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Аннотация
В статье представлен анализ 

научно-методической литературы 
по задекларированной теме и от-
четов аграрных высших учебных 
заведений о состоянии организа-
ции физического воспитания в 
указанных учебных заведениях, 
что позволило констатировать не-
соответствие состояния системы 
физического воспитания и про-
фессионально-ориентированной 
физической подготовки в аграр-
ных высших учебных заведени-
ях потребностям студенчества  и 
требованиям современного рынка 
труда аграрной промышленности. 
Рассмотрены профессионально 
важные качества и условия труда 
специалистов аграрной промыш-
ленности. В результате научного 
поиска были определены кон-
кретные задачи профессиональ-
ноориентированной физической 
подготовки специалистов агро-
промышленного комплекса.
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Постановка проблеми. В наш 
час в Україні склалась несприят-
лива ситуація із кадровим забез-
печенням аграрної промисловості 
кваліфікованими спеціалістами, 
здатними до успішної продуктив-
ної професійної діяльності. Од-
нією із головних причин виник-
нення проблеми є низький рівень 
фізичного здоров’я та фізичної 
підготовленості випускників ви-
щих навчальних закладів аграр-
ного профілю. Так, за свідчен-
нями фахівців, більшість із них 
фізично неспроможні задоволь-
нити сучасні вимоги ринку праці 
[1, 2].

Це зумовило необхідність по-
шуку шляхів підвищення рівня 
фізичного здоров’я та створен-
ня умов для розвитку професій-
но-важливих якостей студентів 
аграрних спеціальностей. У сис-
темі вищої освіти ці завдання ви-
конує «Фізичне виховання». Нові 
підходи до викладання предмету 
зможуть забезпечити професій-
ну фізичну й психофізіологічну 
готовність студентів до виконан-
ня професійних обов’язків [3, 
4]. Тому сьогодні пошук шляхів 
підвищення ефективності занять 
професійно орієнтованою фізич-
ною підготовкою зі студентами 
аграрних спеціальностей є акту-
альною проблемою, яка потребує 
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якнайшвидшого вирішення.
Професійно-прикладній фі-

зичній підготовці (ППФП) сту-
дентів аграрних спеціальностей 
присвятили свої наукові праці: 
Д.М. Селиверстова, 1988; Л.В. 
Хрипко, 2003; Є.О. Карабанов, 
2015; М.С Воротова, 2015; Г.Л. 
Миронова, С.В. Антонов, 2017 та 
ін. Проте, зазначеними авторами 
недостатньо висвітлено конкретні 
завдання, які повинна вирішувати 
професійноорієнтована фізична 
підготовка майбутніх фахівців аг-
ропромислового комплексу у про-
цесі формування готовності спе-
ціаліста до успішної професійної 
діяльності. Тому вищезазначені 
аспекти були детермінантами, які 
спонукали нас до написання на-
укової статті.

Роботу виконано відповідно 
до зведеного плану науково-до-
слідної роботи кафедри теорії і 
методики фізичної культури Сум-
ського державного педагогічного 
університету імені А.С. Мака-
ренка на 2016-2020 рр. за темою 
«Теоретичні і методичні основи 
фізкультурної освіти різних груп 
населення» (номер державної ре-
єстрації 0116U000900).

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій. Аналіз праць сучас-
них науковців дозволяє констату-
вати той факт, що сучасна систе-
ма фізичного виховання у вищих 
навчальних закладах малоефек-
тивна і не здатна забезпечити 
психофізіологічну і фахову під-
готовку випускників до виробни-
чої діяльності, реалій подальшого 
професійного життя та потребує 
реформування [2-6].

Результати аналізу публікацій 
вітчизняних науковців [1-4] дово-
дять, що понад 52% студентів ма-
ють низький рівень кондиційної 
фізичної підготовленості, а біль-
ше половини випускників вищих 
навчальних закладів фізично не-
спроможні якісно працювати на 
виробництві. Високий рівень ви-
мог, конкуренції, який панує у ви-
робничій і соціальній сферах, по-
казує, що фізична підготовленість 

більшої частини випускників ви-
щих навчальних закладів України 
не відповідає запитам ринку пра-
ці. У зв’язку з цим підвищується 
значення якісної професійно-орі-
єнтованої, у тому числі й фізичної 
підготовки майбутніх фахівців аг-
ропромислового комплексу, чия 
праця в умовах сучасного науко-
во-технічного прогресу має осо-
бливе значення.

Мета статті: на основі аналі-
зу науково-методичної літератури 
визначити професійно важливі у 
прикладному сенсі фізичні якості, 
необхідні для реалізації трудової 
діяльності фахівців агропромис-
лових ВНЗ в умовах кон’юнктури 
сучасного ринку праці.

Результати дослідження та 
їх обговорення. У листі Мініс-
терства освіти і науки України 
«Щодо організації фізичного 
виховання у вищих навчальних 
закладах» (лист від 25.09.2015 
№1/9-454) керівництву ВНЗ реко-
мендовано переглянути існуючу 
застарілу систему фізичного ви-
ховання як таку, що не задоволь-
няє сучасні вимоги підготовки 
кваліфікованих фахівців різних 
спеціальностей і не відповідає ін-
тересам і потребам студентства. 
Одним зі шляхів вирішення даної 
проблеми є професійно-орієнто-
вана модель організації фізичного 
виховання у ВНЗ. Також у зазна-
ченому листі вказано на необхід-
ність надання завідувачами ка-
федр фізичного виховання звітів 
про стан фізичного виховання у 
своєму вищому навчальному за-
кладі.

Аналіз таких звітів аграрних 
ВНЗ за 2015-16 навчальний рік 
дає змогу підтвердити вищесказа-
не та констатувати незадовільний 
стан викладання фізичного вихо-
вання. У більшості ВНЗ відсутня 
належна матеріально-технічна 
база, переважає традиційна мо-
дель організації фізичного вихо-
вання, яка подекуди суміщається 
зі спортивноорієнтованою, що 
реалізується через факультативні 
заняття з фізичного виховання, 

які не є обов’язковими для відвід-
ування. Обсяг годин, відведених 
на вивчення дисципліни «Фізич-
не виховання» та її зміст у різних 
аграрних вишах різний: кількість 
семестрів, протягом яких вивча-
ється фізичне виховання, варі-
юється від 4 до 6; кількість ака-
демічних годин – від 2 до 4 на 
тиждень. У деяких заняття з фі-
зичного виховання здійснюються 
взагалі у кількості двох годин на 
тиждень; відсутній підсумковий 
контроль. На третьому курсі на-
вчальне навантаження для дис-
ципліни «Фізичне виховання» у 
більшості ВНЗ аграрного сектору 
зовсім не передбачено. 

Що стосується професійноорі-
єнтованого спрямування фізичної 
підготовки майбутніх спеціаліс-
тів агропромислового комплексу, 
можна констатувати той факт, що 
йому не приділяється належної 
уваги. У багатьох аграрних вишах 
незначні елементи професійно-
прикладної фізичної підготовки 
реалізуються у таких обсягах, які 
не дозволяють здійснити підго-
товку студентів до умов майбут-
ньої праці належним чином.

Однією з основних складових 
програмно-нормативного забез-
печення системи фізичного ви-
ховання є навчальні програми з 
дисципліни. Вони містять науко-
вообґрунтовані завдання і засоби 
фізичного виховання, комплекси 
рухових умінь і навичок, перелі-
ки відповідних норм і вимог [7]. 
Як показав аналіз документації 
аграрних ВНЗ України, на цей час  
момент у більшості навчальних 
програм з дисципліни «Фізичне 
виховання» розділ «Професійно-
прикладна фізична підготовка» не 
містить чітких науково обґрунто-
ваних методичних вказівок щодо 
організації занять зі студентами 
аграрних спеціальностей. Також 
в дисципліні відсутнє програмне 
забезпечення цього розділу.

Важливою особливістю про-
фесійноприкладної фізичної 
підготовки студентів аграрних 
вищих навчальних закладів є 
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спрямованість на досягнення в 
процесі навчання і виховання без-
посередніх прикладних результа-
тів для обраної професійної ді-
яльності у майбутньому. Сучасна 
система професійноорієнтованої 
фізичної підготовки повинна ви-
рішувати завдання розвитку фа-
хових важливих фізичних якостей 
та навчання прикладним руховим 
умінням і навичкам. В основному 
вона акцентована на досягнення 
державних цілей підготовки сту-
дентів до професійної діяльності 
[7, 8].

У сферi вищої освіти соціаль-
не замовлення на майбутнього 
фахівця і ступінь його фізичної 
готовності до успішної трудової 
діяльності визначає державна по-
літика України [9, 10]. Формуван-
ня професійних якостей майбут-
ніх аграріїв у процесі навчання є 
одним із найважливіших завдань 
вищої освіти. Вибір спеціального 
прикладного напрямку викорис-
тання засобів фізичної культу-
ри та спорту для підготовки до 
сучасної висококваліфікованої 
праці в агропромисловому вироб-
ництві вимагає певного профілю-
вання фізичного виховання, що 
буде враховувати особливості об-
раної професії. Прикладна спря-
мованість аграрної вищої освіти 
обумовлює необхідність у проце-
сі формування особистості май-
бутнього фахівця особливу увагу 
звертати на розвиток його про-
фесійних якостей. При цьому по-
винна бути сформована система 
навчальної діяльності студента з 
урахуванням професійної специ-
фіки, що значною мірою визна-
чає ефективність його майбутньої 
трудової діяльності [2, 4].

Сучасні дослідження [4, 11, 
12] дозволяють стверджувати, що 
без ретельного вивчення особ-
ливостей професії і виявлення 
професійно важливих якостей 
і функцій спеціалістів аграрної 
промисловості неможливо об-
ґрунтувати задачі професійно-
орієнтованої фізичної підготовки 
студентів аграрних спеціальнос-

тей. Результати чисельних дослід-
жень [2-4] доводять, що однією з 
характерних особливостей сьо-
годення є непередбачуваність, 
невизначеність, нестабільність 
ситуацій, які примушують діяти 
швидко, відповідно до обставин. 
Постійні дослідження змін в про-
фесіограмі аграрного профілю 
здатні створити передумови до 
організації ППФП згідно з вимо-
гами часу [3].

Саме тому важливе значення 
для конкретного змісту ППФП 
мають такі типові показники ро-
боти, як вид праці і сфера діяль-
ності; важливі виробничі опера-
ції, переважаючі типи діяльності, 
знаряддя праці; форми організації 
праці та ін. Кожний з цих показ-
ників вимагає певних фізичних і 
психічних якостей, конкретних 
навичок [2, 8, 12].

Об’єктивні чинники праці, 
серед яких характер рухових дій 
і особливі зовнішні умови діяль-
ності, зумовлюють специфічність 
їх впливу на організм людини. За-
значені фактори зазвичай і визна-
чають задачі і зміст професійно-
прикладної фізичної підготовки 
студентів природничо-аграрних 
спеціальностей [2, 8].

Розглядаючи особливості 
умов роботи спеціалістів агро-
промислового комплексу необ-
хідно відмітити, що їхня праця 
характеризується розумовим на-
вантаженням та відбувається як 
у приміщенні, так і просто неба, 
часто в дискомфортних умовах, 
ритм і режим праці переважно 
відсутні [8, 11]. Протягом робочо-
го дня значне навантаження при-
падає на центральну нервову, сер-
цево-судинну, м’язову, дихальну 
системи, систему терморегуляції, 
опорно-руховий апарат, а також 
зоровий, вестибулярний, слухо-
вий аналізатори [8, 12]. 

Для аграріїв характерні як про-
сті, так і складні локомоції, в яких 
домінує руховий автоматизм, що 
включається в інші дії як допо-
міжний компонент (ходьба, біг, 
переміщення на обмеженій опорі, 

на плавзасобах, на каланчах, ла-
зіння тощо) [8, 12].

Основними професійними не-
доліками є: вплив на організм 
працівника високої і низької тем-
ператури, високого і низького 
атмосферного тиску, підвищена 
вологість; забрудненість повітря 
і навколишнього середовища хі-
мічними сполуками та іншими 
продуктами органічного і неор-
ганічного походження. Також до 
недоліків слід віднести розумову, 
нервову, фізичну втому. Важкість 
роботи в агропромисловому комп-
лексі характеризується в основно-
му неадекватністю фізіологічних 
і психологічних можливостей на 
даному напрямку, що призводить 
в окремих випадках до захворю-
вань. Присутній травматизм і за-
хворюваність, яка перевищує зви-
чайний середній показник [8].

З фізіологічної точки зору пра-
ця фахівців природничо-аграрної 
групи характеризується:

− довгостроковою і коротко-
часною, поєднаною зі статичною, 
роботою м’язів всього тіла, склад-
ною координацією рухів;

− різноманітними змінними 
робочими положеннями − сидя-
чи, стоячи, лежачи, присівши, зі-
гнувшись;

− дією впливу інсоляції, про-
фесійних інфекцій, вестибуляр-
них, нервових, м’язових перена-
пружень.

Під час роботи в агропромис-
ловому комплексі емоційний стан 
працівника характеризується на-
пруженням. Прояву вольових 
зусиль вимагають екстремальні 
і стресові ситуації, які потребу-
ють витримки, володіння собою 
при спілкуванні з природними 
ресурсами, тваринами, рибними і 
водними біоресурсами, керуванні 
колегами у процесі виробничої 
діяльності [8, 12].

Суттєве значення для успіху в 
роботі мають риси і якості особи, 
які реалізуються в процесі фізич-
ного виховання. Необхідно мати 
фізичний розвиток, високий рі-
вень функціонування і надійності 
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організму в цілому та його окре-
мих систем [8, 12].

Особлива роль у забезпеченні 
високого рівня праці належить 
центральній нервовій, серцево-
судинній, м’язовій, дихальній 
системам, зоровому аналізатору 
та системі терморегуляції [11, 12].

Врахувавши вищезазначене, 
можна визначити конкретні за-
вдання професійно-орієнтованої 
фізичної підготовки студентів 
аграрних спеціальностей.

Професійноорієнтована фі-
зична підготовка повинна перед-
бачати належний рівень розвитку 
фізичного здоров’я та надійності 
функціонування центральної нер-
вової, серцево-судинної, м’язової, 
дихальної систем, зорового аналі-
затору та системи терморегуляції 
майбутніх аграріїв. Одним із най-
важливіших завдань професійно-
орієнтованої фізичної підготовки 
студентів аграрних спеціальнос-
тей є розвиток професійно важ-
ливих фізичних якостей, а саме:

- загальної силової витрива-
лості;

- статичної витривалості;
- швидкісної витривалості;
- вибухової витривалості;
- сили м’язів плечового поясу;
- координаційних здібностей.
Не менш важливим є розвиток 

спеціальних фізичних якостей, 
серед яких:

- проста реакція розрізнення;
- реакція вибору;
- реакція на рухомий об’єкт;
- реакція спостереження;
- сенсомоторна координація;
- здатність швидко оволодіва-

ти навичками;
- здатність швидко і точно ді-

яти руками;
- ручна моторика;
- відчуття рівноваги.
Відмінною особливістю про-

фесійноорієнтованої фізичної 
підготовки майбутніх працівни-
ків агропромислового сектору є 
необхідність вироблення стійкос-
ті до впливу на організм високих 
і низьких температур, високого 
і низького атмосферного тиску, 

підвищеної вологості зовнішньо-
го середовища. Тому об’єктивно 
доцільним є проведення про-
фесійних фізкультурних заходів 
протягом робочого дня, тижня, 
року з метою оптимізації психо-
фізіологічного стану. Працівни-
кам агропромислового комплексу 
необхідно прищеплювати знання 
та мотивувати до здорового спо-
собу життя, використання в по-
буті засобів фізичної культури [8, 
12].

Висновки. Проаналізувавши 
науково-методичну літературу та 
методичні документи ми указали 
на недоліки процесу викладан-
ня фізичного виховання у ВНЗ 
аграрного профілю. На фоні за-
декларованого вище професій-
ноорієнтована модель організації 
фізичного виховання виглядає 
адекватним вирішенням існуючої 
проблеми для кращої фізичної 
підготовленості майбутніх фахів-
ців агропромислового сектору та 
підвищення їх конкурентоспро-
можності на ринку праці.

Особливостями умов праці та 
професійно важливих навичок 
продиктовано вимоги до ППФП 
працівників сільськогосподар-
ської галузі, серед яких: розви-
ток загальної силової, статичної, 
швидкісної і вибухової витрива-
лості, координаційних здібностей 
та ін.

У подальших дослідженнях на 
підставі визначених конкретних 
завдань професійно-орієнтованої 
фізичної підготовки студентів 
аграрних спеціальностей буде 
здійснюватись підбір засобів і 
методів для створення професій-
но-орієнтованої моделі організа-
ції фізичного виховання фахівців 
агропромислового комплексу.
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