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      На сучасному етапі розвитку суспільства гуманітарний напрямок вищої освіти 

передбачає переорієнтацію на особистість, на виховання людини, як унікальної творчої 

індивідуальності, яка прагне самоактуалізації, здатної здійснювати свідомий і 

відповідальний вибір у різноманітних життєвих ситуаціях. У цьому контексті перед 

науковцями і фахівцями кафедр фізичного виховання ВНЗ України постає невідкладне 

завдання перебудови системи фізичного виховання згідно вимог нової парадигми освіти, що 

полягає в утвердженні людини, як найвищої соціальної цінності [3, c. 46]. 
      Важливим компонентом гуманізації системи вищої освіти  є формування у студентів стійкого 

інтересу до зміцнення власного здоров’я, право вибору мети, засобів та методів його корекції із 
врахуванням власних потреб і мотивацій, а не авторитетний диктат викладача або замовлення 

соціуму. Однак, низька мотивація до занять фізичною культурою і спортом залишається 

найактуальнішою проблемою фізичного виховання вищих навчальних закладів. Це пояснюється тим, 

що на сьогоднішній день  фізичне виховання студентів здебільшого не є виховним процесом, 
обов’язковою умовою якого є тісна співпраця педагога і вихованця [1, c. 50].  На жаль, така взаємодія 

рідко зустрічається на практиці, переважно викладач і студент поставлені в ситуацію протистояння. 

Причиною такого стану науковці вбачають у не врахуванні викладачем цінносних орієнтацій, потреб, 
інтересів, що складають спрямованість особистості студента. Тому, процес фізичного виховання у 

свідомості студентів стає механічною діяльністю, головною метою якого є здачі нормативів і 

отримання заліку [5, с. 147]. Викладачам, в свою чергу, необхідно організовувати навчальний процес 
так, щоб фізичне виховання стало психолого-педагогічним процесом, спрямованим на формування у 

студентів мотиваційно-ціннісного ставлення до занять.  

      Недостатня кількість годин на тиждень відведених на заняття все частіше позбавляє теоретичної і 

методичної підготовки студентів у сфері фізичної культури, а процес фізичного виховання переважно 
скерований лише на підвищення рівня фізичної підготовленності, фізичної працездатності та 

зміцнення здоров’я. Однак, процес прилучення студентів до цінностей фізичної культури через 

теорію і практику суттєво активізує культурний потенціал особистості студента, розширює його 
світогляд, підвищує духовність, сприяє формуванню активної життєвої позиції [ 4, c.162]. 

      Орієнтація дисципліни на задоволення потреб студентів у фізичному вдосконаленні створює 

необхідність коректування підходів до організації навчальних занять на перших курсах. Застосування 

комплексного підходу в період загальної фізичної підготовки дозволить студентам вибрати вид 
спорту чи систему фізичних вправ для систематичних занять у процесі навчання у вузі. Значний крок 

у цьому напрямку зроблений шляхом введення спортивної спеціалізації, яку може обирають студенти 

на 3-4 курсах, враховуючи власні уподобання. Свобода вибору, самостійність у прийнятті рішень 
сприяє активному включенню студентів у процес фізичного самовдосконалення, підвищенню вимог 

особистості до самого себе. 

      На сьогоднішній день все гостріше постає проблема адаптації першокурсників до умов 

навчання у ВНЗ. Значне інформаційне навантаження навчально-освітнього процесу, нове 

соціальне середовище студентів вимагає від них швидкої адаптації для ефективної 

життєдіяльності. Спілкування на заняттях з фізичного виховання є могутнім фактором 

адаптації особистості, тому що воно активно формує норми поведінки. На цьому етапі 

студенти мають активно  залучатись до участі й організації фізкультурних та спортивних 

заходів, опановуючи комунікативні вміння і навички, які дозволяють їм ефективно 

взаємодіяти з іншими людьми [2, с. 44].  

      Однією з причин низької ефективності занять з фізичного виховання є стандартизовані  

форми їх проведення. З метою підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

викладачам ВНЗ необхідно використовувати принципи індивідуалізації і деференціації. 
      Реформування процесу фізичного виховання студентів науковці вбачають у зміні підходів і 

пріорітетних напрямків, впровадженні ефективних форм, методів і засобів фізкультурно-оздоровчої 

діяльності. У зв’язку з цим підвищуються вимоги до викладачів фізичного виховання. Педагоги 
повинні досконало володіти системою знань у цій галузі, постійно оновлювати їх на основі останніх 

наукових даних, знаходити дієві засоби передачі їх студентам, а також досконало володіти навичками 



науково-дослідницької та науково-методичної роботи, комп’ютерною грамотою, сучасними 

інформаційними технологіями.  

      Як показує практика, у процесі фізичної освіти студентів переважно не приділяється 

увага засобам професійно-прикладної фізичної підготовки, вибір яких здійснюється з 

урахуванням принципів максимальної реалізації і забезпечення комплексності вирішення 

завдань профільованого фізичного виховання. Отже, фізичне виховання студентської молоді 

необхідно спрямовати  на  розвиток професійно важливих якостей, що задовільнять вимоги 

до майбутніх фахівців різних напрямів.  
      Актуальною проблемою залишається недостатність матеріально-технічної і  фінансової  

забезпеченості процесу фізичного виховання, що не дозволяє  повною мірою використовувати 

широкий вибір засобів фізичного виховання. Вирішення цієї проблеми має бути з боку держави і 

адміністрації  ВНЗ. Тільки з належною матеріально-технічною базою можна  очікувати  позитивного 
результату від процесу фізкультурної діяльності. 
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