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ментальностей. Третій дослідницький вимір знайшов прояву загальному 

значенні, яке мала творчість Ф. Броделя для наукової інституціалізації 

історичної антропології як окремої дисципліни із власними 

дослідницькими цілями, науковою методологією та «інтелектуальним 

інструментарієм». Саме праці французького дослідника та його 

однодумців стали своєрідною пізнавальною матрицеюй у такий спосіб 

задали відповідні орієнтири як історично-антропологічним студіям, так і, 

певним чином, соціально-гуманітарній думці в цілому 
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ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА У СИСТЕМІ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ 

СПЕЦІАЛІСТІВ  

 

Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невід'ємною 

частиною формування загальної і професійної культури особистості 

сучасного фахівця, системи гуманістичного виховання студентів. Як 

навчальна дисципліна, обов'язкова для всіх спеціальностей, воно є також 

засобом формування всебічно розвиненої особистості, оптимізації 

фізичного і фізіологічного стану студентів у процесі професійної 

підготовки [4]. Фізичне виховання спрямоване на розв'язання таких 

специфічних завдань: формування у студентів високих моральних, 

вольових і фізичних якостей, готовності до високопродуктивної праці; 

збереження і зміцнення здоров'я студентів, сприяння всебічному розвитку 

організму, підтримання високої працездатності протягом всього періоду 

навчання; всебічна фізична підготовка; професійно прикладна фізична 

підготовка студентів з урахуванням особливостей майбутньої трудової 

діяльності; здобуття студентами необхідних знань з основ теорії, методики 

і організації фізичного виховання і спортивного тренування, підготовка до 

роботи як громадських інструкторів, тренерів і суддів; вдосконалення 
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спортивної майстерності студентів-спортсменів; виховання усвідомлення 

необхідності регулярно займатися фізичною культурою і спортом [3]. 

Фізичне виховання студентів у вищих навчальних закладах 

здійснюється протягом усього періоду навчання в усіх формах: навчальні 

заняття, самостійні заняття фізичною культурою, спортом і туризмом, 

фізичні вправи в режимі дня, масові оздоровчі, фізкультурні та спортивні 

заходи. Усі форми взаємопов'язані, доповнюють одна одну і постають як 

цілісний процес фізичного вдосконалення [1]. 

Особливе місце у фізичному вихованні студентів посідає фізичне 

самовиховання, тобто процес цілеспрямованої, свідомої, планомірної 

роботи над собою, орієнтованої на формування фізичної культури. Цей 

процес охоплює три етапи. Перший етап пов'язаний із самопізнанням 

особистістю власного «Я», виділенням власних позитивних психічних і 

фізичних якостей, а також негативних, які необхідно подолати. До методів 

самопізнання належать самоспостереження, самоаналіз, самооцінка. На 

цьому етапі людина приймає рішення працювати над собою [2]. 

 Професійна підготовка фахівців фізичного виховання та спорту у 

Великій Британії здійснюється на факультетах фізичної культури при 

університетах та інститутах. У Бельгії підготовка фахівців відповідного 

профілю здійснюється в досить розгалуженій мережі вищих навчальних 

закладів. Дослідниця Л.П.Сущенко вважає, що характерною особливістю 

організації навчального процесу є модульна організація у вигляді освітніх 

циклів різної тривалості, що дозволяє студентам залежно від їх 

матеріальних можливостей, інтересів і здібностей досягти того чи іншого 

рівня освіти і професійної підготовки. Наприкінці дослідження ми дійшли 

висновку, що в педагогічній науці й практиці професійна підготовка 

майбутніх вчителів фізичної культури розглядається як така, що 

спрямована на підготовку студентів вищих навчальних закладів до 

виконання конкретних видів професійної діяльності в галузі “Фізична 

культура та спорт”, оволодіння ними сукупністю знань про людину і 

фізичну культуру, розвиток емоційно-ціннісних відношень, моральних 

норм, умінь передавати цінності фізичної культури. 
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