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■ l 1ИЧНА КУЛЬТУРА ЯК СОЦ1АЛЬНЕ ЯВИЩЕ ТА СКЛАДОВА
■ЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ Е1 У1УЮВАХ СУЧАСНОГО ВИЩОГО

НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Кузнецова О.Т.

Р1вненська ф!л!я ПВНЗ „Свропейський ужверситет“
(Чвненський державний гумажтарний ужверситет

Н о ж о в ка  проблеми. За визначенням, що надано у
^Винному словнику" М.Д. Яремчика, „Ф1зична культура -
■ *  мгальноТ культури суспшьства, одна 3i сфер сусально!
1ц> и, спрямованоТ на змпднення здоров'я i розвиток ф1зичних
■ (н и  людини” [5]. В закон; УкраТни „Про флзичну культуру i

■ шд 24 грудня 1993 р. № 3808-XII зазначено: „Ф|зична
В| i скпадова частина загально! культури сусп!льства, що
И|> та  на змщнення здоров’я, розвиток ф!зичних, морально
м у  та ттелектуальних зд!бностей людини з метою
■ йного  формування П особистостГ [4, с.5]. Ц1 дв! цитата
■гнюють значения та ролэ ф!зичноТ культури у вдосконаленн!
Нр'мго i духовного потенщалу людини. Варто вщм!тата, що за
■Hl роки деюлька державних документа („ЦФьова комплексна
■м. I „Ф1зичне виховання — здоров’я нацп" в)д 1.09:1998 р. №

I, .Нацюнальна доктрина розвитку ф!зичноТ культури i спорту,,
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вщ 28.08.2004 р. № 1148/2004 та iH.) спрямован! на удоскон!
системи ф!зичного виховання молод! з акцентом на озд|
спрямованють ф!зично! культури. Таким чином, заклопо
ф!зичним станом пщростаючого покол!ння, П здоров'ям зводк
ранг державно! политики.

Як пщкреслив Ол!мп!йський чемпюн В.П. Борзов: „Турбо
особисте здоров’я -  це турбота ! про благо УкраТни, благе
с!м’Т, с воТх  батьюв, д!тей. Це велика в!дпов!дальн!сть
державою та П народом. Здоров’я людини нерозривно лов я
заняттям ф!зичною культурою та спортом, з д!яльнкз
оздоровлению, пщтриманню здорового способу життя" [4
Найсуттев!шими показниками розвитку ф!зично! культ)
суспшьств!ф!зичн! досягнення в оздоровлены людей i всеб
розвитку !х ф)зичних зд!бностей, ступ!нь використання ф|
культури в сфер! осв!ти й виховання, у виробництв! й not
спортивн! досягнення.

Основними засобами ф!зичного виховання е ф!зичн! в
пмнастика, !гри, спорт, туризм, оздоровч! сили природи (
пов!тря, вода ! земля) та пг!ен!чн! фактори, як! використовуют!
час урок!в ф!зично! культури, ф!зкультурно-оздоровчих зан
спортивно-масово! роботи. Ф!зичне виховання зд!йснюет
едност! з розумовим, моральним, естетичним ! тру
вихованням та навчанням.

Таким чином, можна стверджувати, що вже на термФолог
р!вн! !снуе певна суперечлив'ють. Навчальний предме
викладаеться у школ!, тобто в перюд, коли виховний впг
дитину е визначальним, отримав назву „Ф!зична культура”, та
процес! навчання у вищому навчальному заклад! де зс
виховн! вппиви вже втрачають св!й провщний стат
в!дпов!дальн!сть за свое жи'тя приймае на себе сам |
навчання, в!дпов!дний предмет отримав назву „Ф!зичне bhxo bi

Ми не погоджуемося з таким одноб!чним тлумаченням с]
предмет!в ,,Ф!зична культура" ! „Ф!зичне виховання", як!, и
погляд, також повинн! надавати учням, студентам пауков! ;
щодо базових проблем життед!яльност! (законом!рност! ! мех
функцюнування оргаызму, основи здоров’я, засоби самоупра
та саморегуляци та !н ). I особливо ми не можемо погодитиси
що даним предметам вщмовгено у справ! формування ст«
особистост!. Естетика ф!зичних рух!в, прагнення до ф!
досконалост! як ваятиво! складово! загально! культури особ1
е важливими складсвими базовых щнностей особистост!.
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у i.icHi уявлення про ф!зичну культуру особистост! вже не 
••■(ЮТЬСЯ поняттям здоров'я, розвитку ф!зИЧНИХ якостей, 
■снальними можливостями оргажзму ! руховими навичками. 
jh-пившими складовими формування ! розвитку ф!зично! 
«I у персон!ф!кован!й форм! стають свтсггяд, система 
|1сй, потребово-мотивац|йна сфера особистост!, широта, 
Hi знань, здатнють реал!зовувати у профес!йн!й i особисте 
ж n qiHHOCTi ф!зичноТ культури.
■п ч ез  публ!кац|й. Сл!д сказати, що останжм часом проблема 
L  пня ефективност! ф!зичного виховзання студент!в привертае 
b . агу. Концепц!я нацюнальнсн Системи ф!зичного виховання 
| учжвськоТ i студентськоТ молод! УкраТни запропонована 
■ном науковц!в: Р.Т.Раевський, В.Г.Ареф'ев, М.Д.Зубал!й, 
■  ова В.В.Столпенко та !н.
Mi из практики вищоТ педагопчноТ школи свщчить, що 
мш вразливою ланкою вихо1зноТ робота в формуванн! 
■того й активного вщношення студенте до навчання е 
Innina „Ф!зичне виховання". Негативна вщношення до 
и,и.1ння занять !з ф!зичного виховання набувае значних 
tn i деструктивно впливае на загальний стан здоров’я, 
| ф!зичного розвитку та ф!зичну пщготовлежсть студенлв. 
■Сщжм 13 шлях!в удосконалення навчальногс процесу з 
■но виховання студент!в е йсго оптам!зац!я, яка неможлива 
Ьйхуванья lx психоф!зюлопчних можливостей.
ьк.мозв’язок Mix усвщомленням студентами фнностей 
■ио виховання i значущосл с^йзичноТ культури не лльки для 
L iio i фаховоТ Д1яльност1, але й для формування особистост! 
(шниво доведений у дисертацпйному дослщжёнж Р.М.Стасюка

И1.1ННЯ ф!зичного виховання студентсыюТ молод! 
Рдлються О.Т.Кузнецовою, О.С.Куцем, концептуальж 
■ння яких знайшли вщображення у посйбнику [1].
•нц.шуеться кшькють розробок, присвячених врахуванню 
"I inn наЕнальних заклад!в i контингенту студенте: наприклад,

i о виховання студенте творчих спефальностей, питаниям 
Г inHO-прикладноТ п!дготовки студенте [2, 3].

робота е вивчення педагопчних умов, за якими 
m п1ня курсу ,,Ф!зичне виховання" у вищому навчальному 

иуде сприяти формуванню у студенте ц!нн!сного ставлення 
и’чноТ культури.
инцання робота:
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8. Серед причин, як! викликають труднощ! в освоены oci
предмелв з дано! спец!альносл, так!студента назвали
студенлв знаЙшли причини у великому обсяз! викл
матер!алу, недостатньоТ к!лькссл практачних занять, вщ 5 д
багато часу потребуе пщготовка, незацжавленють у вивченн! i
предмелв. Звичайно, виявлено у вщповщях нимало суб’екл
Результата були доведен! на нарад! до вщома кер!вництва ка
i вжито певних заход!в для пол!пшення навчального процесу.

9. Щодо оцшювання студентами розумового навантаже
процес! навчання в университет!, то ми отримали так! резуг
100 % студент!в визнали йога пом!рним.

10. При цьому 2 чол. (4,4%) немають вшьного часу вза
(6,6%) студент!в мае в!льного часу вщ 1 до 2 годин, 5 (11,1%)
годин, 21 (46,6%) - вщ 5 до 6 годин i 14 (31,1%) - б!льше 7
Цжавим е процес д!яльност« студентами протягом в!пьногс
58,2% часу студента витрачають на прогулянки i сп!лкув.
товаришами, 9,1% проводять час перед телев!зором ! занятт
комп’ютером, читають л!тера_уру, пасивно вщпочивають,
займаються ф!зичними вправами.

У середньому студента проводять на св!жому пов!тр! вщ
годин -  12,7%, вщ 3 до 4 годин -  26,0%, вщ 5 до 6 годин -
б!льше 7 годин -  26,0%; 10-11 годин -  17,4%

11. У побудов! основного педагопчного експерименту нам
врахован! побажання студенлв щодо оргаызацп вщпоч!
вихщний день 9,09% !з них хот!ли б в цей день п!ти у турпо
орган!зувати екскурсп з виТздом в !нше м!сто, 81,82 % займе
спортивних оекц!ях ! прийняти участь у спортивно-масов!й
9,09 % побахали прийняти участь у розважальних програма
читати художню лпературу.

Методолопчну значущють для нашего дослщження мае ,
що ф!зична культура стае часткою гумаытарчо'! ку
майбутнього фах!вця лише тод!, коли у процес! ф!зкуль
спортивно! д!яльносл отримуеться ц!нний доевщ гизнав!
практично-перетворювально!, ор!ентац!йно-оци
комунжативно! д!яльност!. Адже не можна визнати нормальни
становище, що лльки 26,6% студент!в визнають вплив ф|
культури на Тх особислсне ! профес!йне самовизначення, i
53,4% йога заперечують, а 221»  не можуть визначити свое! п
Тобто у Ц1нн!сн!й свщомост! студенлв дом!нуе „рухова“ ск/
ф!зичноТ культури ! вщеутня ор!ентац!я на Г! гуман!тарн! щннос

Проведен! дослщження дозволили виявити три головн!
фактор!в, як! впливають на ставлення студенлв до ф!
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як компоненту життед!яльносл
гйною системою.

I навчальнрго предмету за

I ’HJA ТРУПА -  об'ективн!
К 1ь або вщсутнють умов ,
Ц.1ННЯ, !нвентар).
'У1 А ТРУПА -  суб'ективн! <
х установки, ц!нностн!

i фс!ктори: брак (ильного часу,
для занять (спортиЕзн! споруди,

фактори: переконання, !нтереси,
оо!ентац!Т, як! вфображають

■пня особистост! до ф!зкультурно-спортивно! д!яльносл.
1 Я ТРУПА -  особливсст! характеристики: р!вень
пьних ф!зкультурник занять, орган!зац1йно-метсдичн! ! рухлив!

они для формування готовност! студенлв до самослйноТ
Ьтурно! практики можуть бути створен! в npoqeci проведения
• 1.энять по ф!зичному вихованню, але при цьому важливо,
ши вщповщали необхщним вимогам:
> Заняття по ф!зичн!й культур! i спорту мають в

обоЕГязковому порядку передбачати широку теоретичну
пщготовку студенлв, а також засвоення ними методичних
вид!в ! ум!нь самоконтролю. В ход! учбових занять
студента мають вчитися самюслйно будувати так! форми
занять, як ранкова г!г!ен!чна пмнастика, ф!зкультура,
ф!зкультхвилинка, тренувальн! заняття з виду спорту або
загальнофнзично! пщготовки.
Ф!зична i техн!чна пщготовка студенлв повинна
забезпечувати до зак!нчення ВНЗу волод!ння основами
техн!ки одного-двох вид!в спорту (на р!вн! другого-
третього розряду).

1> При орган!зацп практичних занять необхщно враховувати
нтереси ! мотиви участ! в ф!зкультурно-спортивн!й
д!яльност!! сприяти Тх розвитку.

| > Зм!ст ! форма проведения практичних занять повинн!
викликати у студенлв позитивну емоц!йну реакц!ю.

> Протягом всього курсу навчання потр!бно вести велику
роз'яснювальну ! виховну роботу по формуванню у
студенлв позитивних особистах якостей: активност!,
доброта, чесност!, порядност!! дисциплнованост!.

> Поряд з учбовими заняттями з ф!зичноТ купьтури велике
(начення в залученн! студенлв. до ф!зичних вправ мае
позанавчальна масово-оздоровча ! ф!зкультурно-
■ лортивна робота, яка мае проводитися спортивнйми
клубами ВНЗ!в ! радами колектав!в ф!зкультури (нститулв.
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> Заняття ф13ИЧНОЮ культурою i спертом у В1ЛЬНй|
участь в спортивних змаганнях серед академ!чни1
KypciB, факультелв i 1нститут!в мають проводи ив
вщповщному оргашзафйно-спортивному piBHi i Ц
стати вщповщальними для студенте вищих
заклад!в. Судд!вськ! колепТ мають бути шд|
квал1ф!кован! i досвщчеФ.

Тому i комплексне р!шення вищезгаданих завдань i з м
законом!рн1сть можуть сприяти ефективному впровадж
ф|зичноТ культури в повсякденне життя студентзв.

За результатами проведених досл!джень можна )■
висновки:

1. Ф!зична культура виступае школою виховання активно®
мае прояв в !нших видах д!яльност -  ФзнавальноТ, професI*
перш за все, як сфера рухово!' активное^ людини.

2. Ппотеза, що основною причиною недотримання ®
виконання самослйних po6iT е недостатня юлькють часу у зп'А
значним перевантаженням студенлв виявилася правильною ■

3. У ход! дослщжень встановлена нер!вном1рнють навангв
студенлв самостийною роботою протягом семестру, на®
накладання тх часу виконання, вщеутнють методИ
забезпечення самостийно! роботи студенлв з деяких дисциплин,

Перспективи подальших розвщок у цьому напрямку. ■
1. Актуальним в аспект! педагопчного дослщження е визн4И

впливу застосування метод!в актив^зацн самослйноТ робЛ
р!вень засвоення i усп1шносп навчання студенлв.

2. Впровадження авторськоТ програми орган!зацГ! сами Л
роботи студенлв в навчальний процес та метсдичы поради Л
адаптацп.
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