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На початку нового століття особливо гостро постає проблема

особистості людини, формування її як індивідуальності.

Потребують уваги питання, які стосуються людського прагнення

до самовдосконалення. Формування високодуховної особистості

допоможе людині визначитися в сучасному світі.

Для того, щоб вищий навчальний заклад зміг давати не тільки

знання, а й максимально сприяв становленню особистості

студента, зміст вузівської освіти не може формуватися лише на

основі науки. Він повинен відображати різні сфери духовної

культури, у тому числі й фізичної.



Залучення людини до здорового способу життя потрібно 

починати із формування в неї мотивації до здоров'я. Турбота 

про здоров'я, його зміцнення мають стати ціннісними 

мотивами, що формують, регулюють і контролюють  спосіб 

життя людини. Ніякі пропозиції, накази, покарання не 

можуть примусити людину вести здоровий спосіб життя, 

охороняти й зміцнювати власне здоров'я, якщо все це не 

підкріплено власною мотивацією.

Організація самостійних занять студентів передбачає  

підвищення рівня в галузі теоретичних знань, в галузі 

фізичного виховання та спорту, підготовку до складання  

державних тестів і залікових нормативів, надбання та 

удосконалення вмінь і навичок, підвищення фізичної 

підготовки та удосконалення фізичного розвитку студентів 

.За своїм характером самостійні (індивідуальні) заняття 

фізичними вправами поділяться на дві групи: індивідуальні 

та групові. 



Основні форми індивідуальних(самостійних) занять: 

• виконання домашніх завдань з теоретичної підготовки, 

розвитку рухових якостей та удосконалення рухових дій;

• щоденна ранкова фізична гімнастика;

• спеціалізована гімнастика;

• виконання комплексів вправ з метою підвищення загальної і 

фізичної підготовленості, розвитку сили, витривалості, 

швидкості, спритності, гнучкості; 

• участь у різних спортивних та фізкультурно-масових 

заходах.



Кожна з цих форм має зміст та специфіку, відрізняється за

тривалістю та обсягом фізичного навантаження. Самостійне

завдання може бути короткочасним, невеликим за обсягом

виконуваної тренувальної роботи. Як правило, воно є

епізодичним, а то й разовим, спрямованим на ліквідацію

відставання в якій-небудь одній вправі, на закріплення нових

рухових навичок. Студент може сам визначити свої слабкі

сторони у техніці руху, недостатність витривалості, сили

тощо, сформувати завдання і самостійно вдосконалювати

техніку даного руху, закріпити слабо засвоєні навички,

підвищити рівень потрібної фізичної

якості.Загальнорозвиваючі та спеціальні вправи дають

уявлення про засоби, дозволяють вірно вибрати потрібні

вправи для домашнього завдання. Займаючись таким чином,

можна швидко ліквідувати відставання, підготуватися до

складання залікових нормативів.



Ранкова спеціалізована гімнастика передбачає не епізодичні, 

а систематичні щоденні заняття, що заміняють ранкову 

гігієнічну гімнастику. Перед такою спеціалізованою 

гімнастикою ставляться серйозні завдання, які розраховані 

на перспективу: вдосконалити окремі елементи техніки 

рухів, прискорити покращення фізичних якостей, швидко 

досягти спортивних результатів. Це — практично «мале 

тренування», спрямоване на досягнення достатньо високого 

рівня фізичної підготовленості. Ранкова спеціалізована 

гімнастика має проводитись щоденно. 



До групових самостійних форм фізкультурно-оздоровчих

занять відносяться: спортивні ігри, туристичні походи,

змагання з різних видів спорту, рухливі ігри. Спортивні ігри

є досить ефективним засобом для зміцнення здоров’я та

підвищення фізичного розвитку. Правильна організація

занять спортивними іграми сприяє зміцненню

кістково-м’язового апарату, посиленню обміну речовин,

вдосконаленню різноманітних функцій організму. Завдяки

цим факторам, спортивні ігри використовуються в якості

одного з оздоровчих засобів у вищих навчальних закладах.

До того ж заняття спортивними іграми сприяють розвитку

таких якостей, як сміливість, рішучість, наполегливість і

самовідданість, ініціативність та дисциплінованість,

прагнення до досягнення спільної мети, тобто якостей, які

необхідні у повсякденному житті людини.



Особливою популярністю серед студентів користуються

заняття з обтяженнями та атлетичною гімнастикою. Для

індивідуальних занять з атлетичної гімнастики можна

рекомендувати використання гантель різної ваги,

еспандери, гумові жгути, штанги різної ваги, тренажерне

обладнання тощо. Крім цього, для розвитку сили можна

використовувати власну вагу тіла. При програмуванні

індивідуальних форм фізкультурно-оздоровчих занять

треба враховувати, що серед студентів жіночої статі

особливою популярністю користуються такі види рухової

активності, як аеробіка, шейпінг, пілатес тощо. Основна

мета таких занять полягає в надбанні гарних форм тіла, а

також оволодінні основами координації рухів, розвитку

фізичних якостей, формуванні життєво необхідних і

професійно-прикладних навичок.



Висновки :

1. Індивідуальні заняття з виконання домашніх завдань з 

фізичного виховання сприяють профілактиці та 

зміцненню здоров’я студентської молоді, підвищенню їх 

життєвого потенціалу.

2. Самостійні заняття, сприяють підвищенню фізичної 

підготовленості студентів, розвитку фізичних якостей, 

таких як сила, гнучкість, спритність, витривалість, 

координація рухів, позитивно впливають на весь організм.



3. Аналіз даних опитувань студентів І—ІІ курсів свідчить про 

те, що для 60 % опитуваних ведучими мотивами для занять 

фізичним вихованням є зміцнення або збереження здоров’я, 

а для 37 % — покращення настрою та самопочуття. Значно 

нижче оцінюються такі важливі для суспільства цінності, 

притаманні фізичній культурі, як всебічний розвиток 

особистості, естетичне виховання, працелюбність, моральні 

та вольові якості, активізація розумової діяльності, 

самоорганізація  тощо. Тому саме ці аспекти, вочевидь, 

потребують підвищеної уваги при популяризації фізичної 

культури і спорту серед студентства. 



Аналіз даних опитувань студентів 

Зміцнення
здоров'я

Покращення
настрою та
самопочуття

Цінності
притаманні
фізичній
культурі



4. Доцільно рекомендувати студентам вищих навчальних 

закладів використовувати індивідуально запрограмовані 

форми фізкультурно-оздоровчих занять, що дозволить 

цілеспрямовано та ефективно впливати засобами фізичної 

культури і спорту на організм для досягнення високого 

рівня фізичного розвитку. 


