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СПОРТИВНІ ІГРИ ЯК ОДИН ІЗ ЗАСОБІВ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  
СЕРЕД СТУДЕНТІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

У сучасному суспільстві проблема збереження і зміцнення здоров’я студентів закладів вищої освіти є актуальною. 
Це пояснюється тим, що до них пред’являються дуже високі вимоги, відповідати яким можуть тільки здорові молоді 
люди. А про здоров’я говорити можна не тільки за відсутно-сті будь-яких захворювань, але і за умови гармонійного 
нервово-психічного розвитку, високої розумової і фізичної працездатності. Відомо, що здоров’я формується під впли-
вом цілого комплексу чинників. Важливе значення ма-ють заняття фізичною культурою.

Гра – суспільне явище, самостійний вид діяльності, властивий людині. Гра може бути засобом самопізнання, роз-
ваги, відпочинку, засобом фізично-го і загального соціального виховання, засобом спорту. Ігри, які використо-вуються 
для фізичного виховання, дуже різноманітні.

Практично у всіх освітніх установах спортивні ігри включені в навча-льні програми. Вони широко практикуються 
у позакласній та позашкільній роботі, використовуються в закладах вищої та середньої професійної осві-ти, у підго-
товці спортсменів. На основі спортивних ігор сформувалися ігрові види спорту, які займають гідне місце серед інших 
видів на всіх рівнях, вклю-чаючи Олімпійські ігри.

У структурі освіти в сфері фізичної культури і спорту спортивні ігри входять у цикл базових фізкультурно-спор-
тивних дисциплін відповідно до державних освітніх стандартів, навчальних планів і програм. Спортивні ігри поряд 
з іншими базовими дисциплінами мають істотне значення у станов-ленні професійної готовності студентів факуль-
тетів фізичної культури.

Ефективність практичного використання спортивних ігор як одного із засобів фізичного виховання серед студен-
тів у закладах вищої освіти пов’я-зана зі знанням їх змісту та впливу і методики навчання. Система основних поло-
жень, що характеризують ці питання, становить теорію спортивних ігор, оволодіння якими дає можливість успішно 
використовувати цей само-стійний вид фізичних вправ із метою гармонійного фізичного і духовного ро-звитку людини.

У статті аналізуються проблеми розвитку спортивних ігор у сучасних вищих навчальних закладах, визначається 
потреба в нових підходах до орга-нізації навчання студентів у виші. У межах статті розглянуті перспективи розви-
тку спортивних ігор у вищих навчальних закладах, визначено значення розвитку спортивних ігор у вищих навчальних 
закладах для організації навча-льного процесу та становлення особистості молодого фахівця.

Ключові слова: засоби фізичного виховання, спорт, спортивні ігри, студенти, фізичне виховання, фізична культура.

Збереження і зміцнення здоров’я студентів сьогодні є невід’ємною складовою частиною процесу фізич-
ного виховання у вищих навчальних за-кладах України. Спортивні ігри традиційно популярні серед усіх 
категорій населення країни завдяки різнобічному впливу на організм людини, в тому числі емоційному. 
Тому вони є ефективним засобом фізичного виховання в широкому віковому діапазоні.

Практично у всіх освітніх установах спортивні ігри включені в навча-льні програми. Вони широко вико-
ристовуються в закладах вищої та середньої професійної освіти.

Фізичне виховання у вищих навчальних закладах проводиться протягом усього періоду навчання студен-
тів і здійснюється в різноманітних формах, які взаємопов’язані, доповнюють одна одну і є єдиним процесом 
фізичного виховання студентів. Одним із важливих чинників підвищення інтересу студентів до занять рухо-
вою активністю є можливість вибору її видів, де пе-ревага зазвичай віддається спортивним іграм. Адже гра 
ще з дитячого віку є основним видом діяльності, засобом підготовки до життя і праці. А ігри, які пов’язані 
зі спортом, базуються на змаганні і виділилися в окрему групу ‒ спортивні ігри, або ігрові види спорту [2].

Водночас результати наукових досліджень свідчать: уже на початкових етапах навчання здорових сту-
дентів стає все менше. Високий відсоток фізіо-логічної незрілості (понад 60%), яка стає причиною зрос-
тання функціональ-них (до 70%) і хронічних (до 50%) захворювань. Понад 20% студентів коледжів мають  
дефіцит маси тіла, стільки ж – надмірну вагу. Провідними серед функціональних відхилень є порушення 
опорно-рухового апарату, серцево-судинної системи, органів травлення; серед хронічних патологій – хво-
роби нервової, дихальної, кістково-м’язової, сечостатевої систем, а також алергічні захворювання.

Проблемам розвитку спортивних ігор в сучасних вищих навчальних за-кладах присвячена низка наукових 
праць таких учених, як М.П. Горобей, О.С. Чалий, Т.В. Дерябкіна, В.П. Самійленко та інші. Також проблеми 
спортивних ігор знайшли своє відображення у дослідженнях Л.В. Зубченко, В.О. Гавриліна, В.Н. Пристин-
ського. Проте методологічні та практичні аспекти, які відображають стан розвитку засобів фізичного розви-
тку, зокрема спорти-вними іграми, у закладах вищої освіти потребують подальшого вивчення.

Систематичні фізичні заняття підвищують стійкість до психоемоційних навантажень. Регулярні заняття 
фізичною культурою і спортом допомагають студентам краще організувати здоровий спосіб життя, запо-
бігаючи стану пе-ревтоми. Основні завдання фізичного виховання студента можна поділити на оздоровчі, 
виховні та навчальні. Одним із найважливіших засобів фізичного виховання є спортивні ігри, які займають 
провідне місце в людській діяльності [3].
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Значення гри як різноманітного соціального явища виходить далеко за сферу фізичного виховання і навіть 
виховання загалом. Виникнувши на ранніх етапах історії і розвиваючись разом з усією культурою суспіль-
ства, гра слугувала задоволенню різних потреб: у самопізнанні і спілкуванні, в духов-ному і фізичному роз-
витку, у відпочинку та розвагах тощо. Однак одна з го-ловних функцій гри – педагогічна, гра здавна є одним 
з основних засобів та методів виховання в широкому сенсі слова.

Метою статті є вивчення спортивних ігор як засобів фізичного вихо-вання студентів закладів вищої 
освіти під час навчального процесу. Спортивні ігри – це універсальний вид фізичних вправ, який позитивно 
впливає на рухову, емоційно-вольову та психологічну сферу.

Для досягнення поставленої мети були використані такі методи дослі-дження: вивчення та аналіз нау-
ково-методичної літератури; педагогічні спо-стереження.

Поняття ігрового методу в сфері виховання відображає методичні осо-бливості спортивної гри, тобто 
те, що відрізняє її в методичному відношенні від інших методів виховання. При цьому ігровий метод не 
обов’язково пов’я-заний лише з будь-якими загальноприйнятими іграми, наприклад футболом, волейболом 
чи елементарними рухливими іграми. Він може бути застосова-ний на матеріалі будь-яких фізичних вправ, 
за умови, звичайно, що вони під-даються організації відповідно до особливостей цього методу.

Фізичне виховання – невід’ємна частина навчально-виховного процесу, що не може бути розглянута як 
другорядний його компонент. Успіхи системи фізичного виховання не виключають необхідності подаль-
шого її розвитку та вдосконалення [4].

Спортивні ігри займають провідне місце в людській діяльності та ви-ступають важливим засобом фізич-
ного виховання. До основних характерис-тик спортивної гри можна віднести доступність, активність, про-
гресивність, змагальність, адаптивність, добровільність, задоволення. Використання спор-тивних ігор на 
заняттях із загальної фізичної підготовки важко переоцінити.

Спортивні ігри роблять доступним вивчення технічно складних вправ. Одночасно використання ігор 
забезпечує комплексне вдосконалення рухової діяльності, де разом із руховими навичками розвиваються 
фізичні якості.

Ігри допомагають оживити й урізноманітнити заняття. Емоційне перек-лючення несе в собі ефект актив-
ного відпочинку – це допомагає відновлювати сили безпосередньо у процесі занять та полегшує оволодіння 
матеріалом [1].

Неоціненна перевага спортивних ігор полягає ще й у тому, що їх можна використовувати в будь-яких 
умовах і на будь-яких етапах навчальних за-нять. Заняття фізичною вправами та спортивними іграми заспо-
коюють і змі-цнюють нервову систему, знімають напругу, створюють бадьорий, життєра-дісний настрій, 
що сприяє підвищенню працездатності, успішності студентів. Втягують у динамічну роботу великі і дрібні 
м’язи тіла, що збільшують рух-ливість в суглобах. Під впливом фізичних вправ, що застосовуються в іграх 
і естафетах, активізуються всі види обміну речовин (вуглеводний, білковий, жировий і мінеральний).

Для збільшення рухової активності студентів в закладах вищої освіти доцільно застосовувати на заняттях 
із фізичного виховання спортивні ігри та естафети, які є засобом розвитку таких фізичних якостей, як сила, 
швидкість, гнучкість, витривалість, спритність. Ігри та естафети компенсують дефіцит рухової активності, 
сприяють поліпшенню психологічного стану студентів що займаються, формують прагнення до систематич-
них занять фізичною ку-льтурою, є пропагандою здорового способу життя [5].

Спортивні ігри – не просто засіб фізичного виховання, а засіб впливу на особистість. Слід зазначити, що 
головним виявляється виховання суспільно значущих якостей особистості: колективізму, свідомої дисци-
пліни, здатності поставити загальні інтереси вище особистих. Найактивнішим фактором формування осо-
бистості виступає колектив. Його вплив тим вищий, чим си-льніший, авторитетніший кожен із його членів. 
Спортивна гра завжди боро-тьба, і нерідко сувора. Тому найвищі моральні якості проявляються саме в таких 
умовах. Чесність у спортивній боротьбі – один із проявів моральної зрілості. Перемога, досягнута за всяку 
ціну, не має права на життя, бо вона руйнує моральні норми спорту. Повага до суперника, використання 
лише до-зволених прийомів боротьби – це норми, яких потрібно неухильно дотриму-ватися у спорті.

Істотна особливість ігор полягає ще і в тому, що для досягнення висо-ких результатів тут обов’язково 
важливий весь комплекс спеціальних якостей: фізичних, техніко-тактичних, морально-вольових. Важлива 
й оздоровча цінність. Давно доведено, що за ступенем впливу на розвиток і функціональну діяльність орга-
нізму спортивні ігри перевершили багато інших видів фізичних вправ.

Програма для закладів вищої освіти з фізичного виховання передбачає вивчення студентами не тільки 
теоретичних, а й практичних питань; оволо-діння ними низкою практичних фізичних вправ із різних видів 
спорту та ігор. У програму фізичного виховання закладів вищої освіти включені такі спор-тивні ігри, як 
баскетбол, волейбол, гандбол, які користуються великою попу-лярністю серед учнів, а також окремі рухливі 
ігри. Всі ці ігри спрямовані на фізичне вдосконалення студентів, на розвиток рухової системи, пристосова-
ності до мінливих життєвих обставин, загартованості не тільки фізичної, а й психологічної. З одного боку, 
вони розвивають людину фізично за рахунок станів людського організму, а з іншого – розкривають і виявля-
ють певні риси характеру, особисті якості та здібності.

Гра є потребою для відновлення як фізичних, так і духовних сил у сту-дентів. Рухливі і спортивні ігри 
допомагають у вирішенні низки спеціальних завдань; у студентів, котрі займаються, викликають новий 
інтерес до занять. Гра також є поштовхом до спорту для студентів вищих навчальних закладів.
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Висновки. Отже, спортивні ігри як засіб удосконалення фізичної під-готовки та фізичного розвитку 
на заняттях вирішують освітні, розвиваючі, виховні та оздоровчі завдання фізичної культури і збільшують 
ефективність процесу навчання в закладах вищої освіти. Спортивні ігри є одним з найефе-ктивніших засобів 
фізичного виховання студентської молоді, прояву їх рухо-вої та соціальної активності, зміцнення здоров’я, 
правильною формою прове-дення дозвілля, що сприяє формуванню здорового способу життя. Перспек-тиви 
подальших досліджень будуть спрямовані на пошук інноваційних засо-бів фізичного виховання студентів 
в закладах вищої освіти під час навчаль-ного процесу.
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Kuksova A. S., Koval’ova A. O., Holovina S. S. Sports games as one of the means of physical education among 
students in higher education institutions

In modern society, the problem of preserving and strengthening the health of higher education students is more relevant than 
ever. This is due to the fact that they are subject to very high requirements, which can meet only healthy young people. And we 
can talk about health not only in the absence of any diseases, but also in terms of harmonious neuropsychological development, 
high mental and physical performance. It is known that health is formed under the influence of a number of factors. Physical 
education classes are important.

Game – has historically developed as a social phenomenon, an independent activity inherent in man. The game can be 
a means of self – knowledge, entertain-ment, recreation, a means of physical and general social education, a means of sports. 
The games used for physical education are very diverse.

In almost all educational institutions, sports games are included in the cur-riculum. They are widely practiced in extra-
curricular and extracurricular activities, used in institutions of higher and secondary vocational education, in the training 
of athletes. On the basis of sports games, game sports have been formed, which occupy a worthy place among other sports at all 
levels, including the Olympic Games.

In the structure of education in the field of physical culture and sports, sports games are included in the cycle of basic physi-
cal culture and sports disciplines in accordance with state educational standards, curricula and programs. Sports games, along 
with other basic disciplines, are essential in the formation of professional readiness of students of physical education faculties.

The effectiveness of the practical use of sports games as one of the means of physical education among students in higher 
education is associated with knowledge of their content and impact and methods of teaching. The system of basic provisions that 
characterize these issues is the theory of sports games. Theory and methods of sports games, mastering which makes it possible 
to successfully use this independent type of exercise for the purpose of harmonious physical and spiritual development.

The article analyzes the problems of development of sports games in modern higher education institutions, identifies 
the need for new approaches to the organi-zation of student education in higher education. The article considers the prospects 
for the development of sports games in higher educational institutions, the im-portance of the development of sports games in 
higher educational institutions for the organization of the educational process and the formation of the personality of a young 
specialist.

Key words: means of physical sports, sports games, students, physical edu-cation, physical culture.


