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СТАН  ФІЗИЧНОГО  ВИХОВАННЯ  У  ВИЩИХ  
НАВЧАЛЬНИХ  ЗАКЛАДАХ  УКРАЇНИ1

Присяжнюк С. І., Оленєв Д. Г.
Державний університет телекомунікацій, Київ

Діюча система фізичного виховання студентської молоді 
України припускає створення в масштабах держави і на рівні 
вищих навчальних закладів, визначених стандартизованих 
ідеологічних, програмно-нормативних і організаційних ос-
нов фізичного виховання та умов для його реалізації. 

Ключові слова: система, вищий навчальний заклад, фізичне 
виховання, студенти, здоров`я.

STATE OF PHYSICAL EDUCATION IN UKRAINE’S 
INSTITUTIONS OF HIGHER EDUCATION 

Prysyazhnyuk S. I., Olenuev D. G.
State University of Telecommunications, Kiev

The current system of physical education of students in Ukraine 
suggests the creation of as defined standardized ideological, 
program-regulatory and institutional framework of physical 
educa tion and conditions for its implementation at a state level 
and at the level of higher education. 

Keywords: system, higher education institutions, physical educa-
tion, student, health.

Перед вищими навчальними закладами України стоять відповідальні 
завдання щодо виховання студентської молоді, визначені в Указі Президен-
та України від 9 лютого 2016 року № 42/2016 «Про Національну стратегію 

1. Текст публикуется в авторской редакции.
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з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухо-
ва активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» [7] та постанові 
Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 року № 1045 «Про затверджен-
ня Порядку проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 
населення України» [5]. Вищі навчальні заклади зобов`язані готувати 
висококваліфікованих фахівців, відданих своєму народу і державі, вихованих 
у дусі ідейного патріотизму нашій нації, людей готових всебічно загартованих 
і готових до праці та оборони Батьківщини. 

Сучасні зміни в системі фізичного виховання студентської молоді 
в Україні висувають перед вищими навчальними закладами завдання 
докорінного і всебічного поліпшення професійної підготовки майбутніх 
фахівців у різних галузях. Зміни цільової спрямованості фізичного виховання, 
суть якого зводиться до формування фізичної культури особистості, вимагає 
від навчально-виховного процесу відмови від авторитарних методів, враху-
вання інтересів і потреб студентів, а також формування у них мотивації щодо 
використання засобів фізичної культури та спорту у підвищенні розумової 
працездатності,  особистого фізичного і духовного вдосконалення. 

Зміни соціокультурних процесів в суспільстві зумовлюють праг-
нення молоді до заперечення сталих фізкультурно-спортивних традицій у 
вищих навчальних закладах і формування нових стереотипів різних виявів 
рухової активності, оптимально відповідних їх стилю, способу життя, 
соціально-психологічному і морфофункциональному статусу, особливостям 
ментальності. 

Головною метою державної політики в галузі освіти є створення умов 
для розвитку особистості та творчої саморегуляції кожного громадянина 
України, оновлення змісту освіти й організації навчально-виховного процесу 
відповідно до демократичних цінностей, ринкових засад економіки, сучасних 
науково-технічних здобутків (М. Ф. Дмитриченко, Б. І. Хорошун, О. М. Язвінська, 
В. Д. Данчук).

Нині необхідно суттєво скоригувати спрямованість освітнього про-
цесу. Світ вступив у період, коли зміна ідей, технологій, знань відбувається 
швидше, ніж зміна поколінь людей. Освіта має готувати студентську молодь, 
здатну сприймати зміни, творити їх, розцінювати змінність як органічну 
складову власного способу життя, виховувати спроможність використовува-
ти засоби фізичного виховання для підвищення розумової працездатності та 
зміцнення соматичного здоров`я. Інноваційний характер сучасної цивілізації 
й економіки вимагає інноваційний тип людини, яку може сформувати лише 
інноваційна за своєю сутністю освіти.

В основі навчально-виховної роботи вищої школи лежить принцип 
комплексного підходу до проблеми виховання студентської молоді, який 
включає в себе єдність ідейно-політичного, патріотичного, трудового, мо-
рального, естетичного та фізичного виховання. У цих умовах суттєво зростає 
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значення фізичного виховання майбутніх фахівців як засобу зміцнення їхнього 
здоров`я і мотивації щодо підвищення рівня фізичної підготовленості, що є 
основою високої працездатності, творчої активності і трудового довголіття 
та відновлення організму [6; 8 та ін.].

Фізичне виховання студентів вищих навчальних закладів являє со-
бою складну динамічну систему, розвиток і удосконалення якої пов`язано з 
розвитком нашого суспільства [3; 4]. Фізичне виховання студентів необхідно 
розглядати з двох взаємопов`язаних між собою позицій, а саме:

• як одну із дисциплін навчального плану і складову частину на-
вчально-виховного процесу вищої школи;

• як важливу складову частину єдиної загальнодержавної про-
грами фізичного виховання населення [5; 7].

Здійснити аналіз державних документів та науково-педагогічних 
літературних джерел щодо тенденції розвитку фізичного виховання студентів 
у вищих навчальних закладах за роки незалежності України.

В Україні за роки її незалежності склалася визначена субсистема 
фізичного виховання студентів, загальні контури якої закріплені низкою 
нормативних документів [1; 5; 7].

Система багато в чому зберегла характер унітарної системи фізичного 
виховання студентів вищих навчальних закладів, що сформувалася за роки 
радянської влади у колишніх республіках СРСР, особливості якої досить пред-
метно представлені у програмних документах та спеціальній літературі.

Діюча система фізичного виховання студентської молоді України 
припускає створення в масштабах країни і на рівні вищих навчальних 
закладів, визначених стандартизованих ідеологічних, програмно-норматив-
них і організаціонних  основ фізичного виховання та умов для його реалізації. 
Зокрема, передбачається виконання спеціального замовлення держави і 
суспільства на зміцнення здоров`я, загально кондиційну і професіонально-
прикладну фізичну підготовку студентів шляхом організації у вищих навчаль-
них закладах обов`язкових навчальних та позанавчальних факультативних 
занять різними практико-діяльнісними компонентами фізичної культури з 
обов`язковою реалізацією базового компонента, орієнтованого на оволодіння 
особистою фізичною культурою фахівця [1; 7].

Для ефективного функціонування системи передбачалось наявність 
на рівні вищих навчальних закладів кадрового, медичного, науково-методич-
ного, інформаційного, матеріально-технічного, фінансового, мотиваційного 
та управлінського забезпечення.

Дослідження показує, що сформована у Вищих навчальних закла-
дах України система фізичного виховання студентської молоді недостатньо 
ефективна. Вона не виконує повною мірою соціальне замовлення держави 
на забезпечення здоров`я, загально кондиційної та спеціальної професійно-
прикладної психофізіологічної підготовленості студентів до життєдіяльності 
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та професійної роботи, а також вимагає подальшого удосконалення. На це 
багаторазово вказує цілий ряд державних документів [4]. На це ж звертають 
увагу і фахівці в галузі фізичного виховання [3; 5; 7].

Про ефективність сформованої в нашій країні системи фізичного ви-
ховання студентів вищих навчальних закладів можна цілком виразно ствер-
джувати за результатами тестування фізичної підготовленості, обстежень 
стану здоров`я студентської молоді, вивчення професійної працездатності та 
фізичної готовності і надійності випускників вищої школи.

Так, за даними Р. Т. Раєвського (2011 р.) виявлено: високий рівень 
фізичної підготовленості 7,4%, вище за середній – 24,7%, середній – 26,1%, 
нижче середнього (враховуючи недопущених до тестування) –  41,8% 
студентів.

За даними медичних обстежень, спеціальних опитувань і літературних 
джерел:

− на 100 студентів, які пройшли медичний огляд, 95-96 і більше за-
хворювань різної етіології;

− із 10-ти студентів 9-ть мають відхилення в стані здоров’я;
− понад 50% студентів знаходяться на диспансерному обліку;
− кожен 5-й студент (на гуманітарних факультетах – кожен 3-й, а 

іноді навіть 2-й) віднесений до підготовчої, спеціальної медичних груп або 
звільнений за станом здоров’я від фізичних навантажень;

− рівень понад 50% молодих людей, які навчаються у вищих навчаль-
них закладах України, не відповідає навіть середньому рівню державного 
стандарту фізичної підготовленості, що гарантує стабільне здоров’я. 

Надзвичайно інформативним показником здоров’я молодих людей 
є їхній біологічний (функціональний) вік, за яким можна стверджувати про 
темпи старіння студентів. В результаті наших багаторічних досліджень [5] 
та було виявлено прискорення темпів старіння студентської молоді України. 
Біологічна деградація виду, яка є прискореним темпом старіння популяційним 
зниженням «кількості» здоров`я (життєспроможності), епідемій хронічних 
неінфекційних захворювань, зниженням репродуктивної функції. В Україні ці про-
цеси найбільше відображені. Так, якщо у голландської молоді середні відмінності 
між паспортним і біологічним віком складають 15 років (гл. – Г.Л. Апанасенко), 
то серед студентської молоді України – 30 років (на початок 2014/2015 навчаль-
ного року біологічний вік 17-річних студенток-дівчат становив 40 років, 
юнаків – 55 років). Хоча на початок 2002/2003 навчального року біологічний 
вік студенток-дівчат становив 31 рік, а юнаків – 39 років. Це при тому, що на-
лежний біологічний вік у 17-річних студенток-дівчат складає 26 років, а у 
юнаків – 28,1 рік. 

Проведений аналіз свідчить, що здоров’я студентської молоді України 
суттєво підривають велика схильність до спадкових і дегенеративних за-
хворювань, «шкідливі» фактори навколишнього середовища (забруднення 
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повітря, води канцерогенними речовинами, підвищений радіаційний фон 
тощо); негативні елементи способу життя: тютюнопаління, вживання алко-
голю, наркотиків, безладний секс; нераціональне харчування, психічні на-
вантаження, пов’язані із стресовими ситуаціями, низький рівень особистої 
та суспільної гігієни, валеологічної культури, якості життя, побуту, пов’язані 
з браком матеріальних засобів тощо.

Велике значення має неефективність профілактичних заходів, 
несвоєчасне надання медичної допомоги з боку студентських поліклінік, 
недоступність профілакторіїв, спортивно-оздоровчих таборів.

Опитування понад 3 тис. керівників і провідних спеціалістів трудових 
і творчих колективів України виявив, що близько 60 % випускників вищих на-
вчальних закладів в силу низького рівня здоров’я і фізичної підготовленості 
не готові сьогодні працювати з тією віддачею, яка необхідна в сучасних рин-
кових відношеннях [2; 7].

Фізичне виховання, що здійснюється у вищій школі України завж-
ди традиційно забезпечувало здоров’я та високу фізичну дієздатність 
випускників вищих навчальних закладів. 

На жаль, в останній час проглядається тенденція грубого порушення 
усіх основних державних документів, що регламентують постановку фізичного 
виховання у вищих закладах освіти України. Наслідки такі, що сьогодні 
державні установки на стан фізичного виховання у вищих закладах освіти 
країни не реалізуються у повній мірі у 80% державних та 90% приватних ВНЗ 
з різних причин, зокрема і з посилкою на практику європейських вищих на-
вчальних закладів, де фізичне виховання студентів віддано спортивним клу-
бам. Однак така постановка фізичного виховання нині не можлива для нашої 
країни виходячи із таких обставин: ліквідація кафедр фізичного виховання 
у ряді вищих навчальних закладів України рішенням ректорів, не дивлячись 
на те, що у протоколі за підсумками наради з представниками центральних 
органів виконавчої влади та фахівців галузі фізичної культури та спорту «Про 
подальший розвиток студентського спорту у вищих навчальних закладах 
України», яку проводив Віце-прем`єр-міністр України В.А. Кириленко 12 жов-
тня 2016 року було зазначено: Міністерству освіти і науки України за участю 
заінтересованих органів виконавчої влади опрацювати питання щодо:

– внесення змін до нормативно-правових актів з метою передбачен-
ня відповідальності керівників навчальних закладів за дотримання належних 
умов для ведення здорового способу життя, забезпечення фізіологічних норм 
рухової активності студентів та розвиток спортивної матеріально-технічної 
бази навчального закладу;

– введення на 1 і 2 курсі у вищих навчальних закладах обов`язкового 
предмету «Фізична культура» (в обсязі не менше 4-х годин на тиждень);

– внести до структури стандарту вищої освіти компетентності, яка 
передбачатиме збереження здоров`я студентської молоді на основі викори-
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стання різних видів та форм рухової активності.
Про результати до 20 грудня 2016 року поінформувати Кабінет 

Міністрів України. Міністерству освіти і науки України за участю Спілки 
ректорів вищих навчальних закладів України додатково опрацювати питання 
щодо відновлення у вищих навчальних закладах кафедр фізичного виховання.  

Висновки і перспективи подальших розвідок у даному напрямі.
1. Вирішення проблемних питань фізичного виховання у вищих на-

вчальних закладах України, що виникли в ході державної реформи вищої 
освіти, лежать у площині тактичного і стратегічного підходу до їх розв`язання.

2. Серед стратегічних завдань розв`язання проблеми модернізації 
фізичного виховання є нагальна проблема негайної розробки нормативного 
акту щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах.

Перспектива подальших розвідок у даному напрямі передбачає 
подальше вивчення державних і нормативних документів для підготовка 
пропозицій державним органам і Міністерству освіти і науки України щодо 
модернізації фізичного виховання у вищих навчальних закладах України.  
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