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Анотації:
Розглянуто модель методичної 
системи фізичного виховання сту-
дентів аграрних університетів, яка 
поєднує сукупність компонентів 
цілісного педагогічного процесу – 
від цілей до кінцевого результату 
і орієнтована на особистість май-
бутнього фахівця-аграрія. Модель 
методичної системи розроблена 
на основі методології авторської 
концепції, яка опирається на осно-
ви теорії і методики фізичного ви-
ховання, теорії професійної підго-
товки фахівців фізичної культури, 
ідеї інтеграції всіх компонентів ці-
лісної системи підготовки фахівця 
до життєдіяльності. Нова методич-
на система базується на принципі 
“фізкультурно-оздоровча освіта і 
рухова активність впродовж усьо-
го життя”. Науково обґрунтовано 
теоретичні основи формування 
методичної системи фізичного 
виховання студентів аграрних 
університетів, встановлено рівні 
її функціонування та мотиваційно-
цільовий, організаційно-змістовий, 
процесуально-діяльнісний і діа-
гностичний блоки.

Грибан Г.П. Модернизация современной 
методической системы физического вос-
питания студентов аграрных универси-
тетов. Рассмотрена модель методической 
системы физического воспитания студентов 
аграрных университетов, которая объеди-
няет совокупность компонентов целостно-
го педагогического процесса – от целей до 
конечного результата и ориентирована на 
личность будущего специалиста-агрария. 
Модель методической системы разработа-
на на основе авторской концепции, которая 
опирается на основы теории и методики 
физического воспитания, теории профес-
сиональной подготовки специалистов фи-
зической культуры, идеи интеграции всех 
компонентов целостной системы подготовки 
специалиста к жизнедеятельности. Новая ме-
тодическая система базируется на принципе 
“физкультурно-оздоровительное образова-
ние и двигательная активность на протяжении 
всей жизни”. Научно обоснованы теоретиче-
ские основы формирования методической 
системы физического воспитания студентов 
аграрных университетов, установлены уров-
ни ее функционирования и мотивационо-
целевой, организационно-содержательный, 
процессуально-деятельностный и диагно-
стический блоки.

Griban G.P. Modernization of the 
modern methodical system of 
physical education of students of 
agrarian universities. The model of the 
methodical system of physical education 
of students of agrarian universities is 
considered. A model is united by the 
aggregate of components of integral 
pedagogical process – from aims to end-
point. A model is oriented to personality 
of future specialist-agrarian. Author 
conception, which leans against bases of 
theory and method of physical education, 
theory of professional preparation of 
specialists of physical culture, idea of 
integration of all of the tools of the integral 
system of preparation of specialist to the 
vital functions, is presented. The new 
methodical system is based on principle 
“athletic-health-improvement education 
and motive activity during all of life”. 
Theoretical bases of forming of the 
methodical system of physical education 
of students are selected. The levels of 
functioning of the system are set. The 
levels of its functioning, motivative, 
organizational, procedure and active, 
diagnostic components have been 
established.
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Вступ. 1

Сучасна система фізичного виховання в аграрних 
вищих навчальних закладах України не задовольняє 
природну біологічну потребу студентської молоді в 
руховій активності, не забезпечує необхідним рівнем 
здоров’я, фізичної підготовленості, працездатності та 
науково обґрунтованими фізкультурно-оздоровчими 
компетентностями, які можна використовувати в по-
дальшій життєдіяльності. Адже виникла суперечність 
між потребами особистості студента в світоглядному, 
духовно-культурному, інтелектуальному збагаченні та 
фізичному вдосконаленні.

Для вирішення протиріч, що склалися між рівнем 
соціальних вимог і ефективністю педагогічних дій у 
процесі фізичного виховання студентів, в Україні та 
на пострадянському просторі проведено багато різ-
номанітних наукових досліджень, які представлені в 
фундаментальних працях В.Л. Волкова, О.Д. Дубогай, 
С.М. Канішевського, Т.Ю. Круцевич, О.С. Куца, М.О. 
Носка, С.І. Присяжнюка, Р.Т. Раєвського, Б.М. Шия-
на та ін. Стратегія реалізації яких є очевидною, про-
те механізмів подальшого упровадження відповідних 
результатів не передбачає. А відтак, є лише окремі 
відображення створення методичної системи в дисер-
таційних дослідженнях В.Б. Базильчук, Т.І. Дмитрен-
ко, А.В. Домашенка, О.Т. Литвина, О.М. Мікули, В.Г. 
Шилька, В.С. Якимовича та ін. Однак ці дослідження 
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виконані поза моделлю методичної системи фізично-
го виховання студентів ВНЗ. 

Аналіз літературних джерел показав, що нині не 
існує комплексних досліджень, направлених на мо-
дернізацію методичної системи фізичного вихован-
ня студентів ВНЗ. В Україні, Росії, Білорусі та інших 
країнах проблема оновлення методичної системи фі-
зичного виховання студентів аграрних університетів 
взагалі нерозв’язувалась, немає комплексних дослі-
джень в теорії і методиці фізичного виховання. В той 
же час фізичне виховання, як навчальна дисципліна, 
дозволяє вирішувати одночасно освітні, виховні та 
оздоровчі завдання, які спроможні забезпечити зба-
лансований педагогічний вплив на студента у відпо-
відності з сучасними вимогами формування творчої, 
інтелектуальної, морально-вольової та фізично до-
сконалої особистості (В.П. Андрущенко, В.І. Бондар, 
В.Г. Кремень, Н.Є. Мойсюк, Л.П. Сущенко, О.В. Тим-
ошенко, М.М. Фіцула та ін.).

Звертаючись до літературних джерел, можна 
впевнено стверджувати, що створення методичної 
системи фізичного виховання вимагає обов’язково 
розгляду відносин “викладач-студент” та “студент-
викладач” через сучасні підходи: системний, комп-
лексний, структурний, діяльнісний, диференційова-
ний, індивідуальний, суб’єктно-суб’єктний, творчий 
[1, 3, 4, 8], компетентнісний [5] та особистісно орі-
єнтований [2, 9]. За технологічного підходу [6] не 
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може бути методу спроб і помилок: усі дії викладача 
мають цілеспрямовано вести студента до заздалегідь 
поставленої мети.

Розглядаючи сукупність компонентів традиційної 
методичної системи навчання в освіті, науковці [1, 7, 
8 та ін.] вважають, що вони утворюють певну підсис-
тему єдиної системи, яку називають технологією на-
вчання. Педагогічна технологія функціонує і як наука, 
що досліджує найраціональніші шляхи навчання, і як 
система способів, принципів і регулятивів, застосо-
вуваних у навчанні, і як реальний процес навчання. 
Ключовими поняттями сутності методичної системи 
фізичного виховання є “дидактична система” та “сис-
тема фізичного виховання”. 

Робота виконана за планом НДР Житомирського 
національного агроекологічного університету.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи. 
Метою дослідження є розкриття шляхів модерні-

зації сучасної методичної системи фізичного вихован-
ня студентів аграрних університетів. 

Завдання дослідження полягали створенні моделі 
методичної системи фізичного виховання студентів-
аграріїв та упровадження її у навчальний процес з фі-
зичного виховання.

Методи дослідження. Для вирішення поставленої 
мети використовувався метод структурно-системного 
аналізу, який дав змогу систематизувати та узагальни-
ти інформацію про досліджуваний об’єкт і створити 
модель методичної системи фізичного виховання сту-
дентів аграрних університетів, виявити закономірності 
й особливості її функціонування на основі кількісного 
та якісного аналізу результатів педагогічного експери-
менту. Метод моделювання дозволив обґрунтувати те-
оретичні засади фізкультурно-оздоровчого процесу та 
упровадити їх у вищих аграрних навчальних закладах 
України. Експертні оцінки, опитування, анкетування, 
бесіди, психолого-педагогічні тестування, педагогіч-
не спостереження, самооцінка, модульно-рейтингова 
оцінка та констатувальний і формуючий експеримен-
ти проводилися з метою перевірки ефективності роз-
робленої моделі методичної системи фізичного вихо-
вання студентів. 

Результати дослідження. 
Створення методичної системи фізичного вихо-

вання студентів аграрних університетів принципово 
важливо для забезпечення переходу від традиційно-
го навчального процесу до нового із використанням 
сучасних технологій, спрямованих на формування 
практичних вмінь і навичок ціннісного ставлення до 
власного здоров’я і здоров’я оточуючих. У сучасній 
системі фізичного виховання існують різні підходи 
до вирішення програмних завдань майбутніх фахівців 
аграрного сектору, але вони носять декларативний та 
безсистемний характер, тоді як запорукою успішності 
впровадження будь-чого нового є системність та чітке 
бачення кінцевої мети.

Нині однією із основних вимог, яка висувається су-
часним аграрним сектором до системи загальної під-

готовки фахівця в сфері фізичного виховання є фор-
мування здатності самостійно і творчо вирішувати не 
тільки аграрні та соціально-економічні питання роз-
витку інфраструктури села, а й складні фізкультурно-
оздоровчі та спортивно-масові завдання серед сіль-
ської молоді. Випускник аграрного університету має 
бути прикладом і організатором всіх фізкультурно-
оздоровчих і спортивно-масових заходів, що прово-
дяться на селі та готовим нести відповідальність за їх 
результати. 

Створення моделі методичної системи фізичного 
виховання студентів-аграріїв вимагає розв’язання та-
ких завдань: 

1) обґрунтування методологічних, змістових, 
психолого-педагогічних, методичних та організацій-
них умов, пов’язаних з побудовою і реалізацією мето-
дичної системи фізичного виховання студентів; 

2) створення концепції методичної системи фізич-
ного виховання студентів-аграріїв; 

3) підбору змісту для кожного блоку методичної 
системи та визначення шляхів їх реалізації у навчаль-
ному процесі з фізичного виховання; 

4) визначення змісту і структури фізкультурно-
оздоровчих компетентностей майбутніх аграріїв та 
стилю роботи викладача фізичного виховання; 

5) визначення ролі і функцій інноваційних 
фізкультурно-оздоровчих технологій у формуванні 
методичної системи фізичного виховання студентів.

Процес фізичного виховання є ефективним лише 
тоді, коли він будується як методична система. До ха-
рактерних рис новоствореної методичної системи фі-
зичного виховання можна віднести: 

1) науково обґрунтоване планування процесу фі-
зичного виховання; 

2) єдність і взаємозв’язок теоретичної, методичної 
і практичної підготовки студентів; 

3) високий, але доступний, рівень труднощів на 
навчальних заняттях, швидке і якісне засвоєння техні-
ки виконання вправ та оволодіння методикою їх удо-
сконалення; 

4) максимальна активність і самостійність студен-
тів під час занять; 

5) поєднання індивідуальної і колективної 
фізкультурно-оздоровчої діяльності студентів; 

6) забезпечення навчального процесу достатньою 
кількістю і якістю технічного оснащення і спортивно-
го інвентаря; 

7) широке використання інноваційних технологій 
фізичного виховання.

Розроблена нами модель методичної системи 
фізичного виховання студентів аграрних універси-
тетів, поєднує сукупність компонентів цілісного 
педагогічного процесу – від цілей до кінцевого ре-
зультату і орієнтована на особистість майбутнього 
фахівця-аграрія, який має оволодіти фізкультурно-
оздоровчими компетенціями (рис. 1). Методи, фор-
ми і засоби, які створюють методичну систему є 
традиційними і інноваційними та відповідають ме-
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Рис. 1. Модель методичної системи фізичного виховання студентів аграрних 
університетів
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Мотиваційний                  Когнітивний                      Діяльнісний    

Рівні  фізкультурно-оздоровчої компетентності    

Високий             Достатній                  Середній            Низький 

Підвищення ефективності  навчального  процесу з фізичного  виховання та 
набуття майбутніми  аграріями фізкультурно -оздоровчих компетентностей
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тодологічній спрямованості навчального процесу і 
фізкультурно-оздоровчим технологіям. 

Модель методичної системи будувалась на осно-
ві розробленої нами методології авторської концепції 
методичної системи, яка опирається на основи теорії 
і методики фізичного виховання, теорії професійної 
підготовки фахівців фізичної культури (Я.А. Бель-
ський, Е.С. Вільчковський, О.М. Вацеба, О.Ц. Демін-
ський, В.П. Каргаполов, Ф.М. Медвідь, Л.П. Сущен-
ко, О.В. Тимошенко, В.В. Федельський, Б.М. Шиян та 
ін.), а також на ідеї інтеграції всіх компонентів ціліс-
ної системи підготовки фахівця до життєздатності та 
професійної діяльності.

Реалізація концепції забезпечувалася використан-
ням методологічного, теоретичного і практичного 
концептів, які розглядали студента як особистість, ін-
дивідуальність, суб’єкта власної діяльності, яка є пев-
ною системою і сприяє засвоєнню системних освітніх 
знань у галузі фізичної культури та спорту, забезпе-
чує розвиток фізичних здібностей, умінь та навиків, 
формування фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
компетентностей для впровадження засобів фізичної 
культури і спорту у сферу професійної діяльності та в 
життєві ситуації.

Методологічним концептом передбача-
лося відображення взаємозв’язку і взаємо-
дії наукових підходів щодо вивчення проблеми 
методичного оновлення навчального процесу з фі-
зичного виховання студентів-аграріїв до забезпечен-
ня основ фізкультурно-оздоровчої освіти, необхідних 
фізкультурно-оздоровчих навиків і вмінь, спеціальної 
фізичної підготовленості, доброго стану здоров’я та 
навиків дотримання здорового способу життя і уміння 
його передати іншим.

Теоретичним концептом визначалась система ви-
хідних параметрів, дефініцій, оцінок, покладених в 
основу розуміння сутності, змісту та структури мето-
дичної системи фізичного виховання студентів аграр-
них університетів, як педагогічного феномена.

Практичним концептом передбачалась перевірка 
ефективності функціонування методичної системи 
фізичного виховання студентів аграрних університе-
тів до забезпечення основ: фізкультурно-оздоровчої 
освіти, навиків збереження здоров’я, уміння під-
тримувати високий рівень фізичної підготовле-
ності та працездатності, здорового способу життя 
студентами; визначення психолого-педагогічних 
та організаційно-методичних і практичних умов 
функціонування методичної системи; оцінка кри-
теріїв, показників та рівнів готовності студентів до 

фізкультурно-оздоровчої діяльності.
Ефективність моделі методичної системи фізич-

ного виховання майбутніх аграріїв оцінюється за кон-
кретними показниками з урахуванням: підвищення 
якості навчального процесу з фізичного виховання в 
аграрних вищих навчальних закладах та рівня готов-
ності студентів-аграріїв до фізкультурно-оздоровчої 
діяльності під час їх професійної роботи. Фор мування 
фізкультурно-оздоровчих компетенцій у студентів в 
умовах експериментального навчання проходи ло з 
точки зору соціально-практичної обумовленості і їх 
значимості, тобто для чого вони необхідні агроно-
му, ветеринарному лікарю, інженеру-механіку, техно-
логу тощо.

Висновки. 
Функціонування методичної системи фізич-

ного виховання студентів аграрних університетів 
обумовлено: соціальними вимогами до підготовки 
фахівців-аграріїв, метою та завданнями сучасної сис-
теми фізичного виховання в аграрних університетах, 
принципами і змістом спеціальної та професійно-
прикладної фізичної підготовки.

Фізкультурно-оздоровчі компетенції як внутрішні, 
потенційні, психологічні новоутворення, виявляються 
в методичній компетентності до впровадження і пе-
редачі їх в процесі професійної діяльності в аграрно-
му секторі та відновленні соціальної інфраструктури 
села. Основними критеріями готовності майбутніх 
фахівців-аграріїв до фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності визначені мотиваційний, когнітивний і діяльніс-
ний. 

Мотиваційний критерій визначається як система 
усвідомлених та особисто набутих потреб і мотивів до 
самореалізації у сфері фізичної культури і спорту на 
ряду з професійним становленням. 

Когнітивний критерій готовності до фізкультурно-
оздоровчої діяльності визначається як система засвоєн-
ня знань теорії і методики фізичного виховання, прак-
тики організації і проведення фізкультурно-оздоровчих 
заходів. 

Діяльнісний критерій являє собою комплекс осо-
бистісно набутих способів формування індивідуаль-
ного арсеналу рухових умінь і навичок, необхідних 
під час професійної діяльності у відродженні соціаль-
ної інфраструктури села.

Перспективи подальших досліджень спрямовані 
на оцінку ефективності розробленої моделі методич-
ної системи фізичного виховання у навчальному про-
цесі студентів-аграріїв. 
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