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}о.п{. Антпослск!в, канё. нщк з ф[з. вшх- ! спортп1ц А.Р1. [{овальчук кан'о. наук 3 ф|з' вшх- | спортпу,

ёоцентп' !Ф.€. Борон (!|ьв!вськшй 0ерэкавншй ун!версш!пе,п безпекп экштпупсё|яльнос*п1)

мотивувАнн'{ куРсАнт1в тА студш}!т1в до 3Ан'1ть Ф1зич*{им
виховАнн'{м { сшоРтом

9 статт! розглядаються щоблеми мотивуванн'{ к1рсант!в та сцАент1в до зан''ть ф1з*ттнтъ*

виханням | спортом. 3а результатами опгц,ванн'л курсант|в в:гзначено чинвики, що впливаю1'ь на

мотивац|ю курсаг:т{в та стулонт1в до ф|зтгт:того вдоеконсш!ення' }{а основ!. щоведеного досл1джен_

ьтя сфорпсова|{о висновки, за доп0могою як]'( }1ожна п|двищити мотивування курсант'|в ! стулент|в

до занять ф!з*:ннттм вихованням ! спортом'
[*оючов! сцовц: мотивацй, ф!з:тнне в1о(ованн'!, спорт, курсант' студег{т.

Акщальн|сть теми. Ана-гл|з сг{асних тенденц!й ро3витку суоп|льства дае змоц зроби_

ти в{.1сновок !1ро зростання рол1 лтодського чи}1ника в науково-техн!'тттому ттрощес1, у соц|а-

.|{ьних процесах. Фсобливого значення набратоть особист!он! та соц|ально-психолот'!'т:т| де-

терпт|найти регуляц|! д{яльност1 та повед|нки реа-ттьних лтодей як оуб'ект|в житгсд!яльноот|.

3г!дно з основнийи нормативними документами _ 3акон }кра!ни "|[ро ф|зичну куль1]у-

ру 1 спорт '', }-{{льова комг!лексна програма "Ф|зичне вихован}1я - 3доров'я нац1| '']}каз |[ре-

3идента !кра!ни "|[ро Ёац|ональну доктрит1у ро3виттсу ф1зивно! культури ! опорту ", - що

регла]!{е1{,г}тоть орган|зац1то та проведегтня заход]в з ф|зи'тного вихова}1ня в }/кра|н!' основ_

ними завдат1нями е: виховання у насе_тен1{я 9кра!ни в]дпов1дних мотиващ1йних та повед|нко-

вих характериотик, активно] соц1апьно| ор|ентац|| на здоровит1 опоо1б життя, створення \г^4ов

для розвитку масових занять ф1зитното кульцро}о в процес| повоякденно| д1яльност| [1, 2, 3].

€1наон! вип!оги переАбаватоть пйготовку фах!вцБ, здатних тттв!цко та квап|ф1ковано ви*

конувати оперативно-рятрапьн| завдатптя. Баэк.тлтаву ролБ у цьому в|д1трас ф|зиште виховання.

Ана_тл|з норматив11их док}ъ,1ент|в й}1€ !кра{ни ов!дчить, що мотивац1я д!яшьност| май-

бутн|х рят|вник|в до самоот!йного розвитку ф1зитних якоотей та вдоск0наленн'{ р}хових на-

вичок у цих докумонтах майже не розгл'!дастьоя' Ё оиотем| ф|зитного вихованн'{ не затвер-

джено в|дпов|дттих норм, що вимага]оть в|д майбутн|х працьник|в формрання ст!йко| по-

треби у о1.1стематичних 3а}-ш[тях ф|зи.*тими в11равами. Бимоги, що висува}отьея д]ш{ вс|х кате_

гор!й прац|вник|в не спрямован! на формранлтя в|дпов|дттих нам!р1в та приводять до зна'тно-

го зних(е!1ття р|вня ф1зитно! п|дготовленост! [51.

![-гш вир1тпет*тя щоблем формрашш по3итивного ставлен}б1 крсант1в та оцдонт1в до за_

.нягь ф!зттяним вихова}тт{'{м та спортивно-масово}о роботото необх!дто 1шукати ефекгттвн{ п!дхода

щ'д' 
'р.*|зшд|;форм 

ф!зтт*того виховання у навчальних зак'1адах мнс }краттти [4' 5].
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0ддапя з мож]т!ш}'( шт]тя{ь уоунен}!'! на'{вн}о( недол!кБ е оггпдл|зацй д!точо| системи ф!зи'што_

го в}[кован}б{ щрсантБ та сцлегг|в у в1д1цо( навча]Бн1л( 3а]ст!ацах (вн3) мнс 9щштпт, що дасть

змрц п!:втдтщтги мотвац!то 'ь*"" 
та сгулегггБ до зан'{тъ ф|зит:патл в1'п(ованн'{м 1 спощом [6, 7]'

9сновно:о ланкото ц|с] оптим|зац!] повинний бути комплекс зовн|ш:н{х мотивуючих за-

ход|в системи ф1зинного виховання, здатний забезпе'тити внугр|тшн1 пощеби куроант|в 1 оту_

дент|в до ф|зиттого загартуванг{я [4' 5]'

Формрати ьлотив!цф _ не означае виз}{ачити готовий мотив ! ш1ль, а створити так1

умови и ситуац1т розгортан1{'{ активност!, до 6ажан| мотиви й м9та складалиоя й розвивалися

з урахуванн'!м в контскст| наброго досв!ду, |ндив!дуальних особливостей[6]'

ни!{ .,,}Аова д!льн!сть ве може розг]1ядап.1ся шоза оообисг|стто праш!вника, без визна_

ченн'{ !( м1сця в ;сращ1т хст.{ттсвих ц!:птоой, та позтпд1! суб'скга ц|е! д1я-тьноот! у репертуар| сош|

а.]]ьних та профо&йтх ролеи' Фсоб.гштво] {}ктуа.]тьност! набраготь так| пггагтня, як ставлентт'1 до

',й;' м|"ц. профео|йны д;'*"'"т1 в сщуктр! життевих ц|ттностей особиотоог|, сщатег|я пове_

д!ттки л}одр1ни, основи вибору )киттевого 1'штяху молоддо тощо. 1гсп|шпт|сть маЁтбутгтьо! профе_

с1й*о] д|я.тьност] за'|ехФ1ть Ёй *'"'1профео1й:то] пфотов}о{, яка т1ст1о пов'язшта з особиот|сни_

ми характеристиками молодо! *'шй, й* 
''**''''оя. 

Фсобливо! раги в гаггр| вищо] осв1ти

.нин! набрас перегляд критер!Б прийому, пощ1бно опонща-т[ьн! мотиви та пРоФео|йт: ч::::т
вотупник!в, коли оц1лтка досягнень базусгься не на результатах |оптгг!в, а на вивче!1Ё1 1хньо1

д!яльност! )тродовж г1евного шер|олу' 0тхе, у цьому контекот! важ]1иво уза1"а,Бнити тооретинн!

заеаш.мотивац!! ф"аняв '' "й**Б 
навчалътлпс заклад1в мнс 9кратни до за11}1ть ф!зиштими

впр€|вами; д'.,:д,й вп]1ив моттшац!| до 3ш{ягь ф|зишг:пл в1о(ованням (ФБ) та опортом на ефек-

тивн|сть п}офес|йтного н?вчант{'{ 111]шп(ом цроведен}т'1'

}сп|х у будь-.шс1й дйлъност| за]1еж!цъ не т!_тьюа в1д зд|бностой, в|д опоооб!в дооягненн'{

мети, а й вй розвитку мот|шац|йно-пощебн|сно{ офери 
-особистост1 

курсанта' от}цента' Ё|н по-

вит{ен не т|.гьки дооягати результат|з, ало й хот|ти це зробити'

)/ пдотивац!йну сфе!у Ё. г. А..., вк.}1}очае вс! видд сг1онукань, мо1иви, пощеби' 1нтереси,

пра:нен}т'{, ц!л!, ,''й йоттвац1йн| установки т*'{ д.тспозиц|!, йеа-т:и | т. 1н' Бйомо' щ0 11оняття

,,йотив,,, ,,пощеба,, т!сно пов'язатт! м!:к собото' Бизначег*тя отруктури мотивац1Ёштого кот{понента

с одн!ето з актуальн}п( проблем. ви т1 розв'язанття зш;ежить знаход)конт{я ефективтгих 11ьт'0$в

створення мотттващ1Ёт*того компонента д!я,ъноот|, крчута в гащв! ф|зи'*того вихованн'т'

Анат1з наказ|в 1 розпоряджень з орт'ан|зац1! ф!зи'штого в!тховання куроат*т{в ви3начив,

що мето}о ф|зинно! вихованн'! мас бри забезпечення воеб{щто! п|дготовленоот1 випускнитс1в

до керуванйя ф|зитним вдосконаленням майбрн!х рят|вник|в, а так0ж особттотото ф|зинно:о

.'"'й"'* д' ф'*','{ д|яльноот| з урахуванндм посадового приз|{ачення. |оловно[о ж пере-

д}ъ{ово1о дооягнення ц1е| мети е 
""ф"д**ьше формуван11'{ серед курсант!в та отудент|в пто-

тйвац|йно-ц!нн|сного став.]тення до ф1зично| 5ультри, установки на здоровий спос!б життя й

ф1зитне самовдосконаленн'!' пощеби в рецл'{р}[1тх 3аняттях ф!зииними вправами та спортом'

{осл!дх<ення 1'.}Ф, 1(руцевич 0о0;),А.3.1_{ьось (2002), Б'Р1' 111иян (2005), ю.А. Борол1тт

{ъооу|)ооэ) та !нтш{ вважатоть що проблему одн!сто з. найвагом1ш1их у справ| ф|зиттого в1{х0-

ва]1ня. Ёа жш{ь, мае м|оце звачний деф|цит теорети1{н}тх розробок | пракг:тштих рекомендац|}

щодо формрання мотивац!], ".'.,.фас 
куроант!в та отудент!в до оистематичного ф|зиштого

;;;;-;й.Б' д тим часом, впровадх(е}1}{я нових 11роща},! форм1ъанття мотившд|] курсант|в ло

.й' ф1зиштото пйготовкото та сг1ортом сприяло б л!квйац|{ строго регламонтованих методик

проведен1тя форм ф|зи.штого виховання у вишр1х навчальт{шх зак]|адах, зш1у{еншо курсант1в та

от1,дент!в до сиот9ма.гичних за}1ять ф{зи.птищи вправами та формува}1н}о в|дносин "суб'ек'т -

суб'скт'' м|ж викладанем ф!зтгт:+ого вихова}1ня та курса}1том чи ст|л!н|о|-

фя визнатення причин, що знижують мотивац|го курсштт|в | стулент!в до занять ф|зи-

чним вт{хова}1ням !. спо|том, вами було проведено !1 опитуванн9, 1{Ф дало б змогу визначити

чинники, як1 впл*твато.гь на мотивац!то крсант!в | стуАент|в до ф|зргчгтого вдосконал}ова}1ня'

Бсього в оттицват{н! взяло у1аоть 140 курсант1в та студент|в лдуБжд'
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€еред ус1х опитаних визначево дв! п!дщути, як1 в|др!знял\4ся одна в1д одно! наявн|стто
,портивних розряд1в. 1{|льк|сть опита}1их що мали спортивн1 р0зряди отановила 52 особи, з
ххих:2 майсщи спорту 9крани; 7 каттдуадыттв у майсщи спорту; |5 спортсмен|в пер:пого роз-
ряду; 13 спортсмен1в другого розряду; 15 сглортсмен!в щетього розряду.

)'с1 ошитан| розрядтики * це спортсмени' що займа:оться: пох(ежно_прик.]1адним спор-
тоь,{ - 54 7о; легко}о атлетико!о _ 27 ?о; 1нтпими видами спорту, як| культиву!отьоя в навча'!ь_
них зак]{адах йЁ€ 9ща!ни, _\9 ?о'

Ёа запитанття ,.1,ке знанення, на Башу думку, мае р!вень ф!зишто| п1дготовленост! для
як|оттот'о вико}!анн'[ профео|йних обов'язк|в рятувагьника?'' респонденти в1дпов1ли так: ''ви*
р!тпальне'' _ 22 7о; ,,А}8е велике'' - 42 ?о; ,,велике'' _ \5 о/о,,,оутг€ве" * |5 7,,,'не надто вели-
ке'' _ 5 7о, ,,т1ёзяачне *- 0 7о. 1к бачимо виоокий р1вень ф|зинно| п|дготовленост1 пос1дае ч{ль_
не м|ст]е в систеъг| профео|йно] п|дготовки рят1вника.

Ёа запитання: ''9и достатн1м, на Батшу думку' с р|вень ф|зитто! пйготовленост| курсант|в
у вищих 1{авча_}1ьг1,тх закладах мнс ?'', було одерх(ано так1 дан{: 45 |о |еепондент!в вва)ка}оть

'/{!лком доотатн!й'' ' 25 7о _ ,,1пвид{пе достатт:й ", 30 ?о _,'недоот]атн|й''. Фпке' на д)т{ку 55 ?о
0пита}1их сл!д звернути'увац на вдоокона;{ення оистеми профес|йно! п]дотов;тет_тост!.

Анал|зу:о'ша в|дпов|д10шит}ъання, було вйзначено види спорту, кощ! еприятоть розвит-
ку основних ф|зи.тнгх я:костей, п|двищеннто профес1йно| майстерттоот1 у в*тр|тшенн! ошерати-
вно-рятРальних завдань (рис. 1):

6легтса атлё1и!{а

Ёггптвшдя
Ё штщбогд

8вшьтш ат.п*ти:са

Бф3тбол
8!вцг:е[бцп

{1дс. |. фтнка пр!орспепзносуп! всё|в су1ор|[|у в ст*дуутел+! Ф3 ёяя
;*Ёсфгтаньоео ряттх!втв.анс о

Близько 50 1о опупаних вваж'шоть' що обсяг необх1дних заня1ъ з ф|зитного в1{хова}тн'!
повинен становити 7 годин на тиждень, а близько 30?о опитаних _ 4 години, в той час як реа..
льний обояг навантажет{ь при п!д'отовц1 майбугн!х фах!вц|в ота}1овить 6-8 годин ьла м1сяць
(не врахову}очи ранков6| т'|мттаотики ) (рио. 2).

1нше

14 годьтшт

? годт'ш:

4 г*дг:гш:

2 год:.тгцл

1Ф"0 10,0 30.0 40.0 _5('|"0

Рцс. 2. [{!льк1стпь ао0цн необх!ёншх ёля занятпь з ф!зшнноео в1/ховання щрсанпа!в гпа спуёентп1в
лдуБх{д

0"(!

22/о
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!ля утоянення поло)ке}1тб{ щодо причин зниження мотиват{|! курсант|в та стулент1в до

занять ФБ | спортом ми поотавил}т зашита}1ня: .€ка форма орган!зац1] занять з ФБ Ёас б|льгш

в.]]аттттовуе?>. Б|льтш|сть респондент!в (5б,81о) в|дпов|ли, що хот!ли б займатиоя в групах за

1нтересапти ,37 '61о бажатоть зйматутся оадтоот!йво, 1 литпе 2,8?о втасловили 6ажання займатися

у оклад| г:1дрозл|лу.

Ёа питатгня: <<1!0, на Башгу д}г^{ку необх!дно зм|нити для пол1пшення орган|защ1! Фв?>

56,31о курсант!в визначили основним т{апрямом _ врахрання бажань курсант1в г:ри орган1-

зац|? форм Фп, 17,1 |о ъважахоть за необх1дне зб|льтпити к|лБк!оть садтост1йних занять, |3,8?о

бадать шроблему в покращен| матер{ально! бази, 5?о - ьважа}оть, що необх|дно зьт1нити тема-

тику занятъ,4,41о вважа}оть, що необх1дно зб1льтпити к!гьк!сть занять з ФБ.

1. Анал1зуто.ти праш! шров!лних науковц!в в галуз| ф1зи'тного в}гховання сл1д заува-

}кити' що традитд|йно основн! зусилли у ф|зитному вихованн| кроант|в та стуАент|в виш1рпс

навчальних заклад|в зосеред}кен| на п|двищенн| р|вня розвитку ф!зинних якостей | форму-

вавн{ р}хов1{х навичок та вм|нь. Формрання ж мотивац1| до занять ф|зитним вихованням та

спортом у курсант^1в | стулент|в, якщо й в|дбуваеться, то найчаот|тше стих!йно, без н|тко ви-

значених ц|-пей 1 сиотемного :т1дходу.

2' Анал{з результат1в вивчення мотивац1! к1'рсант!в до занять ФБ 1 сгтортом виявив

ц!лий ряд ттроблем, розвязанн'т як1{х торкасться 1титаяь м|оця, значен!{я' орган|заш|!, зм!сту

ф1зи.тгтого виховання в оиотем1 профес!йного навчання. йи вважаош{о, що нообх!дно зм|нити

зм|с,г 1 орган|заш1то ф|з:гтно!'о в!1ховання у Б1{3 таким т{ином, щоб п1дви1цити мотивац!то кур-

оант|в нет!льки до занять ф1зитним вихованн'{м в години г1ланових занять, й до самост|йних

занять ф1зинними вправами 1 опортом.
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воспитА1{ивм и споРтом

/[. Анпаон'дкшв, кан0. н{'ук по фшз. восп' 
'] 

спор!пу' А.!{. Ёовальнущ кан0. наук по фнз.
сп. 

'! 
спортпу, ёоцентп, 1Ф.€. Боран (}7ьвовскшй аосуёарстпвенньой уншверси?/'е!п без-

т0 1€ 1Ф( !?!|] эк цз н е0 еятпель но сепн )

мотивиРовАниш к}?сАнтов и студвнтов к зА}1'[ти'|м Физи!шским
воспитА1{ивм и споРтом

Б статье рассматрива}отся шроблемьт мот!1вации кшса}'тов и студонтов к занятиятс фи_

зичоским вихання}у1 и спортом. |1о результатам опроса к}рсантов о|1ределеньт факторь}, вли_

*от[ие на м0тиваци}о курсантов и отудентов к физинеокому совер1пенствовани}о. Ёа оонове

проведенного иоследования сформирова[{ вьводь1, с г{омощь}о которьгх можно повь1сить }'[о-

,й,'р'** к}рсантов и стулентов к 3анятияь{ физинеским воспита}!ием и с|тортом.

!{лточевьсе &г.ова: мотивация, физинеское воспитание, спор'г, кх)оант, отудент.

!ш. Р1. Ап[оэ!о*1т, А.Р1. |{оуа!с1ош*, Аввос. Рго!., [ц.5. Багап ([н1т 5[а{е (]п1уегв![у о! {#а[

Ас|1т1ф 5фы:

мот1уАт[ош оп'сА}вт$ Ашп $тш}в'шт$ то Рт1у$|сАь шр{.]сАт1ош Аш}
5Рокт$

1[е ргоб}еп1з гпо{!уа11п9 з|ш0еп[з ап0 в1ш6еп|в {отмаг0з р1тув|са1 му}':аппуап-т ап6 5р0п5.

Ассог01п9 |о а вшгтеу о{ з1ш0еп|з 10еп{!{|о6 [ас{огп т}:а( |п!]шепсе |ье гпо{!уаг!оп о{ з{ш6еп1з ап6

з[ш4ол-:|в :м|с|л р}:ув!еа1 рег[ес{1оп' Базе6 оп (ье тезеагс}: {!п0|п3з [оггпс0 с[:гош9}: ш}:1с}т уо11 сап

!гпрготе |1те тпо|!уат!оп о! з1ц6ептв ап6 з|ц0еп|з {ошаг0з р}туз|са1 е6шса{|оп ап0 врог|з.

!{еу ног4х.. пто|!:,а[|оп, р}:уз!са1 е6цса{1оп, $рот!3, са0е[, з{в0епс'

}/дк 378.7 э629.87 1(7 9)

|{. я. 8овчслсупса (!!ьв1вськэлй ёерэкавншй ун!верешп'еуп безпекш ?'с|/уп!п€о,птьноспа1)

осоБливост1 викоРистАння тРвн1нгових твхнолог|й 1{А
шРАкти]1них 3Ан'{ттях з |нозвмно1 мови

} д;тн!й статт1 висв1тлено застосрання трен|ггових технолог!й на лрак1'и!{них за}шттях з

англ]йсько] птови. 3ат:яггя не е "нудними'', с1уденти мають можлив|сть застосовувати ца практиш!

сво] знан:ш ! т1авички' Розгля:цто основн]' етапи тгроведентя щен1нц' Розкргпо ттринци}ти | методтт

тре:+1нгово| роботи. }|аголош:ено на рол1 вР1к.]тадача в орган|зая|| практш{ного 3ан'1ття.

1{лточов] слово: трен!нг, щен|нгов| технолог!]' викладач, практшгне зан'1ття, фах|вешь, на-

вчапьний заклад, профес!йна д{я;тьн!сть.

€ьогодн| як н1коли зростае роль техн!чно! оов!ти, опрямовшто| не л1{1пе дават'4 м1цн1,

глибок| та ьяоб1льн| знання, але й формувати особист|сть, що вол0д|с !пироким творчим по_

тенц1алом та культуро:о сп|лпсрання |ноземно}о ь{ового за профео|йним спрямува1{няр1.

|1]дготовка фах|вц|в техн1чних спец|адьностей з поглибленим вивченняпд !ноземно] мо-

ви отала одт!сто |з :тайважлив|тших складових системи вищо! техп!чно] осв|'ти розвин}т[1х
кра!н. один |з тшляк|в удоскона.}1ення }{авчального процесу з {ноземно! мови у вищих техт:|ч-

них г1авча'1ьних закладах вбачасться у !широкому впровадженн! в навчаль1{ий шрошес су{ас-

ншх ,гехнолог{й навчаннг{'{, як| дшоть змоц накопичувати, опрацьовувати, передавати велик1

обояги 1нформац||, в|дкрива}оть велик| перспективи щодо роз1цирент{'{ тооретич1{о{ бази

знань та *1адаттня резуль1 атам навчаш}1'{ практичт1ого значен}\,| .

Б1д суласного навчш|ь11ого заклащ| вимагасться 3апровад)ке1{1{'{ нов}о( п!дщодв до навчанн,{,
'що 

забезпечутоть розвиток кошщт|каттв:шос, творч}о( 1 грофео1йшос кот'ш:угетпдй та 9ти\'ул}о1от.ь по-

требу мйбуштього фах|вця 1.самоосв1й на основ| зм!игу та оргшт|заф1 навчш1ьного прцесу.
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