье человека, в том числе, отрицательно влияя 

и на его умственные способности. Таким образом, научно-технический прогресс, происходящий в 
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