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росту та становлення молоді та людей в цілому. Завдяки обґрунтованому підходу молоді до 
спорту розвивається їхня складова розумового розвитку.

Неоціненну послугу фізична культура й спорт роблять і у формуванні в молоді високих 
моральних якостей. Вони виховують волю, мужність, завзятість у досягненні мети, почуття 
відповідальності й товариства.

Отже, формування здорового способу життя молоді є складним процесом, який потребує 
якнайбільшої кількості людей, різних організацій і насамперед – самої молоді. У навчальних 
закладах повинна здійснюватися постійна й цілеспрямована робота з молоддю з викорис-
танням різноманітних прийомів, які б стимулювали пізнавальну діяльність, впливали на 
мотиваційну сферу, не залишали байдужими, змушували переглянути пріоритети власного 
життя. 
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ОСНОВНІ ЧИННИКИ ЯКІ ВИЗНАЧАЮТЬ ЗМІСТ ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Під професійно-прикладною фізичною підготовкою (ППФП) розуміється підсистема 
фізичного виховання, яка найкращим чином забезпечує формування та вдосконалення 
властивостей і якостей, що мають істотне значення для конкретної професійної діяльності 
людини. Ідея використання засобів фізичної культури в процесі підготовки людини до праці 
давно перестала бути принципово новою. Ще в 1891 році П. Ф. Лесгафт в своїй праці «О 
физическом образовании в профессиональной школе» писав, що вводячи фізичну освіту в 
професійну школу, ми маємо досягти мистецтва в ремеслі.

Сучасна професійна діяльність вимагає більш значного напруження розумових, психіч-
них і фізичних сил, підвищеної координації рухів працівників у будь-якій сфері праці. Але 
кожна професія диктує свій рівень розвитку психофізичних якостей, свій перелік профе-
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сійно-прикладних умінь і навичок. Тому якщо ви готуєтеся до професії менеджера, то вам 
потрібна професійно-прикладна фізична підготовка одного змісту, а майбутньому філолога 
– інша. Ці відмінності і відображаються в змісті ППФП студентів вищих навчальних закладів. 

Сучасний розвиток науки і техніки оснащення виробництва надає дедалі сильніший 
вплив на життєдіяльність людини. Однак цей вплив не завжди сприятливо позначається 
на здоров’ї і життєдіяльності організму людини, на його професійній працездатності через 
недостатню рухову активність, створюються нервово-емоційні перенапруження, несприят-
ливо впливає погіршення екологічного стану навколишнього природного середовища.

В даний час природна фізіологічна адаптація людини вже не в змозі утриматися за 
прискореним темпом і мінливістю умов життя. Як наслідок, у людей виникають підвищена 
нервово-психологічна втома, стомлення, знижується працездатність, можуть виникати різні 
захворювання.

Рішенням цієї проблеми займаються фахівці фізичної культури і спорту, які досліджують 
функціональні можливості здорової людини і резерви підвищення його дієздатності в різних 
умовах виробництва і побуту. В результаті спеціальних наукових досліджень встановлено, що 
адаптаційні можливості організму людини надзвичайно великі. Прикладом тому може служити 
високий рівень спеціальної психофізичної підготовленості рятувальників з незвичайних умов 
роботи в зонах стихійного лиха, а також видатні досягнення спортсменів в різних видах спорту, 
часто-густо перевищуючі сформовані уявлення про можливості організму людини.

Таким чином, сучасний розвиток науки і техніки породжує ряд факторів, які визначають 
необхідність спеціальної психофізичної підготовки людини до професійної праці і загальну 
спрямованість такої підготовки.

У свою чергу, прогрес сучасного виробництва і еволюція суспільної праці лежать в 
основі іншої групи факторів, також роблять істотний вплив на загальну спрямованість ППФП.

До цих факторів слід віднести:
1. Зміна місця і функціональної ролі людини в сучасному виробничому процесі. Людині 

стає все важче управляти складними і інтенсивними технологічними процесами без спе-
ціальної фізичної підготовки (підвищуються вимоги до таких якостей, як увага, швидкість і 
точність реакції, витривалість).

2. Дія закону зміни і поділу праці в суспільстві. Потрібні необхідні психологічні, фізичні і 
рухливі можливості для швидкого освоєння та переходу від одного виду професійної діяль-
ності до іншого.

3. Високий рівень інтенсивності та індивідуальної продуктивності праці майбутнього 
фахівця. Фізичні можливості людини можуть бути змінені під впливом засобів фізичної куль-
тури і спорту.

Всі вищевикладені положення підкреслюють важливість і необхідність ППФП майбутніх 
фахівців в період їх навчання у вузі для забезпечення їх фізичної та психічної готовності до 
оптимальної інтенсивності; створення передумов успішного професійного навчання та під-
вищення кваліфікації; підтримки і відновлення працездатності в робочий час і після напру-
женого трудового дня.

Таким чином, цілий ряд розглянутих нами факторів вказують на те, що ППФП студентів 
не повинна звужуватися до рівня вузької спеціалізації, а повинна мати широку професійну 
основу майбутнього фахівця в майбутній роботі. У зв’язку з цим ще раз підкреслюється 
значення різнобічної фізичної підготовки, що є основою ППФП студентів до їх майбутньої 
професії.
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Основними факторами, що визначають конкретний зміст ППФП студентів вузів і факуль-
тетів певного профілю, є:

1. Форми праці фахівців даного профілю (наприклад, педагог, менеджер, інженер-гео-
лог, хірург, науковець).

2. Умови і характер праці (тривалість робочого часу, напруженість, комфортність).
3. Режим праці і відпочинку (раціональний час початку і закінчення роботи, організації 

пасивного і активного відпочинку, виробничої гімнастики).
4. Динаміка працездатності фахівців в процесі праці і специфіка їх професійного стом-

лення і захворюваності (психофізіологічні і техніко-економічні показники людини).
5. Додатковими факторами є: вікові та статеві особливості майбутніх фахівців, геогра-

фічні та кліматичні умови.
Таким чином, зміст професійно-прикладної фізичної підготовки студентів вищих 

навчальних закладів визначається в оптимальному використанні методів і форм фізичного 
виховання з метою досягнення і підтримки на базі загальної фізичної підготовки переваж-
ного розвитку психічних і фізичних якостей, до яких висувають підвищені вимоги в процесі 
навчання і освоєнні конкретної професії.
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ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ТЕХНІКИ СПОРТИВНОГО ПЛАВАННЯ

Біомеханічний аналіз техніки плавання, узагальнення досвіду роботи тренерів і спортс-
менів високого класу над технікою дозволяють сформулювати вимоги до техніки плавання, 
дотримання яких забезпечує раціональну техніку. Ці вимоги стосуються передусім поло-
ження тіла у воді, гребкових рухів руками як основного джерела рушійних сил, узгодження 
рухів.

Положення плавця у воді
Тіло спортсмена при плаванні із змагальною швидкістю повинне обіймати у воді добре 

обтічне, витягнуте, порівняно високе та урівноважене положення з оптимальним кутом атаки.
Для техніки кваліфікованих спортсменів властиві мінімальні величини кута атаки тіла 

(3-5 градусів). Для техніки плавання, яку освоюють новачки, характерні дещо за великі зна-


