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Фізичне удосконалення майбутніх фахівців менеджменту
Долинний Ю.О.
Донбаська державна машинобудівна академія
Анотації:
Розглянуто процес проведення практичних занять з фізичного виховання за експериментальною моделлю,
який направлено на підвищення
резервних можливостей організму
майбутніх фахівців менеджменту. У
експерименті приймали участь 30
студенток 2 і 3 курсів. Встановлено, що фахівцям менеджменту для
якісного виконання роботи потрібна
висока розумова працездатність,
підвищена психоемоційна стійкість,
загальна витривалість. Рекомендовано напрямки профілактики емоційного і фізичного перенапруження,
підвищення рівня позитивної мотивації до систематичних занять фізичними вправами. Зазначено, що експериментальна модель у поєднанні
з урочною формою проведення занять із загальної фізичної підготовки
і занять із спеціалізації вибраного
виду спорту є одним етапів перебудови організаційно-методичних аспектів фізичної культури.
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Долинный Ю.А. Физическое совершенствование будущих специалистов менеджменту. Рассмотрен процесс проведения практических занятий по физическому
воспитанию по экспериментальной модели,
которые направлены на повышение резервных возможностей организма будущих
специалистов менеджмента. В эксперименте принимали участие 30 студенток 2 и 3
курсов. Установлено, что специалистам менеджмента для качественного выполнения
работы нужна высокая умственная работоспособность, повышенная психоэмоциональная стойкость, общая выносливость.
Рекомендованы направления профилактики эмоционального и физического перенапряжения, повышения уровня позитивной
мотивации к систематическим занятиям
физическими упражнениями. Отмечено,
что экспериментальная модель в сочетании с урочной формой проведения занятий
по общей физической подготовке и занятий
по специализации выбранного вида спорта
является одним этапов перестройки организационно методических аспектов физической культуры.

Dolinnyj U.A. Physical perfection of
future specialists to the management.
The process of leadthrough of practical
employments is considered on physical
education on an experimental model,
which are directed on the increase of
reserve possibilities of organism of
future specialists of management. In an
experiment took part 30 students of 2
and 3 courses. It is set that management
specialists for high-quality implementation
of work need a high mental capacity,
enhanceable psychoemotional firmness,
general endurance. Directions of
prophylaxis of emotional and physical
overstrain are recommended, increases
of level of positive motivation to systematic
employments by physical exercises. It
is marked that an experimental model
in combination with the fixed form of
leadthrough of employments on a
body-conditioning and employments
on specialization of the chosen type
of sport is one the stages of alteration
organizationally of methodical aspects of
physical culture.

эксперимент, модель, специалисты, усовершенствования, физическая культура.
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Вступ. 1
Сучасні умови ринкової економіки і високої
конкуренції на ринку праці потребують від
фахівців «Менеджмент і організація» гарної
психофізичної підготовки, доброго здоров’я і високої
працездатності.
Працездатність фахівців менеджменту визначається
його стійкістю до різних видів стомлення – фізичному,
розумовому і характеризується тривалістю якісного виконання роботи. Розумова працездатність значною мірою
залежить від рівня психофізіологічної і психофізичної
підготовленості майбутнього менеджера. Але як правило молоді фахівці у перші роки роботи стикаються з
проблемами значних психофізичних навантажень, що
призводить до негативних наслідків пов’язаних із виробничою діяльністю та здоров’ям [3; 5; 7-11].
Для вирішення такої проблеми та збільшення рівня
працездатності у період навчання нами була запропонована експериментальна модель фізичного виховання, яка направлена на підвищення резервних можливостей організму майбутніх фахівців менеджменту.
Дослідження останніх років дає можливість зробити аналітичні висновки, що для вирішення питання
підготовки сучасної студентської молоді до майбутньої
трудової діяльності, фізичних та психічних навантажень необхідна модернізація програми по фізичному
вихованню відносно даної промисловості [1; 2; 4; 6].
Сучасне наукове дослідження ґрунтується на
критеріях об’єктивності, відповідності істині,
правді, спирається на сукупність праць вітчизняних
і зарубіжних вчених. Вперше питання організації
фізичного виховання у вузах були розглянуті в робо© Долинний Ю.О., 2012
doi: 10.6084/m9.figshare.97352

тах вчених Д.А. Крадмана, Ф. Царічанського. Б.С.
Граменіцкий і А.А.Романов розглядали проблему
організаційно-методичного керівництва фізичним
вихованням студентів. Організаційне забезпечення
фізичного виховання у вищій школі досліджували
Ф.П. Шувалов, І.Ф.Чудінов. Певний інтерес, що до
проблеми організації фізичного виховання студентів
представляють роботи Ю.В. Окунькова, П.А. Назарова, В.Ф. Протасова, В.І. Ільініча, М.Я. Віленського,
В.А.Маслякова, Р.Т.Раєвського, В.В. Попенченко,
Ю.В.Полухина. Сучасні уявлення про методологію
дослідження – загальнонаукові (В.І. Загвязінський, Р.
Атаханов, 2001) і спеціальні принципи (Т.В. Карасева, С.Н. Толстов, 2003), передбачають використання
певних технологій, які дозволять послідовно і поетапно вирішити завдання експериментальної моделі
ППФП, що до підвищення резервних можливостей
організму майбутніх фахівців. Великої уваги ППФП
студентів вузів технічного профілю приділили увагу
дослідники Л. Колокатова, Р. Раєвський, В. Філінков,
О. Церковна. Разом з тим, поза увагою дослідників
залишаються питання адаптації випускників вузу до
умов професійної діяльності.
Робота виконана за планом НДР Міністерство
освіти і науки, молоді та спорту України ,, Організаційнометодологічні аспекті впливу професійно-прикладної
фізичної підготовки, що до збільшення резервних можливостей організму майбутніх фахівців
машинобудівників ”, шифр «Гк-02-2010».
Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті – визначити вплив експериментальної
моделі на фізичне удосконалення майбутніх фахівців
менеджменту.
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ПЕДАГОГІКА
ПСИХОЛОГІЯ

та медико-біологічні
проблеми фізичного
виховання і спорту

Завдання дослідження:
1. Представити експериментальну модель фізичного
виховання що до підвищення резервних можливостей організму майбутніх фахівців «Менеджмент і
організація».
2. Розглянути вплив експериментальної моделі на
фізичне удосконалення майбутніх фахівців менеджменту.
Результати дослідження.
За останні роки попит на висококваліфікованих
фахівців машинобудівних спеціальностей все більш
зростає. При цьому збільшуються і вимоги до здоров’я
та психофізичної підготовки майбутніх фахівців,
готовності їх до майбутньої професійної діяльності,
вміння швидко і ефективно вирішувати поставленні
виробничі завдання [2; 6].
Особливості майбутньої професійної діяльності
фахівців менеджменту визначають конкретні завдання ППФП, які полягають в тому щоб виховувати прикладні психофізичні якості необхідних для
майбутньої трудової діяльності.
Прикладні фізичні якості – швидкість, сила,
витривалість, гнучкість і спритність дуже часто
необхідні майбутнім фахівцям. Наприклад фахівцям
менеджменту для якісного виконання роботи
потрібна висока розумова працездатність, підвищена
психоемоційна стійкість, загальна витривалість на
які можливо вплинути розвиваючі ті чи інші фізичні
якості. При чому завчасне формування необхідних для
конкретної виробничої діяльності під час навчання у
Вузі прикладних якостей на заняттях з фізичного виховання – є найважливішим напрямком представленої
експериментальної моделі [7].
Програма експериментальної моделі фізичного виховання включала спеціально розроблену педагогічну
модель ППФП студентів на базі учбової програми вищого учбового закладу по предмету «Фізичне виховання» у поєднанні з різновидом занять по загальній
фізичній підготовці і занять по спеціалізації вибраного вигляду спорту:
1. чоловіче відділення – футбол, баскетбол, атлетична
гімнастика;
2. жіноче відділення – аеробіка, калланетіка,
бадмінтон.
Розроблена експериментальна модель фізичного
виховання студентів на базі учбової програми вищого
учбового закладу по предмету «Фізичне виховання»
у поєднанні з урочною формою проведення занять по
загальній фізичній підготовці і занять по спеціалізації
вибраного виду спорту, за нашими теоретичними припущеннями, повинна була впливати на підвищення
резервних можливостей організму майбутніх фахівців
машинобудування, на оптимальний розвиток рухових
навичок і умінь, необхідних в майбутній професійній
діяльності.
Дослідження дії експериментальної моделі
фізичного виховання на фізичне удосконалення
майбутніх фахівців менеджменту проводилися з 2010
по 2012 рік на базі спортивного комплексу Донбаської
державної машинобудівної академії (ДДМА).
32

Збір необхідної інформації проводився у 2 групах
фахівців менеджменту.
Предметом досліджень були студентки 2 і 3 курсів
(у кількості 30 студенток ) підготовчого відділення, за
фахом: «Менеджмент і організація».
Експериментальна перевірка ефективності впровадження експериментальної моделі фізичного виховання на фізичне удосконалення майбутніх фахівців
менеджменту відбувалася в процесі природного масового педагогічного експерименту, який здійснювався
в період учбового процесу.
Для вирішення завдань дослідження були
організовані одна експериментальна і одна контрольна група. У контрольних групах заняття проводилося
по традиційній методиці, а в експериментальній групі
– студенти займалися за розробленою нами програмою по спеціалізації вибраного виду спорту.
Дослідження показали, що темп приросту
більшості показників в експериментальних групах
вищий, ніж в контрольних:
• розвиток швидкості – біг 100 м (4,78 %, т=3,9065,
р<0,001);
• розвиток сили – згинання, розгинання рук в упорі
лежачі на підлозі (10,23 %, т=4,1256, р<0,01);
• розвиток швидкісно-силових якостей – стрибок у
довжину з місця (4,48 %, т=1,5498, р<0,05);
• розвиток гнучкості – нахил тулуба вперед з положення сидячи (12,38 %, т=2,2651, р<0,01).
Темп приросту показників фізичної підготовленості
в експериментальних групах вказує на те, що
експериментальні групи перевершують контрольні
по темпах приросту тих показників, які особливо
необхідні для майбутньої професійної діяльності
фахівців менеджменту.
Високий темп приросту показників фізичної
підготовленості в експериментальних групах може
бути пояснено особливостями методики, використання найефективніших методів, засобів і форм
фізичного виховання при проведенні занять за розробленою нами програмою по спеціалізації вибраного
виду спорту.
Звертає на себе увагу той факт, що експериментальні
групи перевершують контрольні по темпах приросту
показників (швидкості, сили, швидкісно-силових
якостей, гнучкості), які характеризують професійну
працездатність фахівців менеджменту.
Результати досліджень свідчать про те, що
вирішення
проблеми
підвищення
фізичної
підготовленості студентів можливе лише при комплексному підході до вибору раціональних режимів
рухової активності і фізичного розвитку.
Висновки.
Таким чином, статистично достовірна позитивна динаміка рівня загально кондиційної, фізичної і
функціональної підготовленості студентів експериментальних груп дозволяє зробити наступні висновки:
• підготовка
фахівців
машинобудування
до
професійної діяльності, формування їх прикладних
знань, фізичних і спеціальних якостей, умінь і навичок, необхідних у виробничій діяльності одне з
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найважливіших завдань системи фізичного виховання і ППФП;
• експериментальна модель ППФП у поєднанні з
урочною формою проведення занять із загальної
фізичної підготовки і занять із спеціалізації вибраного виду спорту є одним етапів перебудови
організаційно-методичних аспектів фізичної культури спрямованої на підвищення резервних можливостей організму, оптимальний розвиток рухових
навичок і умінь необхідних в майбутній професійній
діяльності майбутніх фахівців машинобудування;
•

одержані результати дозволяють вважати, що
цілеспрямоване використовування методів, засобів
і форм фізичної культури і спорту з урахуванням
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вимог до майбутньої професії є ефективнішим при
підготовці до трудової діяльності, ніж фізичне виховання у вузі за загальноприйнятою програмою;
сприяє вдосконаленню професіонально важливих рухових якостей і умінь; збільшує фізичну
працездатність; сприяє формуванню здорового
способу життя; сприяє профілактиці емоційного
і фізичного перенапруження; підвищує рівень
позитивної мотивації до систематичних занять
фізичними вправами.
Перспективою подальшого дослідження є пошук нових методик і оптимальних варіантів
функціонування моделі фізичного виховання і ППФП
на практиці.
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