
ВИПУСК 2 (12) - 2019 
 

138 
 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 

УДК 796.035-057.87 
 

ОCОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГІВ У ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІЙ 
ДІЯЛЬНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
П. В. Ковальчук  

студент 4 курсу, група ЕЕЕ-41, навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки, 

Д. В. Подейко  
студент 2 курсу, група ЕЕЕ-21, навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки  

Науковий керівник – д.пед.н., професор кафедри О. Т. Кузнєцова 

 

Національний університет водного господарства та природокористування,  

м. Рівне, Україна 

 
В статті розкрито особливості організації та проведення освітньо-оздоровчих тренінгів 
у процесі самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності здобувачів вищої освіти. 
Використання тренінгів дозволило вирішити ряд завдань: популяризувати здоровий 
спосіб життя; сприяти формуванню теоретичних знань та практичних навичок ведення 
здорового способу життя; застосувати нові форми рухової активності молоді; 
вдосконалити шляхи організації фізичного виховання з оздоровчою метою у 
гуртожитках. 
Ключові слова: здобувачі вищої освіти, тренінг, фізкультурно-оздоровча діяльність. 
 
В статье раскрыты особенности организации и проведения образовательно-
оздоровительных тренингов в процессе самостоятельной физкультурно-
оздоровительной деятельности соискателей высшего образования. Использование 
тренингов позволило решить ряд задач: популяризировать здоровый образ жизни; 
способствовать формированию теоретических знаний и практических навыков 
ведения здорового образа жизни; применить новые формы двигательной активности 
молодежи; усовершенствовать пути организации физического воспитания с 
оздоровительной целью в общежитиях. 
Ключевые слова: соискатели высшего образования, тренинг, физкультурно-
оздоровительная деятельность. 

 
In the article to reveal features of the organization and carrying out of educational and 
improving trainings in the process of independent physical and cultural activity of applicants 
for higher education. The use of trainings allowed to solve a number of tasks: to promote a 
healthy lifestyle; to promote the formation of theoretical knowledge and practical skills of 
leading a healthy lifestyle; apply new forms of youth motor activity; to improve the ways of 
organizing physical education for health purpose in hostels. 
Keywords: applicants for higher education, training, physical and health activities. 

 
На сьогодні фізичне виховання студентської молоді розглядається не тільки як 

важливий елемент системи освіти і виховання у закладах вищої освіти, але й як важіль 
формування основ здорового способу життя, організації активного відпочинку і корисного 
дозвілля, розвитку і відновлення фізичних і духовних сил, корекції та реабілітації здоров’я. 

Здійснюючи нашу розвідку ми насамперед використовували праці таких дослідників 
як В. Г. Ареф’єв, Г. П. Грибан, О. Д. Дубогай, М. О. Носко, С. Г. Адирхаєв, С. І. Присяжнюк, 
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Т. Ю. Круцевич, Ю. О. Усачов, в яких розкривається застосування форм, засобів, методів 
організації та проведення занять з фізичного виховання. 

Ефективним у підготовці майбутніх фахівців методом інтерактивного навчання є 
тренінг, який дослідники розглядають і як форму, і як метод інтерактивного навчання [5,  
С. 175–188]. Розглядаючи тренінг як форму навчання, дослідники відзначають, що він може 
містити окремі методи, наприклад перераховані вище: дискусію, мозковий штурм, а також 
бесіду та інші [6, С. 10–16]. У свою чергу І. Гладка зазначає, що «тренінг – особливий метод 
отримання знань, який відрізняється від своїх аналогів тим, що всі його учасники вчаться на 
власному досвіді [1, С. 34–37].  

Дослідження проводилося у Національному університеті водного господарства та 
природокористування. Було залучено 388 здобувачів вищої освіти І (бакалаврського) рівня 
навчання. Методи дослідження: теоретичні – аналіз і узагальнення наукової і методичної 
літератури; емпіричні – спостереження, порівняння, опитування (анкетування), опис, 
статистичні. 

Мета роботи: розкрити можливості використання освітньо-оздоровчих тренінгів в 
процесі самостійної фізкультурно-оздоровчої діяльності здобувачів. 

Завдання: 
1. Ознайомити з організацією тренінгів за місцем проживання здобувачів. 
2. Розкрити організацію та проведення тренінгів у рекреаційній зоні. 
Кафедрою фізичного виховання Національного університету водного господарства та 

природокористування (НУВГП) у позанавчальний час зі здобувачами вищої освіти, у тому 
числі тимчасово звільненими за станом здоров’я від практичних занять фізичним 
вихованням, проводиться освітньо-оздоровчий тренінг [2]. Тренінг організовують за місцем 
їх проживання з метою популяризації здорового способу життя, розробки методичних та 
практичних рекомендацій для вдосконалення освітнього процесу з фізичного виховання та 
активізації самостійних фізкультурно-оздоровчих занять. Тренінг включає наступні 
педагогічні заходи: теоретичний курс з основ формування здорового способу життя; 
науково-дослідницьку діяльність, за результатами якої здобувачі готують тези, статті та 
доповіді на студентські конференції, присвячені проблемам фізичної культури і спорту, 
навчання і формування в студентів умінь і навичок організації та проведення заходів, що 
рекламують і пропагують здоровий спосіб життя. У програму тренінгу включені питання, які 
стосуються принципів і методик комплексної оцінки індивідуального здоров’я, розрахунку 
енерговтрат і оцінки індивідуального харчування, методики складання програм та 
проведення самостійного оздоровчого тренування [3; 4]. Під час тренінгових занять 
використовувалися інтерактивні методи навчання: для надання інформації – повідомлення, 
міні-лекції; для висловлювання особистих думок учасників тренінгу та виявлення логічних 
зв’язків – дискусії; для активного обміну інформаційним досвідом – обговорення.  

Проведенню заходу передувало анкетування. Від відповідей студентів залежало 
визначення теми освітньо-оздоровчого тренінгу в кожному з гуртожитків. Оголошення про 
початок анкетування було розміщено на сайті університету у стрічці «Новини. Оголошення» 
за чотири тижні до передбачуваної дати проведення тренінгів 
(http://nuwm.edu.ua/university/ads/nov201903011613). 

Форма опитування і вся інформація за результатами анкетування (щодобово) 
розміщувалася в кабінеті викладача, що надавало можливість прослідкувати за кількістю 
респондентів та відповідями на питання анкети. Заповнити форму та надіслати її викладачу 
студенти могли за допомогою корпоративної пошти університету. 

В анкетуванні взяло участь 147 осіб: 1 науково-педагогічний працівник та  
146 здобувачів 7-ми навчально-наукових інститутів: ННІАКОТ – 47 осіб (32,0% опитаних); 
ННІАЗ – 35 (23,8%); ННІБА – 29 (19,7%); ННІЕМ – 27 (18,4%); ННІП – 6 (4,1%); ННМІ –  
2 (1,4%); ННІВГП – 1 (0,7%). Чоловіків – 87 осіб (59,2% опитаних); жінок – 60 (40,8%) 
(рис. 1).  

Розподіл респондентів за роками навчання був наступний: 
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І курс – 65 (44,2%); 
ІІ курс – 38 (25,9%); 
ІІІ курс – 29 (19,7%); 
ІV курс – 15 (10,2%). 
Питання анкети 
включали місце 
проживання 
здобувачів: 
гуртожиток № 1 – 4 
осіб (2,7%); 
гуртожиток № 2 – 14 
(9,5%); 
гуртожиток № 3 – 19 
(12,9%); 
гуртожиток № 5 – 25 
(17,0%); 
гуртожиток № 6 – 22 
(15,0%). 

 

                      

 

 

           Рис. 1. Скріншот форми опитування за кількістю респондентів 

 

У відповідях на питання «Чи займаєтеся Ви фізичними вправами самостійно у 
позанавчальний час та вихідні дні?» розподіл респондентів був наступний: 50 осіб (34,0% 
опитаних) займаються іноді; 42 (28,6%) – кожного тижня; 40 (27,2%) – так, кожного дня;  
12 (8,2%) – ні; 1 (0,7%) – кожного місяця; 1 (0,7%) – на канікулах один місяць на рік активно 
відвідую спортзал; 1 (0,7%) – двічі на тиждень (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Скріншот результатів опитування 

 
Здобувачам була надана можливість обрати одну із запропонованих кафедрою тем 

(http://nuwm.edu.ua/university/ads/nov201903251212). Крім того, якщо жодна із 



СТУДЕНТСЬКИЙ ВІСНИК  
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 

 

141 
 

 

запропонованих тем їх не влаштовувала, то вони мали можливість порадити свою. В анкеті 
було залишено для цього вільне місце. До уваги організаторів були прийняті усі пропозиції 
учасників за тематикою тренінгів. 

Результати проведеного анкетування визначили пріоритетність тем, що розроблені 
кафедрою (рис. 2):  

1. Методи комплексної оцінки стану здоров’я та гігієнічної оцінки фізичного розвитку 
студентів – 19 осіб (12,9%). 

2. Методика розрахунку енерговитрат і оцінки індивідуального харчування студентів – 
52 (35,4%).  

3. Методика складання індивідуальних програм та проведення самостійного 
оздоровчого тренування – 75 (51,0%).  

Серію освітньо-оздоровчих тренінгів в гуртожитках № 1, № 2 та № 3 університету було 
проведено у березні місяці 2019 року. Теоретичні відомості були викладені в доступній 
формі, цікаво, розгорнуто, з використанням слайд-презентації. Найбільш зацікавили 
здобувачів питання методики складання індивідуальних програм та проведення самостійного 
оздоровчого тренування. За підсумками проведення заходів інформація розміщувалася на 
сайті університету (http://nuwm.edu.ua/university/news/nov201904031640). 

У вересні кафедра фізичного виховання традиційно проводить серію освітньо-
оздоровчих тренінгів у позанавчальний час з відвідуванням Рівненського зоопарку. 
Долучаються до заходу першокурсники інститутів. Під час спілкування із здобувачами 
розкриті основні поняття теми: «здоров’я»; «здоровий спосіб життя», «оздоровча рухова 
активність», охарактеризовано об’єктивні та суб’єктивні показники самоконтролю. 
Наголошено, що обмеження рухової активності здобувачів знижує захисні механізми 
організму до несприятливих впливів навколишнього середовища, розвиває схильність до 
захворювань та негативно впливає на рівень їх фізичної підготовленості. 

З’ясовано, що першокурсники для контролю стану здоров’я та рівня рухової активності 
використовують мобільні додатки. Додаток MiFit, який використовується окремими 
студентами разом з фітнес-трекером, за замовчуванням пропонує орієнтир у 8000 кроків на 
день. О. Т. Кузнєцова пояснила та показала можливості додатка у підрахунку кількості 
кроків, розрахунку дистанції, витрачених калорій, можливості щоденника зі статистикою. 

Використання освітньо-оздоровчих тренінгів у фізкультурно-оздоровчій діяльності 
здобувачів вищої освіти дозволило вирішити ряд завдань: 1) популяризувати здоровий спосіб 
життя; 2) сприяти формуванню теоретичних знань та практичних навичок ведення здорового 
способу життя; 3) застосувати нові форми рухової активності молоді; 4) вдосконалити шляхи 
організації фізичного виховання з оздоровчою метою у гуртожитках; 5) за допомогою 
електронної корпоративної пошти здійснити анкетування здобувачів. 

Актуальним для подальших наукових пошуків є вивчення досвіду впровадження нових 
форм фізкультурно-оздоровчої діяльності у процесі фізичного виховання студентів 
університетів зарубіжних країн (США, Канади, Франції, Швейцарії, Бельгії та ін.). 
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