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ni'lyplH Banepiii 81cW1~~1 
,QHinponempoeci.Kuii HaqioHani.HuiJ yHieepcumem 3ani3HU'IHoao mpaHcnopmy iMeHI aKaaeMIHa 8.n. 

ni11ypiH BIKmop BacWll4' 
,QHinpoeC&KUU HaqioHanloHUU yHieepcumem iMSHi OJ~ 

3MICT nCMXOCl>l3MYHOi mArOTOBKM CTYAEHTIB cnELUAilbHOCTI tc3AI113HMYHI cnOPY,llM TA KOnlMHE 
rocno,QAPCTBO» y Cl>l3MYHOMY BMXOBAHHI 

B cmammi npueedeHo pe3ynbmamu docnid)l(eHHR w,odo acmaHoeneHHR npocpeciiJHo 3Ha'lyw,ux ncuxo¢i3U'IHUX~. 

C}"'lacHux cpaxiaqia cne!QanbHocmi «3ani3HU'IHi cnopydu ma KoniiJHe aocnodapcmeo». 3'flcoaaHo nepeniK maKux RD 
BcmaHoeneHO RK RKOcmi, RKi cnpURIOmb ycniWHOMY 8UKOHaHHIO npocpeciiJHoi' diRflbHOCmi, maK i RKOCmi, RKi nepewK•~ 
ycniWHOMY 8UKOHaHHIO npocpeci{JHoi' diRflbHOCmi. HaeedeHUU nepeniK npocpeciiJHO 3Ha'lyUJ,UX RKOCme{J 3anponOH08aHO oon~Hf. 
maKUMU RK 3damHiCmb do yceiooMneHoao, paiQoHanbHoao, adanmueHoao nodonaHHR Kpumu'IHOi' cumya417 (ccjlop1i1rieaiit-: 
ecf:JeKmueHux cmpameai{J KoniHa-noeediHKU) ma 3damHicmb 3Hocumu (eumpuMyeamu) cumyau,ii' H98UJH/Nellr 
(monepaHmHicmb do Heeu3Ha<ieHocmi). 

Po3po6neHo 3Micm ncuxocf:Ji3U'IHoi' nidaomoaKu cmydeHmie cne!QanbHocmi 113ani3HU'IHi cnopyau ma KO//!;.; 
aocnodapcmeo» y cpi3U'IHOMY euxoeaHHi. 

Kn1011oei cnoea: cf:Ji3U'IHe euxoeaHHR, ncuxocf:Ji3LJllH8 nioaomoeneHicmb, npocpeciOHo 3Ha<iyw,i RKocmi. 

nu11ypuH Banepuu, nu11ypuH BuKmop. CodepJKaHue ncuxoctJu3u11ecKoii nodeomoeHu cmydtH~ 
cne4uan1oHocmu «)l(ene3HodopoJKH1o1e coopYJK&HUR u nymeeoe xo3Riicmso» a q,u3u11ecKOM eocnumaHuu. B cmrt1 

npueedeHbt pe3ynbmambt uccneooeaHUR no ycmaHoeneHuio npocf:JeccuoHanbHO 3Ha<iUMbtX ncuxocpu3u~ecKux KH:"! 
coepeMeHHbtX cne4uanucmoe cne4uanbHOcmu 11>Kene3Hodopo)l(Hbte coopYJKeHUR u nymeeoe X03Riicmeo». Bb111CHeHo nepM-: 
maKux Ka<iecme. YcmaHoeneHbt KaK Ka<iecmea, Komopbte cnoco6cmeyiom ycnewHoMy BbtnOnHeHutO npo¢ecc11JH* 
deRmenbHocmu, maK u Ka'lecmea, Komopbte npenRmcme}'IOm ycnewHoMy BbtnonHeHuio npocpeccuoHanbHOiJ oe11menblflf. 
npueedeHHb/U nepel./eHb npocpeCCUOHaflbHO 3Hal./UMb/X Kal/ecme npednoJKeHO oononHUmb maKUMU KBK cnoco6Hocm I 

OC03HaHHOMy, pa4uoHanbHOMy, adanmueHOMY npeodoneHUIO Kpumu<ieCKOU cumya4uu (ccpopMUP088HHOCmb 31#eKm~J.:) 
cmpameauu KonuHa-noeedeHUR) u cnoco6Hocmb nepeHocumb (ebtdepJKueamb) cumya4uu HeonpedeneHHocmu (monepSHroo:"'t 
K HeonpeoeneHHocmu). 

Pa3pa6omaHo cooepJKaHue ncuxocf>u3u'lecKo0 nooaomoeKu cmydeHmoe cne4uanbHocmu «)/(en83H~' 
coopYJKeHUR u nymeeoe X03R0cmeo» a npo4ecce cf>u3u'lecKoao eocnumaHuR. 

Kn1011ee1o1e cnoaa: cpu3u<iecKoe eocnumaHue, ncuxocf>u3ul./ecKaR nooaomoeneHHocmb, npocpeccuoHan&Ho 3H~111:1 
Ka<iecmea. 

Pichurln Valeriy, Pichurin Viktor. Contents of psychophysical training of students of specialties 'R•i!ni 
structures and track economy" In physical education. The article presents the results of research on the establishmel!: 
professionally significant psychophysical qualities of modern specialists in the specialty "Railway structures and track economy: 
list of such qualities is found. The quality that promotes the successful performance of professional activfties and the quality ~= 
impede the successful pe1formance of professional activities are established. The list of professionally significant qua/is : 
proposed to complement such as the ability to consciously, rationally, adaptively overcome the critical situation (the fonnatir : 
effective coping behavior strategies) and the ability to withstand the uncertainty situation (tolerance to uncerlain~). A lir.: 
professionally significant sports for the main engineering specialties of the railway transport has been established by com~: 
these data and the specifics of a particular sport activity. 

The structure of psychophysical training of students of the specialty "Railway structures and track economy' conSISI! :' 
psychological education; learning skills of mental self-regulation (autogenous training); the development ofprofessionBllymeanilt. 
qualities (mental balance, diligence, responsibility, organization, assemblage, concentration and stability of attention, endurancei 

The content of psychophysical training of students of the specialty "Railway structures and track economy' in ph~r,; 
education is developed. The proposed content of psychophysical training was experimentally tested for the effectiveness of ~; 
formation of a number of professionally significant (for future specialists in the specialty "Railway structures and track econc·, 
characteristics. Significant positive influence of using these resources in the process of physical education training on the folmr·:· 
of a number of professionally significant personality traits, tolerance to uncertainty, development of concentration and stab 11~: 

attention. and vestibular stabilitr are noted. 
Key words: physicaf education, psychophysical tljining, professionally meaningful qualities. 

iiocTa!iOBKa npo611eMH. OcBiTHi Cl<ICTeM'1 Bl<IH!.1K8H)Tb i p03Bl<IB81CToCR RK BiAnOBiAb Ha norpe6M p03B~TKY B~po6i1•,;: 
3alli3Hi'1ljHl<!i1 TpaHcnopr e Ti8IO c¢epo10 Bl<lp06HVi~TBa, f!Ka Bl<!Cyeae niAB~lll.\eHI Bl<IMOrl<I AO nCl<IXOcjli3l<IYHO°I niArOTOBneHOCii ~;_; 
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l~фесійна діяльність сучасного інженера залізничного транспорту вимагає від нього не тільки високого рівня спеціальних 
ІІаНЬ і навичок, але й високого рівня сформованості (розвитку) ряду професійно значущих рис особистості, пізнавальних 
-;щесів, психомоторики, високої фізичної підготовленості. Така ситуація вимагає від залізничних закладів вищої освіти 
іщювідного «реагування» на потреби виробництва, які пов'язані з пошуком шляхів, що дозволять максимально наблизити 
х00истісні характеристики випускників до вимог діяльності у сфер.і cyYSC.~ro за.'1.із.wмою rp~'i'u'}Щ'. 

Одним із ефективних шляхів для вирішення поставленої проблеми є проведення психофізичної підготовки 
:t)'дентів в ході навчального процесу з фізичного виховання. Психофізичну підготовку у фізичному вихованні слід 
:wлядати як одну з можливих відповідей на запит наблизити результати вищої залізничної освіти до вимог сучасної 
lбWAn~nї пn::111Ти~и v 11ій ~mPni ···· ··r···· ··r--········· J -,··· -т-r-· · 

Актуальність дослідження. Аналіз показує, що у фізичному вихованні підготовка до професійної діяльності як 
шкпо обмежується професійно-прикладною фізичною підготовкою. В рамках цього напрямку проведено велику кількість 
l'СПіджень у яких головну увагу зосереджено на вдосконаленні прикладної фізичної підготовленості фахівця. До їх числа 
~ruать роботи Л. П. Пилипея [2], О. І. Подлесного [7], Ю. О. Остапенко (1] та багато інших. В той же час, вітчизняних 
:шІщкень, у яких вивчались питання формування у сфері фізичного виховання психологічних і психофізичних 
~еристик- одиниці. Серед зарубіжних, з цією проблематикою пов'язані такі роботи як [8-14] та деякі інші. При розробці 
00\&ПЦЇі психофізичної підготовки студентів залізничних вищих навчальних закладів в процесі фізичного виховання одним із 
rоювих є питання про зміст такої підготовки для основних залізничних спеціальностей. До їх числа відноситься і 
JЩальність «Залізничні споруди та колійне господарство». 

Зв'язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями. Дослідження 
:.«nнувалось відповідно до тематичних планів науково-дослідної роботи кафедри фізичного виховання Дніпропетровського 
·ljонального університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна (воно є складовою теми «Теоретико-
11юдологічні та педагогічні основи психологічної і психофізичної підготовки студентів в процесі фізичного виховання» (No 
:ержавної реєстрації 011ЗUОО6237). 

Новизна. Наукова новизна полягає в розробці змісту психофізичної підготовки студентів спеціальності «Залізничні 
:юруди та колійне господарство» у фізичному вихованні . Загальнонаукове значення. Загальнонаукове значення полягає в 
'1Іу, що вперше науково обІ'рунтовано та розроблено основи психофізичної підготовки студентів спеціальності «Залізничні 
ЩІуди та колійне господарство» у фізичному вихованні. 

Викладення основного матеріалу. Спеціальність «Залізничні споруди та колійне господарство» є однією із 
uних на залізничному транспорті. Фахівці спеціальності працюють на залізниці інженерами з під' їздних колій. Завдання і 

:fuв'язки цього спеціаліста такі. Він організовує підготовку матеріалів, що необхідні для укладання та переукладання 

ІІОворів залізниць з підприємствами, організаціями та установами на подавання, прибирання вагонів і експлуатацію 
~,ц'іздних колій; контролює виконання залізничними станціями, підприємствами, організаціями та установами умов договорів 
-аексмуатацію під ' їздних колій і на подавання та прибирання вагонів, Статуту залізниць України, Правил перевезень 
911ЗЖів, а також інших положень та інструкцій у частині, що стосується експлуатації під ' їздних колій; вживає заходів щодо 
'!1ІІОГО використання місткості та вантажності вагонів; контролює розроблені підприємствами організаційно-технічні заходи 
!ІІПаНЬ зниження простою вагонів і розвитку під'їздних колій; організовує і проводить обстеження під ' їздних колій для 
!wдання або переукладання договорів згідно з планом, а також у разі виявлення змін, що виникли в технічному оснащенні 
;nід'їздних коліях. Бере участь у роботі комісій з розроблення єдиних технологічних процесів роботи під"іздних колій . 
qуктує працівників станцій та підприємств, організацій і установ з питань виконання умов договору щодо експлуатації 
-ц'іздних колій, подавання й прибирання вагонів, Статуту залізниць України, Правил перевезень вантажів, положень та 
оеrрукцій в частині, що стосується експлуатації під"іздних колій; щомісячно готує матеріали й контролює правильність даних 
: мань простою вагонів на під'їздних коліях, що передаються в обчислювальні центри за встановленою формою, та 
!'аІІізує їх; бере участь у розгляді розбіжностей у договорах на експлуатацію під "іздних колій і на подавання, прибирання 
;rонів, підготовку матеріалів зі спірних питань для передавання їх у арбітражні суди, розгляді справ у арбітражних судах 

!\1іІО з дорученням залізниці; виконує аналіз використання вагонів та під "іздних колій, вивчає причини невиконання 

mновлених норм простою вагонів і готує пропозиції щодо їх усунення; вивчає, узагальнює і готує пропозиції з поширення 
.,цових методів роботи станцій і під"іздних колій з питань поліпшення використання вагонів і скорочення їх простою на 
-ч'іздних коліях. Бере участь у розгляді пропозицій з розвитку і технічного оснащення залізничного господарства. 

Якостями , які сприяють успішному виконанню інженером з під"іздних колій професійної діяльності, є: аналітичне 

м:пення, психічна врівноваженість, ретельність, відповідальність, організованість, зібраність, витривалість, концентрація і 

іЮсть уваги. Перешкоджають успішному виконанню професійної діяльності такі якості, як: безвідповідальність, 
~;~ажність, неакуратність, швидка стомлюваність. На нашу думку, наведений перелік професійно значущих якостей для 
;щіальності «Залізничні споруди та колійне господарство» необхідно доповнити такими складовими як сформованість 
~кrивних стратегій копінг-поведінки та толерантності до невизначеності . Зазначені характеристики є надзвичайно 
;иJІивими для успішної професійної діяльності фахівця в умовах сучасного виробництва. У повній мірі це є актуальним і 
~спеціальності «Залізничні споруди та колійне господарство». Шляхом співставлення наведених вище даних і специфіки 
С11кретного виду спортивної діяльності встановлено перелік професійно значущих видів спорту для спеціальності 
rJапізничні споруди та колійне господарство». В таблиці 1 ПрjjІ\ставлено співвідношення занять професійно значущими 

;.дами спорту для студентів спеціальн~сті «Залізничні споруди та колійне господарство». 
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ТМ» \ 
Співвідношення головних засобів психофізичної підготовки для студентів, якІ навчаються за спеціальністю і 

З . І .• . « ал1зничн споруди та кол1ине господарство» І 

Професійно значущі види спорту Кількість % від загальної кількос1і навчальних roA\11\111 І 
навчальних годин занять професійно значущими видами аюоn 

Спортивне орієнтування, туризм (за вибором 66 45 
студента) 

Крос, легка атлетика (біг на середні та довrі 44 30 
дистанuіП 

Спортивні ігри, фітнес (за вибором студента 36 25 
Всього 146 100 

Загальну структуру психофізичної підготовки за авторською концепцією для студентів спеціальності «ЗапізІІNІ 
споруди та колійне господарство» представлено в таблиці 2. 

Та6/щі 
Загальна структура психофізичної підготовки для студентів, якІ навчаються за спецІальнІстю сЗалІзнІNІ 

споруди та колійне господарство» 

1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 
Зміст занять 

j міся-ці к-ть Міся- к-ть Міся-ці к-ть Міся-ці К·ТЬ 

навч. ці навч. навч. навч. 

год. год. год. год. 

Лекції 9 10 9 8 11 
Заняття професійно значущими 
видами спорту: 

• Спортивне 9; 10 14 4-6 18 9; 10 16 4-6 18 60 
орієнтування, туризм 

(за вибором студента) 

• Крос, легка атлетика 11 10 3;4 12 11 10 3;4 12 44 
(біг на середні та довrі 

дистанці'!) 

• Спортивні ігри, фітнес 12 8 2 10 12 8 2 10 36 
(за вибором студента) 

Виконання спеціальних 10-12 10 2-5 12 10-12 10 2-5 12 44 
фізичних вправ для розвитку 

професійно значущих якостей і 

вправ для формування навиків 
саморегуляції психічного стану 

Спортивні змагання з 10; 12 8 3;5 8 10;12 8 3;5 8 31 
професійно значущих видів 

спорту 

Контрольні заходи 12 4 6 4 12 4 6 4 16 : 
Всього, навчальних гойин 64 64 64 64 156 І 

Структуру психофізичної підготовки студентів спеціальності «Залізничні споруди та кол'1йне rocnoдapcm1 

складають: психологічна просвіта; навчання навичкам психічної саморегуляції (аутогенне тренування); розвиток nрофесіМ 
значущих якостей (психічної врівноваженості, ретельності, відповідальності, організованості, зібраності, концентраціі 1 

стійкості уваги, витривалості) . 

Наведена в таблиці 2 структура і зміст занять запропоновані на основі вивчення специфіки сnе~альнос~ 
«Залізничні споруди та колійне господарство». Використання запропонованих засобів вирішує питання психологNІІО; 

просвіти студентів, навчання навичкам психічної саморегуляції, формування таких рис (факторів) особистості як «емо~йна 
стійкість», «висока нормативність поведінки», «впевненість у собі», «високий самоконтроль», «адекватність самоо~нки1. 
розвитку у студентів таких професійно значущих якостей як характеристики уваги, толерантність до невизначеНОСlі, 
вестибулярна стійкість, формування ефективних копінг-стратегій, підвищення рівня фізичної підготовленості студен~в. 

Запропонований зміст психофізичної підготовки було експериментально перевірено (на предмет ефективносlі) 
щодо формування низки професійно значущих (для майбутніх фахівців спеціальності «Залізничні споруди та колійне 
господарстІзо») характеристик. Зафіксовано суттєвий ~зитивний вплив використання наведених засобів в процесі 

навчальних заняrь з фізичного виховання для формуsання у студентів низки професійно значущих рис особистОС1і 
[6],толера"тності до невизначено"сті [5], розвитку концентрації і стійкості уваги [З], вестибулярної стійкості [4]. 

Головні в;,1сr1овки . Формулюючі-1 голо єні висновки досліджемня відзначаємо, що залізничний транспорт є однією зі 
сфер народного гасг.одарства, для яких надзвичайно важливою є спеціалізована психофізична підготовка майбУJІІіх 
......... .. ; ... ,, ; _ 
ЧJСІЛІtІІ~">. 

Длq формування професійно значущих психофізичних якостей у студентів спеціальності «Залізничні споруди та 

414 



Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова Випуск 3 К (97) 2018 

іJUйне господарство» доцільним є проведення (в рамках фізичного виховання) психофізичної підготовки за авторською 
іЩеnцією. 

Перспективи використання результатів дослідження. Перспективи використання результатів дослідження 
"ОІ'язуємо з впровадженням запропонованого змісту психофізичної підготовки у фізичне виховання студентів цієї 

, :Щальності, що суттєво підвищує його позитивний вплив на підготовленість майбутніх фахівців до професійної діяльності. 
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