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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
І ПСИХОФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ 
ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ 

Мета. Виявити теоретико-методологічні основи для проведення психологічної і психофізичної підготов-
ки студентів в процесі фізичного виховання. Методика. В якості методу дослідження використано теоре-
тичний аналіз. Результати. Суть авторського підходу полягає в ствердженні того, що методологічне 
підґрунтя для постановки питання про психологічну і психофізичну підготовку особистості студента в про-
цесі фізичного виховання виявляється при аналізі в психології і філософії таких фундаментальних питань як 
психофізична проблема, взаємовплив організму і психіки людини, проблема особистості в психології. Нау-
кова новизна. Наукова новизна отриманих результатів полягає в тому, що вперше обґрунтовано теоретико-
методологічні засади для проведення психологічної і психофізичної підготовки студентів в процесі фізично-
го виховання. Практична значимість. Результати дослідження дають необхідне теоретичне підґрунтя для 
вироблення чітких критеріїв і вимог до студентів в процесі психологічної і психофізичної підготовки, ство-
рення точних методів оцінювання її складових, розробки ефективних методик формування психологічної і 
психофізичної готовності студентів в процесі фізичного виховання.  
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Постановка проблеми 

В наш час поняття «фізичне виховання» 
трактується ширше і глибше у порівнянні з тим 
періодом, коли його зміст зводився до оволо-
діння руховими навичками й уміннями та роз-
витку фізичних якостей людини. Одночасно з 
вищезгаданими  необхідно вирішувати освітні, 
оздоровчі і багато які інші завдання. Йде акти-
вне переосмислення перспектив фізичної куль-
тури. Це проявляється, зокрема, в розробці но-
вих програм із фізичного виховання, в яких ак-
цент зміщується в бік впливу на внутрішні спо-
нукальні сили щодо занять фізичною культу-

рою, розробці в цій сфері нових концепцій, пе-
дагогічних технологій та ін.  

Одним із завдань, які доцільно вирішувати в 
процесі фізичного виховання у вищих навчаль-
них закладах, є, на нашу думку, формування 
психологічної і психофізичної підготовленості 
студентів до майбутньої професійної діяльнос-
ті. Констатуючи вищезгадане, ми виходимо з 
того, що для сучасного виробництва  характер-
ними є високі вимоги до професійної діяльності 
фахівця, складність і великі витрати на його 
підготовку, в ряді випадків, екстремальні умови 
праці. Якісне виконання інженером своїх  
професійних обов’язків потребує великого  
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напруження психічних і фізичних сил. Ці вимо-
ги передбачають необхідність формування у 
професійно-значимому напрямку певних струк-
турних компонентів особистості. Саме від них 
залежить результативність виконання профе-
сійних функцій. Відсутність уявлення про роль 
особистості в загальній професійній схемі при-
зводить до того, що абсолютна більшість зу-
силь при підготовці інженерів спрямовується  
виключно на систему загальних та спеціальних 
знань. Формування інших компонентів струк-
тури особистості відбувається майже стихійно. 

До цього часу існує спрощена думка, відпо-
відно до якої професійні знання є основою 
професійної підготовки, а інші сторони покли-
кані обслуговувати їх освоєння. У той же час, 
звичними стають претензії до психологічної і 
психофізичної підготовленості (багато, напри-
клад, говориться про так званий людський фак-
тор у зв`язку з аварійністю). Проте в загальній 
підготовці інженера як такій «місця» для пси-
хологічної і психофізичної підготовки немає. 
Вважається, що вона здійснюється в єдності з 
іншими сторонами підготовки. Таким чином, 
спостерігається розрив між вимогами практики 
і реаліями підготовки інженера. Все це вимагає 
проведення професійно орієнтованої  психоло-
гічної і психофізичної підготовки. 

Свій вагомий вклад у вирішення завдань 
психологічної і психофізичної підготовки май-
бутніх залізничників може внести і така навча-
льна дисципліна як фізичне виховання. Фізку-
льтурна і спортивна діяльність студентів під 
час занять, якщо її цілеспрямовано відповідно 
організувати, може бути ефективною у вище-
згаданому плані. Постає питання про теорети-
ко-методологічне обґрунтування проведення 
психологічної і психофізичної підготовки сту-
дентів-залізничників в ході фізичного вихован-
ня. Спроба автора дати відповідь на поставлене 
питання і складає зміст роботи. 

Мета дослідження 

Виявити теоретико-методологічні основи 
психологічної і психофізичної підготовки сту-
дентів в процесі фізичного виховання і на цій 
основі з`ясувати наукову обґрунтованість по-
становки питання про психологічну і психофі-
зичну готовність особистості до процесу фізич-

ного виховання є метою даного дослідження.  

Завдання дослідження 

1. Виявити коло теоретико-методологічних 
питань стосовно проведення психологічної і 
психофізичної підготовки студентів в процесі 
фізичного виховання.  

2. Дослідити накопичені в психології та ін-
ших науках дані, які дозволять зробити висно-
вок про наукову обґрунтованість постановки 
питання про психологічну і психофізичну під-
готовку особистості в процесі фізичного вихо-
вання. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій 

Вихідними положеннями дослідження стали 
наступні припущення про теоретико-методо-
логічну основу психологічної і психофізичної 
підготовки студентів під час навчальних занять 
з фізичного виховання, що виявляються на фі-
лософському і психологічному рівні.  

Виходячи з того, що фізичне виховання без-
посередньо пов`язане із впливом на організм 
людини, а психологічна і психофізична підго-
товка спрямована головним чином на психічні 
складові, необхідно провести аналіз тих філо-
софських і психологічних питань, які прямо 
пов`язані з предметом дослідження, а саме: 
психофізична проблема в історії досліджень, 
взаємовплив організму і психіки, уявлення про 
особистість в сучасній психології. 

Психофізична проблема в філософії і психо-
логії розглядається в широкому сенсі як питан-
ня про відношення психічних явищ до фізич-
них, а в більш вузькому – як питання про спів-
відношення між психічними і фізіологічними 
(нейрогуморальними) процесами.  

У психології над вирішенням проблеми 
працювали У. Джемс [7], К. Гольдштейн [14], 
В. Франкл [13], С. Л. Рубінштейн [12], предста-
вники так званого психосоматичного підходу в 
медицині [1], дослідники сфери психології роз-
витку [8], психотерапевти [4] та ін. Їх аналіз дає 
підстави стверджувати, що психофізична про-
блема відноситься до того типу задач, які вва-
жаються такими, що не мають рішення.  
У той же час, базуючись на психофізичних  
принципах, можна зробити два важливих для 
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фізичного виховання висновки: 1) впливаючи 
на організм людини, можна змінювати деякі 
психічні складові; 2) впливаючи на психіку лю-
дини, можна змінювати деякі особливості фун-
кціонування її організму. 

Важливе значення для вирішення поставле-
них в даній роботі завдань має психологія осо-
бистості (більшість завдань психологічної і 
психофізичної підготовки спрямовані на фор-
мування в професійно-значимому напрямі 
структурних компонентів особистості). Необ-
хідно відзначити, що сьогодні відсутній єдиний 
погляд серед психологів не тільки на теорію 
особистості, але й на саме її визначення. Цей 
факт підтверджується, наприклад,  в таких до-
слідженнях як [2, 3, 6, 9–11, 15, 16] та багатьох 
інших. 

В психології виділяють чотири головних пі-
дходи в вивченні особистості: біологічний, екс-
периментальний, соціальний і психометричний. 
В рамках біологічного підходу вивчення особи-
стості здійснюється з точки зору раніше набу-
того досвіду, генетичних фундацій і еволюцій-
ного розвитку. Взаємодія аспектів поведінки і 
біологічної основи – предмет особливої уваги 
біологічного підходу. Прихильники експериме-
нтального підходу за основу вивчення особис-
тості обирають дослідження процесів сприй-
няття, навчання і вищої нервової діяльності. 
Розуміння цих процесів дає можливість зрозу-
міти те, як конкретні події впливають на насту-
паючу за ними поведінку індивіда через вплив 
на структуру його особистості. При соціально-
му підході вивчається соціальне оточення інди-
віда і його вплив на розвиток особистості. Пси-
хометричний підхід демонструє дослідження 
особистості, що відображають внутрішню 
структуру властивостей особистості. Вимір 
властивостей особистості ґрунтується на спо-
стереженнях за поведінкою індивіда, на само-
звітах, на непрямій оцінці характеристик. 

Виклад основного матеріалу дослідження  

Суть авторського підходу полягає в ствер-
дженні того, що методологічне підґрунтя для 
постановки питання про  психологічну і психо-
фізичну підготовку особистості студента в про-
цесі фізичного виховання виявляється при ана-
лізі в психології і філософії таких фундамента-

льних питань як психофізична проблема, взає-
мовплив організму і психіки людини, проблема 
особистості в психології. 

Формулюючи головні результати дослі-
дження, відзначаємо наступне: 
1. В філософії і психології психофізична про-

блема розглядається в широкому сенсі як 
питання про відношення психічних явищ до 
фізичних, а в більш вузькому – як питання 
про співвідношення між психічними і фізіо-
логічними процесами. 

2. Варіанти вирішення психофізичної пробле-
ми пропонували: Р. Декарт, Г. Лейбніц,  
Д. Гартлі, У. Джемс, К. Гольдштейн,  
В. Франкл, С. Л. Рубінштейн, З. Фрейд, 
представники психосоматичного підходу в 
медицині та ін. Питання взаємодії психічно-
го й фізичного розглядається і в такому роз-
ділі психологічних знань, як психологія роз-
витку. Спроби теоретичного аналізу пси-
хофізичної проблеми робляться і з боку пси-
хотерапії. 

3. Серед психологів визнається, що не існує 
незалежної від тіла психіки. 

4. Характерною ознакою сучасної філософсь-
кої думки є те, що одним із напрямків пошу-
ку є звернення до проблеми фізичного в лю-
дині. Тіло людини визнається як один із 
найсуттєвіших чинників людського буття. 
При цьому підкреслюється хибність стерео-
типу розуміння тілесності, який відносить її 
у суто природній світ. Звертається увага на 
те, що місце тілесності у людському бутті 
визначається не абстрактною ідеєю тіла, а 
колом тих можливостей існування, котрі ви-
никають завдяки тілесності людини і мають 
її за передумову [5]. 

5. Ряд вчень «сходу» і «заходу» звертають ува-
гу на взаємозалежність організму і психіки 
людей. Перш за все це стосується типу тіло-
будови і темпераменту людей.  

6. Психологічні чинники здійснюють суттєвий 
вплив на фізичні характеристики людини. 
Фізичні реакції організму на суб`єктивний 
стан особистості фіксуються на різних рів-
нях структури організму: фізіологічному, 
нейроанатомічному, нейрохімічному. 

7. Одним із важливих завдань психологічної і 
психофізичної підготовки студента в процесі 
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фізичного виховання у вищій школі є фор-
мування особистості студента. Для його ви-
рішення викладач повинен бути добре обі-
знаним з усіма сторонами і характеристика-
ми особистості, зі способами її формування і 
розвитку. 

8. В сучасній психології немає єдності як сто-
совно теорії особистості, так і стосовно її 
визначення. Найбільш вдалим, на думку ав-
тора, є визначення Г. Олпорта, в якому осо-
бистість розглядається як прижиттєво сфор-
мована, індивідуально своєрідна сукупність 
психофізіологічних систем – рис особистос-
ті, якими визначаються своєрідні для даної 
людини мислення і поведінка. 

9. Проблема особистості в психології, насам-
перед, пов`язана з розглядом таких питань 
як структура і динаміка. В вітчизняній пси-
хології існує ряд підходів до розуміння 
структури особистості. Найбільш інформа-
тивним, на думку автора, є підхід 
М. С. Бургіна [3]. Динаміку особистості 
утворюють три складові. Їх умовно можна 
назвати: характеристична, функціональна, 
динамічна і взаємозв`язки між ними. 

10. Особистість в психології описують або в те-
рмінах її властивостей (якостей) або в тер-
мінах типів. Властивість – це довгий час іс-
нуюча і стабільна риса, що проявляється у 
великому розмаїтті ситуацій життя людини. 
Тип особистості служить як позначення 
комплексу окремих рис в припущенні, що 
загальний тип характеристик особистості іс-
нує в дійсності. 

Висновки 

В сучасній психології і філософії є достатнє 
методологічне підґрунтя для постановки пи-
тання про проведення психологічної і психофі-
зичної підготовки студентів в процесі фізично-
го виховання. Воно пов`язане з дослідженням у 
рамках цих наук психофізичної проблеми, вза-
ємовпливу організму і психіки людини, про-
блеми особистості.  
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ И ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

Цель. Выявить теоретико-методологические основы для проведения психологической и психофизичес-
кой подготовки студентов в процессе физического воспитания. Методика. В качестве метода исследования 
использован теоретический анализ. Результаты. Суть авторского подхода заключается в утверждении того, 
что методологическое основание для постановки вопроса о психологической и психофизической подготовке 
личности студента в процессе физического воспитания проявляется при анализе в психологии и философии 
таких фундаментальных вопросов, как психофизическая проблема, взаимовлияние организма и психики че-
ловека, проблема личности в психологи. Научная новизна. Научная новизна полученных результатов сос-
тоит в том, что впервые обоснованны теоретико-методологические основания для проведения психологиче-
ской и психофизической подготовки студентов в процессе физического воспитания. Практическая значи-
мость. Результаты исследования дают необходимое теоретическое основание для выработки чётких крите-
риев и требований к студентам в процессе психологической и психофизической подготовки, создания точ-
ных методов оценивания её составных, разработки эффективных методик формирования психологической и 
психофизической готовности студентов в процессе физического воспитания. 

Ключевые слова: физическое воспитание; психологическая и психофизическая подготовка; психофизи-
ческая проблема; организм; психика; психология личности. 
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THEORETICAL AND METHODOLOGICAL BASES  
OF PSYCHOLOGICAL AND PSYCHOPHYSICAL TRAINING  
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF PHYSICAL EDUCATION  

Purpose. To elicit theoretical and methodological bases for conducting the psychological and psychophysical 
training of students in the process of physical education. Methodology. A theoretical analysis is used as a research 
method. Findings. The crux of the author’s approach is in assertion that methodological base for statement of a 
question about psychological and psychophysical training of students in the process of physical education shows it-
self at an analysis in psychology and philosophy such fundamental questions as psychological problem, interaction 
of person constitution and psyche, problem of a person in psyche. Originality. For the first time theoretical and 
methodological bases are grounded for conducting psychological and psychophysical training of students in the 
process of physical education. Practical value. Research results give necessary theoretical reason for distinct crite-
ria formation and requirements for students in psychological and psychophysical training, exact evaluation methods 
making of its components, development of effective methods in forming of students’ psychological and psycho-
physical training in the process of physical education. 

Keywords: physical education; psychological and psychophysical training; psychological problem; constitution; 
psyche; psychology of a person 
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