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Педагогічні умови реалізації особистісно-орієнтованого підходу у 
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Анотації:
Обґрунтовано педагогічні умо-
ви реалізації особистісно-
орієнтованого підходу у процесі 
занять фізичними вправами сило-
вої спрямованості. Встановлено, 
що проблеми сучасної системи 
фізичного виховання потребують 
змін існуючих змісту та форм 
навчання. З’ясовано, що вдо-
сконалення силових здібностей 
студентів буде ефективним при 
дотриманні наступних педагогіч-
них умов: діагностування рівня 
фізичного стану юнаків та дівчат, 
вибір оптимальних засобів і мето-
дів розвитку силових здібностей 
з урахуванням мети, розробка 
комплексів силових навантажень з 
урахуванням індивідуальних осо-
бливостей студентів, забезпечен-
ня студентів різноманітним техніч-
ним устаткуванням і спортивним 
знаряддям, стимулювання моти-
вації до фізкультурно-оздоровчої 
та спортивної діяльності, активіза-
ція самостійної роботи студентів, 
контроль та оцінювання навчаль-
ної діяльності.

Гунько П. Н. Педагогические условия реа-
лизации личностно-ориентированного 
подхода в процессе занятий физическими 
упражнениями силовой направленности. 
Обоснованы педагогические условия реали-
зации личностно-ориентированного подхода в 
процессе занятий физическими упражнения-
ми силовой направленности. Установлено, что 
проблемы современной системы физического 
воспитания нуждаются в изменениях существу-
ющих содержания и форм учебы. Выяснено; 
что совершенствование силовых способностей 
студентов будет эффективным при соблюдении 
следующих педагогических условий: диагности-
рования уровня физического состояния юно-
шей и девушек, выбор оптимальных средств и 
методов развития силовых способностей с уче-
том цели, разработка комплексов силовых на-
грузок с учетом индивидуальных особенностей 
студентов, обеспечение студентов разнообраз-
ным техническим оборудованием и спортив-
ным инвентарем, стимулирование мотивации 
к физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, активизация самостоятельной 
работы студентов, контроль и оценка учебной 
деятельности юношей и девушек во время за-
нятий физическими упражнениями силовой на-
правленности.

Gunko P. М. Pedagogical conditions 
of implementation of personality-
oriented approach in the process 
of exercise of power orientation. 
The pedagogical conditions of 
personality-oriented approach in the 
exercise of power orientation. It is 
set that the problems of the modern 
system of physical education need 
changes of existing maintenance and 
forms of studies. It was found that 
the improvement of power abilities 
of students will be effective provided 
that the following teaching conditions: 
diagnosis of physical state of young 
people, choosing the optimal means 
and methods of law enforcement 
capabilities to the purpose, development 
of complex power loads, taking into 
account individual characteristics of 
students of diverse students technical 
equipment and sports equipment, 
encouraging motivation for sport 
and recreation and sports activities, 
activation of students’ independent 
work, monitoring and evaluation of 
training activities boys and girls in the 
exercise of power orientation.
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Вступ.1
В останні роки проявляється стійка тенденція до по-

гіршення фізичного стану молоді студентського віку. Та-
кий стан речей зумовлений рядом причин: погіршення 
екології, дефіцит рухової активності, зростання нервово-
психічних напружень та потоку інформації, погіршення 
матеріального благополуччя населення тощо. Не остан-
ню роль у цьому процесі відіграють проблеми сучасної 
системи фізичного виховання у ВНЗ, вирішення яких 
може бути за умови наявності усвідомлення необхідності 
змін існуючих форм і змісту навчання.

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить про те, 
що фізичне виховання повинне бути спрямоване на роз-
криття індивідуальних здібностей та здатностей студента 
з урахуванням його фізіологічних особливостей, рівня 
здоров’я, основних інтересів і ступеня розвитку психофі-
зіологічних якостей (Круцевич Т. Ю., 2003). У цьому сен-
сі значущість набуває особистісно-орієнтований підхід, 
що декларує можливість істотного впливу на проблему 
формування у студентів прагнення до фізичного само-
вдосконалення і здорового способу життя (Бех І. Д., 2000; 
Савченко О. Я., 2008). Однак реалізація згаданого вище 
підходу вимагає розробки оптимальних педагогічних 
умов. Принагідно відзначити, що у літературі ця про-
блема належним чином не розкрита, а дослідницькі 
роботи в цьому напрямі майже не проводились. Усе це 
вказує на актуальність обраної теми та свідчить про 
необхідність проведення спеціальних досліджень.

Робота виконана відповідно до плану НДР Чер-
каського державного бізнес-коледжу.
© Гунько П. М., 2012

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є теоретичне обґрунту-

вання педагогічних умов реалізації особистісно-
орієнтованого підходу у процесі фізичного виховання 
студентів засобами силової підготовки.

Методи дослідження: аналіз, синтез та узагальнення 
даних наукової літератури з проблем педагогіки, психоло-
гії, фізичного виховання та спорту.

Результати дослідження.
Удосконалення силових здібностей студентів у 

процесі фізичного виховання здійснюється у резуль-
таті застосування засобів, методів та методичних 
прийомів відповідної спрямованості. Підвищення 
ефективності цього процесу потребує створення педа-
гогічних умов, які можуть забезпечувати необхідність 
активної, напруженої діяльності при систематичному 
і поступовому збільшенні труднощів та сприяти роз-
витку готовності студентів до неї (рис.).

Добре відомо, що така діяльність можлива у ви-
падку усвідомлення студентами потреби у фізичному 
вдосконаленні (Сичов С. О., 2002). Для цього потріб-
на постійна мотивація навчальної діяльності студент-
ської молоді, яка складається із сукупності фактів, 
аргументів і доведень, що використовуються виклада-
чем для переконання студентів у важливості завдання, 
навчальної теми, розділу та предмета в цілому. Якщо 
студент усвідомлює, що, чому і для чого треба робити, 
щоб бути здоровим або досягнути високих спортив-
них результатів, то навчальний матеріал набуває для 
нього особистісне значення, сенс. У цьому випадку 
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відбувається співпадання навчальної мети фізичного 
виховання з мотивами і цілями студентів. Внаслідок 
такого співпадання їхні дії перетворюються на усві-
домлену навчальну діяльність.

Як зазначає у своїй науковій роботі Т. Ю. Круце-
вич [4, с. 54], усвідомлення потреби у фізичному вдо-
сконаленні не можливе без активної діяльності студен-
тів, яка спрямована на формування їх індивідуальних 
позицій в процесі засвоєння цінностей фізичної куль-
тури. Важливими ознаками активності є ініціатива, 
самостійність та творчість. Для підтримки активності 
студентів у навчальній діяльності, продовжує згада-
ний вище автор, необхідно формувати у них стійкий 
інтерес до занять фізичними вправами, систематично 
оцінювати та заохочувати досягнуті результати, орга-
нізовувати самостійні індивідуальні заняття.

Важливу роль у формуванні стійкого і глибокого 
інтересу студентів до занять фізичними вправами ві-
діграє стимулююча роль викладача, його професійні 
якості. На переконання молодих науковців [5], особис-
тість викладача, його авторитет перед студентською 
молоддю відіграють важливу роль в досягненні цілей 
навчання. „Авторитетність” викладача може різко 
підвищити рівень сприйняття студентами інформації, 
при цьому включаються механізми навіювання, коли 
переконання формуються без належного аргументу-
вання. Авторитет викладача фізичного виховання ви-
значається його професійною компетентністю, відно-
шенням до справи, рисами характеру та зовнішністю.

Великий стимулюючий вплив на активність ді-
яльності студентів також сприяє вирішення завдань 

творчого характеру, які пов’язані з елементами пошу-
ку нових форм виконання рухів, засобів та методичних 
прийомів. На думку О. М. Калініченка [3], проведен-
ня занять у музичному супроводі значно підвищує ак-
тивність студентської молоді при виконанні фізичних 
вправ. Згаданий вище науковець переконливо доводить, 
що темпова ритмічна музика сучасних танцювальних 
спрямувань мобілізує моторну та вегетативну функції 
юнаків і дівчат до інтенсивної рухової діяльності.

Не можна не погодитися з Б. А. Ашмаріним [1, с. 238], 
який вказує на те, що при занадто простих завданнях 
активність студентів знижується, при наростанні склад-
ності завдання вона зростає. Тому, продовжує згаданий 
вище науковець, для забезпечення високої активності 
студентів у навчальній діяльності необхідно система-
тично та поступово збільшувати труднощі, а навчання 
будувати так, щоб засвоєння наступного матеріалу було 
утруднене, якщо не засвоєний попередній.

Готовність студентської молоді до активної діяль-
ності виникає у результаті набуття необхідних теоре-
тичних знань, практичних умінь і навичок, необхідно-
го рівня розвитку рухових здібностей та позитивного 
емоційного ставлення (мотивації).

Теоретична готовність передбачає набуття студента-
ми необхідних знань, умінь та навичок (Білогур В. Є., 
2002). Науковець наголошує на тому, що здобуті на те-
оретичних заняттях знання з анатомії, фізіології, гігіє-
ни, психології, теорії та методики фізичного виховання 
сприятимуть розумінню студентами цілі занять фізич-
ними вправами, формуванню позитивного ставлення 
та готовності до практичних занять.

Рис. Педагогічна модель вдосконалення силових здібностей студентів у процесі фізичного виховання

Удосконалення силових здібностей студентів у процесі фізичного виховання

Засоби та методи розвитку силових здібностей Методичні прийоми   

Педагогічні умови   

Наявність активної, напруженої діяльності при систематичному та поступовому збільшенні труднощів 
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Практична готовність, продовжує згаданий вище 

дослідник, відображається у набутті студентами 
практичних умінь та навичок в процесі занять фі-
зичними вправами, що значно підвищує інтерес до 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності. 
Якщо студент уміє виконувати вправу – це приносить 
йому задоволення.

Фізична готовність передбачає забезпечення достат-
нього для виконання вправ рівня розвитку фізичних 
здібностей студентів. Досягається це шляхом застосу-
вання спеціальних підготовчих вправ, які підбираються 
так, щоб швидкісно-силові показники хоч би по одно-
му із основних елементів перевищували ті, що будуть 
мати місце при виконанні нової вправи [1, с. 222].

Мотиваційна (психологічна) готовність зводиться 
до того, щоб у студента виникло бажання займати-
ся фізкультурно-спортивною діяльністю, і чим воно 
сильніше тим краще. Його посилення можливе за 
умови вироблення у студентів позитивного емоцій-
ного ставлення до навчального процесу та стійкого 
інтересу до занять фізичними вправами. Інтерес ви-
значається психологами як один з найпотужніших мо-
тивів навчальної діяльності (Максименко С. Д., 1998). 
Формуванню інтересу до занять фізичними вправами 
сприяє використання таких основних прийомів:

новизна і різноманітність методів організації студентів • 
на заняттях та способів виконання фізичних вправ;
постановка конкретних, доступних завдань навчан-• 
ня і тренування, що можуть бути виконаними вже 
до кінця заняття або кількох занять;
забезпечення точного і глибокого розуміння кож-• 
ним студентом змісту і значення навчальної теми 
вцілому, кожного її розділу і окремого навчального 
завдання;
застосування змагального методу на етапі вдоскона-• 
лення фізичних вправ;
постійне спонукання студентів до самостійних за-• 
нять фізичними вправами у позанавчальний час че-
рез використання заохочень;
регулярний контроль досягнень студентів у засвоєн-• 
ні ними знань, формуванні рухових умінь і навичок, 
розвиткові основних рухових якостей.

Зазначені вище компоненти готовності (теоретич-
на, практична, фізична та психологічна) мають тісний 
взаємозв’язок між собою і доповнюють один одного. 
Наявність усіх складових вказує на готовність студен-
тів до активної, напруженої діяльності.

Для забезпечення успішності навчальної діяль-
ності ряд авторів [2; 6] наголошують на необхіднос-
ті впровадження в процес фізичного виховання сту-
дентів особистісно-орієнтованого підходу. На нашу 
думку, реалізація згаданого вище підходу вимагає до-
тримання зазначених нижче ряду оптимальних педа-
гогічних умов:

діагностування рівня фізичного стану юнаків та • 
дівчат на основі антропометричних даних, екс-
прес оцінювання соматичного здоров’я, тестування 
фізичної підготовленості, визначення типу будови 
тіла та функціональних можливостей основних сис-
тем організму студентів;

вибір оптимальних засобів і методів розвитку сило-• 
вих здібностей з урахуванням мети, яку пересліду-
ють студенти (схуднути, збільшити м’язові об’єми, 
підвищити результативність у обраному виді спорту 
тощо);
розробка комплексів силових навантажень•  з ураху-
ванням індивідуальних особливостей студентів, а 
саме статі, типу конституції, рівня фізичної підго-
товленості та стану соматичного здоров’я;
забезпечення студентів різноманітним технічним • 
устаткуванням і спортивним знаряддям (великий 
вибір засобів силового тренування дозволяє врахо-
вувати індивідуальні особливості юнаків та дівчат);
стимулювання мотивації до фізкультурно-оздоровчої • 
та спортивної діяльності (формування позитивної 
установки щодо зміни об’єктивного на суб’єктивний 
підхід до студентської молоді, та її орієнтація на само-
розвиток і самореалізацію особистості за допомогою 
занять фізичними вправами силової спрямованості, 
різноманітні прийоми заохочення);
активізація самостійної роботи студентів • (роз-
роблені комплекси силових навантажень з ураху-
ванням індивідуальних особливостей студентів 
можуть використовуватися для самостійних занять 
фізкультурно-спортивною діяльністю в період про-
ходження практики, зимових та літніх канікул, а 
також упродовж останнього випускного семестру; 
здобуті на навчальних заняттях знання, уміння і на-
вички дозволяють студентам самостійно займатися 
фізичними вправами силової спрямованості після 
закінчення навчання у ВНЗ);
контроль та оцінювання навчальної діяльності юнаків • 
та дівчат під час занять фізичними вправами силової 
спрямованості (контроль за рівнем фізичного розвитку, 
оцінка рівня фізичної підготовленості, зміни мотива-
ційного ставлення студентів до фізичного виховання).

Висновки.
Проблеми сучасної системи фізичного вихован-

ня у ВНЗ потребують змін існуючих змісту та форм 
навчання. Застосування особистісно-орієнтованого 
підходу у процесі фізичного виховання студентів 
може значно підвищити ефективність фізкультурно-
оздоровчої та спортивної діяльності, однак при цьо-
му необхідно дотримуватися наступних педагогічних 
умов: діагностування рівня фізичного стану юнаків та 
дівчат, вибір оптимальних засобів і методів розвитку 
силових здібностей з урахуванням мети, розробка 
комплексів силових навантажень з урахуванням ін-
дивідуальних особливостей студентів, забезпечення 
студентів різноманітним технічним устаткуванням 
і спортивним знаряддям, стимулювання мотивації до 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності, акти-
візація самостійної роботи студентів, контроль та оці-
нювання навчальної діяльності юнаків та дівчат під час 
занять фізичними вправами силової спрямованості.

Перспективами для подальших досліджень може 
бути визначення технологій удосконалення системи фі-
зичного виховання студентів з різних видів фізкультурно-
оздоровчої діяльності на підґрунті особистісно-
орієнтованого підходу.
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