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Аннотация
В статье систематизированы 

сведения относительно техноло-
гии психологического сопровож-
дения студентов, освобожденных 
по состоянию здоровья от практи-
ческих занятий по «Физическому 
воспитанию». Предложена схема 
и модель такого сопровождения 
и последовательность действий 
психолога и студентов в разрабо-
танной инновационной психоло-
го-педагогической технологии. 
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In the article of the systemizati-

on taking in relation to technology 
of psychological accompaniment of 
students, exempt on the state a hea-
lth from practical em-ployments on 
«Physical education». A chart and 
model of such providing and se-qu-
ence of executions of providing ps-
ychologist and students are offered 
in the worked out innovative tech-
nology. 
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Постановка проблеми та її 
зв’язок з науковими і практич-
ними завданнями. Відомо, що 
фізичне виховання; є складовою 
освіти і виховання, педагогічним, 
навчально-виховним процесом, 
спрямованим на оволодіння зна-
ннями, уміннями і навичками, 
що здійснює значущий вплив 
на фізичний розвиток людини, 
її виховання в дусі відповідаль-
ного ставлення до власного здо-
ров’я і здоров’я оточення. Така 
місія «Фізичного виховання» як 
навчальної дисципліни потре-
бує відповідного психологічного 
супроводу. 

Аналіз останніх публікацій. 
Аналіз різноманітних літератур-
них джерел дозволяє висунути у 
якості гіпотези припущення, що 
найбільш перспективними для 
створення педагогічної техноло-
гії занять студентів, звільнених за 
станом здоров’я від практичних 
занять з «Фізичного виховання», 
є основні положення концепції і 
педагогічної технології непрофе-
сійної фізкультурної освіти сту-
дентів (НФО) [3], напрацьованої 
для основної медичної групи, ва-
жливу для психологічного супро-
воду інформацію містять концеп-
ція психологічного забезпечення 
фізкультурного виховання сту-
дентів [4, 5, 6] та ін.

Мета дослідження полягає 
в науковому обґрунтуванні та 
розробці інноваційної психоло-
го-педагогічної технології НФО 
студентів, звільнених за станом 

здоров’я від практичних занять з 
«Фізичного виховання».

Методи дослідження: аналіз 
літератури, окремі психолого-пе-
дагогічні дослідження відповідно 
до визначеної мети дослідження.

Результати дослідження. До-
слідження проводилось у Націо-
нальному гірничому університеті 
(НГУ) та Дніпропетровському гу-
манітарного університету (ДГУ). 
Загальна схема психологічного 
супроводу навчального процесу 
студентів, звільнених від практич-
них занять з «Фізичного вихован-
ня», у ході їхньої непрофесійної 
фізкультурної освіти, відображе-
на на рис. 1.

Зазначимо, що побудова мо-
дульної програми з НФО у струк-
турі вузівської дисципліни «Фі-
зичне виховання» та її окремих 
модулів складалась із таких ета-
пів: розробки структури усього 
курсу НФО з виділенням моду-
лів, які відповідають І-ІV семе-
страм навчання студентів пер-
шого та другого курсів студентів 
НГУ та ДГУ; розробки структури 
чотирьох окремих модулів; під-
бору навчальних елементів відпо-
відно до мети кожного з модулів.

Дидактична мета курсу НФО, 
а саме досягнення єдності ро-
зумових і діяльнісних процесів, 
необхідних для оцінки і розумін-
ня стану свого здоров’я, програ-
мування і проживання здорового 
життя, – це комплексна ціль, що 
реалізується модульною про-
грамою для даної групи. Окрім 
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Супровід навчального процесу зі студентами, звільненими від практичних занять
з «Фізичного виховання»
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Рис. 1. Схема психологічного супроводу навчального процесу НФО студентів, 
звільнених від практичних занять з «Фізичного виховання»

того, для модульного контролю 
за визначеними навчальними еле-
ментами передбачалась розробка 
рейтингової системи оцінювання 
успішності студентів з НФО. 

Таким чином, нами були виді-
лені такі, взаємно пов’язані моду-
лі:

М.1 – перший семестр. Вве-
дення до курсу НФО. Адаптація і 
початок активного мотивування 
студентів до управління власним 
здоров’ям.

М.2 – другий семестр. Втя-
гування у систему самостійних 
фізкультурно-оздоровчих занять 
і систему самоконтролю.

М.3 – третій семестр. Вдо-
сконалення системи самостійних 
фізкультурно-оздоровчих занять 
та отримання оздоровчого ефек-
ту від них.

М.4 – четвертий семестр. 
Подальше формування фізкуль-
турно-діяльної особистості і бу-

дівничого власного здоров’я сту-
дента та випускника вишу.

Визначаючи завдання щодо 
формування мотивації студентів 
до занять оздоровчою фізичною 
культурою, ми брали до уваги за-
уваження Н. Борейко, яка наголо-
шує на потребі створення надій-
ного мотиваційного потенціалу до 
самостійних занять: «Мотив ми 
розуміємо як складне інтегральне 
(системне) психологічне утворен-
ня, яке у своїй структурі має три 
блоки: 1) потреби; 2) «внутрішні 
фільтри», 3) завдання, які можуть 
задовольнити потребу. Спрощен-
ня мотиву до потреби призводить 
до того, що позитивні мотиви не 
сформовані у більшості студен-
тів, зокрема відсутні «внутрішні 
фільтри». На формування моти-
вації мають вплив: зміст навчаль-
ного матеріалу; форми навчання; 
оцінювання навчальної діяльнос-
ті; зміст навчального матеріалу» 

[1].
Ми дотримувались, також, 

етапів формування мотивації 
до занять з фізичного вихован-
ня, визначених Є. А. Захариною 
[2]. Отже на етапі «Спонукання 
і мотивація до діяльності» ство-
рювались психолого-педагогічні 
ситуації, які утворювали середо-
вище особистісно орієнтованого 
навчання. У процесі такого на-
вчання передбачались ситуації-
стимули, які сприятливо впли-
вають на розвиток особистості 
студента, надаючи йому простір 
для вільного вибору. Це умови, 
які сприяли загостреному відчут-
тю необхідності для хворої люди-
ни індивідуальних фізкультурно-
оздоровчих занять, у тому числі 
– методи непрямого переконання і 
стимулювання. Серед них: бесіди 
на теми: вплив занять фізичними 
вправами на стан функціональних 
систем організму; значення фіз-
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культурних занять для реалізації 
життєвих планів; про досягнення 
шляхом фізкультурно-оздоров-
чих занять і покращення здоров’я 
намічених планів у навчальній і 
професійній діяльності тощо.

На етапі «Визначення мети та 
вибір діяльності» важливо, щоб 
мотиваційна тенденція продов-
жувала свій розвиток і знайшла 
втілення у спонуканні студентів 
до відповідних дій. Для цього 
потрібно, щоб студенти почали 
надавати особисто-значущого 
значення своїм індивідуальним 
фізкультурно-оздоровчим занят-
тям. В індивідуальних бесідах зі 
студентами викладач допомагав 
їм оцінити свої можливості і сту-
пінь готовності до таких занять, 
визначитись із задумом про ідею 
та сутність таких занять, вихо-
дячи з наявного захворювання, 
психофізичного стану, існуючих 
можливостей і ресурсів для орга-
нізації самостійних занять тощо.

На етапі «Реалізація поставле-
них завдань, використання ство-
рених комфортних умов для намі-
ченої діяльності» забезпечувалась 
підтримка стійкості мотивацій-
ного процесу. Здійснювався конт-
роль за розробкою та виконан-
ням складеної разом з педагогом і 
психологом програми фізкультур-
но-оздоровчих занять. Стимулю-
валось використання засобів само-
контролю за своїм психофізичним 
станом. Проводилось тестування 
для заміру динаміки психофізич-
них якостей під час виконання ін-
дивідуальної програми занять.

На етапі «Аналіз отриманих 
результатів, осмислення успіхів» 
перевага віддавалась усвідом-
ленню студентами перших успі-
хів у покращенні стану здоров’я. 
Аналізувалась рейтингова оцінка 
студентів за семестр з «Фізично-
го виховання», встановлювались 
резерви покращення оцінки, а 
відтак приділялась увага вдоско-
наленню змісту і покращенню ви-
конання складеної індивідуальної 
програми фізкультурно-оздоров-
чих занять.

На етапі «Бажання продо-
вжити заняття після досягнення 
визначеної мети» відзначались 
отримані студентами позитивні 
результати: набуті важливі зна-
ння та уміння з управління ста-
ном власного здоров’я; перші 
досягнення у покращенні свого 
психофізичного стану і здоров’я; 
набутий досвід планування та ре-
алізації індивідуальних фізкуль-
турно-оздоровчих занять; досвід 
застосування різноманітних ме-
тодик самоконтролю у ході за-
нять. Отже, створена у процесі 
спілкування із студентом у ході 
НФО комфортна психологічна 
атмосфера стала стимулом до по-
дальших оздоровчих занять.

У ході індивідуальних занять 
і консультацій, як важливий еле-
мент педагогічної технології НФО, 
ми застосовували систему тренін-
гів студентів. Відомо, що тренін-
гова форма навчання будується на 
методиці участі. Це означає, що 
студент має бути не спостерігачем, 
але активним учасником навчан-
ня. Суттєвою перевагою тренінго-
вої методики є те, що вона надає 
можливість розглядати складні, 
емоційно значущі питання, яким 
є питання особистого здоров’я, в 
безпечній обстановці діалогу з ви-
кладачем, а не у реальному житті 
з його невизначеністю наслідків 
дій, загрозами і ризиками.

В залежності від мети і за-
вдань тренінгу, під час індивіду-
альних занять і консультацій сту-
дентів застосовувались такі його 
різновиди, якими може опанувати 
кожен викладач кафедри фізично-
го виховання:

- соціально-психологічний 
тренінг, який спрямовувався на 
розвиток комунікативних зді-
бностей, міжособистих відносин, 
уміння встановлювати і розвива-
ти різні види взаємин між особа-
ми, що оточують студента;

- тренінг особистого зростан-
ня, спрямовувався на самовдоско-
налення, вирішення внутрішньо 
особистісних конфліктів і супер-
ечностей;

- тематичний (соціально-освіт-
ній) тренінг спрямовувався на 
розгляд у ході обговорення і дис-
кусій конкретної теми НФО, зміст 
якої студенту потрібно засвоїти, 
сформувати відповідні знання, 
уміння та навички;

- психокорекційний тренінг, 
потрібен для сприяння корекції 
психічних процесів, тренування 
певних поведінкових якостей і 
здібностей студентів.

Ми виходили із розуміння, що 
знання краще формувати у безпо-
середньому спілкуванні виклада-
ча і студента, або під час обгово-
рення ними самостійно вивченої 
студентами рекомендованої їм 
літератури, чому сприяли тренін-
ги. Був також спеціально написа-
ний і виданий під грифом МОН 
України навчальний посібник 
«Управління власним здоров’ям 
(в аспекті непрофесійної фізкуль-
турної освіти студентів)». У ньо-
му знайшла відображення уся та 
сума знань, яка була передбачена 
у ході НФО цих студентів.

Зауважимо, набуті студентами 
знання не повинні бути самоціл-
лю, але сприяти: мотивації і пози-
тивному емоційному відношенню 
до власних фізкультурно-оздо-
ровчих занять; опануванню умін-
нями та навичками, необхідними 
для самостійних фізкультурно-
оздоровчих занять; подальшому 
підтриманню фізичного здоров’я 
майбутніми випускниками на до-
статньому рівні.

Методична підготовка студен-
тів до самостійної роботи здійсню-
валась під час методичних занять 
щодо виконання запропонованих 
фізичних вправ, у ході опанування 
методами самоконтролю, розробки 
студентами, за участі викладача, 
систем власних індивідуальних 
оздоровчих занять, під час консуль-
тацій з викладачем та психологом 
вже під час самостійних занять сту-
дентів. У ході методичної підготов-
ки зверталась увага на формування 
умінь моделювати самостійні оздо-
ровчі заняття: Адже, лише навчив-
ши студента самостійно організо-
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вувати своє самовдосконалення, 
заклавши в нього потребу до цьо-
го, можна забезпечити зростання і 
найкращу його самореалізацію.

Ретельно підготовлена, у та-
кий спосіб, самостійна робота 
студентів у формі фізкультурно-
оздоровчих і рекреаційних занять 
відповідно до особливостей на-
явних захворювань, розв’язує на-
ступні освітні завдання:

- міцного засвоєння основ ви-
значеної суми знань, вироблення 
потреби у поглибленні сформова-
них знань, необхідних для органі-
зації своїх занять;

- розвитку самостійного твор-
чого мислення щодо оптимальної 
організації власних занять і отри-
мання від них бажаного оздоров-
чого ефекту;

Завідуючий 
кафедри фізичного 

виховання

Погодження змісту НФО.
Обговорення форм і методів 

роботи, включаючи поточний 
і підсумковий контроль

Викладач, який веде
 заняття з НФО 

студентів з посла-
бленим здоров’ям

Засідання
кафедри

Блоки об’єктивної оперативної 
інформації,  яку бере до уваги 

викладач, який організує роботу 
зі студентами, звільненими 

від практичних занять 
з „Фізичного виховання”

Психолог
Стан здоров’я

студента, 
звільненого 
від занять

Педагогічний контроль

Програма занять з НФО

Корективи впровадження

Соціально-побутові умови

Студент, 
звільнений 

від практичних
занять з 

„Фізичного 
виховання”

ЗОВНІШНІ 
ФАКТОРИ

Рис. 2. Схема психологічного супроводу процесу НФО на кафедрі фізичного виховання

- можливості самореалізації 
наявного потенціалу в освіченої 
особи і самоствердження у справі 
управління власним здоров’ям;

- виховання самодисципліни й 
самоорганізації у ході набування 
навичок управління власним здо-
ров’ям;

- використання набутих умінь 
і навичок у повсякденному 
житті.

Загальна схема психологіч-
ного супроводу процесу непро-
фесійної фізкультурної освіти 
студентів, звільнених за станом 
здоров’я від практичних занять з 
«Фізичного виховання» представ-
лена на рис. 2.

Отже, розроблена система 
сприяння оздоровлення студен-
тів шляхом їх НФО з одночасним 

розгортанням самостійних оздо-
ровчих занять, містила:

- цінності-орієнтири щодо змі-
ни звичного стилю життя, опану-
вання здоровим способом життя 
(ЗСЖ) з метою досягнення стійкої 
ремісії наявних хвороб та усунен-
ня екзогенних факторів ризику 
інших хронічних неінфекційних 
захворювань;

- кінезотерапію і самомасаж 
задля усунення вегетативного 
дисбалансу через корекцію пара-
метрів фізичного розвитку, функ-
ціональної, фізичної підготовле-
ності та психологічного статусу;

- когнітивно-поведінкову ко-
рекцію з метою оптимізації пси-
хологічного стану через створен-
ня позитивного іміджу особи, яка 
позбавлена шкідливих звичок, 
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Мета НФО полягає в досягненні студентами єдності розумових і діяльнісних 
процесів, необхідних для оцінки стану свого здоров’я, програмування 

і проживання здорового життя

Використані підходи: системний, компетентнісний, діяльнісний, особистий

Принципи: використовуються усі 8 принципів НФО,

Вимоги до особи і зміст моделі будівничого власного здоров’я

Етапи Підготовчо-
діагностич-

ний. М.1

Розгортання
оздоровчої 

діяльн. М.2, 3

Отримання 
оздоровчого 
ефекту М. 4

Результат: сформованість цінностей і компетенцій, які характеризують особу будівничого власного здоров’я 

Критерії та показники сформованості особи будівничого власного здоров’я, а також до-
сягнутих ним результатів, які визначаються у ході тестування психофізичної сфери студентів

Компоненти
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Мотиваційний:
поетапне формування пози-
тивної мотивації до власних 
фізкультурно-оздоровчих 
занять і будівництва власно-
го здоров’я 

Когнітивний:
система різноманітних 
знань, які формуються у 
різних формах спілкування 
з викладачем кафедри фі-
зичного виховання і при ви-
вченні літератури

Діяльнісно-практичний
уміння і навички виконання 
фізичних вправ і оздоров-
чих процедур, створення 
індивідуальної фізкультур-
но-оздоровчої програми 
власних занять як основи 
зусиль з подолання хвороби 
і будівництва власного здо-
ров’я 

Технологічне забезпечення

Зм
іс

т

Знання, спрямовані на формування 
позитивних соціальних і професій-
них рис випускника вишу. „Оздоров-
ча” пізнавальна спрямованість особи. 
Світоглядний, культурно-історичний, 
методологічний і понятийно-знаніє-
вий компоненти освіти. Перший осо-
бистий досвід власних фізкультур-
но-оздоровчих занять і будівництва 
власного здоров’я

Методичні заняття для опанування 
засобами оздоровлення, індивідуа-
льні консультації, робота з літерату-
рою, тестування, рейтингова систе-
ма оцінювання успішності

Ф
ор

м
и

Насамперед методи, спрямовані на 
зростання самостійності студентів: 
проблемного викладання, частково-
пошуковий, дослідницькийФ

ор
м

и

Різноманітні: як матеріальні (трена-
жери, фізкультурне знаряддя тощо), 
так й ідеальні (методики загартуван-
ня, самомасажу і т.д., авторські сис-
теми оздоровлення тощо), які залуча-
ються до процесу НФО

Ф
ор

м
и

Рис. 3. Модель психологічного супроводу НФО студентів, 
звільнених від практичних занять з «Фізичного виховання»
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формування стійкої та усвідом-
леної мотивації на дотримання 
ЗСЖ.

Серед системи оздоровчих за-
ходів увага студентів зверталась 
на необхідність докладання зу-
силь для подолання шкідливих 
звичок. Серцево-судинні захво-
рювання, хвороби органів дихан-
ня і травлення, обміну речовин, 
багато форм раку, СНІД – це лише 
деякі недуги, прямою або опосе-
редкованою причиною яких ста-
ють шкідливі звички. При цьому 
науковці відзначають, що питома 
вага шкідливих звичок у комп-
лексі впливів, що визначають 
фактичний спосіб життя особи, 
надзвичайно суттєва. У ході НФО 
і пояснення суті ЗСЖ зверталась 
увага також на потребу здорового 
харчування.

Таким чином, під умінням до-
тримуватись ЗСЖ, ми мали на 
увазі суму таких умінь, опану-
вання якими дозволяє студентам 
оцінювати свою поведінку в ас-
пекті збереження та покращення 
здоров’я, коректувати свій режим 
життєдіяльності, планувати влас-
ну діяльність із формування ЗСЖ, 
визначати проблеми в стані свого 
здоров’я, володіти собою в будь-
якій ситуації, а також здійснюва-
ти відносно свого організму адек-
ватні оздоровчі заходи.

Усі перелічені вище особли-
вості та елементи психологіч-
ного супроводу непрофесійної 
фізкультурної освіти студентів, 
звільнених від практичних занять 
з «Фізичного виховання», ми уза-
гальнили у схемі моделі психоло-
гічного супроводу НФО студентів 
з послабленим здоров’ям, поданій 
на рис. 3.

У ході створення інноваційної 
технології ми спирались на кілька 
визначень. Здоров’я людини – це 
стан, який забезпечує статико-ди-
намічний речовинно-енергетич-
ний гомеостаз організму (фізичне 
здоров’я), внутрішньо системний 
гомеостаз мозку (психічне здо-
ров’я) і системно-середовищний 
гомеостаз поведінки (соціаль-

СФДАн.Сит.       Пр.      Онт.      Пон.      Прогр.НД        Сам. 

П             П          П           П             П 

К                 К              К          СК       СК           СК1 2 3

Входження у 
систему НФО

Заняття з НФО відповідно 
до складеної програми

Вихід
з системи 

НФО

НД – надавання студентами ме-
дичної довідки
Сам. – самовизначення, тобто по-
становка цілей на час занять
Ан.сит. – аналіз ситуації (стилю 
життя студента)
Пр. – проблематизація стилю
Онт. – побудова онтологій (хво-
роба, здоров’я, ЗОЖ тощо) 
Пон. – побудова відповідних понять

Прогр. – створення програми за-
нять
СФД – самостійна фізкультурна 
діяльність відповідно до програ-
ми
П – психологічний вплив
К  – контроль викладача
К  – взаємний контроль студентів
К  – корекція свого стилю життя
СК – самоконтроль 

1

2

3

Рис. 4. Послідовність дій викладачів, психологів і студентів, 
звільнених від практичних занять, у ході непрофесійної 

фізкультурної освіти

не здоров’я). Фізичне здоров’я 
– це стан організму, при якому 
інтегральні показники основних 
фізіологічних систем у межах 
фізіологічної норми і адекватно 
змінюються при взаємодії з до-
вкіллям.

Принципову послідовність дій 
викладачів, психологів і студентів 
у розробленій інноваційній пе-
дагогічній технології презентує 
рис. 4.

Нарешті зазначимо, – важли-
вою частиною навчальної техно-
логії було опанування студента-
ми, звільненими від практичних 
занять, методикою самоконтролю 
за станом здоров’я і ведення що-
денника самоконтролю. 

Висновки:
1. Індивідуальний психологіч-

ний підхід до опанування НФО в 
роботі із студентами, які мають 
різні захворювання, потребував 
внесення суттєвих коректив до 
вже існуючої технології НФО, 
розробки і впровадження методів 
і засобів опанування змістом не-
професійної фізкультурної осві-
ти, які дозволили зробити нову 

інноваційну технологію адекват-
ною даному контингенту.

2. Головна особливість полягає 
в тому, що всі нездорові студенти 
мають поміж собою суттєві пси-
хосоматичні відмінності у зв’язку 
з характером патологій (ураження 
шлунково-кишкового тракту, ди-
хальної системи, серцево-судин-
ної системи тощо, при цьому – ще 
й різного ступеню важкості), тож 
проведення з ними оздоровчих 
занять за однією методикою є не-
можливим.

3. Виконані експертизи важ-
ливих елементів технології, а 
саме програми самостійних за-
нять «100 хвилин» і рейтингової 
системи оцінювання успішності 
з «Фізичного виховання» студен-
тів, звільнених від практичних за-
нять, дозволяють зробити висно-
вок не лише про їх ефективність, 
але й про високу якість психоло-
гічного супроводу НФО цих сту-
дентів в цілому.

Перспективи подальших до-
сліджень вбачаються у варіюван-
ні змістовного наповнення моделі 
психологічного супроводу для ви-
рішення оптимізаційних завдань 
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фізичного виховання студентів 
(суб’єктивна оцінка стану, цінніс-
но смислова сфера особистості, 
самовідношення тощо).
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