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ВПЛИВ ФІЗИЧНОГО РОЗВИТКУ СТУДЕНТІВ 

НА АКТИВНІСТЬ ЇХ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 
 

Актуальність цієї публікації полягає в тому,  що однією із сторін 
фізичного виховання є цілеспрямований вплив на комплекс природних 
властивостей організму, який належить до фізичних якостей людини і 
нерозривно пов’язаний з розумовими здібностями та можливостями 
студентської молоді. За допомогою фізичних вправ та інших засобів 
фізичного виховання можна в певному діапазоні змінювати функціональний 
стан організму, що веде до прогресивних адаптаційних змін у ньому, 
насамперед, до адаптації з основного напрямку – отримання знань 
студентами у процесі навчання у вищому навчальному закладі. Метою 
публікації є визначення рівня впливу фізичного розвитку студентів на 
активність їх життєдіяльності (вплив фізичного виховання на організм 
студентів). 

У відповідності з актуальністю та метою статтю спрямовано на 
вирішення таких завдань: 1) дослідити вплив фізичного виховання на 
організм студентів; 2) визначити залежність їх життєдіяльності та активності 
від рівня фізичного розвитку студентів. 

Вважаємо за необхідне зазначити, що період оновлення нашого 
суспільства вимагає від вищої школи значного підвищення якості навчально-
виховного процесу на всіх його напрямках. Демократизація та гуманізація 
вищої школи визначають основний стратегічний орієнтир діяльності всіх 
підрозділів ВНЗ – виховання гармонійної особистості студента, розвиток 
його творчих можливостей [2, 1]. У майбутньому людині належить 
розв’язати багато важливих питань технічного, біологічного, соціального 
змісту, а це потребує більшого посилення розумової і творчої активності 
(активності життєдіяльності). 

В останній час велику стурбованість викликає той факт, що на фоні 
інтенсифікації освіти, зросту кількості інформації, зростання вимог до якості 
навчання, зменшується кількість годин з фізичного виховання. 

Але, в контексті вищесказаного, можна вважати, що проблема розвитку 
фізичної культури як феномену нерозривно пов’язана з проблемою 
формування фізичної культури особистості [4, 113]. У свою чергу, проблема 
формування особистості у сфері фізичної культури є проблемою 
вдосконалення основ фізкультурної освіти. І, оскільки останнім часом 
накопичено цілу низку науково-педагогічних суперечностей, здійснити 
перехід до процесу об’єктивного розвитку фізичної культури особистості без 
їх вирішення навряд чи є можливим. Виділяючи ці суперечності, можна 
зосередити увагу на наступному: 

– у науково-методичних підходах постійно присутня дилема у 
визначенні функціональної спрямованості навчального предмету 



фізкультурної освіти: пріоритет біологічного чи соціального розвитку 
студента, акцент на навчанні руховим діям або вихованні фізичних якостей, 
формування потреб займатися спортом або самостійними формами фізичної 
культури; 

– повсякденна педагогічна практика здійснюється без чіткої, науково 
обґрунтованої цілеспрямованої настанови на активне засвоєння студентами 
цінностей фізичної культури, які замінюються настановами на вдосконалення 
фізичного статусу студента; 

– навчальним програмам притаманна дискретність і розрізненість 
змісту матеріалу, відсутність поетапного оволодіння ним у різні вікові 
періоди (продовження вивчення матеріалу з фізичного виховання), що 
здебільшого пояснює недостатнє розуміння того, що фізична культура як 
аспект культури є цілісним вихованням, яке не допускає формування 
частково фізично культурного чи частково фізично некультурного студента 
[3].   

Фізичне виховання, як складова частина системи виховання 
майбутніх спеціалістів, повинне вдосконалюватись у руслі сучасної 
концепції розвитку вищої школи. 

Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної 
культури і становить органічну частину загального виховання, покликану 
забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових та професійно-
прикладних навичок студентів вищих навчальних закладів. 

У фізичному вихованні розрізняють дві нерозривно пов’язані 
сторони: фізичну освіту та сприяння розвитку фізичних якостей. 

Фізична освіта – педагогічний процес, який спрямований на 
формування спеціальних знань, навиків, а також на розвиток різнобоких 
фізичних здібностей людини. Як і освіта в цілому, вона є загальною і 
довічною категорією соціального життя особистості і суспільства ... Подібно 
до того, як у процесі освіти людей здійснюється їх виховання, так під час 
фізичної освіти здійснюється фізичне виховання – формування потреби в 
заняттях фізичними вправами з метою всебічного розвитку особистості, 
формування позитивного ставлення до фізичної культури, вироблення 
ціннісних орієнтацій, переконань, соціальних якостей, які пов’язані з 
фізичним розвитком людей, зміцненні їх здоров’я, фізичної підготовленості 
до виконання соціальних обов’язків [1, 13-14]. Ця сторона фізичного 
виховання має першорядне значення для раціонального використання 
людиною своїх рухових можливостей у активності життєдіяльності. 

Фізичні вправи – рух або дія, які використовують з метою розвитку 
фізичних якостей, внутрішніх органів і систем рухових навиків. Цей засіб 
фізичного самовдосконалення, перетворення людини, його біологічної, 
інтелектуальної, емоціональної та соціальної суті. Це також і засіб фізичного 
розвитку людини. Фізичні вправи є основним засобом усіх видів фізичної 
культури [1, 14-15]. Фізичними вправами називаються лише ті рухові дії, що 
спрямовані на вирішення завдань фізичного виховання і підпорядковані його 
закономірностями. Ходьба лише тоді набуває значення адекватного засобу 



фізичного виховання, коли їй надаються раціональні форми і коли її вплив на 
організм буде забезпечувати виховання фізичних якостей. 

Другою стороною фізичного виховання є цілеспрямований вплив на 
комплекс природних властивостей організму, що належить до фізичних 
якостей людини. За допомогою фізичних вправ та інших засобів фізичного 
виховання можна у певному діапазоні змінювати функціональний стан 
організму. Зазначимо певні адаптаційні зміни, що відбуваються в організмі 
людини під впливом постійних фізичних навантажень у різних важливих 
відділах і органах тіла: поліпшення самопочуття; покращення настрою; 
благодійний вплив на всі системи організму, а саме: на м’язи (збільшення 
сили м’язів, під впливом навантажень удосконалюється кровопостачання, 
відкриваються резервні капіляри, нарощується обсяг м’язів, посилюється 
трофічний апарат м’язів, зростає поверхня прикріплення м’язів до кісток, 
таким чином, скорочується м’язова частина і подовжується зв’язкова); на 
кістки (реагує на фізичне навантаження збільшенням кісткової маси); на 
серцево-судинну систему (зміцнюється функція серця, посилюється 
систолічний об’єм крові (від 50-70 мл крові до 90-110 мл у спокої, до 150-200 
мл при великих фізичних навантаженнях), зменшується частота серцевого 
скорочення, збільшуючи час відпочинку (діастола), під час якого серце 
отримує збагачену киснем артеріальну кров (від 72-84 до 60-36 ударів за 
хвилину), дужчає серцевий м’яз, зростає обсяг циркулюючої крові (від 1-1,5 
до 5-6 літрів), прибуває кровообіг в десятки разів, багатократно 
прибільшується кількість працюючих капілярів, обсяг обміну речовин з 
використанням кисню збільшується в десятки разів); на систему дихання 
(зростає кількість альвеол в легенях (на 15-20%), удосконалюється дихальний 
апарат, збільшуються резерви дихального апарату (життєвий об’єм легень 
прибуває до 7-8,1-8,7 літрів), нарощується максимальне споживання кисню 
(на 20-30%), зменшується частота дихання, стаючи більш економною, 
збільшується вентиляція легень, що супроводжується підвищенням аерації, 
зміцнюючи тканину легень, підвищена аерація цілюще впливає при лікуванні 
деяких захворювань, нарощується амплітуда руху діафрагми, що благодійно 
впливає на внутрішні органи, діафрагма під час активних рухів стає 
додатковим (допоміжним) органом кровообігу органів травлення, діафрагма 
виконує своєрідний м’який масаж внутрішніх органів (органів травлення), 
що дає змогу використовувати дихальну гімнастику при лікуванні органів 
травлення (шлунку, печінки, багато інших негараздів шлункової 
порожнини)); благодійно впливають на роботу мозку – найактивніший 
споживач енергії, це має свій прояв в інтенсивному використанні ним кисню 
[5, 17-18]; покращує загальний обмін речовин, збільшуючи кількість процесів 
оновлення; дає змогу контролювати вагу тіла, зменшуючи жировий шар; 
поліпшується стан шкіри, що дає змогу формувати статуру тіла, позитивно 
впливати на процеси виведення з організму шкідливих речовин; 
покращуются координаційні здібності, поліпшується емоційний стан, зростає 
спритність, збільшується сила, покращується витривалість організму, 
збільшується стійкість організму до інфекційних захворювань, 



загартовується організм, з’являється задоволення м’язового скорочення [5, 
17-18; 6, 5-12.] 

Впливаючи таким чином на фізичні якості, при певних умовах 
досягають суттєвої зміни рівня і спрямованості їх розвитку. Це виражається в 
прогресуванні тих або інших рухових здібностей (силових, швидкісних та 
ін.), підвищенні загального рівня працездатності, зміцненні здоров’я. 

Відомо, що вікові періоди розвитку індивідуума змінюються протягом 
життя послідовно, набуваючи певних рис залежно від всієї сукупності 
природних і суспільних умов життя. Фізичний розвиток – процес зміни 
форми і функції (морфофункціональних властивостей) організму людини 
протягом її індивідуального життя, або сукупність ознак, що характеризують 
“фізичний стан” організму на тому чи іншому етапі його фізичного розвитку 
(показники зросту, ваги, окружності тіла, спірометрія, динамометрія та ін.) це 
суто спеціальне (антропометричне) тлумачення “фізичного розвитку” 
потрібно відрізняти від сформульованого вище загального визначення. 
Фізичний розвиток характеризується, перш за все, суттєвими змінами 
функціональних можливостей організму в певні періоди вікового розвитку, 
які виражаються в зміні окремих фізичних якостей і загальному рівні 
фізичної працездатності. Зовнішніми показниками фізичного розвитку є 
зміни просторових параметрів і маси тіла. 

Залежно від умов і факторів, що впливають на фізичний розвиток, він 
може бути всебічним і гармонійним або обмеженим і дисгармонійним. 
Знаючи і вміло використовуючи об’єктивні закономірності фізичного 
розвитку людини, його можна спрямувати в оптимальну для особи і 
суспільства напрямку, забезпечити гармонійне вдосконалення форм і 
функцій організму, підвищити працездатність і таке інше. 

Ці можливості доцільного керування фізичним розвитком 
реалізуються, при певних умовах і в певних межах, у процесі фізичного 
виховання. 

Фізичне виховання – педагогічний процес, спрямований на фізичне і 
духовне вдосконалення людини, оволодіння нею систематизованими 
знаннями, фізичними вправами та способами їх самостійного використання 
протягом всього життя. 

Вважаємо за необхідне також зазначити фактори, які визначають вплив 
фізичних вправ. Фізичні вправи самі по собі не характеризуються якимись 
постійними властивостями. Одна і та ж фізична вправа може призвести до 
різних ефектів, і навпаки, різні фізичні вправи можуть призвести до 
однакового результату. Це обумовлено багатьма факторами: одним із 
найважливіших є особисті характеристики викладача й студента. Процес 
навчання двосторонній, тому вплив фізичних вправ залежить від 
індивідуальних особливостей викладача і студента (від моральних якостей та 
інтелекту, від рівня знань, умінь та фізичного розвитку, від зацікавленості, 
активності та ін.); наукові фактори характеризують міру пізнання людиною 
закономірностей фізичного виховання. Чим глибше розроблені педагогічні, 
фізіологічні і біомеханічні особливості фізичних вправ, тим ефективніше 



можна їх використовувати для вирішення педагогічних завдань; методичні 
фактори об’єднують велику групу вимог, яких необхідно дотримуватись при 
використанні фізичних вправ (дозування фізичних вправ; вплив післядії 
попередньої вправи на наступну як на підвищення, так і на зниження якості її 
виконання та ін.); санітарно-гігієнічні фактори мають вирішальне значення в 
реалізації завдань оздоровчої спрямованості фізичних вправ. Фізичні вправи 
мають позитивний вплив на людину тільки за умови правильного 
збалансованого харчування, відпочинку та дотримання санітарних норм 
місць занять; метеорологічні фактори (вологість, температура повітря, 
атмосферний тиск, сила вітру) також впливають на організм людини і на 
сприйняття тої чи іншої вправи; вплив також мають матеріальні умови їх 
виконання (спортивні споруди, інвентар, одяг, взуття та ін). 

У контексті вищесказаного доходимо висновку, що опанування 
механізмами оптимізуючого впливу конкретних форм та видів фізичних 
вправ на фізичну і розумову працездатність значно розширюють можливості 
викладача фізичного виховання, допоможуть йому не тільки підвищувати 
рівень фізичного розвитку студентів, а й коригувати рейтинг успішності 
навчання.  

Також зазначимо, що при оптимальному поєднанні фізичної і 
розумової праці формується людина без особливих фізіологічних відхилень, 
яка спроможна вести здоровий спосіб життя і прагне до повної гармонії. 
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