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Фізичне вдосконалення і його вплив на здоров’я студентів

Конова Л.А.
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Анотації:
Розглянуто напрямки фізичного вдо-
сконалення в особистісному та інди-
відуальному підході і його вплив на 
здоров’я студентів. Наведено визна-
чення поняття фізичного вдоскона-
лення і його основні складові: сила, 
швидкість, витривалість, спритність, 
гнучкість. Акцентовано увагу на важ-
ливості фізичного вдосконалення 
як складової позитивної самооцінки 
особистості. Окреслено теорії набут-
тя фізичного вдосконалення за умо-
ви наявності чіткої мотивації людини. 
Зазначається, що фізичне вдоско-
налення потребує мотивації з боку 
студента, правильного підбору комп-
лексу вправ і може базуватись лише 
на особистісному та індивідуальному 
підході з урахуванням фізичних мож-
ливостей кожного студента. Реко-
мендовано напрямки власного удо-
сконалення фізичної форми під час 
самостійних занять. Показано, що 
сприяння всебічному гармонійному 
розвитку, відмова від шкідливих зви-
чок, покращення розумової і фізич-
ної працездатності та упевненості у 
власних можливостях суттєво змінює 
самооцінку людини.

Конова Л.А. Физическое совершенствова-
ние и его влияние на здоровье студентов. 
Рассмотрены направления физического со-
вершенствования в личностном и индивиду-
альном подходе и его влияние на здоровье 
студентов. Приведены определения поня-
тия физического совершенствования и его 
основные составляющие: сила, скорость, 
выносливость, ловкость, гибкость. Акценти-
ровано внимание на важности физического 
совершенствования как составной позитив-
ной самооценки личности. Очерчены теории 
приобретения физического совершенство-
вания при условии наличия четкой мотива-
ции человека. Отмечается, что физическое 
совершенствование нуждается в мотивации 
со стороны студента, правильного подбора 
комплекса упражнений и может базировать-
ся лишь на личностном и индивидуальном 
подходе с учетом физических возможностей 
каждого студента. Показаны направления 
собственного усовершенствования физи-
ческой формы во время самостоятельных 
занятий. Показано, что содействие всесто-
роннему гармоничному развитию, отказ от 
вредных привычек, улучшение умственной и 
физической работоспособности и уверенно-
сти в собственных возможностях существен-
но изменяет самооценку человека.

Konova L.A. Physical improvement 
and its impact on the health of 
students. The directions of physical 
improvement in personal and individual 
approach and its impact on the health 
of students. The definitions of the 
concept of physical perfection and its 
main components: strength, speed, 
endurance, agility, flexibility. Special 
attention is paid to the importance of 
physical perfection as part of positive 
self-identity. Outlines the theory of the 
acquisition of physical improvement 
in the availability of a clear human 
motivation. It is noted that physical 
perfection is in need of motivation 
on the part of the student, the proper 
selection of a complex exercise and 
may be based only on a personal 
and individual approach based on the 
physical abilities of each student. Show 
the direction of their own physical fitness 
improvement during the self-study. It is 
shown that promoting the harmonious 
development of all-round, avoiding 
harmful habits, improve mental and 
physical performance and confidence in 
their own ability to significantly change 
the person’s self esteem.
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Вступ.1

Фізична культура студентів являє собою нерозривну 
складову частину вищої освіти. Опитування студентів 
Міністерством освіти виявило невтішні дані щодо 
їх фізичного розвитку та систематичності занять 
спортом. Щодо студентів перших курсів вищих 
навчальних закладів України виявилось, що 54% 
респондентів не займалися фізичною культурою у 
школі впродовж останнього року навчання. Лише 
половина з них перебувала на диспансерному обліку 
з приводу хронічних соматичних захворювань. При 
аналізі анкетування студентів старших курсів склалась 
цікава картина щодо відношення до власного здоров’я. 
Виявлено, що всі респонденти вказували на розуміння 
важливості здорового способу життя, але разом з тим 
10% палили і тільки 9% регулярно займалися спортом. 
Слід також відмітити той факт, що 25% респондентів 
визначали наявність захворювань серцево-судинної 
системи у кровних родичів. Отже, первинна інформа-
ція про медико-соціальний статус студентів свідчить 
про відсутність у більшості респондентів сформова-
ної потреби фізичного вдосконалення.

A=10% – паління тютюну, B=9% – регулярно 
займаються спортом, C=25% – захворювання серцево-
судинної системи у кровних родичів,  D=54% – не 
займалися фізичною культурою у школі впродовж 
останнього року навчання,  E=2% – не відповіли на 
питання.
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За останні роки проблема рухової активності 
студентів дуже гостро стоїть перед фахівцями 
України, оскільки кількість захворювань, які є 
наслідком гіподинамії, значно збільшилась. З даними 
фахівців [2, 9-15] в різні вікові періоди студентів цілі 
та мотиви фізичної діяльності різні. І взагалі, мотиви 
до занять фізкультурно- оздоровчою діяльністю 
(ФОД) у студентів відрізняються від інших вікових 
груп [3]. Фізичне вдосконалення вимагає багато сили, 
навантаження і витривалості, тому більшість студентів 
обирають простіші, і, на жаль, менш ефективні для 
фізичного вдосконалення вправи [8; с. 42-44].

Роботу виконано у відповідності до плану НДР 
Кременчуцького національного університету імені 
Михайла Остроградського.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи – аналіз фізичного вдосконалення 

в особистісному та індивідуальному підході і його 
вплив на здоров’я студентів.

Методи та організація досліджень – вивчення й 
аналіз літературних джерел. 

Результати дослідження.
Фізичне вдосконалення характеризується станом 

здоров’я та всебічним розвитком людини, до якого 
відносяться стан розвитку фізичних якостей та 
формування рухових умінь і навичок, загальний 
рівень працездатності, функціональні зміни організму 
і його окремих систем і органів, засвоєння спеціальної 
системи знань:
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

Отримання студентами необхідних знань, умінь та 
навичок у галузі фізичної культури з метою профілак-
тики захворювань;

Підвищення функціональних можливостей орга-
нізму засобами фізичної культури;

Сприяння всебічному гармонійному розвитку, від-
мова від шкідливих звичок, покращення розумової і 
фізичної працездатності за допомогою фізичного вдо-
сконалення;

Формування думки про фізичне самовдосконален-
ня та здоровий спосіб життя.

Якщо у студента буде сформована цілеспрямована 
мотивація до фізичного вдосконалення і почуття від-
повідальності, то це полегшить перенесення наванта-
ження та дозволить ефективніше мобілізувати ресур-
си організму на шляху вдосконалення.

Для фізичного вдосконалення студента важливо 
розуміти потенціал його фізичних якостей. Фізич-
ними якостями людини прийнято називати її окремі 
рухливі задатки такі як сила, швидкість, терпіння, 
спритність і гнучкість. Фізичні якості людини зміню-
ються в процесі росту і розвитку організму. Ці зміни 
можна посилити і прискорити ціленаправленими за-
няттями і фізичними вправами, які виконуються на за-
няттях фізичної культури у вищих навчальних закла-
дах України. Лише в результаті постійного подолання 
тренувальних навантажень та бажання студента само-
вдосконалитись, в організмі проходить ряд змін. 

Фізичне вдосконалення може базуватись лише 
на особистісному та індивідуальному підході, з ура-
хування фізичних можливостей кожного студента. У 
вищих навчальних закладах фізичне вдосконалення 
студента має на меті розвиток таких складових, як 
сила, швидкість, терпіння, спритність, гнучкість. За-
собами виховання сили є вправи, при виконанні яких 
відбувається подолання певних бар’єрів, предметів 
різної маси, таких як штанга, гирі, гантелі, а також ре-
зиновий джгут, маса власного тіла (підтягування, при-
сідання). Для виховання швидкості використовують 
метод важких і легких умов (біг під нахилом, метання 
легких предметів). Наприклад, розпилювання дров, 
плавання, спортивна ходьба, біг на великі дистанції. 

Ефективними засобами виховання спритності є 
швидкі рухливі спортивні ігри, акробатика. Для вихо-
вання гнучкості виконують активні рухи збільшуючи 

дію, наприклад нахил тулуба в різні боки, різні рухи, 
пружні розмахи ногами, пружні нахили тулуба в сто-
рону. Фізичні якості не виховуються ізольовано, вдо-
сконаленням однієї з них, ми обов’язково впливаємо 
на інші. Це перенесення якостей може бути як пози-
тивне, так і негативне. 

Існує декілька методів виховання фізичного вдо-
сконалення. Круговий метод, його назва походить від 
того, яка початкова вправа виконується. Його суть 
полягає в серійному виконанні технічно нескладних 
вправ подібних і об’єднаних в комплекс за певною 
схемою. Для кожного виду прав встановлюється міс-
це, яке називається «станцією». Таких станцій зазви-
чай 8-10. На кожній із них виконується одна вправа 
– присідання, підтягування, віджимання, згинання, 
стрибки. І так може бути зроблено декілька підходів. 
Слід згадати і такі методи фізичного вдосконалення 
сили: досить мінімального вольового зусилля, щоб за 
дуже короткий строк стати володарем чи володаркою 
сильної і гарної мускулатури. На відміну від усіх ін-
ших фізичних якостей, сила має здатність дуже швид-
ко реагувати на тренувальні навантаження. Навіть ко-
роткого курсу атлетичної гімнастики буває достатньо 
для того, щоб одягти тіло в сильний і гарний м’язовий 
панцир. Одна необхідна умова – навантаження по-
трібно збільшувати поступово, до того ж воно що-
разу повинне бути посильним. Сила – це більше, ніж 
просто сила, це ще і міцне здоров’я. Але м’язи для 
підтримання їх тонусу потребують постійного на-
вантаження. Комплекси спеціально підібраних вправ 
допоможуть зміцнити мускулатуру відповідно до 
можливостей тих, хто тренується. Є також спеціаль-
ні вправи, що компенсують плоскостопість, зміцню-
ють вестибулярний апарат. Різноманітні багато осьові 
рухи в суглобах рук і ніг, у хребті підтримують і роз-
вивають нормальні анатомічні структури в суглобах 
, а отже, і нормальну рухомість. Від стану суглобів і 
хребта залежить плавність рухів. 

З метою фізичного вдосконалення і профілакти-
ки остеохондрозу треба наполегливо повторювати 
ті рухи, які найбільш утруднені, спочатку з малою 
амплітудою і м’яко, а потім збільшувати їх обсяг і ін-
тенсивність. В основі дозування вправ лежить індиві-
дуальний досвід. Дуже корисно вранці, одразу після 
сну, зробити в ліжку кілька елементарних вправ, що 

Рис. Первинна інформація про медико-соціальний статус студентів.
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відновлюють рухомість суглобів. Ця перша зарядка 
удосконалює рухомість суглобів і запобігає їх перед-
часному старінню. Тренування студентів можливе за 
умови докладання мінімальних зусиль, заради фізич-
ного вдосконалення можна легко перетворити свою 
квартиру на власний спортивний зал, де є все необ-
хідне для гімнастичних вправ. Замість перекладини 
можна використати верхній одвірок або антресоль.

 Прекрасна вправа для розвивання м’язів рук, 
спини і живота, а також для виправлення постави 
– підтягування. Не потрібно поспішати форсувати 
навантаження: підтягування на перекладині вима-
гає таких зусиль м’язів, які спочатку здаватимуться 
надмірними для організму, особливо для серцево-
судинної системи. Тільки поступовість принесе ко-
ристь. Практично ніяких пристосувань не вимагає 
віджимання (від підвіконня, столу, стільця, дивана, 
підлоги). Чим нижча опора, тим важче виконувати 
вправу. Відчувши смак до цих занять, обов’язково 
подбати про поліпшення обладнання домашнього 
спортзалу: завести гантелі різної ваги, гирі, гімнас-
тичний обруч, еспандер, гуму або еластичний бинт, 
дитячу скакалку, гімнастичні кільця, мішок для бок-
серського тренування. Обов’язкова умова для трену-
вання вдома – чисте повітря. 

Проте, фізичне удосконалення студентів можли-
ве за умови наявності достатнього часу для дозвіл-
ля. Адже дозвілля для молоді, особливо студентів, є 
пріоритетною цінністю, у сфері дозвілля реалізується 
багато соціокультурних потреб особистості. Саме на 
дозвіллі людина проявляє себе як вільна індивіду-
альність. Однак в реальній практиці можливості до-
звілля використовуються не певною мірою. Частина 
студентів, неправильно оцінюючи роль фізкультурних 
знань як важливого фактора збереження та зміцнен-
ня здоров’я, віддають перевагу пасивним формам до-
звілля, оскільки володіють слабкою орієнтацією на 
рухову діяльність, зв’язану зі зміцненням здоров’я, та 
недооцінюють роль фізичної культури як чинника ду-
ховного розвитку. 

Для вирішення проблеми формування фізичного 
вдосконалення студентської молоді в умовах дозвіл-
ля з’ясовано, що спортивне дозвілля впливає на по-
ліпшення освітніх, фізичних та фізіологічних якостей 
студентської молоді. Студентам протягом навчаль-
ного року можна займатися фізичним вихованням та 
типовою програмою: легка атлетика, спортивні ігри, 
ритмічна гімнастика. А для збільшення можливості 
фізичного удосконалення потрібно додатково один 
раз на тиждень у вільний від занять час у присутнос-
ті викладача займатися вправами за системою йоги, 

дихальними вправами, шейпінгом, танцювальними 
вправами, рухливими іграми. Фізичне виховання з 
акцентом на удосконалення в умовах дозвілля підви-
щує гуманістичні й культурологічні цінності фізичної 
культури студентів. 

 Перспективи фізичного вдосконалення можливі 
за наявності теорій його мотивації. За даними В. За-
тилкіна [4] існують три теорії мотивації вдосконален-
ня: теорія необхідності вдосконалення, теорія атри-
буції, теорія досягнення мети. Теорія необхідності 
досягнення – комбінована модель, яка враховує як 
особистісні, так і ситуаційні фактори у вигляді най-
важливіших показників поведінки людини. Згідно цієї 
теорії, люди, які досягають великих успіхів, прагнуть 
частіше брати участь у змаганнях. І навпаки, ті, хто не 
досягають великих успіхів у спорті, не мають бажан-
ня брати участь у змаганнях, де оцінка суспільством є 
головним фактором. Друга теорія вказує на те, що від 
того, наскільки людина, яка займається спортом усві-
домлює свої результати, настільки це впливає на їх 
подальше очікування та емоційні реакції, що, в свою 
чергу, пливає на мотивацію досягнення удосконален-
ня. Отже, перспективи для фізичного вдосконалення 
існують, якщо студенти виявлять мотивацію для тако-
го типу занять.

Висновки.
Підсумовуючи вищенаведене у роботі, варто від-

мітити, що фізичне вдосконалення потребує перш 
за все, мотивації з боку студента, та, по-друге, пра-
вильного підбору комплексу вправ, спрямованих 
на різносторонній розвиток його фізичних якостей: 
сили, швидкості, гнучкості, витривалості, спритності. 
Важливо пам’ятати про те, що фізичне вдосконалення 
може базуватись лише на особистісному та індивіду-
альному підході, з урахуванням фізичних можливос-
тей кожного студента. Крім того, фізичні якості не ви-
ховуються ізольовано, вдосконаленням одного з них, 
ми обов’язково впливаємо на інші, а це перенесення 
якостей може бути як позитивне, так і негативне. Тому 
вдосконалюватись фізично можна лише до певних по-
казників. Нині відомо декілька методів виховання фі-
зичного вдосконалення, тому правильно підібраний 
його метод лише збільшить його ефективність. Своїм 
власним удосконаленням фізичної форми кожен сту-
дент має займатись самостійно, бо за його допомо-
гою відбувається сприяння всебічному гармонійному 
розвитку, відмова від шкідливих звичок, покращення 
розумової і фізичної працездатності та упевненості у 
власних можливостях, що, у свою чергу, суттєво змі-
нює самооцінку людини.
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