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организма; соблюдение санитарно-гигиенических норм в семье; формы физического
воспитания детей в семье (утренняя гимнастика, подвижные игры, упражнения спортивного
характера, туристические походы и др.).
При проведении «педагогизации» родителей по вопросам физического воспитания в
семье следует обратить внимание на то, что приобщение детей к систематическим занятиям
физическими упражнениями, регулярному выполнению закаливающих процедур главную
роль играет личный пример старших (родители, братья, сестры) в семье. Важно, чтобы
взрослые не только сами выполняли утреннюю гимнастику, но и находили время для
пешеходных, велосипедных, а зимой - лыжных прогулок, плавание и совместных игр с
детьми.
Вывод. Следует констатировать, что крепкое здоровье, гармоническое физическое
развитие, умения и навыки уверенно выполнять основные движения, высокая физическая и
умственная работоспособность, достигнутые в результате эффективной организации
системы физического воспитания в дошкольном учреждении и семье, являются главным
показателем оптимальной физической подготовленности ребенка к систематическому
обучению в школе.
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ВИХОВАННЯ МОЛОДІ В ПРОЦЕСІ ЗАНЯТЬ
ФІЗИЧНОЮ КУЛЬТУРОЮ
Анотація. Розкрито ряд об’єктивних і суб’єктивних факторів впливу на формування
вихованості студентів через їх активізацію на заняттях з фізичної культури. Обгрунтована
система педагогічного впливу на розвиток особистості.
Annotation. The article reveals a number of objective and subjective factors that influence
the formation of freeding through students energization at physical training classes. The system of
pedagogical influence on the development of individual is well grouded.
Поставка проблеми. На сучасному етапі розвитку України, з її складним політичним
і соціально-економічним станом, стає відчутним вплив на людину таких негативних явищ як
занепад моральності, посилення злочинності серед
молоді, зубожіння більшості
населення країни та інших. Недостатнє виховання у родині, слабка виховна робота
викладачів і громадських організацій вже позначається на знеціненні освіти, в проявах
агресивності і жорстокості, песимізму. Подальший розвиток деструктивних процесів в
суспільстві може створити небезпеку виростити бездуховне покоління, яке не обтяжене
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знаннями, інтелігентністю, порядністю і зневажливо ставитися до загальнолюдських і
культурних цінностей, на прагне здорового способу життя.
Вихованість людини в сучасному гуманістичному суспільстві являє собою достатньо
високу цінність, що важливо для культури, виробництва, успіху окремих галузей науки і
держави в цілому.
Дана тема актуальна тому, що зміна способу і праці, збільшення інформаційного
завантаження, прискорення темпів життя закономірно визначають потребу не тільки у
якісній професійній підготовці майбутніх фахівців, вдосконалення їх кваліфікаційного рівня
і здоров’я, а й у більш широкому розвитку, формування у них високих моральних і фізичних
якостей.
Доведено, що процес виховання залежить від цілого ряду певних факторів. Тому
важливо підкреслити, що питання виховання майбутніх фахівців, інтелігентних і творчих,
відносяться до числа важливих, ключових елементів викладацької праці.
Проблеми виховання досліджували у різних напрямках: як цілеспрямований процес
формування особистості (Галагузова М.А., Закатова І.М., Приходьмо М.І., Матвієнко О.В. та
інші); культурологічний аспект виховання, як як система формування творчої особистості
(Бондар В.І., Бурлака І.Я., Зязюк I.A., Курінна В.В. та інші).
Мета дослідження: з’ясування і обґрунтування оптимальних форм і методів праці
викладача фізичної культури для їх використання у виховному процесі.
Методи дослідження:
- теоретичне узагальнення літературних джерел;
- методологічний аналіз програми у світлі принципових положень гуманізації освіти;
- узагальнення власного досвіду виховної роботи;
- опитування, анкетування студентів, бесіди, спостереження;
- прогностичні методи.
Результати дослідження та їх обговорення. Виховання - це головне родове поняття
педагогіки як емпіричної і теоретичної науки, від якої походять видові категорії: педагогічна
діяльність; цілісний педагогічний процес; освіта і навчання; саморозвиток особистості.
Значна кількість дослідників сходяться на тому, що держава визначаючи вихідні позиції
формування політики в сфері виховання населення, спирається на певні мотиви [3]. Вони
різноманітні і залежать від низки факторів, сукупна дія яких визначає особливості реалізації
в практиці виховного процесу.
В державних документах підкреслено, що реалізація виховних функцій здійснюється
в системі навчально-виховної діяльності викладача, яка спрямовується на всебічний і
гармонійний розвиток особистості у поєднанні духовного багатства, моральної чистоти і
фізичної досконалості [1,2]. Тож логічним є визнання занять фізичною культурою і спортом,
пріоритетним напрямком у формуванні і розвитку особистості.
Виховна функція занять фізичними вправами і спортом передбачає не тільки
зміцнення здоров’я, розвиток фізичних якостей або підвищення ефективності змагальної
діяльності, що також важливо, але й сприяння всебічному вихованню соціально активної
особистості. Крім підготовки до різних видів діяльності необхідно створювати арсенал
життєво важливих рухових умінь, підвищувати надійність і стійкість характеру, формувати
естетичний смак [4].
Структура виховної роботи викладачів фізичного виховання ВНТУ являє собою
досить динамічну систему, елементи якої взаємопов’язані. Виховний процес здійснюється
через наступні напрямки:
- дійова агітація і пропаганда здорового способу життя в кожній адекватній групі
студентів; мотивація кожного студента на активізацію під час занять фізичними вправами і
спортом;
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- координація зусиль кафедри фізичного виховання, спортивного клубу, клубів за
спортивними інтересами з студентським самоврядуванням, спортивно-фізкультурним
активом інститутів і факультетів;
- спрямування цих зусиль на формування установки студентів на престижність бути
здоровим і вихованим, брати посильну участь у змаганнях або інших заходах;
- індивідуальна робота зі студентами з метою максимального їх залучення до
фізкультурно-оздоровчого і спортивного руху університету;
- залучення якомога більшої кількості студентів до підготовки і проведення
спортивних свят, вечорів, масових фізкультурно-спортивних заходів, що сприяє розвитку
комунікабельності і прояву творчих здібностей.
;>
В навчальному процесі студент завжди очікує позитиву від своєї діяльності, особливо
в тій частині, яка пов’язана з його здібностями і характером. Реалізація такого інтересу через
заняття фізичною культурою або участю в заходах прямо пов’язана з психологопедагогічним підходом викладача, який повинен спрямувати цю діяльність в правильне
русло. Під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів особистість формується в житті і
діяльності. Для цього необхідно створювати відповідні умови.
На підставі раніше з ’ясованих інтересів, мотивів і попиту студентів в університеті
створено фізкультурно-оздоровчий центр, який є уособленням якщо не альтернативного, то
інноваційного підходу до організації як процесу фізичного виховання, так й культурного
виховання. Така форма організації надає студентам право обрати напрямок своєї активізації
у якості відвідувача, волонтера-інструктора, волонтера-судді, учасника або менеджера тощо.
Широкий спектр діяльності стає спонукальним фактором до самоуправління і через
активність сприяє проявам знань, практичних вмінь, тобто інтелектуальному розвитку.
Відверта підтримка, заохочення студентів до експериментів, цікавих ідей, пропозицій,
розвиток їх думки особливо важливі у виховному процесі. Такий шлях виховання дозволяє
студентам технічного вузу працювати в ФОЦ майже професіонально, така діяльність стає
запорукою подальшого розвитку вихованості майбутнього фахівця.
Висновки:
1. Виховання студентів в процесі занять фізичною культурою - це складна, але
реальна взаємодія суб’йотів навчальної діяльності.
2. Належним чином поставлене виховання передбачає знання викладачем кожної
особистості студента. Урахування особливостей індивідуальності - запорука успішного
виховання.
>
3. Якщо викладач фізичної культури використовує саме ті впливи на заняттях, які
виражають потребу самої особистості, і при цьому спираються на її активність, є цінним у
вихованні і забезпечують наступальний розвиток.
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