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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ФОРМУВАННЯ ЗНАНЬ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ 
ШКОЛИ ПРО ФІЗИЧНЕ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТА 

  
Для забезпечення якості формування знань викладача вищої школи про фізичне 

здоров’я студента важливим є підвищення рівня фізичної підготовленості, формування і 
поліпшення основних життєво важливих рухових навичок, умінь та пов’язаних з ними 
знань; підготовка до повноцінного життя в техногенних, природних та соціальних 
умовах; до безпечної трудової діяльності та надання першої допомоги.  

Зважаючи на важливість забезпечення якості знань про фізичне здоров’я в системі 
фізичного виховання майбутнього викладача закладу вищої освіти, слід звернути увагу 
на вирішення пізнавальних та виховних завдань, а саме: виховання дбайливого ставлення 
до свого здоров’я; розширення кругозору; виховання інтересу та звички до занять 
фізичними вправами; усвідомлення необхідності розвивати свої фізичні здібності; 
формування стійких мотиваційних установок на здоровий спосіб життя; виховання 
морально-вольових і психологічних якостей особистості. Зважаючи на це, фізичне 
виховання майбутнього викладача є актуальною проблемою у діяльності закладу вищої 
освіти. 

Аналіз останніх публікацій з філософії, фізіології, педагогіки, психології, 
засвідчив посилену увагу науковців до розгляду теоретичних і практичних засад 
забезпечення якості освіти [1–11; 13; 15–19; 21–22 та ін.], формування знань з фізичної 
культури, мотивів і потреби до занять з фізичної культури, виховувати бажання 
систематично займатися фізичною культурою та отримувати задоволення від цього [12; 
14; 20; 23 та ін.]. 

Найбільш важливим компонентом змісту фізичної культури є відповідний рівень 
знань із цієї галузі. Знання визначають як обсяг отриманої інформації – сприйнятої, 
усвідомленої та закріпленої в пам’яті людини. Знання освоюються у процесі діяльності та 
фіксуються у вигляді фактів, уявлень, понять і закономірностей. Знання спільно з 
навичками і уміннями забезпечують правильне відображення понять, уявлень і мислення, 
законів природи і суспільства, взаємин і взаємодії людей, місце людини в суспільстві та її 
поведінки. Набуття знань сприяє розвитку самосвідомості людини. Вони допомагають 
визначити свою позицію стосовно дійсності.  

Якісні знання є набуттям досвіду, одержаного в процесі діяльності, перевіреним 
практикою результатом пізнання дійсності. Рівень знань визначається загальним обсягом 
інформації, яка отримана і узагальнена в результаті вивчання й аналізу об’єкта. 

До теоретико-методичних знань для студентів педагогічних спеціальностей 
входять: фізична культура в Україні, планування та методика розвитку основних 
фізичних якостей, ознаки перевтоми, фізичні вправи як ефективний засіб підвищення 
працездатності, організація і проведення позанавчальних занять зі студентами, 
дотримання рухового режиму та правил безпеки і гігієни під час занять фізичними 
вправами, правила та методика самостійних занять фізичними вправами, надання першої 
медичної допомоги в разі травмування, основні поняття і принципи системи фізичного 
виховання в закладах освіти, основи техніки, тактики та правил вивчених видів спорту, 
інструкторська і суддівська практика.  

Теоретико-методичні знання студентів педагогічних спеціальностей включають 
такі питання: фізичні вправи для підготовки до праці, служби в армії, набуття професії, 
гармонійного розвитку майбутньої матері, самоконтроль за впливом фізичних 
навантажень, перша допомога у разі спортивного травмування, фізична культура в сім’ї, 

50 



Didascal 

впровадження здорового способу життя, вплив фізичної культури на стан здоров’я, 
методика самостійних занять фізичними вправами, фізична культура як важлива 
складова загальної культури людини. 

Наявність рівня знань про фізичну культуру і спорт є необхідною передумовою 
фізкультурно-спортивної діяльності студентів педагогічних спеціальностей, а отже, і 
реалізації потреб у сфері фізичної культури. При плануванні теоретичного матеріалу 
беруться до уваги види знань, закономірності їх засвоєння, місце теоретичних положень 
у структурі і змісті шкільного заняття фізичної культури, особливості пізнавальної 
діяльності тих, кого навчають, в умовах занять фізичними вправами.  

Таким чином, забезпечення якості формування знань з фізичної культури сприяє 
інтелектуальному розвитку студентів, а ефективність процесу засвоєння теоретичного 
матеріалу з фізичної культури залежить від системи контролю.  
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