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Аннотация
Цель работы заключалась в 

определении теоретико-методи-
ческой подготовленности сту-
дентов и выяснении наиболее 
проблемных аспектов физиче-
ского воспитания для студентов 
непрофильного образования и 
причины низкой мотивации к 
физической активности. В статье 
освещены современные тен-
денции к совершенствованию 
теоретической подготовки. 
Установлено, что причинами 
малоподвижного образа жизни 
молодежи и неудовлетворитель-
ного состояния здоровья является 
отсутствие мотивации и знаний о 
необходимости занятий физиче-
ской культурой.

Выявлено, что только 8,8% 
студентов занимаются физиче-
ским самосовершенствованием 
2-3 раза в неделю и 1,8% профес-
сионально занимаются спортом. 
Установлено неудовлетворитель-
ный уровень теоретической и 
методической подготовленности 
студентов непрофильного образо-
вания. Представлены результаты 
теоретической подготовленности 
по разделам «понятийный ап-
парат», «медико-биологические 
знания» и «классификации фи-
зических упражнений и техники 
видов спорта».

Установлено: лишь 10,2% вто-
рокурсников, 7,2% третьекурс-
ников и 5,7% первокурсников 
обладают достаточным уровнем 
теоретико-методических знаний. 
Основная же часть студентов, а 
именно 54,6% первокурсников, 
45,6% второкурсников и 43,8% 
третьекурсников сдали тестиро-
вание на оценку «неудовлетво-
рительно». Анализ результатов 
тестирования по методическому 
разделу свидетельствует о более 
высоком уровне методической 
подготовленности студентов 3-го 
года обучения, чем у студентов 
1-го и 2-го курсов. Однако сред-
ний балл (2,10±0,62) свидетель-
ствует о неудовлетворительном 
уровне методической подготов-
ленности студентов на всех годах 
обучения.

Ключевые слова: теоретико-
методическая подготовленность, 
валеологические знания, физиче-
ское воспитание, студенты.

Annotation 
The purpose of the work was to 

determine the theoretical and meth-
odological readiness of students and 
to find out the most problematic as-
pects of physical education for stu-
dents of non-formal education and 
the reasons for low motivation to 
physical activity. The article high-
lights modern tendencies for im-
provement of theoretical training. 
It is established that the reasons of 
immobile youth lifestyle and unsat-
isfactory state of health are the lack 
of motivation and knowledge about 
the need for physical education. It 
was found that only 8.8% of stu-
dents are engaged in physical self-
improvement 2-3 times a week and 
1.8% are professionally engaged 
in sports. The unsatisfactory level 
of theoretical and methodological 
preparedness of non-formal edu-
cation students is established. The 
results of theoretical preparedness 
are given in sections “conceptual 
apparatus”, “medical-biological 
knowledge” and “classification of 
physical exercises and techniques of 
sports”. Only 10.2% of second-year 
students, 7.2% of third-year stu-
dents and 5.7% of first-year students 
have a sufficient level of theoretical 
and methodological knowledge. 
The main part of students, namely 
54.6% of 1st year students, 45.6% 
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Постановка проблеми. Фі-
зичне виховання в системі вищої 
школи спрямоване не тільки на 
формування життєво-важливих 
рухових умінь і навичок, розви-
ток фізичних здібностей, але й 
на виховання активної соціаль-
ної орієнтації на здоровий спосіб 
життя. Потреба і свідоме став-
лення до занять фізичною куль-
турою і спортом формується як 
за допомогою мотивування, так і 
формування спеціальних знань, 
тобто інформаційного впливу на 
студентів [1, 11]. За даними Л. 
Пилипея встановлено, що теоре-
тичними знаннями з фізкультур-
но-оздоровчої діяльності володі-
ють лише 8% опитаних, на вміння 
займатися фізичними вправами 
самостійно вказали 13%.

Тому виникає дилема – недо-
статня фізкультурна освіченість 
молодого покоління формує бай-
дуже ставлення до свого фізич-
ного стану [12, 18], що відобра-
жається на незадовільному рівні 
здоров’я студентів [3, 9]. Водно-
час, сучасне суспільство потребує 
кваліфікованих кадрів, які мають 
значний потенціал загальної і 
спеціальної працездатності [21]. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій. Науковці Н. Дол-
бишева [5], Н. Завидівська [9] та 
інші зазначають, що серед при-
чин безвідповідального ставлен-
ня молоді до здоров’я можна ви-
ділити: незнання особливостей 
свого розвитку і брак система-
тичної, цілеспрямованої просвіт-
ницької роботи в цьому напрямі. 
За даними Г. Грибана [16], О. То-
менко [18], професійна діяльність 
учителів пов’язана з витратами 
психофізичної енергії та гіподи-
намією, що знижує функціону-
вання систем дихання, кровообігу 
та уповільнює відновні процеси в 
організмі. Професійна готовність 
майбутніх учителів, окрім доско-
налого володіння предметом, за-
лежить від стану здоров’я, низки 
рухових і психофізіологічних по-
казників організму, стійкості до 
нервово-емоційних напружень 

[2]. Тому підготовка майбутніх 
спеціалістів повинна включати 
не тільки формування фахових і 
методичних компетенцій, але й 
забезпечення високого рівня фі-
зичної культури, що характери-
зується достатньою мотивацією 
та готовністю до фізичного само-
вдосконалення [8, 10, 11, 21]. 

Теоретико-методичні заняття 
повинні мати на меті формуван-
ня у студентів вміння використо-
вувати отримані знання на прак-
тиці, тобто на заняттях, у побуті 
та у вільний час. Адже, кількості 
занять з фізичного виховання, пе-
редбачених навчальною програ-
мою, недостатньо, для вирішення 
оздоровчих завдання. Саме тому 
виникає потреба в реорганізації 
різноманітних форм, засобів і ме-
тодів фізичної культури в житті 
студентів, в особливостях фор-
мування їхніх знань про фізичне 
здоров’я, фізичний розвиток та 
фізичну підготовленість [4, 9, 12]. 

Засвоєння гігієнічних і валео-
логічних аспектів фізичного ви-
ховання є фундаментом для тех-
нічної, фізичної та методичної 
підготовленості студентів [8, 11]. 
Одним із завдань теоретико-ме-
тодичної підготовки є засвоєння 
методики визначення та індиві-
дуального дозування рівня фізич-
них навантажень під час занять 
фізичними вправами, набуття до-
свіду використання фізкультур-
но-спортивної діяльності для до-
сягнення життєвих і професійних 
навичок [13].

Теоретико-методична під-
готовка студентів на заняттях з 
фізичного виховання організо-
вується, в основному, у вигляді 
лекційного курсу, в який входить 
дві лекції на один навчальний се-
местр, а форми самонавчання (бе-
сіди, семінари, самостійне опра-
цювання літератури) практично 
не використовуються. Фахівцями 
науково доведена ефективність 
проведення проблемних лекцій, 
аналізу ситуацій, групових та ін-
дивідуальних бесід, пов’язаних 
із розглядом різних станів фізич-

of second year students and 43.8% 
of third year students, tested unsat-
isfactory. The analysis of the test re-
sults from the methodological sec-
tion indicates a slightly higher level 
of methodological preparedness of 
students of the 3rd year of study 
than students of the 1st and 2nd 
years of study. However, the aver-
age score (2,10 ± 0,62) indicates an 
unsatisfactory level of methodologi-
cal preparedness of students for all 
years of study.

Key words: theoretical and 
methodological preparedness, va-
leological knowledge, physical edu-
cation, students.
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ного розвитку і здоров’я [15, 20] 
Встановлено [6, 15,  17], що понад 
80% знань студенти отримують 
внаслідок самоосвіти.

На сучасному етапі розви-
тку суспільства ставиться ак-
цент на глобальний процес 
інформатизації, що сприяє під-
вищенню ефективності навчаль-
но-виховного процесу завдяки 
використанню можливостей 
сучасних інформаційних техно-
логій. Автори пропонують за-
стосування гіпермедійного за-
безпечення [4], інтерактивних 
технологій з використанням CD 
курсів [15], методичного забез-
печення у вигляді електронних 
посібників [1], упровадження 
здоров’язбережувального на-
вчання та медико-педагогічних 
систем гігієнічного виховання 
[11, 15, 22]. Інші фахівці вважа-
ють, що читанням літератури, 
малорухливий спосіб життя не 
ліквідуєш, тим паче, що теорія не 
здатна сформувати повні знання, 
а тим паче вміння щодо фізичного 
самовдосконалення. Тому пропо-
нують ширше застосовувати тео-
ретичні знання на практиці.

Проте, не зважаючи на пози-
тивні результати, отримані до-
слідниками щодо впровадження 
активних методів навчання у про-
цесі теоретико-методичної підго-
товки з фізичного виховання, на 
сьогоднішній день дані інновації 
впроваджуються вкрай рідко. 

Мета роботи полягала у 
з’ясуванні рівня теоретико-мето-
дичної підготовленості студентів 
непрофільної освіти з дисципліни 
«фізичне виховання». 

Завдання дослідження:
1. Виявити сучасні підходи до 

реалізації теоретико-методичної 
підготовки студентів з навчальної 
дисципліни «фізичне виховання». 

2. Визначити ставлення сту-
дентів до фізичного самовдоско-
налення.

3. Вивчити рівень успішності 
з теоретико-методичної підготов-
леності студентів з дисципліни 
«фізичне виховання».

Організація дослідження. 
У дослідженні взяли участь сту-
денти Львівського національного 
університету імені Івана Франка 
та Національного університету 
«Львівська політехніка». Було за-
лучено 292 студенти (1-3 курсів 
навчання). Теоретичний аналіз і 
узагальнення літературних дже-
рел та емпіричних даних ми за-
стосовували для узагальнення 
даних здійснення теоретико-ме-
тодичної підготовки у нефізкуль-
турних вишах. Педагогічний екс-
перимент проводився у вигляді 
тестування рівня знань студентів. 
Питання були згруповані у три 
блоки: понятійний апарат, що 
стосувався основних термінів та 
понять з фізичної культури, меди-
ко-біологічні знання (показників 
здоров’я, вмінь самоконтролю фі-
зичного стану) і третій блок – зна-
ння про класифікацію фізичних 
вправ, загальну інформацію про 
види спорту. Проведено опиту-
вання щодо ставлення студентів 
до фізичного самовдосконалення. 
Статистичний аналіз проводився 
для підрахунку результатів те-
оретичного тестування та вста-
новлення відсоткового співвідно-
шення студентів з різним рівнем 
теоретико-методичних знань.

Результати дослідження. 
Провівши аналіз опитування сту-
дентів щодо відвідування само-
стійних занять з фізичного ви-
ховання, виявили, що основна 
частина студентів (42,5%) взагалі 
самостійно не виконує фізичні 
вправи, нечасто (один-два рази 
на місяць) займаються 29,6 % 
респондентів, ще 17,3 % студен-
тів займаються нерегулярно фі-
зичними вправами (один раз на 
тиждень). А як відомо, оздоров-
чий вплив заняттям фізичними 
вправами здійснюється при сис-
тематичних заняттях мінімум 3-4 
рази на тиждень. Серед опитаних 
нами студентів лише 1,8% відвід-
ують секційні заняття (5-6 разів 
на тиждень). І лише 8,8% вказали, 
що займаються 2-3 рази на тиж-
день, тобто тільки десята частина 

студентів отримують оздоровчий 
ефект від занять фізичним вихо-
ванням. 

Порівнючи наші дані з про-
веденим дослідженням білорусь-
ким вченим А.А. Злотниковим, 
з’ясували ступінь спортивної ак-
тивності студентів позанавчаль-
ними заняттями [12]. Так, за-
ймаються фізичними вправами, 
спортом практично щодня – 9,1%, 
тоді як за нашими даними – лише 
1,8% студентів. Оздоровчий 
ефект (3-4 рази на тиждень) від 
самостійних занять отримують – 
15,7% (за А. Злотниковим), згідно 
з нашими дослідженями майже 
вдвічі менше – 8,8% студентів. 
Займаються від випадку до ви-
падку (1-2 рази на кілька місяців): 
23,6% дівчат і 13,6% юнаків. Від-
повідно щодня займаються 11,7% 
юнаків і 7,2% дівчат, 3-4 рази на 
тиждень – 21,1% юнаків і 11,8% 
дівчат. Такі дані переконливо по-
казують, що сучасні студенти ви-
шів не орієнтовані на цінності фі-
зичної культури. Отже, тенденція 
результатів показує, що необхідно 
терміново змінювати напрямки 
роботи фізкультурно-дозвіллевої 
та просвітницької діяльності. 

Аналізуючи відповіді студен-
тів щодо здійснення ними само-
спостереження та самоаналізу 
показників фізичної підготовле-
ності чи фізичного розвитку, мож-
на відзначити їх низьку актив-
ність і самостійність: 37,4%, що 
взагалі не проводять самоаналізу, 
40,9 % – проводять його інколи. І 
лише 21,4% студентів регулярно 
здійснюють самоспостереження 
за своїм фізичним станом.

Як свідчать результати тес-
тування теоретико-методичної 
підготовленості, на 1-му році 
навчання рівень є найнижчими 
(становить 1,72±0,54 бали). На 
2-му році навчання рівень теоре-
тико-методичної підготовленості 
є дещо вищим у порівнянні з 1-им 
курсом, проте відповідає оцінці 
«незадовільно», оскільки стано-
вить 2,23±0,45 бали. Характери-
зуючи відповіді студентів 3-го 
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року навчання прослідковуєть-
ся динаміка до зниження рівня 
знань у порівнянні з 2-м роком 
навчання. Провівши аналіз опи-
тування студентів, встановили 
позитивний приріст на другому 
році навчання і деяке зниження 
– на третьому (2,13±0,34 бали), 
що підкреслює необхідність дис-
ципліни «фізичне виховання» 
протягом усіх років навчання у 
вишах. Адже, у студентів немає 
достатньо сформованої теорети-
ко-методичної бази для самостій-
ного вдосконалення.  

Якщо розглянути конкретні-
ше, які розділи являються най-
складнішими для студентів, то з 
упевненістю можна сказати – це 
медико-біологічні аспекти. Зо-
крема питання, що стосувалися 
показників фізичного здоров’я, 
оптимальних величин дозування 
навантаження та ін. Аналізуючи 
результати тестування, відслід-
ковували хвилеподібну динаміку 
з оцінки «погано» на 1-му курсі 
до оцінки «незадовільно» на 2-му 
і 3-му курсах, проте очевидним 
зниження рівня знань на 3-му році 
навчання. Тенденція до підви-
щення рівня знань спостерігалась 
в понятійному апараті фізичного 
виховання з 1-го до 3-го років на-
вчання у студентів (з 1,04±0,98 до 
2,03±0,77 балів) (рис. 2). Володін-
ня загальними відомостями про 
види спорту на 1-му році навчан-

ня у студентів складали 1,61±0,41 
бала, і до третього курсу відслід-
ковувалась позитивна динаміка 
до «задовільного рівня». Вкрай 
низькими є результати теоретич-
ної підготовленості студентів з 
медико-біологічних аспектів фі-
зичного виховання. 

У напрямку аналізу резуль-
татів тестування з методичного 
розділу виявлено дещо вищий 
рівень методичної підготовленос-
ті студентів 3-го року навчання, 
ніж у студентів 1-го і 2-го курсів. 
Проте, середній бал (2,10±0,62) 
свідчить про незадовільний рі-
вень методичної підготовленості 
студентів на всіх роках навчання. 
Очевидно, що фізичне виховання 
у студентів асоціюється лише з 
руховою діяльністю. У студентів 
відсутні знання та вміння щодо 
оптимізації свого фізичного ста-
ну, що ускладнює процес форму-
вання соціально-професійного і 
високопрацездатного фахівця.

Найскладнішими, виявились 
питання методики самоконтро-
лю за станом реакції організму 
на навантаження, основи розви-
тку фізичних якостей і методи 
визначення фізичного розвитку. 
Тестування показало, що студен-
ти 1-го року навчання методично 
найслабше підготовані. Методич-
ній підготовленості студентів від-
повідала оцінка «погано» (1,84 
бали). Для студентів 2-го року 

навчання характерним є дещо 
вищий рівень знань, що складає 
2,08 бали, у порівнянні зі студен-
тами 1-го року, проте несуттєво. 
Складними виявилися питання, 
що стосувалися методик загарту-
вання, розвитку фізичних якос-
тей і техніки виконання фізичних 
вправ. Середній рівень підготов-
леності студентів з цього під-
розділу методики оцінювався на 
оцінку «незадовільно». Студенти 
не орієнтуються у видах гімнас-
тики та засобах профілактики 
порушень постави, нездатні регу-
лювати величину навантажень за 
показниками ЧСС під час занять 
фізичними вправами.

Наукові факти засвідчують 
незадовільний рівень теоретич-
ної підготовленості молоді. Так, 
дані автора В. Білогур (2002) за-
свідчили, що середній бал теоре-
тичної підготовленості студентів 
з предмету «Фізичне виховання» 
складає 3,36 бала, що відповідає 
згідно із запропонованою мето-
дикою оцінці «задовільно». Най-
нижче оцінено знання студентів 
(2,86±0,51 бала) з питань діагнос-
тики й самодіагностики стану ор-
ганізму в процесі систематичних 
занять фізичними вправами та 
спортом. Дещо вище (2,94±0,62 
бала) сформовані знання про 
матеріали законодавчих і нор-
мативних документів із питань 
фізичної культури та спорту. По-
рівнюючи результати наших тес-
тувань, встановлено дещо ниж-
чий рівень знань; так, з питань 
лікарсько-педагогічного контр-
олю відповіді студентів оцінюва-
лись у 1,70±0,43 бала.

Студенти практично не воло-
діють інформацією про особли-
вості перспективного, поточного 
й оперативного планування на-
вчально-тренувальних занять. 
Близько 70% студентів недостат-
ньо володіють інформацією щодо 
критеріїв сучасної класифікації 
фізичних вправ. Більше ніж 54% 
студентів не можуть чітко по-
яснити фізіологічні механізми й 
закономірності удосконалюван-

Рис. 1. Відсоткове співвідношення кількості студентів, 
які самостійно займаються фізичним вихованням
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ня окремих систем організму під 
впливом спрямованого фізичного 
тренування.

Приблизно такі ж результати 
виявлено у результатах дослід-
жень рівня валеологічних знань 
студентів технічного навчального 
закладу [3]. Недоступними для 
більшості студентів виявилися 
75% запитань, тобто їхні знання 
знаходяться на низькому та нижче 
середнього рівнях. Тільки трети-
на першокурсників змогла відпо-
вісти більш ніж на 50% запитань 
й одержали за тестове опитування 
3 бали, тобто в них є неповні зна-
ння. Найменше правильних від-
повідей було на запитання щодо 

показників фізичного розвитку, 
фізичної підготовленості, норму-
вання рухової активності. 

На 3-му році навчання мето-
дична підготовленість у студен-
тів відповідає оцінці «задовіль-
но» (2,31±0,83 бали). Студенти 
володіють технікою виконання 
окремих видів спорту, проте зо-
всім не орієнтуються у величинах 
дозування фізичних навантажень 
та методах контролю за фізичним 
здоров’ям. Провівши детальний 
аналіз рівня успішності студен-
тів з теоретико-методичної під-
готовки з дисципліни «фізичного 
виховання» за роками навчання 
у виші, встановлено, що основна 

їх частина склала тестування на 
оцінку «незадовільно» А саме, 
половина студентів 1-го курсу на-
вчання (54,6%), 45,6% другокурс-
ників і 43,8% третьокурсників 
(рис. 3). 

З низьким рівнем теоретико-
методичної підготовленості (з 
оцінкою «погано») виявлено 2,8% 
студентів 1-го року навчання, 
6,3% 2-го та 5,5% студентів 3-го 
курсу. Високим рівнем теоретико-
методичної підготовленості ха-
рактеризувались 0,6% студентів 
третьокурсників, на 1-му і 2-му 
курсах жоден студентів не склав 
тестування на оцінку «відмінно».

Лише 10,2% другокурсників, 
7,2% третьокурсників і 5,7% пер-
шокурсників володіють достатнім 
рівнем знань. Приблизно третина 
студентів характеризується задо-
вільним рівнем теоретико-мето-
дичної підготовленості студентів 
непрофільної освіти. 

Висновки. Фізичним само-
вдосконаленням регулярно за-
ймається лише  8,8% студентів. 
Половина респондентів (42,5%) 
взагалі самостійно не викону-
ють фізичних вправ, епізодично 
(один-два рази на місяць) займа-
ються 29,6% респондентів, ще 
17,3% студентів займаються не-
регулярно фізичними вправами 
(один раз на тиждень). Встанов-
лено деяку позитивну динаміку 
показників теоретико-методичної 
підготовленості студентів з ро-
ками навчання, незважаючи на 
незадовільний рівень підготовле-
ності. Найслабше підготованими 
як в теоретичному, так і методич-
ному аспектах є студенти першо-
го року навчання. 

Підбиваючи підсумок, зазна-
чимо, що основними проблемни-
ми розділами є розвиток фізичних 
якостей і знання щодо оптиміза-
ції фізичного стану, самооцінки 
та самоаналізу фізичного розви-
тку і фізичної підготовленості. 
Аналізуючи отримані нами дані 
навчальних досягнень студентів 
з теоретико-методичного блоку 
виявлено низький рівень фізкуль-

Рис. 2. Оцінка теоретичної підготовленості за розділами

Рис. 3. Відсоткове співвідношення успішності студентів 
з теоретико-методичної підготовленості
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турної освіченості студентів з фі-
зичного виховання на всіх років 
навчання (від 1,52 до 2,13 балів).

Перспективи подальших до-
сліджень полягатимуть у розроб-
ці експериментальної програми 
теоретичної підготовки студентів 
з фізичного виховання.
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