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Вступ. Фізичне виховання і спорт є вагомою складовою 

навчально-виховного процесу ВНЗ. Спорт сприяє всебічному 

гармонійному розвитку молодої людини, що є основним 

завданням сучасної освіти. Фізична культура є важливим 

компонентом культури сучасної людини, фахівця, забезпечує її 

фізичний та духовний добробут, успіхи у професійній 

діяльності, реалізації життєвого потенціалу, прояву соціальної 

активності, творчості. Все зазначене надає підстави 

необхідності занять спортом та фізичною культурою на всіх 

етапах навчання студента у ВНЗ. Фізична культура, як 

навчальна дисципліна, сприяє зміцненню фізичного і 

психічного здоров’я, психологічного стану, морального 

розвитку студентів, тощо. Актуальною є на сьогодні проблема 

розробки новітніх форм і методів організації занять з фізичного 

виховання та спортивної діяльності у ВНЗ [1]. 

Мета: обгрунтувати ефективність впливу спортивної 

діяльності на формування здорового способу життя студентів.  

Виклад матеріалу дослідження. Метою навчально-

виховного процесу ВНЗ є виховання і професійна підготовка 

майбутніх фахівців. Необхідним компонентом виховного 

процесу ВНЗ є формуванням здорового способу життя молодої 

людини, що передбачає оптимізацію режиму навчання та 

відпочинку, організацію фізичної (спортивної) активності, 

профілактичні заходи з метою попередження шкідливих звичок 

тощо. Вказані функції реалізуються в процесі занять фізичною 

культурою та спортом. Серед завдань щодо досягнення 

визначеної мети актуальними на сьогодні є: всебічний розвиток 

фізичних здібностей молодої людини; знання основ організації 
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впровадження ефективних видів рухової активності; 

систематичне фізичне тренування з оздоровчим або 

спортивним спрямуванням. Актуальними на сьогодні є такі 

форми діяльності на заняттях з фізичного виховання, як: 

проведення навчально-тренувальних занять, навчально-

тренувальних зборів, спортивно-масової й оздоровчої роботи 

серед студентів; проведення спортивних заходів, змагань; 

науково-дослідна робота в галузі фізичної культури та 

спорту [1]. Важливими елементами формування фізичної 

культури студентів є вироблення у них системи теоретичних і 

практичних знань, умінь і навичок в галузі спорту. 

Всі ступені вищої освіти передбачають пріоритетність 

фізичного здоров'я студентів, їх оптимальної рухової 

активності. До основних форм фізкультурної діяльності 

студентів відносяться заняттях у навчальний час із освітньою 

спрямованістю; активні заняття спортом у позанавчальний час– 

розвиток рухових здібностей, що забезпечують досягнення 

спортивної майстерності студентів; активне дозвілля студентів 

передбачає організацію самостійних занять у позанавчальний 

час з використанням різних форм і засобів фізичної культури. 

Висновки. Головною метою занять студентів молодших 

курсів є адаптація до навчання у ВНЗ – виховання у студентів 

інтересу і потреб занять фізичною культурою і спортом. 

Успішності адаптації студентів до умов навчання у ВНЗ 

сприяють заняття фізичною культурою: це відноситься до 

формування професійної працездатності студентів, 

регулюванню психоемоційного стану. Головним завданням 

занять з фізичної культури та спорту студентів старших курсів 

є формування потреби у здоровому способі життя, у досягненні 

фізичної досконалості, що є основою складових здоров’я нації. 
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