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| перс::ект'иви. / $.
т{1 !п:-т со:]1ш:ьних

в и$1ошЁння куРсА!{т1в тА студ11**'г1Ё .;{|{у Бж!1

до Ф1зичног'о виховАн1{я | сшоРту

Антоцпхс!в {0р|й' $овальнук Анлр1й

)7ьв]вськнй ёераюавна*а} ун1версс+тпеуп безпекц нсцтппзсё !;ъц ьтвосп!

Ёттасл!док ттоглибзення соц!.шьно*ековом|чно]' еколог!чко{ та

демощаф|чно'| кризи пог|ргпилось 3доров'я | ф1зитна ::!дготовлен!сть

щрсантоЁко? та. сцдентс!ко? ьтолод!. Аттал|з сучас'1'1х тендсттц!й розвитку

сусп;льств€} дозво]1я€ зробит:т вис}1овок про зростанн'| ро'| л1одського чинника

в 1{аук{:'во-';:ехн !.чно;чту п;;] още с ! т а с оп! ::-т1,т1 {{х про1 1,*с ах.

Фсновнип*и завданн'|}{и ф1зияного вкховання (Фв) у насе'|ення 9кршни

в|дгтовтдтти.ч ::озс,]]:::со1}{1х хЁра|::тср;.:ст'1!(' з;;т;тв;:о? соц,а]1.|''|{0| ор1г:т*таг1!! ;т.*

здоровий спос!б життя' створе11|{'{ у[{ов д]1'{ Розв11тку }1асових занять ф1зи'тното

ку'ы!'} !]0{о в ;тро:1с с| :!ов.: як.'1.]Ёнс1 д|я:;ь;тос ; ! ]-2, 3 ]'

Анал!зуони нормативн| докупте1{ти в систем! ф!згттнот'о вг{хова:ння мнс:,

сл!д зауваж[1'ги. |..]!о нё за]'веь)джено в1дзтов|дних норь{' цо !}};|т:[|1::ю'гь в1д

майбутн|х прат1|вг:ик!в формування ст|йко| пощеби у сиотемат11чноп.1у занятг1

ф!зитниь:и в{1рава\,!*1. 8имоги, 1цо висуваються для вс{х кагегор1г} ::рац!вяик|в

не спрямован! на формування нам|р1в та приводять до значного 3!'иження р!вня

ф!зинно} я!дготовлегпост1 [ 1.|.

Фднипт 3 мо)кливих тш;тях1в отттим!зац|я д!точо] систег|{и ф|зиянотв

виковання курсант!в та студент:в )[{}Б)к{ з метото п|двище:тня позитивно|'0

став.т1ення курсант!в та студент|в до занять ф!зинним вихованняьт | спортстм [3].

!дя вир!штення дано| проблеми намтт були {тоставленн| насту::н! завданн'|

досл|д:кенття.

1. 9загшльнити теоретг:нн! засади мотивац{1! курсан'г1в 'га стулент|в

]тдуБжд до занять ф;зи!|ним вихова}{ням ! спортом.
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2. ]1ос:т1дити ставлен[{я курсант!в та студегтт1в 1о з:]т]я1ъ ф|зттвним

вихованням та спортом за допомого}о анкетування'

&чя вт:згаа'{е}-{ня 11р1г]!{ц, ;'].]о пог!ртпують став-це!1нд 5."'рсаттт!з гз_ сту.пеят!::

до зан'{ть ф!зтввим вихован!{ям | спороп*, нами булст проведено опи.гуван!1я

курсант;в та стулснт|в.

[ля утс:нненн'1 полох{ен}#1 ц{с|до пр1.1чи!{ шог|рптек:тя ставлен1|ц црсант1в
та студеят1в до за:о:тъ ФЁ | спортоь; !у1!{ г{остави-;}}1 запита;,[ня: "8ка фор:иа

орган1заш|| зан'{ть з Ф8 Бас б!льп: вла1штовуе'/''. Б!льшт1сть реопондент1в (56'8

%) в{дпов[зтЁЁ, 1{Ф хот!ли б зар'гматися в грР!ах за |нтересамти, 37,6'7о _ бажають

займатуася самост1йно, | литше 2,8оА бажатоть займатися у склад! п!дрозд1гу.

Ёа питання: "т]{о на Батшу_ ду-мку необх-тдно зм1нити д]ш! покращен[!'.

орган!заш|| Фв?'' 56,з % курсант1в визначили основ}{им напрямком

врахування бажань куроант!в при оргаъ:!зац1? форм Фп, 17,1 9ъ _ ввахсатоть за

необх|дне зб!льштити к!льк|сть самост|йних за!|'1ть' !з'8 уо _ бачать проб.:тему в

пощащен! ьлатер|ально{ бази. 5 % - вважа:оть' що необх1дно зм!ни,ги темагику
занять' 4,4оА _ вважа}оть, що ттеобх1*цно зб1льштити к|льк!сть заня.гь з ФЁ.

8цс::овки.

Анал!з1тоти прат{| т:ров|дних науковц|в варто заува)кити, що основн|

зуси:$'я у Фв курсант|в та студе}тт1в РЁ3 зосереджен] на п|двищеян| р!вня

розвитц ф1зитних якостей. Формрання позитивного ставле}]ня до занять

ф!з:тиним виховаЁням та спортом у курсант1в та студент|в, якщо й
зд!йснюсться, то найчас'г!тпе стих|йно, без ч1тко в!{значен|х ц|лей 1 системного
п1дходу.

Анал!з результат|в в!днотшення курсант!в до занять ФБ | с;тортоп,{ в!{явив

ц!лий ряд проблем, р|:пення як[тх торка€ться питань м|сця, значенн'''
оргая|зац!|, зм|сту ф1зинътого в}{ховання в систем! профес:!йт:ого навча!{ня. й;т
вважа€мо' що необх|дно зм!нити зм!ст ! орган|зац!то Ф8 у /1{}Бх{/{ таким
чи]]ом' ш:об ;токращит-ч ставле}{ня г;урсагтт!в не т!льки до за}!ять ФЁ в годи}}и

,1ланових 3ан'|ть' але ! до самост!йт*их занять ф!зинними вправами | спортом.
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