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ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
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Аннотация
В статье рассмотрен иннова-

ционный подход использования 
психотехнических игр в про-
цессе физического воспитания 
студентов-горняков.  Исследован 
вопрос организации и алгоритма 
действий педагога для реализа-
ции инновационных техноло-
гий в процесс физического вос-
питания. Определены условия 
эффективного использования 
психотехнических игр в процесс 
физического воспитания в выс-
ших учебных заведениях. Отме-
чено, что одним из приоритетных 
заданий физического воспитания 
в высших учебных заведениях 
является формирование готов-
ности студентов к будущей про-
фессиональной деятельности. 
Акцентировано внимание на том, 
что в первую очередь необходи-
мо активизировать деятельность 
педагогов для внедрения иннова-
ционных технологий в процесс 
физического воспитания. 
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Постановка проблеми та 
аналіз останніх досліджень. 
Особливу актуальність для тео-
рії і практики вищої професій-
ної освіти на сьогоднішній день 
представляє проблема особистіс-
ного і професійного росту сту-
дентів, формування готовності до 
майбутньої діяльності.

Психологічні, медичні дослід-
ження вказують на існування у 
студентів труднощів у самовизна-
ченні, в освоєнні навчальних про-
грам; наявність вираженого стану 
психічного дискомфорту [1].

Слід зазначити, що не зали-
шаються незмінними вимоги, які 
професії висувають до людини; 
з’являються нові спеціальності, 
які не мають аналогів у минуло-
му. Вчені вказують на неповне 
вивчення діяльності гірничого ін-
женера, його підготовки на основі 
врахування психологічних харак-
теристик і якостей, які є значущи-
ми в професійній діяльності.

Важливою ланкою в процесі 
підготовки студентів до продук-
тивної діяльності слід вважати 
фізичне виховання, яке є одним 
з ефективних засобів розвитку і 
вдосконалення певних фізичних 
якостей, рухових навичок і умінь, 
а також здібностей адаптуватися 
до складних виробничих умов [1; 
2; 6].

Згідно з низкою наукових до-
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сліджень [2; 4; 5; 6], на перший 
план сьогодні виходить проблема 
пошуку інноваційних технологій 
фізичного виховання та визначен-
ня умов їх реалізації. 

Теорія і практика фізичної 
культури показали, що іннова-
ційні технології повільно роз-
робляються і впроваджуються в 
практичну діяльність викладачів 
вищих навчальних закладів. Од-
нією з причин є недостатня роз-
робка теоретико-методологічних 
основ реалізації інноваційних 
технологій у педагогічну діяль-
ність. 

Реалізація інноваційних тех-
нологій у фізичне виховання по-
винна забезпечувати системний 
підхід до підготовки фахівців на 
базі сучасних досягнень теорії і 
методики фізичного виховання і 
спортивного тренування, що від-
повідають сучасному рівню роз-
витку знань, реальним освітнім 
завданням навчання, розвитку по-
треб суспільства. 

Сьогодні набирає популярнос-
ті використання ігрового методу 
навчання серед різних верств на-
селення. Виділені в наш час нові 
ігрові форми – психотехніка і 
рольовий тренінг привертають 
все більше уваги педагогів, прак-
тичних психологів, фахівців з 
фізичного виховання. Соціально-
психологічний рольовий тренінг 
являє собою розвиток сюжетної 
гри; він спрямований на вирі-
шення внутрішніх конфліктів ін-
дивіда в ситуації відпрацювання 
навичок виконання тих чи інших 
соціальних функцій (вироблення 
і закріплення соціокультурних 
норм). При цьому ігри стають 
засобом формування культури 
виходів з криз за допомогою реф-
лексії [2; 3; 7].

Дослідження, проведені з ви-
вчення впливу ігрового методу 
навчання та ігрових засобів з 
формування рухових навичок і 
розвитку фізичних якостей в різ-
них видах спорту, показують, що 
навички, здобуті в грі, особли-
во міцні і довговічні. Гра легко 

і природно мобілізує приховані 
фізичні та інтелектуальні ресурси 
людини. 

При стомленні, порушенні 
стійкості, викликаних високим 
темпом або одноманітністю на-
вчальних занять чи професійної 
діяльності, введення ігор в занят-
тя знову підвищує увагу і сприяє 
підвищенню працездатності сту-
дентів. 

Однак застосування психо-
технічних ігор у фізичному ви-
ховані студентів є маловивченою 
проблемою [8]. Тому актуальною 
є проблема розробки науково-об-
ґрунтованого підходу до вико-
ристання психотехнічних ігор в 
процесі фізичного виховання для 
студентів-гірників.

Наукове дослідження викону-
ється в рамках держбюджетної 
теми «Розробка і реалізація оздо-
ровчих інноваційних технологій у 
фізичному вихованні різних груп 
населення» (номер державної ре-
єстрації 0116U003476).

Мета дослідження: визначити 
умови реалізації психотехнічних 
ігор у процесі занять фізичним 
вихованням студентів-гірників 
для їх готовності до професійної 
діяльності.

Результати дослідження та 
їх обговорення. Багато вчених 
відзначають прикладне значення 
фізичного виховання, яке спрямо-
ване на створення реального ста-
ну та перспективних основ підго-
товленості людини до успішного 
оволодіння професією, а також 
оптимізацію умов її професійної 
діяльності.

З опитування викладачів На-
ціонального гірничого універси-
тету ми визначили, що вони часто 
вказують на брак уваги у своїх 
студентів. Здатність концентру-
ватися або сфокусувати всі свої 
можливості на виконанні певного 
завдання – це є однією з найваж-
ливіших умов досягнення успіху 
у будь-якій діяльності.

Професійна підготовленість 
фахівця формується разом із вдо-
сконаленням чутливості його ор-

ганів відчуттів, уваги, уявлень, 
пам’яті, уяви та інших психічних 
процесів. Чим точніше розрізняє 
фахівець близькі між собою взає-
модії, визначає ледь помітні зміни 
в сприйманих явищах, пам’ятає і 
відтворює необхідні дані, тим 
краще він виконує свої обов’язки. 
І навпаки, недостатньо гострий 
зір, інертність уваги (невміння 
перемикати і розподіляти його), 
занадто сильна тенденція до ав-
томатизму дій, слабкість пам’яті 
можуть призвести до помилок, 
неточного виконання завдання. 
Приділяючи достатньо уваги вдо-
сконаленню у студентів-гірників 
відчуттів, сприйняття, позитив-
них властивостей уваги, уявлень, 
пам’яті, можна вплинути на під-
вищення їх професійної підготов-
леності.

Спрямованість розвитку від-
чуттів, сприйняття і уваги у сту-
дентів-гірників повинна відпові-
дати тим вимогам, які висуває до 
них майбутня професія:

1. Розуміння студентами зна-
чущості навчання у вузі для своєї 
майбутньої професії, інтерес до 
неї.

2. Тренування органів відчут-
тів і властивостей уваги.

3. Виконання завдань, близь-
ких до реальних умов майбутньої 
професійної діяльності.

4. Використання різних при-
йомів, методів, засобів фізичного 
виховання що покращують фізич-
ний стан студента.

Таким умовам відповідають, 
на нашу думку, психотехнічні 
ігри, – як засіб розвитку психіч-
них процесів і властивостей у 
студентів на заняттях з фізичного 
виховання.

Цей метод розроблений відо-
мим вітчизняним психологом 
Н.В. Цзен, раніше він був апро-
бований і отримав позитивну 
оцінку у фехтуванні, сучасному 
п’ятиборстві [8].

Психотехнічні ігри виховують 
творчість, спілкування, самопіз-
нання. Кожна психотехнічна ігра 
– мініатюрна модель змагання. 
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Немає єдино правильного рішен-
ня – завжди потрібно шукати своє 
власне, і кожен раз – спочатку. 
Участь у цих іграх дає студенту 
безцінний досвід свободи дій і 
мислення, розкріпачення і спон-
танності, привчає його до мисте-
цтва «відповідати без підготов-
ки», дозволяє пережити радість 
творчого зусилля, захват несподі-
ваних поворотів.

Робота з психотехнічними 
іграми – хороший стимул вклю-
чення невикористаних психічних 
резервів студента. Вона дає до-
датковий поштовх особистісному 
розвитку.

Пропонована система пси-
хотехнічних ігор розроблена з 
урахуванням змісту навчального 
матеріалу з фізичного виховання 
та послідовності етапів його за-
своєння.

До змісту кожного заняття з 
фізичного виховання для студен-
тів були запропоновані психо-
технічні ігри, які здійснювалися 
у вигляді «пізнавальних пауз» – 
п`ятнадцяти-тридцятихвилинних 
відрізків часу наприкінці заняття.

В ході дослідження ми виді-
лили ігри, які дали найбільший 
ефект і визначили алгоритм дій 
педагога щодо впровадження 
психотехнічних ігор у процес фі-
зичного виховання. 

Перш за все, необхідно заці-
кавити учасників ігор. Якщо ігри 
проводяться в формі змагання, 
стимулом буде звання перемож-
ця і приз; якщо як розвага – но-
визна і незвичність. Оптимальна 
кількість членів групи 6-10 осіб, 
як показав досвід, саме в цьо-
му діапозоні ефект групових за-
нять може проявлятися особливо 
яскраво. Тривалість занять іграми 
близько до 30 хвилин.

Після того, як склад групи ви-
значений і учасники зацікавлені, 
бажано зібрати деякі відомості 
про розуміння ними ігрових за-
вдань. Необхідно запропонувати 
кожному (письмово або усно) від-
повісти на питання: «Чи потрібна 
мені психологічна підготовка? 

Які я ставлю перед собою завдан-
ня в цьому плані? Чого я очікую 
від майбутніх занять?» Отримана 
інформація заноситься в особис-
ту картку учасника або спеціаль-
но відведений журнал.

Потім необхідно сформулю-
вати мету і запланувати загальну 
кількість занять, їх дні і час. Ви-
значити (для тематичного та про-
грамного ведення) список тем і 
ігор, розподілити їх по заняттях.

Перед кожним заняттям необ-
хідно складати план. При вільно-
му веденні він являє собою спи-
сок основних питань, які будуть 
обговорюватися, і приблизні теми 
ігри. Якщо обраний тематичний 
стиль керівництва, необхідно пе-
редбачити основну тему і можли-
ві ігри. Якщо ведення програмне, 
то потрібно визначити час, що 
відводиться на різні види роботи.

Після занять потрібно по 
можливості докладно записати 
в щоденник чи журнал усе, що 
відбувалося під час гри, проана-
лізувати, що із задуманого вда-
лося, а що ні, які нові моменти 
спостерігалися. Потім слід запи-
сати в особисті карти учасників 
найбільш цікаве з їхньої поведін-
ки і висловлювань, простежити 
динаміку освоєння психотехніки 
кожним з учасників. При необхід-
ності можна підготувати індиві-
дуальні запитання або інструкції, 
визначити неясні моменти.

Коли курс занять закінчений, 
необхідно знову опитати учасни-
ків. Група публічно підбиває під-
сумки колективних зусиль; кожен 
звітує за свою індивідуальну ро-
боту. Перш за все потрібно відпо-
вісти на питання: «Що принесли 
мені ці заняття?» 

Після курсу складається звіт і 
в ньому критично оцінюються до-
сягнення на заняттях, виявляють-
ся промахи і знахідки, необхідно 
спробувати визначити отриманий 
ефект.

Отже, ми рекомендуємо ви-
кладачеві вести таку документа-
цію: щоденник або журнал (з пла-
нами занять і звітами), особисті 

картки учасників (в них відзна-
чається індивідуальний прогрес), 
журнал відвідувань. В кінці курсу 
складається загальний звіт.

Психотехнічні ігри підвищили 
рівень концентрації, стійкості і 
розподілу уваги, навчили довіль-
но керувати ним, заклали фун-
дамент для оволодіння технікою 
саморегуляції і самовладання, 
допомогли не тільки зосереджу-
ватися, а й розслаблятися, вміти 
вселяти і протистояти чужій дум-
ці.

Ефективне застосування пси-
хотехнічних ігор у процесі фізич-
ного виховання студентів у вищих 
навчальних закладах відбувається 
при реалізації наступних груп 
умов:

– організаційно-педагогічних 
заходів, пов’язаних з організаці-
єю впровадження засобів інно-
ваційних технологій (психотех-
нічних ігор) у процес фізичного 
виховання студентів, аналізом і 
використанням отриманої інфор-
мації;

– психолого-педагогічних, по-
в’язаних з позитивною мотиваці-
єю студентів до занять фізичною 
культурою, активізацією пізна-
вальної діяльності студентів, реа-
лізацією індивідуального підходу 
на заняттях фізичною культурою 
за допомогою використання пси-
хотехнічних ігор;

– соціально-педагогічних, по-
в’язаних з формуванням пози-
тивного ставлення викладачів і 
студентів вузу до впровадження 
інноваційних технологій у процес 
фізичного виховання, з успішною 
реалізацією психотехнічних ігор, 
з соціально-педагогічною просві-
тою.

Система фізичного виховання 
з використанням психотехничес-
ких ігор забезпечить розвиток 
психічних процесів, корекцію 
емоційної сфери, навчання еле-
ментам психотехніки.

Величезну роль у формуванні 
позитивної мотивації навчальної 
діяльності відіграє можливість 
здійснення практичної діяльнос-
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ті з обраної спеціальності під час 
ігор, що веде до ще більш успіш-
ного формування професійної го-
товності студентів вузів.

Висновки. Безсумнівно, про-
фесійна готовність студентів не 
може з’явитися сама по собі. Цьо-
му має передувати певний процес 
з її формування, що включає в 
себе об’єктивну діяльність з кон-
кретно поставленими цілями. 

Кожна психотехнічна гра зо-
рієнтована на досягнення певної 
мети, що полягає у формуванні в 
процесі гри у студентів конкрет-
них умінь і навичок, а також у на-
бутті конкретних знань в галузі 
фізичної культури і спорту. 

До основних умов реалізації 
психофізичних ігор відведено:  
організаційно-педагогічних; пси-
холого-педагогічних; соціально-
педагогічних.

Протягом дослідження були 
підібрані і проведені найбільш 
популярні та уживані за коопера-
тивної форми роботи психотех-
нічні ігри у формі «пізнавальних 
пауз» наприкінці заняття.

Перспективи подальших до-
сліджень полягають у визначен-
ні ефективності впровадження 

психотехнічних ігор, як засобу 
виробничої фізичної культури в 
різні сфери трудової діяльності.
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