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Програма з фізичного виховання ВНЗ включає різні напрямки рухової активності студентів. Ігрові види спорту 
відрізняються особливою популярністю, своєрідність спортивних ігор й їхні характерні риси, які мають різні шляхи 
використання з метою розвитку студентів, аналізуються у статті. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді 
та її зв'язок із важливими науковими чи 

практичними завданнями. Проблема розвитку ру-
хової активності студентів є актуальною, обґрунто-
вано розкрито її значення, зміст, організація й ме-
тоди застосування. Велика роль в області фізичного 
виховання студентів ВНЗ належить ігровим видам 
спорту, які впливають на всебічний розвиток сту-
дента, формуються й розвиваються його фізичні й 
моральні якості, поведінка тощо. На розвиток теорії 
й практики використання спортивних ігр у фізич-
ному вихованні значний вплив зробили різні авто-
ри, серед них А. Э. Беланов, Е. В. Щеглова (2006),  
А. Г. Мовсесов, С. П. Миронович (2005) й інші. 

Фізичне виховання студента представляє собою 
педагогічний процес, що спрямований на виховання 
фізичних якостей, вдосконалення форм і функцій 
організму, формування рухових навичок і вмінь, а 
також на отримання певних теоретичних знань у 
напрямку фізичної культури людини [2; с. 45]. Фі-
зичне виховання пов'язане з іншими сторонами ви-
ховання студента, як члена суспільства, – мораль-
ною, естетичною тощо. 

Заняття фізичною культурою й спортом це спо-
соби створення гармонійно розвитої особистості 
студента, що допомагають мобілізувати всі вну-
трішні ресурси організму на досягненні поставле-
ної мети, здатні сприяти підвищенню фізичної і 
розумової працездатності, дозволяють в рамках іс-
нуючого часу навчального дня виконувати значний 
обсяг запланованих справ, виховують потребу в 
здоровому способі життя [3; с. 25]. Спорт є формою 
прояву фізичної культури людини, термін «спорт» 
має на увазі реалізація прагнення до фізичних до-
сягнень на основі певних норм і правил, тренувань, 
змагань тощо. 

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання) – визначити й аналізувати найбільш по-
пулярні ігрові види спорту для студентів ВНЗ не-
спортивної спрямованості. 

Виклад основного матеріалу дослідження з по-
вним обґрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів. Студентська молодь є особливою соціальною 
групою, у віці розквіту творчих сил, розумового й 
фізичного потенціалу, це майбутні спеціалісти, які 
понесуть культуру в суспільство. Процес фізич-
ного виховання виступає загальною, але суттєвою 
категорією соціального життя студентів вищих на-
вчальних закладів, його зміст і спрямованість обу-
мовлюються інтересами й особливостями навчання 
у ВНЗ. Сторонами фізичного виховання представ-
лено фізична підготовка, моральне, розумове, есте-
тичне й інші види виховання. 

Процес фізичного виховання студентів технічно-
го ВНЗ буде ефективним і сприятливим розвитком 
їхньої рухової активності, збереженню й зміцненню 

здоров'я, якщо буде розроблена й реалізована в на-
вчально-виховному процесі ВНЗ програма органі-
зації навчальних занять на основі спеціалізації з 
ігрових видів спорту, що передбачає розробку сис-
теми раціональних тренувальних навантажень і ви-
користання спеціальних технічних засобів навчання 
[4; с. 223]. Для практичних занять студентів роз-
поділяють по навчальних відділеннях: основному, 
підготовчому, спеціальному, розподіл проводиться 
на початку навчального року після медичного об-
стеження з урахуванням стану здоров'я, статі, фі-
зичного розвитку, фізичної й спортивної підготов-
леності, інтересів. Дисципліна «Фізичне виховання» 
викладається впродовж навчального року, вона має 
на увазі навчально-тренувальні заняття студентів 
на різних відділеннях видів спорту на власний ви-
бір, які враховують індивідуальні особливості сту-
дента (фізичний розвиток, підготовку тощо), його 
мотиви, інтереси, потреби. 

Розмаїтість видів спорту дозволяє кожному 
студенту розкрити свій внутрішній потенціал, за-
значимо, що при досягненні певних результатів, 
студент відчуває сенс відвідування занять у певно-
му навчальному відділенні. Для того, щоб одержу-
вати задоволення від занять, не обов'язково бути 
«спортсменом» в прямому розумінні цього слова, 
самі заняття (виконання фізичних вправ) привно-
сить у життя студента особливий зміст, змушую-
чи постійно доводити самому собі й оточуючим свої 
здатності, вміння, на що він здатний, в психоемо-
ційному плані поразки підштовхують розвиватись 
й вдосконалюватись надалі, прагнути до досягнення 
максимальних результатів і перемог. 

Навчально-тренувальні заняття з ігрових ви-
дів спорту є прийнятними для відвідування сту-
дентами вузів неспортивної спрямованості, які 
мають різний фізичний стан й підготовку, тому, 
що структурною одиницею у грі є матч або зу-
стріч, де прямий фізичний контакт достатньо 
обмежений (за винятком футболу, баскетболу й 
регбі) [6; с. 64]. Завданням студентів (кожної із 
двох протиборчих сторін) є домогтись переваги за 
кількістю певних ігрових дій (гол, розіграш очка, 
влучення) за встановлений час. 

Ігрові види спорту, що мають популярність се-
ред студентів, можна розділити на індивідуальні й 
командні:

1. Індивідуальні ігрові види спорту мають на 
увазі в рамках однієї гри спортивну боротьбу (зу-
стріч) окремих гравців [7; с. 34], виключенням є 
парні зустрічі у тенісі й настільному тенісі. 

Теніс – вид спорту, в якому суперничають або 
два гравці («одиночна гра»), або дві команди, що 
складаються із двох гравців («парна гра»). Завдан-
ням суперників є за допомогою ракеток відправля-
ти м'яч на сторону суперника так, щоб той не зміг 
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м'яча на ігровому полі на половині суперника. 

Настільний теніс – це спортивна гра, що засно-
вана на перебиванні м'яча ракетками на ігровому 
столі з сіткою, гра відбувається за певними пра-
вилами. Метою гравців є досягнення ситуації, коли 
м'яч не буде відбитий суперником або ж, відбитий 
м'яч, внаслідок занадто великого динамічного зу-
силля, перелетить за ігрову частину стола грав-
ця. Настільний теніс є найбільш доступною грою в 
системі студентської освіти з дисципліни «Фізичне 
виховання», це відбувається тому, що настільний 
теніс, як вид спортивних ігор не вимагає значних 
матеріальних витрат й місця для проведення на-
вчально-тренувальних занять. 

Діяльність впродовж гри у вищенаведених ви-
дах спорту відрізняється помірною руховою актив-
ністю, у студентів формуються такі важливі якості, 
як швидкість, спритність, координація рухів, увага, 
реакція, мислення тощо. Внаслідок відсутності фі-
зичного контакту із суперником цими видами спор-
ту можна займатись як юнакам, так й дівчатам. 

2. В командних ігрових видах спорту в кожній 
грі беруть участь дві команди гравців, кожна ко-
манда має спільну мету, відмінною рисою команд-
них ігор є можливість здійснення заміни гравців у 
команді, для чого число членів команди, як правило, 
перевищує максимально припустиме для особистої 
участі в грі. До командних ігрових видів спорту, які 
є популярними серед студентів й культивуються у 
вузах відносяться баскетбол, волейбол, футбол, мі-
ні-футбол, регбі [5; с. 48]. 

Баскетбол є спортивною командною грою з 
м'ячем у якій грають дві команди, кожна з яких 
складається з п'яти гравців. Ціль кожної команди – 
закинути руками м'яч у кільце із сіткою (кошик) 
суперника й перешкодити іншій команді опанувати 
м'ячем і закинути його у свій кошик. 

Волейбол це вид спорту, в якому дві команди 
змагаються на спеціальній площадці, що розділена 
сіткою, прагнучи направити м'яч на сторону супер-
ника таким чином, щоб він приземлився на площад-
ці супротивника. 

Футбол (міні-футбол) це командний вид спорту, 
в якому метою є забити м'яч у ворота суперника 
ногами або іншими частинами тіла (крім рук) як-
найбільшу кількість разів, ніж команда суперника. 
У цей час самий популярний і масовий вид спорту 
серед студентів-юнаків. 

Регбі представляє собою спортивну командну гру 
з овальним м'ячем, що гравці кожної команди, пере-
даючи один одному руками й ногами, причому пас 
руками здійснюється тільки назад, намагаються при-
землити в заліковому полі за воротами суперника або 
забити його в Н-образні ворота (вище поперечини).

Ігрові види спорту футбол, міні-футбол й рег-
бі, внаслідок суттєвого прямого фізичного контак-
ту, призначені для студентів-юнаків, причому, 
навчально-тренувальні заняття з міні-футболу й 

регбі проводяться для студентів груп спортивного 
вдосконалення. 

Навчання основам ігрових видів спорту входить 
в програму внз, де студенти повинні опанувати 
елементами техніки й тактики гри, ознайомитись з 
правилами гри. Навчально-тренувальні заняття по-
винні бути спрямовані на загальний фізичний роз-
виток студентів, ознайомленню їх з дисципліною, 
гігієною й способами самоконтролю. Велике значен-
ня поряд з фізичною підготовленістю має психо-
логічна підготовка, оскільки командна гра вимагає 
вирішення загальних завдань. 

Розмаїтість рухових дій, що виконуються в ігро-
вих видах спорту, є різними за координаційною 
структурою й інтенсивності в залежності від виду 
спорту, але сприяють розвитку всіх фізичних якос-
тей. В процесі ігрової діяльності студенти одержують 
достатньо значне й у той же час посильне фізич-
не навантаження у поєднанні з нервово-емоційною 
розрядкою [1; с. 31]. В студентів, які систематично 
займаються ігровим видом спорту, мають досить 
високу активність, виробляється певний стереотип 
режиму дня, підвищується впевненість у поведінці, 
спостерігається розвиток «престижних установок» й 
високий життєвий тонус. Вони у більшій мірі кому-
нікабельні, виражають готовність до співробітництва 
і менше бояться критики, тому, що спостерігається 
більш високий рівень нервово-емоційної стійкості й 
витримка, серед них більше наполегливих та рішу-
чих людей, що вміють повести за собою колектив.

Висновки з даного дослідження і перспективи 
подальшого розвитку в цьому напрямку. Оптиміза-
ція навчального процесу з «Фізичного виховання» у 
ВНЗ повинно проходити з метою підвищення фізич-
ного розвитку студентів до рівня, що дозволяє їм опа-
нувати нормативними вимогами навчальної програми.

Фізичному вихованню студентів приділяється 
велика увага, але залишається цілий ряд питань, 
які вимагають подальшої розробки, до цих питань 
відносяться необхідність вдосконалення навчальних 
спортивних спеціалізацій для студентів нефізкуль-
турного ВНЗ й підбору видів спорту, що сприяють 
не тільки фізичному розвитку, але й розвитку со-
ціалізації особистості, такими видами спорту можна 
вважати ігрові види. 

Проблема вдосконалення навчально-тренуваль-
ного процесу є важливою проблемою всіх навчаль-
них відділень з видів спорту, але особливо в на-
вчальних відділеннях з ігрових видів спорту. 

Наявність комунікабельності спілкуванні – го-
ловне завдання підготовки фізично розвиненого й 
соціально активного покоління випускників вищої 
школи. Вирішення цього завдання лежить в активі-
зації навчального процесу шляхом проведення за-
нять з ігрових видів спорту, як найбільш прогре-
сивної форми вдосконалення виховання студента. 

Подальші дослідження планується провести з ан-
кетування студентів у навчальних відділеннях ігро-
вих видів спорту стосовно змісту проведення занять.
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ВЛИЯНИЕ НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫХ СПОРТИВНЫХ ИГР  
В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ  
НА РАЗВИТИЕ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ СТУДЕНТОВ

Аннотация
Программа по физическому воспитанию вузов включает различные направления двигательной активности сту-
дентов. Игровые виды спорта отличаются особой популярностью, своеобразие спортивных игр и их характерные 
черты, которые имеют различные пути использования в целях развития студентов, анализируются в статье.
Ключевые слова: вуз, здоровья, популярность, развитие, спортивные игры, студент, физическое развитие.
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EFFECT OF THE MOST POPULAR SPORTS GAMES  
IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS  
ON THE DEVELOPMENT OF PHYSICAL ACTIVITY OF STUDENTS

Summary
The program of physical education in university includes various areas of motor activity of students. Team sports are 
particularly popular. Originality of sports games and their characteristics, which have different ways of using in the 
development of students, are analyzed in the article.
Keywords: university, health, popularity, development, sports games, student, physical development.


