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Аннотация 

Анализ современного состо

яния физического воспитания в 

вь1сшем образовании показь1вает 

необходимость его совершенство

вания в направлении повьrшения 

уровня подготовки студентов к 

профессиональной деятельности. 

В то же время проблема форми

рования (развития) в процессе 

физического воспитания психо

физических и психологических 

компонентов, характеризующих 

готовность будущего специали

ста к профессиональной деятель

ности, недостаточно изучена. 

Целью исследования является 

обоснование и развитие теорети

ческих и методологических ос

нов психофизической подготовки 

студентов-инженеров в процессе 

физического воспитания с целью 

повь1шения уровня rотовности к 

пгофессиональной деятельности. 

Разработань1 ОСНОВЬІ психофи

зической подготовки студентов 

инженернь1х специальностей в 

процессе физического воспита

ния, что позволяет значительно 

повь1сить его положительное вли

яние на общий уровень готовно

сти будущих специалистов к про

фессиональной деятельности. 

Концепция психофизической 

подготовки студентов вьrсших 

учебньІХ заведений железнодорож

ного транспорта, направлена на по

вьІШение готовности студентов к 

профессиональной деятельности. 

Структурнь~ми злементами кон

цепции являються: предпосьmки, 

цели, задачи, принципьr, организа

ционно-педагогические условия, 

зтапь1 реализации, определеннь1е 

компоненть1 готовности к профес

сиональной деятельности. 

Доказано положительное влия

ние психофизической подготовки 

на формирование ряда професси

онально значимь~х личностнь~х 

качеств (змоциональная стабиль

ность, вь1сокие стандартьr поведе

ния, уверенность в себе, вьrсокий 

уровень самоконтроля, адекват

ность самооценки), адаптивнь1е и 

относительно адаптивнь1е позна

вательнь1е и поведенческие стра

тегии поведения. 

Ключевь1е слова: физическое 

воспитание, психофизическая под

готовка, ученики, профессиональ

но значимме качестRа, физическая 

готовность, личносnп.те фаІСrорь1. 

Annotation 
An analysis of the cuпent state of 

physical education in institutions of 
higher education shows the necessary 
of its improveшent in the direction of 
increasing the training of students for 
professional activities. At the same 
time, the problem of formation ( de
velopment) in the process of physical 
education psychophysical and psy
chological components that charac
terize the readiness of the future spe
cialist to professional activity, is not 
developed enough. 

The purpose of the research is to 
scientifically substantiate and develop 
theoretical and шethodological bases 
of psychophysical training of students 
of engineering specialties in the p1·0-
cess of physical education in order to 
increase the level of readiness tor pro
f essional activity. 

The basics of psychophysical 
training of student<; of engineering 
specialties in the process of physi
cal education are developed, which 
allows to significantly increase its 
positive impact on the general level of 
preparedness of future specialists for 
professional activity. In this context, 
fш the first time: 

The concept of psychophysical 
training of students of institutions of 
higher education of railway trans
port, which is aimed at increasing 
the readiness of students for profes
sional activity, is scientifically sub
stantiated and developed for the first 



time. Structural elements of the con
cept are: preconditions, goals, tasks, 
principles, directions of influence to 
the field of psychophysical prepared
ness, organi:zational and pedagogical 
conditions, stages of implementation, 
defined components of readiness and 
criteria of effectiveness/ 

А significant positive influence of 
psychophysical training on has been 
proved the formation of а number of 
professionally significant personality 
traits ( emotional stability, high stan
dards of behavior, self-confidence, 
high self-control, adequacy of self
esteem), adaptive and relatively adap
tive cognitive and behavioral coping 
strategies. 

Кеу words: physical education, 
psychophysical training, students, 
professionally significant qualities, 
physical preparedness 

Постановка проблеми. Ана

ліз останніх досліджень і пу

блікацій. На сьогодні проблема 

фізичного виховання в закладах 

вищої освіти є досить актуаль

ною, про що свідчить велика кіль

кість наукових досліджень з цієї 

теми (М.В. Дутча1,<, 2010; В.О. 

Кашуба, 2005-2014; Т.Ю. К.руце
вич, 2010-2017; С.М. Футорний, 
2015; Н.Є. Пангелова, 2017; В.В. 
Приходько, 2004-2017; Н.В. Мос
каленко, 2017). Автори доходять 
висновку, що існуюча система 

фізичного виховання студентів 

малоефективна й не забезпечує 

достатнього рівня фізичної, пси

хологічної та професійної готов

ності випускників до виробничої 

діяльності, а тому стає першочер

говим завдання її вдосконалення. 

Сучасний виробничий комп

лекс України має гостру потребу 

у кваліфікованих кадрах, здатних 

ефективно виконувати складні 

професійні дії в умовах макси

мального психічного й фізичного 

навантаження. Повною мірою це 

стосується й професійної діяль

ності сучасного інженера, для 

якої характерні висока відпові

дальність і велика суспільна зна

чущість. У зв' язку з цим перед 

системою вищої освіти постає 

питання підготовки інженерних 

кадрів з урахуванням сучасних 

умов трудової діяльності [4,9). 
Однією з головних складових 

підготовки студентів у закладах 

вищої освіти є професійно-при

кладна фізична підготовка, яка 

сприяє формуванню фізичних і 

психічних якостей, рухових нави

чок, необхідних для майбутньої 

професії. Формування загальної 

концепції й теоретико-методичне 

обrрунтування концептуальних 

основ професійно-прикладної 

фізичної підготовки студентів за

кладів вищої освіти здійснив [8]. 
Докладне вивчення науко

вих праць у сфері професійно

прикладної фізичної підготовки 

студентів показує, що головний 

акцент у них зроблено на при

кладній (відносно професіі) спря-

мованості саме фізичної підго

товки майбутнього фахівця[2, 5, 
6, 7). В той же час практично не 
враховується значний потенціал 

фізичного виховання у підвищен

ні психофізичної підготовленості 

студентів, що передбачає фор

мування (розвиток) низки про

фесійно значущих рис особис

тості, психічних процесів (увага, 

сприйняття, пам' ять, мислення, 

уява) та психомоторики (вестибу

лярна стійкість, швидкість у діях, 

сенсомоторні реакціі). Саме від 

рівня розвитку цих характеристик 

багато в чому залежить результа

тивність виконання майбутніми 

фахівцями професійних функцій. 

Певні аспекти психофізичної 

підготовки студентів до профе

сійної діяльності у рамках фізич

ного виховання були предметом 

дослідження окремих науковців. 

Зокрема, О.О. Єгоричев [З] роз

робив та експериментально пе

ревірив технологію управління 

психофізичною підготовкою сту

дентів до професійної діяльності. 

І.А. Бікмаєв [1] дослідив пробле
му професійної психофізичної 

підготовки студентів спеціаль

ності «Безпека життєдіяльності» 

у фізкультурних закладах вищої 

освіти. Водночас слід зауважити, 

що комплексному підходу до пси

хофізичної підготовки студентів 

у процесі фізичного виховання 

до подальшої виробничої діяль

ності не приділялося достатньої 

уваги. Тому проблема наукового 

обrрунтування та розробки теоре

тико-методологічних основ пси

хофізичної підготовки студентів 

у процесі фізичного виховання є 

актуальною. 

Таким чином, соціальна зна

чущість вирішення проблеми 

психофізичної підготовки сту

дентів до професійної діяльності 

та її недостатня концептуальна 

розробленість у теорії фізичного 

виховання зумовюш вибір теми 

дослідження та визначають її ак

туальність. 

Мета дослідження - науково 

обrрунтувати та розробити те-



оретико-методологічні основи 

психофізичної підготовки студен

тів інженерних спеціальностей у 

процесі фізичного виховання (на 

прикладі закладів вищої освіти 

залізничного транспорту) для 

підвищення рівня їх готовності 

до професійної діяльності в умо

вах виробництва та визначити її 

ефективність. 

Методи дослідження. Для ви

рішення поставлених у дослід

женні завдань було застосовано 

такі методи: теоретичні (аналіз, 

синтез, узагальнення, порівнян

ня); соціологічні (опитування); 

психодіагностичні; педагогічні 

(спостереження, експерименти, 

тестування); методи математич

ної статистики. 

Результати дослідження та їх 

обговорення. Результати, отри

мані в процесі аналізу теорети

ко-методологічних, професійних 

та педагогічних передумов, стали 

теоретичним підгрунтям для роз

робки концепції психофізичної 

підготовки студентів інженерних 

спеціальностей у процесі фізич

ного виховання. 

Психофізична підготовка сту

дентів під час навчальних занять 

з фізичного виховання покликана 

цілеспрямовано сприяти підви

щенню ефективності професійно

го навчання й досягненню висо

кої та стійкої працездатності при 

виконанні професійних функцій. 

Для оцінки ефективності розро

бленої концепції було проведено 

формувальний експеримент. У 

рамках якого були сформовані 

п'ять експериментальних (пред

ставляли п'ять спеціальностей) і 

одна контрольна група студентів 

(по 33 студенти в кожній). Загаль
на кількість цих студеmів - 198 
осіб. 

Структуру авторської кон

цепції психофізичної підготовки 

утворюють такі складові: пере

думови (теоретико-методологіч

ні, професійні, педагогічні); мета 

концепції; принципи, на осно

ві яких реалізується концепція; 

сфери психофізичної підготовле-

:·:· Сі 

ності майбутніх фахівців, на які 

здійснюється вплив; організацій

но- педагогічні умови реалізації 

концепції; етапи впровадження 

концепції; компоненти готовнос

ті майбутніх фахівців; критерії 

ефективності концепції. 

Створення концепції дозво

лило теоретично обrрунтувати 

й практично реалізувати основи 

психофізичної підготовки сту

дентів закладів вищої освіти за

лізничного транспорту у процесі 

фізичного виховання для підви

щення рівня готовності до профе

сійної діяльності. 

Мета концепції - теоретично 

обгрунтувати, розробити і прак

тично реалізувати організаційно

методичні основи психофізичної 

підготовки студентів закладів ви

щої освіти залізничного транспор

ту в процесі фізичного виховання 

для підвищення рівня готовності 

до професійної діяльності. 

Розроблені організаційно-пе

дагогічні умови втілення кон

цепції психофізичної підготовки 

у практику фізичного виховання 

включають: створення системи 

залучення студентів до занять, 

орієнтованих на психофізичну 

підготовку; створення умов для 

психофізичної самопідготовки 

студентів у позаурочний час; ін

формаційно-методичне забез

печення занять; підготовку ви

кладачів до організації занять, 

спрямованих на психофізичну 

підготовку; розробку програми 

психофізичної підготовки сту

дентів. Психофізична підготов

ка забезпечує: постановку в на

вчальному процесі відповідних 

завдань, реалізацію відповідного 

змісту навчальних занять з фізич

ного виховання, контроль резуль

татів проведеної роботи. 

Для забезпечення виконан

ня ц~ вимог розроблено: зміст і 

тематику теоретичного розділу з 

психофізичної підготовки студен

тів; зміст практичних занять; про

граму семінару для науково-педа

гогічних працівників фізичного 

виховання. 

Реалізація розроблених орга

нізаційно-методичних засад пси

хофізичної підготовки у процесі 

фізичного виховання студентів 

відбувалась у трьох етапах - під

готовчому, основному і контроль

ному. Завданнями підготовчого 

етапу були: підготовка науково

педагогічних працівників до ор

ганізації та проведення психо

фізичної підготовки студентів у 

фізичному вихованні; обгрунту

вання змісту занять з фізичного 

виховання зі студентами; форму

вання у студентів позитивної мо

тивації до підвищення власного 

рівня психофізичної підготовле

ності до професійної діяльності. 

Другий етап - основний. Його за
вданнями були: 

1) впровадження засобів пси
хофізичної підготовки в навчаль

ний процес з фізичного вихован

ня; 2) формування у студентів 

професійно значущих психофі

зичних якостей; 3) підвищення 
теоретико-методичних знань 

студентів у сфері психофізичної 

підготовленості; 4) формування 

у студентів практичних умінь і 

навичок щодо використання за

собів психофізичної підготовки 

в процесі самостійних занять. 

Організація цієї роботи перед

бачала проведення відповідної 

спеціалізованої підготовки як у 

навчальний, так і в позанавчаль

ний час. Третій етап - контроль

ний. Завданнями, які вирішува

лись на цьому етапі, були: оцінка 

рівня сформованості професійно 

значущих психофізичних якос

тей студентів; оцінка фізич!fоЇ 

та теоретичної підготовленості з 

фізичного виховання. Передба

чався щосеместровий контроль 

психофізичної підготовленості 

(у першому, другому, третьому і 

четвертому семестрах). На основі 

аналізу професійних характерис

тик залізничних спеціальностей 

і специфіки конкретних видів 

спортивної діяльності визначено 

професійно значущі для залізнич

них спеціальностей види спорту. 

У структурі психофізичної 

• 



Таблиця І 

Розподіл годин програми психофізичної підготовки студентів 

закладів вищої освіти залізничного транспорту 

Зміст занять 1 курс 2 курс Всього 

Теоретичні заняття, кількість навчаль-
10 8 18 

них годин 

Практичні заняпя: 

Заняття професійно значущим видом 
72 74 146 

спорту, кількість навчальних годин 

Виконання спеціальних фізичних вправ 

для розвитку психофізичних якостей і 

вправ для формування навиків саморегу- 22 22 44 
ляції психічного стану, кількість на-

вчальних годин 

Навчальні змагання з професійно значу-

щих видів спорту, кількість навчальних 16 16 32 
ГОДИН 

Контрольні заходи, кількість навчальних 
8 8 16 

ГОДИН 

Всього, кількість навчальних годин 

готовності до професійної ді

яльності можна виділити такі 

компоненти готовності: моти

ваційний, особистісний, когні

тивний, операційний, фізичний. 

Мотиваційний компонент перед

бачає сформованість мотивації 

до покращення власної психофі

зичної готовності. Така мотива

ція формується у студентів у ході 

основного і підготовчого етапів 

впровадження психофізичної під

готовки з використанням, насам

перед, блоку психологічної про

світи. Завдяки включенюо цього 

блоку до засобів психофізичної 

підготовки у студентів формуєть

ся розуміння місця і ролі психо

фізичної підготовки в структурі 
їх загальної готовності до профе

сійної діяльності. Це сприяє усві

домленому виконанню студента

ми навчальних завдань, підвищує 

їх відповідну активність у позана

вчальний час. 

Особистісний компонент пси

хофізичної готовності до про

фесійної діяльності передбачає 

сформованість у студентів про

фесійно значущих якостей осо-

128 128 256 

бистості, характеристик уваги, 

складових психомоторики. Цей 

компонент відіграє вирішальну 

роль при визначенні рівня психо

фізичної підготовленості студен

тів. Переважна більшість засобів 

психофізичної підготовки, спря

мована саме на формування осо

бистісного компоненту. 

Когнітивний компонент харак

теризує психофізичну підготовле

ність студентів щодо рівня знань, 

спрямованих на підвищення рівня 

психофізичної підготовленості. 

Він також є важливим, оскільки 

створює передумови для само

стійних занять у майбутньому. 

Операційний компонент ха

рактеризує рівень психофізичної 

підготовленості студентів з по

зиції досягнутого рівня сформо

ваності практичних умінь і на

вичок щодо підтримки власної 

психофізичної готовності. Це, 

насамперед, уміння і навички зі 

сфери професійно значущих ви

дів спорту. Важливими є і сфор

мовані уміння і навички щодо 

самостійного використання спе

ціальних фізичних вправ для роз-

витку психомоторики, вправ для 

саморегуляції психічного стану й 

зниження наслідків стресу. 

Фізичний компонент перед

бачає сформованість у студентів 

фізичних якостей найбільш зна

чущих для майбутньої професій

ної діяльності 

В структурі концепції психо

фізичної підготовки передбачено 

розроблення програм психофі

зичної підготовки для студентів 

різних спеціальностей (табл. 1), 
в які включено: зміст і тематику 

теоретичного розділу з психофі

зичної підготовки студентів; зміст 

практичних занять; програму се

мінару для викладачів фізичного 

виховання. 

Розроблено загальну струк

lУРУ програм психофізичної під

готовки для студентів спеціаль

ностей: «Організація перевезень 

і управління на залізничному 

транспорті» (табл. 2); «Вагони та 
вагонне господарство», «Локомо

тиви та локомотивне господар

ство»; «Електричний транспорт», 

«Електромеханічні системи ав

томатизації та електропривіД>}; 

«Залізничні споруди та кошине 

господарство}); «Мости і тран

спортні тунелі)}. 

Головним засобом психофі

зичної підготовки визначено про

фесійно значущі види спорту, на 

які відведено 178 навчальних го
дин з 256. У таблиці 2 наведено 
співвідношення головних засо

бів психофізичної підготовки для 

студентів спеціальності «Органі

зація перевезень і управління на 

залізничному транспорті>}. Важ

ливими засобами психофізичної 

підготовки є спеціальні фізичні 

вправи і вправи для формування 

навичок саморегуляції психічно

го стану. Їх використання в про
цесі навчальних занять складає 

44 навчальні години. Обсяг тео
ретичних занять - 18 навчальних 
годин, контрольні заходи - 16. 

Оцінюючи ефективність кон

цепції психофізичної підготовки 

студентів закладів вищої освіти 

залізничного транспорту, як кри-



Таблиця 2 
Загальна структура психофізичної підготовки для студентів, які навчаються за 

спеціальністю ((Організація перевезень і управління на залізничному транспорті» 

1 семестр 2 семестр 

Зміст занять міся-
к-ть 

міся-
к-ть 

навч. навч. 
ці ці 

год. год. 

Лекції 9 10 

Заняття професійно значу-
10-12 20 2-5 24 

щими видами спорту: 

спортивні ігри (за вибором студента) 
9; 10 8 5;6 10 

легка атлетика (біг на серед-

ні та довгі дистанції) 

пауерліфтинг, важка атлетика, єдино- 12 4 2 6 
, борства, фітнес (за вибором студента) 

і Виконання спеціальних фізичних вправ 
для розвитку професійно значущих 

якостей і вправ для формування пави-
10-12 10 2-5 12 

чок саморегуляції психічного стану 

Спортивні змагання з професій-

но значущих видів спорту 

Контрольні заходи 

Всього, навчальних годин 

терій необхідно розrnядати су

купність професійно значущих 

характеристик психофізичної під

готовленості, яку можна сформу

вати завдяки її реалізації у проце

сі фізичного виховання. 

Результати формувального 

експерименту свідчать про ефек

тивність застосування програм 

психофізичної підготовки для 

підвищення рівня фізичної підго

товленості студентів. 

В експериментальних групах 

зафіксовано зростання результа

тів студентів у таких тестах: «біг 

100 метрів» (р < 0,01); «біг 3000 
метрів» (р < 0,01); «нахил вперед 
з положення сидячm> (р < 0,01); 
«підтягування на перекладині» 

(р < О,Оl);«піднімання тулуба в 
сід за одну хвилину» (р < 0,01); 
«стрибок у довжину з місця» (р 

< 0,01); «ЧОВНИКОВИЙ біг 4х9 ме
трів» (р < 0,01). У контрольній 
групі позитивна динаміка виявле

на тільки за тестом «нахил вперед 

з положення сидячю> (р < 0,05). 
Встановлено ефективність 

програм психофі'3ичної підго-

10; 12 8 З; 5 8 

12 4 6 4 

64 64 

товки для розвитку в студентів 

експериментальних груп вести

булярної стійкості (р < 0,01), де 
зафіксовано зростання показни

ків. При цьому найбільша дина

міка розвитку була зафіксована в 

експериментальній групі № 5 спе
ціальності «Мости і транспортні 

тунелі». У контрольній групі до

стовірних змін не виявлено. 

Встановлено, що впроваджен

ня програм психофізичної підго

товки студентів різних спеціаль

ностей сприяло формуванню у 

студентів професійно значущих 

рис (факторів) особистості, адап

тивних і відносно адаптивних 

когнітивних і поведінкових ко

пінг-стратеrій, толерантності до 

невизначеності, зниженню висо

ких показників особистісної три

вожності. 

Так, після закінчення екс

перименту у студентів експери

ментальної групи був виявлений 

достовірно вищий рівень сформо

ваності таких складових особис

тості (за Р. Кеттеллом): «емоційна 

нестійкість - емоційна стійкість» 

3 семестр 4 семестр 
є 

мі ся-
к-ть 

міся-
к-ть о 

..Q 

навч. навч. 
u 

ці ці CQ 
год. год. 

9 8 18 

10-12 20 2-5 24 88 

9 8 5;6 10 36 

12 6 2 6 22 

10-12 10 2-5 12 44 

10;12 8 3;5 8 32 

12 4 6 4 16 

64 64 256 

(р < 0,05); «схильність до почут
тів - висока нормативність по

ведінки» (р < 0,01); «впевненість 
у собі - тривожність» (р < 0,05); 
«низький самоконтроль - високий 

самоконтроль» (р < 0,01 ); «адек
ватність самооцінки» (р < 0,01). 
У контрольній групі статистично 

значущих змін не відбулось. 

В усіх експериментальних 

групах покращилися показники 

щодо використання студентами 

адаптивних і відносно адаптив

них когнітивних і поведінкових 

копінг- стратегій (р < 0,05). При 
цьому найбільш суттєві пози

тивні зрушення у формуванні 

адаптивних і відносно адаптив

них когнітивних і поведінко

вих копінг-стратеrій виявлено 

в експериментальній групі № 3 
спеціальностей «Електричний 

транспорт», «Електромеханічні 

системи автоматизації та електро

привід>) (р < 0,01). У контрольній 
групі статистично значущих змін 

не виявлено. Водночас слід зазна

чити, що нами не встановлена діє
вість концеm\ії щодо формування 



адаптивних відносно адаптив

них емоційних копінг-стратегій 

(р > 0,05). 
Виявлено достовірне покра

щення таких складових толе

рантності до невизначеності, як 

«сміливість, підприємливість» 

(р < 0,01 ), «адаптивність» 

(р < O,OJ ), «толерантність до дво
значності» (р < 0,01). У контроль
ній групі статистично значущих 

змін не відбулось. 

Виявлено ефективність за

стосування у фізичному вихо

ванні концепції психофізичної 

підготовки для зниження ви

соких показників особистісної 

тривожності у студентів. В екс

периментальюи групі юнаків 

з високим рівнем особистісної 

тривожності зниження відбулось 

на рівні р < 0,01. В аналогічній 
контрольній групі юнаків статис

тично значущих змін не відбу

лось. В експериментальній групі 

дівчат з високим рівнем особис

тісної тривожності зниження від

булось на рівні р < 0,01. В ана
логічні контрольній групі дівчат 

статистично значущих змін не 

відбулось. 

Встановлено, що реалізація 

програм психофізичної підготов

ки сприяло розвитку в студентів 

концентрації і стійкості уваги 

та вестибулярної стійкості. Так, 

після закінчення експерименту в 

усіх експериментальних групах 

зафіксовано суттєве зростання 

рівня розвитку в студентів цих 

складових уваги (р < 0,01). При 
цьому найбільш суттєві позитивні 

зрушення було зафіксовано в екс

периментальній групі № 1 спеці
альності «Організація перевезень 

і управління на залізничному 

транспорті». У контрольній групі 

суттєвого зростання показників 

концентрації і стійкості уваги не 

зафіксовано (р > 0,05). 
Результати, отримані в екс

периментальних групах після за

кінчення експерименту, показали 

ефективність програм психофі

зичної підготовки для розвитку в 

студентів вестибулярної стійкості 

(р < 0,01). Найбільш суттєвий по
зитивний вплив щодо розвитку 

цієї складової координаційних 

здібностей зафіксовано в експери

ментальній групі № 5 спеціальнос
ті «Мости і транспортні тунелі». 

У контрольній групі статистично 

значущих змін не відбулось. 

Висновки. Отримані дані за

свідчують ефективність реалізації 

у процесі викладання дисципліни 

«Фізичне виховання» авторської 

концепції психофізичної підго

товки студентів, що суттєво під

вищує значення цієї дисципліни. 

Концепція може бути рекомендо

вана для впровадження у процес 

фізичного виховання для профе

сійної підготовки майбутніх фа

хівців у закладах вищої освіти. 
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