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Існуюча система вищої освіти ставить високі вимоги до 

здоров’я, фізичної та розумової працездатності студентської 

молоді. Значні навчальні навантаження і низька рухова 

активність, нераціональне харчування та шкідливі звички, 

стресові ситуації та незадовільна організація процесу фізичного 

виховання негативно позначаються на стані здоров’я студентів. 

Основним специфічним засобом фізичного виховання 

людини є фізичні вправи, тобто рухові дії, які 

використовуються у відповідності з закономірностями 

фізичного виховання. В свою чергу фізичні вправи є такими 

видами рухових дій, які спрямовані на реалізацію завдань 

фізичного виховання та підпорядковані його закономірностям. 

Тільки за допомогою фізичних вправ здійснюється 

спрямований вплив на людину з метою розвитку його фізичних 

і духовних здібностей [1]. 

Головною особливістю занять у спеціальному навчальному 

відділенні є не спортивна спрямованість, а цілеспрямоване 

використання фізичних вправ з метою поліпшення фізичного, 

психічного здоров’я, удосконалення функціональних 

можливостей організму за допомогою засобів фізичної 

культури і спорту [2]. З перших занять студенти спеціального 

навчального відділення опановують прийоми самоконтролю і 

визначення ступеня втоми, вчаться оцінювати частоту 

серцевого скорочення (ЧСС) після фізичного навантаження. 

Особливу увагу на заняттях з фізичного виховання потрібно 

приділяти дотриманню правильної техніки дихання під час 

виконання вправ і формуванню правильної постави. 

Кількість студентів, зарахованих за станом здоров’я до 

спеціальних медичних груп, здебільшого надмірна, часто у ці 
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групи зараховують студентів, які могли б займатися у 

підготовчій чи й основній групі.  

Для досягнення максимального оздоровчого ефекту під час 

занять треба використовувати суворо диференційовані методи 

занять. Важливо також враховувати, що організм студентів цієї 

категорії потребує рухової активності не менше, а частіше і 

більше, ніж організм здорових юнаків і дівчат, причому йому 

потрібна якісно інша рухова активність [2]. 

Отже, на сучасному етапі розвитку нашого суспільства 

однією з актуальних проблем є пошук дійових чинників 

оздоровчого впливу на студентську молодь, яка у зв’язку з 

перенесеними захворюваннями не може в повній мірі 

використовувати можливості загальноприйнятої системи 

фізичного виховання і за станом здоров’я віднесена до 

спеціального навчального відділення. Власна практика 

переконує у щорічному збільшенні не тільки вихідної 

чисельності студентів спеціального навчального відділення, 

але і збільшення кількості студентів, що переходять у 

спеціальне навчальне відділення з курсу до курсу. 
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