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Вступ. Інноваційний підхід до системи фізичної підготовки
студентів має бути значущим, оскільки кінцевий результат
визначає зміст і характер усього процесу підготовки з
дисципліни «Фізичне виховання», що націлений на підтримку
фізичної підготовленості і працездатності майбутніх
фахівців [1]. У зв’язку з цим виникає потреба в інноваційних
дослідженнях, спрямованих на побудову нової системи
фізичного виховання студентів, зміст якої має відображати
соціальне замовлення особистості, суспільства і держави на
достатній рівень фізичної підготовленості та працездатності
майбутніх фахівців.
Мета. Теоретично обґрунтувати необхідність особистісноорієнтованого фізичного виховання, його вплив на формування
вмінь, навичок та потреб студентів.
Виклад матеріалу дослідження. Можливість упровадження
інновацій забезпечується зростанням самостійності вищих
навчальних закладів щодо розробки змісту, вибору методів і
технологій навчання, загальною відповідальністю студентів та
педагогів за якість освіти. Це не лише накладає на студентів
певні обов’язки, але і дає право на вільний вибір значної
частини дисциплін та викладачів, зокрема у тій формі
фізичного виховання, що ми пропонуємо: обрання виду спорту
або рухової активності. Інноваційна реформа відповідає
особистісно-орієнтована концепція вищої освіти з можливістю
альтернативного підходу студентів до вибору своєї освіти [1].
Аналіз організації навчального процесу з фізичного
виховання виявив, що традиційна технологія має такі
обов’язкові ознаки: примусові навчальні заняття загальною
фізичною підготовкою з академічними групами студентів,
61

єдину навчальну програму зі стандартними завданнями.
Переваги секційної форми організації фізичного виховання
підтверджують результати проведеного нами опитування: у
секційних групах зафіксовано більш стійкий інтерес до
обов’язкових занять з фізичного виховання – 98%, тоді як в
академічних групах з традиційною формою навчання цей
інтерес на 42% менше; 95% від опитуваних студентів
секційних груп вважають, що отримують під час занять корисні
вміння, навички та знання, тоді як в основних групах загальної
фізичної підготовки цей показник становить 49%. Опитування
студентів академічних груп з традиційною формою навчання
показало, що частина студентів (37%), не бажає відвідувати
заняття, в яких переважно надаються вправи з легкої атлетики,
15% студентів негативно ставляться до гімнастичних вправ,
36% студентів категорично не бажають відвідувати басейн у
зимовий час, 18 % студентів не сприймають футбол.
У наших дослідженнях, де порівнювалися секційні та
академічні групи студентів з однаковим початковим рівнем
підготовленості та однаковими завданнями, моторна щільність
заняття була значно вищою у студентів секційних групи –
68,3% проти 44,1 % академічних груп, хоча заняття проводив
один і той же викладач.
Таким чином, традиційна форма організації навчального
процесу з фізичного виховання є консервативною.
Висновки. Прогресивною формою, що надає можливості
для творчого розвитку ефективності змісту системи фізичних
вправ, є так звана секційна форма. Навчальний процес з
фізичного виховання за особистісно-орієнтованого підходу
надає можливість кожному студенту, спираючись на свої
здібності, інтереси, цінності та досвід, реалізувати себе.
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