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Анотації:
Проаналізовано та визначено 
умови створення в вузі сприятли-
вого фізкультурно-спортивного 
мікросередовища. Обґрунтова-
но роль мікросередовища вузу 
щодо підвищення ефективності 
фізичної підготовки курсантів. 
Визначено функції мікросере-
довища. Представлено основні 
умови створення у вузі сприятли-
вого фізкультурно-спортивного 
мікро середовища. Доведено, 
що фізкультурно-спортивне мі-
кросередовище повинно зна-
ходитися в постійному вдоско-
наленні, включаючи минулий і 
нинішній досвід.

Бородин Ю.А. Физкультурно-спортивная 
микросреда и эффективность физи-
ческой подготовки курсантов вузов 
инженерно-операторского профиля. Про-
анализированы и определены условия соз-
дания в вузе благоприятной физкультурно-
спортивной микросреды. Обоснована роль 
микросреды вуза относительно повышения 
эффективности физической подготовки кур-
сантов. Определены функции микросреды. 
Представлены основные условия созда-
ния в вузе благоприятной физкультурно-
спортивной микросреды. Доказано, что 
физкультурно-спортивная микросреда 
должна находиться в постоянном усовер-
шенствовании, учитывая прошлый и ны-
нешний опыт.

Borodin U.A. Athletic-sporting microen-
vironment and efficiency of physical 
preparation of саdets of institutes of 
higher of engineer-operator type. analy-
sed and defined terms of creation in the 
higher institute favourable to athletic-sport-
ing microenvironment. The role of microen-
vironment of higher institute is grounded in 
relation to the increase of efficiency of stu-
dents’ physical preparation. The functions 
of microenvironment are defined. The basic 
terms of creation are presented in higher 
institute of favourable to athletic-sporting 
microenvironment. It is well-proven that 
athletic-sporting microenvironment must be 
in a permanent improvement, taking into ac-
count past and present experience.
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Вступ.1
Однією з умов реалізації концепції формування 

активно-діяльністного відношення студентів і курсан-
тів до навчання є наявність певного специфічного на-
вчального середовища, виступаючого в якості посеред-
ника при впливі процесу на особистість, переводячого 
формальні вимоги в площину особово-орієнтованих 
напрямів їх досягнення. Сьогодні дана проблема роз-
глядається з погляду гуманізації суспільства і гуманіта-
ризації освіти [1]. 

Важливою умовою формування гуманітарного се-
редовища є створення комфортного соціально – пси-
хологічного клімату, атмосфери довіри і творчості, 
реалізація ідеї педагогіки співпраці, демократії і гума-
нізму [2, 3, 4].

Навчальне середовище вищого навчального за-
кладу виступає як опосередкована ланка між суспіль-
ством і індивідом. Це означає, що процес взаємодії 
суспільства і індивіда відбувається не прямо, а через 
безпосереднє коло спілкування та придбаний індиві-
дуальний досвід. При цьому фізкультурно-спортивне 
мікросередовище є специфічним проявом загального 
макросередовища вузу і одним із складових елементів 
системи «макросередовище – мікросередовище – осо-
бистість». При цьому складається певне поле видів 
наочної діяльності, що визначається ролевою функ-
цією її членів, регламентацією їх взаємин, формою і 
культурою спілкування, ціннісними орієнтаціями до 
певного змісту загальнозначущої інформації, досвіду, 
станом навчальної, наукової і виховної роботи [3, 7].

Макросередовище вузу є сукупністю стійких, сис-
тематичних зв’язків, діяльності і відносин, що включає 
ті з них, в яких особистість виконує певну роль, має свій 
статус, виступає як суб’єкт суспільно значущої діяль-
ності і має можливості для задоволення власних по-
треб і що забезпечує сприятливі можливості реалізації 
індивідуальних і професійних інтересів особистості.
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Аналіз процесу функціонування макросередовища 
вузу і системи освіти показали, що в своєму розвитку 
частина соціокультурних функцій вищої школи переда-
ється іншим інститутам – клубам за інтересами, інсти-
туту самоосвіти і іншим колективним і індивідуальним 
формам активності соціуму [3, 6, 7].

Навчальне середовище є найважливішим чинни-
ком, прискорюючим або стримуючим процес саморе-
алізації особистості, необхідною умовою успішного 
розвитку цього процесу, оскільки основна життєді-
яльність індивіда нерозривно пов’язана з вузівським 
середовищем, яке, на думку тих, хто навчається, є у 
ряді випадків єдиним середовищем, яке вони розумі-
ють і де розуміють їх [3, 5, 7].

Успішне формування важливих якостей особис-
тості в процесі фізичної підготовки можливо за умо-
ви активного відношення індивіда до цього процесу, 
при цьому сама діяльність є провідною формою прояву 
активності. На думку багатьох авторів, активність є ре-
зультатом прояву потреб, інтересів і переконань самої 
людини [5, 8].

Доведено, що активність людини є не тільки фено-
мен самовираження самої особистості, дотримання сво-
їх переконань, знань, умінь, схильностей, здібностей, 
волі й етичних цінностей, але й реакція індивіда на якісь 
створені для нього умови, спонукаючи до активної ді-
яльності. При цьому основне джерело активності осо-
бистості – її мотивація [9, 10].

Будь-яка, у тому числі і фізкультурно-спортивна 
діяльність, створює передумови для формування осо-
бистості індивіда як безпосередньо в процесі самої ді-
яльності, так і опосередковано в результаті дії умов, в 
яких вона відбувається. З огляду на те, що специфіка 
фізичної підготовки обумовлює сферу реалізації її 
можливостей набагато ширше, ніж тільки навчальної 
дисципліни, існує можливість формування активно-
діяльністного відношення у навчаємих не тільки в про-
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цесі проходження курсу дисципліни «Фізична підго-
товка», але й в процесі життєдіяльності в умовах вузу 
в цілому.

Встановлено, що організація процесу особово-
орієнтованого навчання передбачає зміщення акценту 
з організації формальних впливів на навчаємого на 
створення необхідних соціально-економічних, освіт-
ніх, виховних, культурних і інших умов, що опосеред-
ковано впливають на розвиток індивіда [6, 7].

Характер сучасного періоду розвитку вищої школи, 
зокрема системи вищої військової освіти, змушує по-
новому поглянути на можливості навчального серед-
овища вузу, ставить завдання її наукового обґрунту-
вання і вивчення впливу середовища на формування 
особистості військового фахівця.

Робота виконана відповідно до плану НДР Націо-
нального університету фізичного виховання і спорту 
України на 2006–2010 роки. Номер державної реєстра-
ції №0106V010783 «Теоретико-методологічні основи 
фізичної підготовки курсантів в вищих військових на-
вчальних закладах інженерного профілю.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Ціль роботи. Обґрунтувати параметри 

фізкультурно-спортивного мікросередовища вузу, що 
сприяє підвищенню ефективності фізичної підготов-
ки курсантів у ВВНЗ інженерно-операторського про-
філю.

Завдання роботи.
визначити роль мікросередовища вузу у формуванні • 
соціально значущих якостей у курсантів і в підви-
щенні ефективності фізичної підготовки у вузі;
створити типову модель мікросередовища вузу, що • 
має фізкультурно-спортивну спрямованість і забезпе-
чує сприятливі умови для задоволення професійних, 
навчальних, культурних і досугових потреб курсан-
тів, формування загальнолюдських цінностей; 

Методи дослідження: анкетування, опитування, 
педагогічне спостереження.

Результати дослідження.
Фізкультурно-спортивне мікросередовище – це 

професійно-освітній і культурний простір вузу, що 
створюється його педагогічною системою, з вираже-
ною функціонально-ролевою визначеністю положен-
ня його членів, змістом навчальної і виховної роботи, 
що має фізкультурно-спортивну спрямованість і орі-
єнтоване на розвиток професійно і соціально значу-
щих якостей у курсантів, залучення їх до загальнона-
ціональних і загальнолюдських цінностей.

Первинною основою впливу на особистість кур-
санта є рівень розвиненості фізкультурно-спортивного 
мікросередовища вузу, що визначається наявністю, 
ефективністю функціонування і характером взаємодії 
основних її елементів і їхньої певної регламентації.

У зв’язку з цим під регламентованою фізичною 
підготовкою необхідно розуміти таку педагогічну 
систему, основу якої складає сукупність регламенто-
ваних елементів фізкультурно-спортивного мікросере-
довища, а також пов’язаних із ними відносин, функ-
цій, способів взаємодії людей на користь виконання 
певних завдань.

Педагогічна сутність процесу взаємодії 
фізкультурно-спортивного мікросередовища й осо-
бистості навчаємого полягає у можливості комплек-
сного впливу її на особистість. Спрямованість цього 
впливу розкривається у ряді функцій мікросередови-
ща: навчальній, формуючій, виховній, контролюючій, 
рекреаційній тощо.

Навчальна функція мікросередовища реалізується 
в основному результаті взаємодії систем «викладач – 
курсант» і «викладач – курсантський колектив», проте 
її можливості зовсім не вичерпуються тільки цим ви-
дом взаємодії. У результаті здійснення комунікативної 
функції також створюються передумови для обміну 
корисною інформацією і досвідом рухової діяльності.

Формуюча функція даного мікросередовища 
виражається в тому, що навчаємий включається 
в систему об’єктивно існуючих функціональних 
відносин і діяльності, сприяючій активізації і, як наслідок, 
розвитку значущих особових якостей. Підкреслюючи 
значення формуючої функції середовища, необхідно 
вказати на активну роль самої людини, її свідомості, 
відчуттів, волі. Діяльність як провідна форма прояву 
активності і служить основою суспільно обумовленого 
розвитку особистості.

До механізмів формування професійно та соціаль-
но значущих якостей курсанта можна віднести:

механізми нормативної організації формуючого • 
впливу мікросередовища на особистість курсанта, у 
визначенні яких основну роль відіграє кафедра фі-
зичної підготовки і спорту вузу;
механізми соціально-ролевого становлення особис-• 
тості курсанта;
механізми індивідуального й колективного самовизна-• 
чення;
механізми залучення особистості курсанта до емо-• 
ційної взаємодії;
механізми соціального контролю.• 

Виховна функція фізкультурно-спортивного мікро-
середовища реалізується в результаті створення умов 
для впливу на особистість з метою формування її сві-
тогляду, духовно-етичних цінностей, фізичної і загаль-
ної культури, усвідомлення курсантом понять істини, 
добра, справедливості, свободи, совісті, честі. Важливе 
значення дане мікросередовище має в плані реалізації 
можливостей для усвідомлення курсантом себе грома-
дянином, розуміння справжніх обов'язків перед сус-
пільством і державою.

В основі контролюючої функції мікросередовища 
полягає методика оцінювання курсантів з фізичної 
підготовки, що визначається однойменною кафедрою. 
Проте набагато ширші можливості мікросередовища 
в цьому аспекті виявляються в активізації механізмів 
самоконтролю і взаємоконтролю курсантів.

Рекреаційна функція фізкультурно-спортивного 
мікросередовища полягає у створенні в процесі вза-
ємодії членів колективу вузу сприятливого соціально-
психологічного клімату в навчальній групі, на кафедрі, 
у вузі в цілому, сприяючого самореалізації особистості. 
Комунікативні міжособові відносини, що виникають 
на підставі спільності інтересів, відіграють важливу 
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роль у підтримці стійкості елементів мікросередови-
ща. Різноманітні види взаємодії і взаємовпливу сприя-
ють самовизначенню особистості навчаємого в сфері 
фізкультурно-спортивної діяльності.

Таким чином, враховуючи великі можливості дано-
го мікро середовища вузу в реалізації своїх навчальної 
і формуючої функцій, її цілком можна визначати як 
фізкультурно-спортивне формуюче навчальне мікро-
середовище. Кожна з функцій має свій зміст, при цьо-
му однією з найважливіших складових кожної із них є 
«мотиваційний блок», інтегруючий механізм духовного 
світу особистості, виступаючий сполучною ланкою між 
світоглядом, емоційною сферою, конкретними вчинка-
ми індивіда.

Основними умовами створення у вузі сприятливого 
фізкультурно-спортивного мікросередовища є:

фізкультурно-спортивна спрямованість командного • 
складу вузу, його позитивне відношення до фізичної 
підготовки і спорту;
організаторська діяльність викладачів кафе-• 
дри фізичної підготовки і спорту щодо розвитку 
фізкультурно-спортивного мікросередовища;
високий рівень фізичної і спортивної підготовленості • 
курсових офіцерів;
наявність достатньої матеріальної бази для занять фі-• 
зичними вправами і спортом;
сприятливі соціально-побутові умови життя курсантів;• 
наявність спортивного активу, його лідерів із числа • 
кваліфікованих спортсменів;
обсяг і якість проведення змагань з різних видів • 
спорту на першість підрозділу, факультету, вузу;
необхідний рівень розвитку вузівської демократії.• 

Важливо підкреслити роль кафедри фізичної підго-
товки і спорту в створенні сприятливого фізкультурно-
спортивного середовища у вузі, необхідність 
забезпечення особистої активності її професорсько-
викладацького складу. У сучасних умовах виникає 
необхідність в послабленні ролі вчителя-предметника 
і посиленні його соціальної функції –ролі організатора 
соціального виховного середовища, регулятора і контр-
олера її взаємодії з кожним курсантом. Особливе зна-
чення в контексті формування у курсантів активно-
діяльністного відношення повинна мати методика 
оцінювання з дисципліни «Фізична підготовка», а та-
кож діяльність викладачів кафедри й командирів з ви-
рішення освітніх і виховних завдань.

Висновки.
Навчальне середовище (враховуючи особливу ста-

тутну структуру військового вузу) є найважливішим 
чинником, прискорюючим або стримуючим процес 
самореалізації особистості, необхідною умовою її 
розвитку.

Однією з основних педагогічних умов підвищення 
ефективності фізичної є створення у вузі сприятливого 
фізкультурно-спортивного мікросередовища, в резуль-
таті впливу якого забезпечується формування особис-
тості курсанта.

Фізкультурно-спортивне мікросередовище не по-
винне формуватися наново на кожному етапі розвитку 
суспільства і вузу, а повинне знаходитися в постійному 
вдосконаленні, при цьому включати минулий і ниніш-
ній досвід.

Подальші дослідження передбачається провести в 
напрямку вивчення інших проблем фізичної підготов-
ки курсантів.
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