
Наука. Освіта. Молодь. Частина 3 
 

 - 196 - 

Андрій Шевела  
Науковий керівник – к. н. з фіз. виховання і спорту,  

доц. Цибульська В. В. 
 
ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ ПРОФЕСІЙНО-

ПРИКЛАДНОЇ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ 
 
Організація ППФП студентів у процесі їх фізичного виховання і 

особливо на навчальних заняттях пов’язана з рядом об’єктивних 
труднощів, головними з яких є: відсутність або нестача належної бази для 
проведення занять з даного розділу фізичного виховання; непідготовленість 
викладачів кафедри фізичного виховання для проведення окремих розділів 
ППФП студентів; вплив кліматичних та погодних умов на можливість 
проведення спеціально організованих занять з ППФП; недостатня фізична 
підготовленість вступників до ВНЗ, що утрудняє реалізацію деякої частини 
ППФП в навчальний час. Останнє положення є одним з істотних, так як 
основою фізичного виховання студентів (і, зокрема, ППФП) є всебічна 
фізична підготовка, яка визначена програмою та заліковими нормативами з 
цього розділу фізичного виховання[1, с. 140–141]. 

Тому будь-які коливання рівня фізичної підготовленості абітурієнтів, 
погодних умов та інші вимагають збільшення навчальних годин на 
загальну фізичну підготовку, вимушеного скорочення інших розділів 
програми фізичного виховання, а отже, гнучкого планування та використання 
різних форм ППФП в системі фізичного виховання студентів.  

В даний час визначилося кілька форм ППФП в системі фізичного 
виховання, які можуть бути згруповані за наступним принципом: 
навчальні заняття (обов’язкові і факультативні), самодіяльні заняття, 
фізичні вправи в режимі дня, масові оздоровчі, фізкультурні і спортивні 
заходи. Кожна з цих груп має одну або декілька форм реалізації  ППФП, 
які можуть бути вибірково використані або для всього контингенту 
студентів, або для його частини. ППФП студентів на навчальних заняттях 
проводиться у формі теоретичних і практичних занять. 

Програмою фізичного виховання передбачається проведення 
теоретичних занять у формі лекції з обов’язковою темою «Професійно-
прикладна фізична підготовка студентів», мета яких – озброїти майбутніх 
фахівців необхідними знаннями, що забезпечують свідоме і методично 
правильне використання засобів фізичної культури і спорту для підготовки 
до професійних видів праці з урахуванням специфіки кожного факультету 
[3, с. 345–348; 5, с. 149]. 

Значення теоретичних занять велике, тому що в ряді випадків це 
єдиний шлях для викладу студентам необхідних професійно-прикладних 
знань, пов’язаних з використанням засобів фізичної культури і спорту. На 
цьому занятті (лекції) повинні бути висвітлені такі питання:  
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• коротка характеристика різних видів праці з більш докладним 
викладом психофізіологічних особливостей праці фахівців, які готуються 
на даному факультеті;  

• динаміка працездатності людини в процесі праці, з освітленням 
особливостей зміни працездатності фахівців даного профілю протягом 
робочого дня, тижня та року;  

• вплив вікових та індивідуальних особливостей людини, географо-
кліматичних і гігієнічних умов праці на динаміку працездатності фахівця;  

• використання засобів фізичної культури і спорту для підвищення і 
відновлення працездатності фахівців, з урахуванням умов, характеру та 
режиму їх праці та відпочинку;  

• основні положення методики підбору фізичних вправ та видів 
спорту з метою боротьби з виробничим стомленням, для профілактики 
професійних захворювань;  

• вплив занять фізичною культурою і спортом на прискорення 
професійного навчання [4, с. 105–107]. 

Як правило, ці питання слід викласти у першій половині занять. 
Зміст матеріалу має грунтуватися на загальних теоретичних положеннях із 
залученням прикладів з професійної діяльності випускників даного 
факультету. 

При викладі даної теми має бути врахована й інша особливість 
підготовки фахівців вищої кваліфікації. Навчальний матеріал повинен бути 
розрахований не тільки на особисту підготовку студента, а й на його 
підготовку як майбутнього керівника виробничого колективу. Від знання 
та розуміння нею комплексу цих питань нерідко в майбутньому залежить 
ступінь і масштаби використання засобів фізичної культури і спорту у 
виробничому або іншому колективі. Однак не завжди весь необхідний 
теоретичний матеріал з ППФП може бути викладений протягом двох годин 
занять. У цьому випадку слід використовувати і форму короткої тематичної 
бесіди під час проведення практичних занять з розділу фізичного виховання. 
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