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Annotation
Numerous studies show that in recent years there has been a significant deterioration in the health and fitness of 

student youth. Scientists attribute this not only to the unfavorable socio-economic living conditions and environ-
ment, but also to the inefficiency of the physical education system in higher education institutions.

Insufficient efficiency of physical education of students, according to researchers, is due, in particular, the low 
level of motivation of students to exercise, reducing the number of students engaged in physical culture and sports 
in extracurricular activities.

This situation requires an active search for ways to improve the current system of physical education in higher 
education, the introduction of modern tools, methods, forms of organizing the activities of participants in the edu-
cational process, able to interest students, involve them in regular exercise.

The hypothesis of the study was that the use of modern technologies for organizing the activities of students in 
the system of extracurricular physical education classes, the choice of which is determined by the requirements of 
the future profession, will help attract them to regular exercise and provide better training for future professionals. 
languages.

The purpose of the study is to theoretically substantiate the use of modern technologies for organizing the ac-
tivities of those who are engaged in the system of extracurricular physical education classes for students of different 
groups of specialties.

Materials and methods of research: analysis, generalization and systematization of data of scientific and me-
thodical literature; pedagogical observation, sociological (questionnaires, surveys); method of expert evaluation, 
methods of mathematical statistics. The research was conducted on the basis of higher education institutions of the 
city of Dnipro - DNU named after O. Honchar, PDABA, DUAN. The study involved 60 teachers of physical educa-
tion and 180 students of different groups of specialties.

Results. To increase the importance of physical education and sports, the formation of interest in them, moti-
vation and awareness of the possibilities of physical exercise, educational forms of physical education should be 
supplemented by extracurricular activities that enable a creative approach for teachers and help students in their 
organization and conduct.

In order to form the motivational and value attitude of students to physical education classes, increase the effi-
ciency of extracurricular activities, it is recommended to use modern technologies of work organization, the choice 
of which for different groups of specialties was determined by their ability to develop qualities necessary for future 
professional activity.

For students of information-logical group of specialties – master classes, quests, intellectual clubs; for students 
of the communicative group – trainings, challenges, PR-campaigns; for students of the technical group – promo-
tions, design, video presentations; for students of the creative group – flash mobs, cosplays, creative workshops; for 
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students of natural-agrarian group - quests, marathons, battle-festivals. To determine the feasibility of introducing 
modern technologies for organizing the activities of those involved in the system of physical education of students 
of different groups of specialties conducted a survey of participants in the educational process (teachers and stu-
dents) and expert evaluation of specialists.

Conclusions. the results of expert evaluation prove the feasibility of introducing modern technologies for or-
ganizing the activities of those who are involved in the system of extracurricular physical education classes for 
students of different groups of specialties.

Key words: students, different groups of specialties, physical education, extracurricular activities, modern tech-
nologies.

Анотація
Результати численних досліджень свідчать, що за останні роки спостерігається істотне погіршення 

стану здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді. Вчені пов’язують це не лише з несприятливи-
ми соціально-економічними умовами життя і екологією, але і з недостатньою ефективністю діючої в закла-
дах вищої освіти системи фізичного виховання. Недостатня ефективність фізичного виховання студентів, 
на думку дослідників, обумовлюється, зокрема,  низьким рівнем мотивації студентів до занять фізичними 
вправами, зниженням кількості студентів, які займаються фізичною культурою і спортом у позанавчальний 
час. Така ситуація вимагає активного пошуку шляхів удосконалення існуючої в теперішній час в закладах 
вищої освіти системи фізичного виховання, впровадження сучасних засобів, методів, форм організації ді-
яльності учасників освітнього процесу, здатних зацікавити студентів, залучити їх до регулярних занять фі-
зичними вправами. 

Гіпотеза дослідження полягала в тому, що використання сучасних технологій організації діяльності сту-
дентів в системі позанавчальних занять з фізичного виховання, з урахуванням вимог майбутньої професії, 
буде сприяти залученню їх до регулярних занять фізичними вправами та забезпечить більш якісну підготов-
ку майбутніх фахівців до виконання ними своїх професійних обов’язків.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати використання сучасних технологій організації діяльності 
студентів різних груп спеціальностей в системі позанавчальних занять з фізичного виховання.

Матеріали та методи дослідження: аналіз, узагальнення та систематизація даних науково-методичної 
літератури; педагогічне спостереження, соціологічні (анкетування, опитування); метод експертної оцінки, 
методи математичної статистики. Дослідження проводилися на базі закладів вищої освіти міста Дніпра – 
ДНУ ім. О. Гончара, ПДАБА, ДУАН. У дослідженні взяли участь 60 викладачів кафедр фізичного виховання 
та 180 студентів різних груп спеціальностей.

Результати. Для підвищення значущості занять фізичною культурою і спортом, формування до них ін-
тересу, мотивації та обізнаності про можливості занять фізичними вправами, навчальні форми занять з фі-
зичного виховання необхідно доповнювати позанавчальними, які дають можливість здійснення творчого 
підходу для викладачів і залучення допомоги студентів в їх організації та проведенні. З метою формування 
мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до занять фізичною культурою, підвищення ефективності поза-
навчальних форм занять, запропоновано використовувати сучасні технології організації роботи, вибір яких 
для різних груп спеціальностей обумовлювався їх можливістю розвивати якості, необхідні в майбутній про-
фесійній діяльності. В дослідженні використана класифікація спеціальностей для побудови системи ППФП, 
запропонована Л.П. Пилипеєм. На основі проведених досліджень, з метою підвищення ефективності поза-
навчальних занять студентам інформаційно-логічної групи спеціальностей рекомендовано використовувати 
майстер-класи, квести, інтелектуальні клуби; для студентів комунікативної групи – тренінги, челленджи, 
РR-кампанії; для студентів технічної групи – акції, проектування, відеопрезентації; для студентів творчо-
образної групи – флешмоби, косплеї, творчі майстерні; для студентів природничо-аграрної групи – квести, 
марафони, батл-фести. Для визначення доцільності впровадження сучасних технологій організації діяль-
ності тих, хто займається в систему фізичного виховання студентів різних груп спеціальностей проведено 
анкетування учасників освітнього процесу (викладачів і студентів) та експертне оцінювання фахівців.

Висновки. результати експертного оцінювання доводять доцільність впровадження сучасних технологій 
організації діяльності тих, хто займається в систему позанавчальних занять з фізичного виховання студентів 
різних груп спеціальностей.

Ключові слова: студенти, групи спеціальностей, фізичне виховання, поза навчальні заняття,  сучасні 
технології.
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Аннотация
Результаты многочисленных исследований свидетельствуют, что за последние годы наблюдается 

существенное ухудшение состояния здоровья и физической подготовленности студенческой молодежи. 
Ученые связывают это не только с неблагоприятными социально-экономическими условиями жизни и эко-
логией, но и с недостаточной эффективностью действующей в заведениях высшего образования системы 
физического воспитания. Недостаточная эффективность физического воспитания студентов, по мнению ис-
следователей, объясняется, в частности, низким уровнем мотивации студентов к занятиям физическими 
упражнениями, снижением количества студентов, занимающихся физической культурой и спортом во вне-
учебное время. Такая ситуация требует активного поиска путей совершенствования действующей в насто-
ящее время в заведениях высшего образования системы физического воспитания, внедрения современных 
средств, методов, форм организации деятельности участников образовательного процесса, способных за-
интересовать студентов, привлечь их к регулярным занятиям физическими упражнениями.

Гипотеза исследования состояла в том, что использование современных технологий организации де-
ятельности студентов в системе внеучебных занятий по физическому воспитанию, с учетом требований 
будущей профессии, будет способствовать привлечению их к регулярным занятиям физическими упражне-
ниями и обеспечит более качественную подготовку будущих специалистов к выполнению ими своих про-
фессиональных обязанностей.

Цель исследования – теоретически обосновать использование современных технологий организации 
деятельности занимающихся в системе внеучебных занятий по физическому воспитанию для студентов 
разных групп специальностей.

Материалы и методы исследования: анализ, обобщение и систематизация данных научно-методиче-
ской литературы; педагогическое наблюдение, социологические (анкетирование, опросы); метод экспертной 
оценки; методы математической статистики. Исследования проводились на базе высших учебных заведений 
города Днепра – ДНУ им. О. Гончара, ПГАСА, ДУАН. В исследовании приняли участие 60 преподавателей 
кафедр физического воспитания и 180 студентов различных групп специальностей.

Результаты. Для повышения значимости занятий физической культурой и спортом, формирования к ним 
интереса, мотивации и знаний о значимости занятий физическими упражнениями, учебные формы занятий 
по физическому воспитанию необходимо дополнять внеучебными, которые дают возможность осущест-
вления творческого подхода для преподавателей и привлечения помощи студентов в их организации и про-
ведении. С целью формирования мотивационно-ценностного отношения студентов к занятиям физической 
культурой, повышения эффективности внеучебных форм занятий, предложено использовать современные 
технологии организации работы, выбор которых для студентов различных групп специальностей обуслав-
ливался их возможностью развивать качества, необходимые в будущей профессиональной деятельности. 
В исследовании использована классификация специальностей Л.П.Пилипея.  Студентам информационно-
логической группы специальностей предложено использовать мастер-классы, квесты, интеллектуальные 
клубы; для студентов коммуникативной группы – тренинги, челлендж, PR-кампании; для студентов тех-
нической группы – акции, проектирование, видеопрезентации; для студентов творчески образной группы 
- флешмобы, косплея, творческие мастерские; для студентов естественно-аграрной группы – квесты, мара-
фоны, батл-фестивали. Для определения целесообразности внедрения современных технологий организа-
ции деятельности тех, кто занимается в систему физического воспитания студентов разных групп специ-
альностей проведено анкетирование участников образовательного процесса (преподавателей и студентов) и 
экспертная оценка специалистов.

Выводы. Результаты экспертной оценки свидетельствуют о целесообразности внедрения современных 
технологий организации деятельности занимающихся в систему внеучебных занятий по физическому вос-
питанию студентов разных групп специальностей.

Ключевые слова: студенты, группы специальностей, физическое воспитание, внеучебные занятия, со-
временные технологии.

Вступ. Роки перебування в за-
кладі вищої освіти – важливий 
етап формування особистості 
майбутнього спеціаліста. Вели-
ка роль у складній, багатоком-
понентній системі професійної 

підготовки фахівців належить 
фізичному вихованню. Фізичне 
виховання студентів – нерозривна 
складова частина вищої освіти, 
результат комплексного педаго-
гічного впливу на особистість 

майбутнього спеціаліста в проце-
сі формування його професійних 
компетентностей [9,13,16]. 

Відомо,  що регулярні занят-
тя фізичними вправами у різно-
манітних формах є одним з важ-
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ливих факторів в формуванні, 
зміцненні і збереженні здоров'я 
людини [2,11,17]. Науковими до-
слідженнями доведено, що сис-
тематичні заняття фізичними 
вправами підвищують нервово-
психічну стійкість до емоційних 
стресів, підтримують розумову 
роботоздатність на оптимально-
му рівні, сприяють підвищенню 
успішності студентів [10,13,18].

Та, на жаль, як свідчать дані 
наукових досліджень [10,13,18], 
в останні роки значно скороти-
лась кількість учнівської та сту-
дентської молоді, які займаються 
фізичною культурою та спортом 
в позанавчальний час. Проте, 
обов’язкових занять фізичними 
вправами недостатньо для під-
вищення фізичного стану молоді  
[4,5,9]. До того ж,   як свідчить 
практика організації процесу фі-
зичного виховання студентської 
молоді, у теперішній час в бага-
тьох закладах вищої освіти спо-
стерігається зменшення кількос-
ті навчальних годин, виділених 
на навчальні заняття з фізичного 
виховання [7].  Така ситуація, на 
думку фахівців, є однією з причин 
погіршення здоровʼя та зниження 
показників фізичної підготовле-
ності студентської молоді. Вчені 
зауважують [2,10], що проблема 
покращення стану здоров'я сту-
дентської молоді з кожним роком 
стає все більш актуальною . Ви-
рішення її має бути спрямоване 
на підвищення функціональних 
резервів організму й зміцнення 
здоров'я студентів через ефек-
тивну організацію  різних форм 
занять фізичними вправами з ура-
хуванням фізичних кондицій, ста-
ну здоров'я  та вимог професійної 
діяльності до розвитку фізичних 
та психічних якостей майбутніх 
фахівців [11,16].

Тому, для підвищення значу-
щості занять фізичною культу-
рою і спортом, формування до 
них інтересу, мотивації та обі-
знаності про можливості занять 
фізичними вправами, навчальні 
форми занять з фізичного вихо-

вання необхідно доповнювати 
позанавчальними, які дають мож-
ливість здійснення творчого під-
ходу для викладачів і залучення 
допомоги студентів в їх органі-
зації та проведенні [5]. В умовах 
реформування професійної осві-
ти в Україні важливим завданням 
вищої школи стає створення такої 
системи підготовки кваліфікова-
них фахівців, яка б з одного боку 
забезпечувала б відповідність між 
рівнем його науково-теоретичної 
підготовки та профілем майбут-
ньої професійної діяльності, а з 
іншого – потребувала постійного 
поповнення та оновлення про-
фесійних знань, самовдоскона-
лення та самовиховання  [7,10]. 
Як вважають науковці  [11,13,16], 
для вирішення цих завдань, до-
цільно впроваджувати в систему 
фізичного виховання студент-
ської молоді сучасні засоби, мето-
ди, форми організації діяльності 
учасників освітнього процесу, що 
забезпечить формування мотива-
ційно-ціннісного ставлення сту-
дентів до занять фізичною куль-
турою, буде сприяти підвищенню 
ефективності занять. 

В останні роки, у зв’язку 
зі стрімким розвитком 
комп’ютерних технологій, все 
більшої популярності набувають 
сучасні технології залучення лю-
дей  до участі у виконанні певної 
діяльності (флеш-моби, марафо-
ни, батл-фести майстер-класи, 
квести, інтелектуальні клуби; 
тренінги, челенджи, РR-кампанії, 
ін.) [1,3].  На думку фахівців у га-
лузі педагогіки та психології, такі 
технології організації роботи, в 
силу своєї конструктивності, до-
ступності і відносної простоти в 
застосуванні, можуть бути ефек-
тивним інструментом формуван-
ня мотивації до навчальної ді-
яльності, сприяють формуванню 
культури командної взаємодії, 
спілкування, самореалізації, роз-
криттю особистісного потенціалу 
[8,12,14]. 

На наш погляд, впровадження 
сучасних технологій організації 

діяльності тих, хто займається 
в систему позанавчальних за-
нять з фізичного виховання, буде 
сприяти підвищенню мотивації 
студентів до занять фізичною 
культурою, надасть їм можли-
вість реалізувати свій творчий по-
тенціал. При виборі тієї чи іншої 
технології організації діяльності 
студентів доцільно враховувати 
вимоги, які пред’являються до 
них майбутньою професійною ді-
яльністю і, виходячи з цього, ре-
комендувати ті, які в найбільшій 
мірі можуть сприяти розвитку 
професійно значущих якостей.

Гіпотеза дослідження по-
лягала в тому, що використання 
сучасних технологій організації 
діяльності студентів в системі по-
занавчальних занять з фізичного 
виховання, з урахуванням вимог 
майбутньої професії, буде спри-
яти залученню їх до регулярних 
занять фізичними вправами та 
забезпечить більш якісну підго-
товку майбутніх фахівців до ви-
конання ними своїх професійних 
обов’язків.

Мета дослідження – теоре-
тично обґрунтувати використан-
ня сучасних технологій органі-
зації діяльності студентів різних 
груп спеціальностей в системі 
позанавчальних занять з фізично-
го виховання.

Методи дослідження: аналіз, 
узагальнення та систематизація 
даних науково-методичної літера-
тури; педагогічне спостереження, 
соціологічні (анкетування, опиту-
вання); метод експертної оцінки, 
методи математичної статистики.

Організація дослідження. До-
слідження проводилися на базі 
закладів вищої освіти міста Дні-
пра – Дніпровського національ-
ного університету імені Олеся 
Гончара (ДНУ ім. О. Гончара), 
ДВНЗ «Придніпровська держав-
на академія будівництва та архі-
тектури» (ПДАБА), Дніпровсько-
го університету імені Альфреда 
Нобеля (ДУАН). У дослідженні 
взяли участь 60 викладачів ка-
федр фізичного виховання та 180 
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студентів різних груп спеціаль-
ностей.

Статистичний аналіз. Експе-
риментальні дані оброблялися за 
допомогою методів математичної 
статистики (описова статистика).

Результати. В теорії і методи-
ці фізичного виховання розробле-
но підходи, в яких пропонується 
об'єднувати спеціальності в гру-
пи, з урахуванням вимог май-
бутньої професійної діяльності. 
Використовуючи одну з таких 
класифікацій можна об'єднати всі 
представлені в ЗВО спеціальнос-
ті в кілька груп і визначати зміст 
фізичного виховання не для кож-
ної окремо взятої спеціальності, 
а для групи спеціальностей, які 
пред'являють схожі вимоги до 
дій, якостей і можливостей фахів-
ця [4,5].

У нашій роботі ми скориста-
лися класифікацією спеціальнос-
тей для побудови системи ППФП, 
запропонованої Л.П. Пилипеєм 
[15].  Дана класифікація розро-
блена на основі аналізу професій-
них вимог, що пред'являються до 
людини конкретними спеціаль-
ностями. Автор систематизував 
і згрупував окремі спеціальності 
в 6 груп: інформаційно-логічна; 
комунікативна; творчо-образна; 
технічна; екстремальна; природ-
но-аграрна.

Кожен із закладів вищої світи, 
на базі яких ми проводили дослі-
дження, здійснює підготовку фа-
хівців за різними групами спеці-
альностей. В ДНУ ім. О.Гончара 
здійснюється підготовка фахівців 
з 79 спеціальностей в різних галу-
зях знань. Розподіл спеціальнос-
тей, за якими здійснюється під-
готовка фахівців у даному ЗВО 
відповідно до класифікації, за-
пропонованої Л.П. Пилипеєм [15] 
показує, що в ДНУ ім. О. Гончара 
представлені 5 груп спеціальнос-
тей з 6 (інформаційно-логічна; 
комунікативна; творчо-образна; 
технічна; природно-аграрна).

ПДАБА є технічним ЗВО, що 
спеціалізується в підготовці фа-
хівців для сфери будівництва і 

архітектури за 19 спеціальностя-
ми. Спеціальності, за якими здій-
снюється освітній процес в да-
ному ЗВО за класифікацією Л.П. 
Пилипея можуть бути об'єднані 
в 4 групи (інформаційно-логічна; 
творчо-образна; технічна; при-
родно-аграрна).

ДУАН – приватний ЗВО, що 
спеціалізується в підготовці фа-
хівців для сфери управління, біз-
несу і права за 13 спеціальностя-
ми, які можуть бути об'єднані в 
2 групи: (інформаційно-логічна і 
комунікативна).

Як свідчить аналіз науково-
методичної літератури, [15] для 
кожної з даних груп професій 
характерні свої умови праці, пси-
хофізіологічні характеристики 
діяльності, що обумовлює специ-
фічні вимоги до рівня розвитку 
професійно значущих якостей. 
Вибір засобів, методів фізичного 
виховання та форм організації ді-
яльності тих, хто займається по-
винен здійснюватися з урахуван-
ням цих вимог.

Для підвищення інтересу сту-
дентів до занять фізичними впра-
вами у позанавчальний час, ми 
запропонували використовувати 
новітні, сучасні технології орга-
нізації діяльності тих, хто займа-
ється, прояв яких в повсякденної 
життєдіяльності молоді, користу-
ється величезним попитом.

При виборі технологій органі-
зації діяльності студентів різних 
груп спеціальностей на позана-
вчальних заняттях з фізичного ви-
ховання, ми враховували вимоги, 
які пред’являються до студентів 
їх майбутньою професійною ді-
яльністю.

Так, для студентів інформацій-
но-логічної групи спеціальностей 
ми запропонували такі технології 
організації роботи, як майстер-
класи (наприклад, з ознайомлен-
ня з сучасними видами рухової 
активності, фітнесу, побудови ін-
дивідуальних програм тренувань 
тощо), інтелектуальні клуби (ін-
формаційно-дозвільне співтова-
риство) та квести (пригодницькі 

ігри, що вимагають активізації 
пізнавальних процесів, вирішен-
ня розумових завдань для просу-
вання по сюжету). Використання 
перелічених технологій організа-
ції діяльності на заняттях з фізич-
ного виховання буде сприяти не 
лише розвитку фізичних якостей, 
але й розвитку уваги, логічного та 
аналітичного мислення, пам’яті, 
емоційної стійкості, цілеспрямо-
ваності, дисциплінованості, іні-
ціативності, самостійності, напо-
легливості, витримки, стійкість, 
самовладання, які необхідні фа-
хівцям даної групи.

Студентам комунікативної 
групи спеціальностей запропону-
вали використовувати челленджі 
(виклик; бажання подолати себе 
та отримати позитивну оцінку від 
оточуючих), піар-кампаній (побу-
дова соціальних зв’язків, команд-
на робота, збір інформації та гро-
мадської думки з метою розробки 
варіантів вирішення проблем), 
тренінги (силовий, функціональ-
ний, ігровий, інтервальний, фіт-
нес-тренінг тощо), що повинно, 
окрім підвищення показників 
фізичної підготовленості  сприя-
ти розвитку творчого мислення, 
креативності, комунікативності, 
колективізму, урівноваженості, 
активності, ініціативності, уміння 
висловлювати свої думки, які, на 
думку фахівців [15], є професійно 
значущими якостями для пред-
ставників цієї групи спеціальнос-
тей.

Для технічної групи спеціаль-
ностей можна запропонувати такі 
технології організації роботи на 
позанавчальних заняттях з фізич-
ного виховання: соціальна акція 
(інтеграція різних видів діяльнос-
ті по залученню молоді до систе-
матичних занять фізичними впра-
вами), проектування (прикладні, 
соціальні, навчально-дослідні, 
інформаційні, ігрові, рольові про-
екти), відеопрезентація (створен-
ня відеопрезентацій за певною 
тематикою з чітко окресленою 
послідовністю їх створення). Пе-
релічені технології повинні спри-
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яти розвитку спостережливості; 
здатності до швидкого переклю-
чення, розподілу, концентрації, 
уваги; емоційної стійкості, опе-
ративного мислення, довготри-
валої та оперативної пам’яті, 
дисциплінованості, цілеспрямо-
ваності, виконавчої дисципліни, 
самостійності, відповідальності, 
самовладання, наполегливості, 
які необхідні для якісного ви-
конання професійних обов’язків 
студентам даної групи.

Студенти творчо-образної гру-
пи спеціальностей можуть брати 
участь у таких формах організа-
ції діяльності з фізичного вихо-
вання, як: флешмоб (заздалегідь 
спланована масова акція з вико-
ристанням танцювальних рухів, 
імітаційних, загально розвиваль-
них вправ), косплей (костюмова-
ні вистави різних видів спорту, 
підкреслення їх відмінних рис, 
спортивні змагання різних пер-
сонажів тощо), творча майстерня 
(поєднання творчої та дослід-
ницької діяльності –дослідно-
практичні роботи, конструюван-
ня, дизайнерські розробки тощо). 
Впровадження таких технологій 
організації роботи в систему поза 
навчальних занять з фізичного ви-
ховання буде сприяти підвищен-
ню не лише фізичних кондицій, 
але й розвитку спостережливості, 
всіх параметрів уваги, коротко-
часної і довготривалої пам’яті, 
словесної та емоційної стійкості, 
логічного та творчого мислення, 
креативності, комунікативності, 
психоемоційної урівноваженості, 
активності, що повинно сприяти 
успішній професійній діяльності 

в майбутньому.
Студентам природничо-аграр-

ної групи спеціальностей мож-
на рекомендувати використання  
квестів, «марафонів» (тривале 
багатоступінчате змагання з ви-
конанням певної послідовності 
завдань і звіти про їх виконання 
з використанням засобів масової 
комунікації), батл-фестів (вико-
ристання різних локацій, де про-
водяться змагання, шоу-програ-
ми тощо). Перелічені технології 
організації діяльності тих, хто 
займається сприятимуть розви-
тку відчуття часу, простору, спо-
стережливості, обсягу розподілу, 
перемикання уваги, оперативного 
мислення, довготривалої уваги, 
наполегливості, витримки, які є 
необхідними в професіях даної 
групи (табл.1). 

Для визначення ставлення 
учасників освітнього процесу до 
використання запропонованих 
форм організації занять фізични-
ми вправами нами було проведе-
но опитування 180 студентів і 60 
викладачів кафедр фізичного ви-
ховання.

Як свідчать результати опи-
тування, більшість студентів 
(65,5%) зацікавлені у використан-
ні запропонованих форм органі-
зації занять з фізичного вихован-
ня. 53,8% студентів вважають, що 
використання даних форм підви-
щить інтерес до занять фізичною 
культурою в позанавчальний час. 
68,8% відзначають, що такі занят-
тя можуть сприяти не тільки під-
вищенню рухової активності, а й 
активізації розумової діяльності.  
66,1% студентів вважають, що 

участь у таких видах діяльності 
сприятиме розвитку творчих здіб-
ностей, креативного мислення, 
ініціативи; 70,5% – формуванню 
навичок комунікації; 62,7% – роз-
витку логічного мислення; 52,2% 
– розвитку пам’яті; 56,1% – уваги.

Більшість викладачів (71,6%) 
також вважають, що використан-
ня сучасних технологій сприяти-
ме стимуляції інтересу студентів 
до занять фізичними вправами, 
підвищенню відвідуваності ними 
занять у позанавчальний час. 
70,0% відзначають, що перева-
гою даних технологій організації 
діяльності тих, хто займаються, 
є можливість комплексного ви-
рішення завдань фізичного ви-
ховання: розвиток фізичних і 
психічних якостей, необхідних 
у професійній діяльності; фор-
мування знань в галузі фізичної 
культури, навичок їх практичного 
використання, формування нави-
чок комунікації.

Серед труднощів, які можуть 
виникнути при впровадженні да-
них технологій у процес фізичного 
виховання студентів, 86,6% викла-
дачів відзначають недоліки мате-
ріально-технічного забезпечен-
ня; 53,3% – організаційні труд-
нощі; 68,3% – недоліки науко-
во-методичного забезпечення та 
складності в розробці змісту та-
ких занять.

Для підтвердження наших 
припущень щодо можливостей 
підвищення ефективності поза-
навчальних занять з фізичного 
виховання студентів, залучення 
більшої кількості студентів до 
участі в них, нами було проведе-

Таблиця 1
Сучасні технології організації діяльності студентів різних груп спеціальностей 

в системі поза навчальних занять з фізичного виховання

Інформаційно-
логічна Комуникативна Творчо-образна Технічна Природничо-

аграрна
Майстер-клас 

(воркшоп), 
інтелектуальний 

клуб, квест

Челлендж PR-
кампанія, тренінг

Флешмоб, косплей, 
творча майстерня

Акція, 
проектування, 

відеопрезентація

Квест, «марафон», 
батл-фест
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но експертне опитування фахів-
ців галузі фізичної культури та 
спорту, для чого було сформовано 
дві групи експертів для порівнян-
ня думок фахівців, які працюють 
на практичних кафедрах закладів 
вищої освіти та на теоретичних 
кафедрах фізкультурного ЗВО. У 
першу групу увійшли 11 кандида-
тів наук, доцентів, які є членами 
кафедр фізичного виховання та 
спорту ДНУ ім. О. Гончара, ПДА-
БА та ДУАН, у другу групу – 11 
докторів наук, професорів та кан-
дидатів наук, доцентів, які працю-
ють на кафедрах теорії і методики 
фізичного виховання, теорії та 
методики спортивної підготовки 
Придніпровської державної ака-
демії фізичної культури і спорту. 

Розрахунок коефіцієнта кон-
кордації W, який відображає 
узгодженість думок експертів, 
дорівнює у першій групі 0,69; у 
другій – 0,72, що є достатнім для 
експертної оцінки групи питань. 
Таким чином, результати експерт-
ного оцінювання доводять до-
цільність впровадження сучасних 
технологій організації діяльності 
тих, хто займається в систему по-
занавчальних занять з фізичного 
виховання студентів різних груп 
спеціальностей.

Дискусія.  З огляду на кри-
зовий стан економіки, культури, 
освіти, медицини, фізичне ви-
ховання та спорт залишають-
ся одним з небагатьох напрямів 
життєдіяльності ЗВО, за якими 
можна реально здійснювати як 
виховну роботу, так і управління 
здоров’ям студентів [2,9,7,13].

Тим часом, як відзначає низка 
дослідників [10,16,18], у даний 
час спостерігається зниження 
інтересу студентів до занять фі-
зичною культурою та спортом. В 
останні десятиліття традиційно 
недооцінюється, а часто активно 
нівелюється, в тому числі і ви-
кладачами фізичного виховання, 
виняткова, в порівнянні з інши-
ми дисциплінами, роль фізичної 
культури у формуванні особис-
тості та професійного здоров’я 

людини. Причини такої ситуації 
багато фахівців бачать в недостат-
ній ефективності діючої системи 
фізичного виховання студентів.

Система фізичного виховання 
закладів вищої освіти на сьогод-
нішній день потребує впрова-
дження сучасних видів рухової 
активності, методів організації 
діяльності тих, хто займаються 
і нових підходів до побудови за-
нять з фізичної культури.

Для залучення студентів до 
занять фізичною культурою в 
позанавчальний час, підвищен-
ня інтересу до них, доцільно ви-
користовувати новітні, сучасні 
форми організації занять, які ко-
ристуються попитом серед сту-
дентської молоді.

Широкий спектр сучасних 
технологій організації діяльності 
тих, хто займаються, які викорис-
товуються в даний час в різних 
галузях педагогіки і, зокрема, у 
фізичному вихованні, надає мож-
ливість обирати та рекомендува-
ти до практичного використання 
в системі позанавчальних занять 
ті з них, які дозволяють розви-
вати необхідні професійні якості 
студентам різних груп спеціаль-
ностей. Перевагою використання 
даних технологій у фізичному 
вихованні є можливість комплек-
сного вирішення завдань фізич-
ного виховання та розвитку осо-
бистісних властивостей і якостей, 
необхідних в тому чи іншому виді 
професійної діяльності.

Для формування мотиваційно-
ціннісного ставлення студентів 
до занять фізичною культурою, 
підвищення ефективності поза-
навчальних форм занять, ми ре-
комендували використовувати 
сучасні технології організації ро-
боти, вибір яких для різних груп 
спеціальностей обумовлювався їх 
можливістю розвивати якості, не-
обхідні в майбутній професійній 
діяльності. Для студентів інфор-
маційно-логічної групи спеціаль-
ностей – майстер-класи, квести, 
інтелектуальні клуби; для студен-
тів комунікативної групи – тре-

нінги, челленджи, РR-кампанії; 
для студентів технічної групи – 
акції, проектування, відеопрезен-
тації; для студентів творчо-образ-
ної групи – флешмоби, косплеї, 
творчі майстерні; для студентів 
природничо-аграрної групи – 
квести, марафони, батл-фести.

Учасники освітнього процесу, 
як студенти, так і викладачі висо-
ко оцінюють перспективи впро-
вадження даних форм організації 
занять з фізичного виховання, 
вважаючи, що їх використання 
підвищить його ефективність. У 
той же час, викладачі відзначають, 
що для забезпечення можливості 
якісного використання запропо-
нованих форм роботи в системі 
позанавчальних занять, необхідно 
вдосконалити матеріально-тех-
нічну базу, підвищити рівень на-
уково-методичного забезпечення, 
підготувати науково-педагогічних 
працівників до впровадження но-
вітніх технологій організації ді-
яльності тих, хто займається в 
процес фізичного виховання.

Висновки. 1. Аналіз науково-
методичної літератури свідчить, 
що в останні роки значно скоро-
тилась кількість учнівської та сту-
дентської молоді, які займаються 
фізичною культурою та спортом 
в позанавчальний час. Така си-
туація вимагає пошуку новітніх 
ефективних технологій залучення 
студентської молоді до занять фі-
зичною культурою.

2. У ході проведеного дослі-
дження обґрунтовано використання 
сучасних технологій організації ді-
яльності тих, хто займається (май-
стер-класів, квестів, інтелектуаль-
них клубів; тренінгів, челленджів, 
РR-кампаній; акцій, проектувань, 
відеопрезентацій; флешмобів, ко-
сплеїв, творчих майстерень; мара-
фонів, батл-фестів) для студентів 
різних груп спеціальностей в систе-
мі позанавчальних занять з фізично-
го виховання.

3. Доцільність упровадження 
сучасних технологій організації 
діяльності студентів різних груп 
спеціальностей в систему поза-
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