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уступаючий i статичний - причOму в самих рiзних поеднаннях. Взаемодiя 2 або бiльше людей, тобто так званнi великi i малi
пiдтримки. ffля виконання перемiщень i взаомних ii поеднань, партнери повиннi мати високий piBeHb фiзичноi
пiдготовленостi та координацiйних здiбностей, реалiзованих в спецiальнiй технiцi виконання [2, с. 3, 4, с. 64],

ВИСНОВКt4: 1. Процес технiчноi пiдготовки постiйно вдOскOналюбться, Вдосконалення технiки рухових дiй
спOртсменOк, якi займаються естетичнOю гiмнастикою, здiйснюеться за рахунок використання засобiв i методiв, як
дOзволяють цiлеспрямовано кOреryвати oKpeMi елементи технiки. Тому використовувалися кOмплэкси вправ, розробленi на
ocHOBi 0сновних пOмилOк, якi допускають гiмнастки при виконаннi змагальноТ вправи, 2. Технiчна пiдготовка вt<лючае в себе

декiлька компонентiв: хореографiчний, музично-ритмiчний, акробатичний та ссновний. Головне завдання технiчноТ пiдготовкл

формування таких навичOк викOнання змагальних дiй, якi дOзволили.би гiмнасткам з найбiльшою ефекивнiстю
продемOнструвати свOю iндивiдуаtьнiсть, а такOж оригiнальнiсть i сtсладнiсть вправ в сдностi з музичним супрOвOдом та
забезпечити пOдальше зрOстання технiчноj майстернOстi,

ПЕРСПЕКГИВАМИ ПОДАЛЬШОГ0 ДОGЛlДЖЕННЯ е вдOскOналення системи пOбудOви тренувальнOг0 прOцесу
спOртсменOк з естетичноi гiмнастики, ii фiзичноi пiдготовки, розробка метOдик, щ0 дOзвOлять бiльше уваги прttдiляти

фiзичному та функцiональному стану спOртсменOк, виконанню pyxiB тiла (стрибки, нахили), пiдвищення фiзичноI
працешаТнOстi спортсмено*, 
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умови виховАння студЕнтlв вишу в процЕсIФlзi(yльlурнO"спортивноiдlяльFlостl

В сmаmmi розеляdасmься проблема вuх8ання сmуdенmськоi молфi о процесi фiзкульmурно-епарmuвноi
diяльнасmi, фнuм iз найвы<лuвiшuх шляхiв уOосконыIювання працесу вuхавання сmуёвнmiв вузiв е цiпеспрямжане
засmосування у вuховнuх цiпях баzаmаzа арсеныу засобlе i меmфiв фзччнаi кульmурч й спорmу, 3асобч й меmфч
фiзччноi кульmурч вidiераюmь важлuву рOль s акmuвiзацii особuсmоаmi сmуOенmа, вплuваючч не miпькч на йоао слосiб
жurпmя, але й на серфовчще, що iloeo оmочуа, Серф ocl6, що рееулярно займаюmьв фlзr.rчноlо кульmураю й спорmам,
акmuвнiапь у соцiальносуспiльнiй ферiвuще, нiж у muх, шо не займаюmься, Тому, фiзt<ульmурно-спорmuвна iiяльнiсmь
спрuяс формуванню в сmуdенmiв соцiальноi' aKmlllHocmi, праенення 0о мiжособuс,rrtiсноi камунiкаф й у цiлuлу еармонiйна
спаlуч асmься iз суспiльновн ачuмuмч MomuB aMu сmуOенmфкФо колекmuву.

lOтючовi слова. Вuхавання, yMMu вuхвання, сmуc'енmъкuй колекmuв, фiзкульmурна-спфmuвно diяпьнiсmь,

фiзччна кульmур4 сmуOеяmсь кuй колекmв,

Ковапь В, Ю. Уславuя васпumанuя сmуdеяmос вузе 8 проqесGе фuзхульmурно+порmчвной
Ееяrпельносrпu. В сmаmье рассмаmрuваепся проблема воспumанuя сrпуdенческой мопфехсч в процессо фuзкупьmурно-
спорmuвной аеяmельносmu. аOнuм в важнейшuх пуmей свершенuпвованая працесса воспumанuя сmуdенmв вузв
являеmся целенаправленное прuмененuе в воспumа{пёльньlх целях бwаmоаа арсеныlа срФсmв u меmфв фчзшческой
купьmуры u спорmа, фебсmва u меmйы фuзчческой кульrпуры uараюm веyную роль в акmuвuзацuч лччнасrпч сmуdенmа,
влuяя не mалько на е?о абраз жuзнu, на ч на срФу, коrпорая е?о окрухQеп, Срфа пuц, рееулярна занuмающuхф

фuэuческой кульmурой u спарmом, акmuвнасmь в сацuально-Фщесmвеннай сфере BbMJe, чем у не занuмающuхв,
Поэmаму, фuзкульmурна-спорmuвнм 1еяmельносmь спосабсmвуеm фармuрванuю у сmуdенmж сацuальной акmuвносmu,
сmремленuё к межлччtLосmной колlлмунuкацuч ч в целом еармонuчн0 сOчеmаеmв с общесп8енно-значUмьлмч маmuвамч
сmуOенческое о кал лекmuв а,

lИючевые слова. Воспumанuе, условlм воспumанuя, сmуёенческuй каплекmLлв, фuзtсульmурна-спорmuвная
аеяmельносmь, фuзчческая кульmура, сmуаенческuй каллекmuв.
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коиаi y1gfori;r6 , Тhе сопditiалs of educaiioл of члfуеrsifу studель duriпg spot1 ecti\titieg, The article rаlsеs the

рrоЬjеm сапсеrпiпg fhe educaflon of sfudenfs lл physlca/ irаiлlлg and sparf acflyjlles 0ле of ffie mesf lmроrfапl ways о{ irпрrоviпg
'thesducatioпofsfudenislsapulposeiulиseofeduiafioлalpurpbses оiаwidеrапgеоfmеапsалdrпеffiоdsоfрlтуslсаlсufturеапd

spo,{. Iле resu/ts of ffie stшdy indicate а iarge educaticn'a! оррагtuпjflеs for physical сultиrе and sporls шлdег the сопditiоп oi

ifiective mапаgеmепttоо/s алd meihods Ihe7esults of sfuoles allow us fo esfabllsh the dеgrэе of iпfluепсе оf рлуsrсаl сuliurе апd

sро#оЛ ап iпiiчiriuаlапd grouB of sfudeпis characterlsflcs: studenfs йfltdiyerse spods ехвеФпсе (especia#y епgаgеd lп s4od9

games алd other tеаm sрJпs;'suреяо r ta thek felloty studenfs оп tfiе уоlиmе апd iпlелsф of саmmuпiсаtiоп, iпdicatars af self-

dеfеimlпаflол iп the educatiaiat tiаm - spori aofiridl'es rivlИ fiýh level of jлfеrреrsопаl lлfеrасtlап, at the sапlе leye/ of pedagoglcal

mапаЕеmепt creatlng mоrе {ачоrаЬlе сOлdltigпý forthe асguБlfiол Ьу sfr.ldenfs иlth ffie лёcesýarypsycho/oglcal апd p}dagagicai

рrасtriеs used jл thе-fаrrпаt!оп of cottective iпtеrасtiсп;- yarious fоrms of рhдlс а! ctllture алd sporfs iп vаryiпg dеgrее,s сопfйufе lo

ihe fоrлаffоп of soclal/y rеlеуалt реrsапаlitу fralts; - tfie /еssолs of pfiplcal сultчrе епсаurаgiпg the dеvеlарmепt of iпtеrреrsопаl

reiationsftфs Ьеtwееп jrudeлts, /п lhe солduсfjпg proceýs classes create аррrорriаfе condltioлs fo,,lfie esfablis,lmeлf, рrеsеruаflOп,

апd сhапýе of ffiе mаiл foms of lлtеrасflол алd conlacts hеlwееп sfuoenls апd thejr gгоr.lр iпtеrаеtiап; - lhe mеапs апs rлеfh0dý 0f

pilysical iшlfшге rmвоrfа пt rо!е iп епhаrlсiпg fhe реrsопа/ftу of а sfчdелf, affecting лоt опlу hK /rfesУ/e, Ьuf a/so the surrоuпdiпg

епilrопmепr, Аmспg реор!е чзlhо regutarlyjngaged lл pftyiical сufturе апd sporf асilvф lл fhe socjalspfiere Лýhеr tftал Ёhоsе ryfiо

are паt lnyo/yed. ýо, spo* асtiиltу солtrЁйi Ю tiе'fоrrпаtiоп of the stиdелfs 'sccja/ activty, the deslre fоr iпtеrреrsопаl

соmrпi.ллjсаtlол алd lп gепеrа/fiаrmьлlоusлу combjned rrith the lrrpodant рuьfiс лotlyes of the stшdелts team,

Кеу ward: еdчсаtlоп, condlfrbn af education, sfudenfs' grочр , sраl aclivities, physlca/ еduсаtiоп, sfшс'еrts' tеагп.

Постановка проблеми. В сучасних умOаах виниlfiа гостра потреба перехOду вiд традицiйно сформованих схем

вихOвнOг0 прOцесу до iнновацiйних, У зв'язкУ з цим, одним iз найвахстивiших шляхiв удOскOналювання прOцесу вихOваttня

студентiв вfзiв е цiлеспрямOване застосування у виховних цiлях багатоl-о арсеналу засобiв i методiв фiзичноТ культури й

cnopry. днйiз ocTaltgix дослiдхtень i пуОлiкацi*, Пошук iltляхiв удосконалювання 9истеми вихOвання отудентськоi молодi

дlя багатьох вчених rrrй, станOвив великий iHTepec. Найбiльш результативними, щ0 мають особливу наукOву значимiсть е

комплекснi дослi$<ення проведенi Б.Ананьсвим, А,lliакаренколл, А.Петровським, Г,Пустовrтом, В,Сухомлинським та iH, L{i, а

також багато lнrлих дослiдникiы, внесли iстотний Ёttrlад у рOзвитOк TeopiT й практики вихOвання студёнтства. Таке бачення

проблеми дOзвсляе рOзглядати цiлеспрямовано органiзовану Фiзкультур-чO,спOртивну дiяльнiсть студентiв як ефепивний

зЬсiб реryляцiТ Iхньоi соцiальноТ поведiнки, щ0 сприятиме рOзвитку tмiжособистiсних вiдносин та вихOванню в цiлOму,

Мета доелМення . дослiдlлти змiст ! cyTHicTb умOв вихOвання отудентiв вишу в процесi фiзкультурно-спортивноi

дiяльностi. Вiдповiдно д0 мети дослiдження визначен0 наступнi завда}lfiя: 1. 3дiйснr,tти теOретикO-методологiчний аналiз

ЕихOвнOг0 прсцесу ,rщ*, павчЙьних заьпшiв ракупьтетiв фiзичrrоrо вt4хOаання та спс!jтч та мiжоссtjистiсних вiдносин

студентiв, засобами наукOвO-метOfiичних джерел.2. Визначити зовнiшнi покезники вихованостi студентiв Херсонського

дjр*.uпого унiверситетi факультету фiзичногс виховання та спOрrу, piBHi iх сфоDмованостi та коЛеКrИВg6-Рl6ЦХg;lОГiЧНi

уьq*ви, якl опричин,о,оr, цей-процес, за дOпсмOгOю педагогiчного тестуЕання, анкетування. 3. Проаналiзувати вплив

бiзоулоrуроо-спортивноi дiяльностi на в14ховання студентiв Хероолiського держаЁнOг0 унiверситету.

вихлад осноgкого матерiалу, Рiзке погiршення полOження молодi, зни}кення якостi жипя й здоров'я, пспршення

умOв длЯ 0держаннЯ повноцiнноi освiти, забезПечення зайлнятостi, picT правопорушень i злOчинностi в молодiжному

середовищi ycцflmgtýюTb прOцеС творчоi участi нлолодi, r.цо займаеться спортоFit в ltиттi суспiльства Ёt вitмагаtоть аrгивiзацii

державноТ мЬлодiжноi полiтики [1, с. 2З4]. Огяе сучасна стOатегiя виховання пOвинна бути спрямована на:

- необхiднiс.гь забезпечення вiдповiдностi змiсту i якостi вихOвання аКТУаПЬНИt/t i перспеmивНим потребаМ

особиотостi, суспiльства й держави,
- пiдьищення р,олi виховнот дiяльностi в ryманiзацiт суспiльно-економiчних вiднооин, формуваннi нсвих життOвих

уЁтанOьок:
вiдновлення вiдповiдапьн*стi й активноi ролi держави у вихсваннi студентськоТ молодi;

- дOOягнення нБвого рiвня взасмодiТ ciM'j, ocaiTHix Yетанав, оргаяiа керування освiтою, дитячих i tлолодiжних

грOмцських арганiэацiй, релiгiйних конфесiй у вихованнi й соцiалiзацiТ дiтей i rutолодi;

- рOзlдиренНя апивниХ суб'сктiВ вихсваlJня, ВiiЛЮЧаiOЧИ Bci соцiальнi tнетитри, професiйно-педагогiчне

спiвтовар1,1ств0, ширOi(у громадськiсть [1 , с. 123],
'тоtиу 

виховання молодi в сферi фiзичноi культури й спорту потрiбно рOзглялати в кOнтекст|"

Вuхавання е спорml - стосусть*fi Ta**i ппЬбле}.4, як мOральнg, цатрiотичне й етичнв вихOвання молодi, tдо

зайлtлаsться спOртивнOю дiяльнiст;о, а тЬ**ж особ.пивостi вихсlвноj роботи зi сп*ртсменами [2, с. 4З5].

Еф*шивнiстЬ 8ихOваi"iнЯ й соi;iа;:iзацii спOртсмена як 0собистостi визнечаеться ЧlrТИРМё фапораlли:

п а грiотичнс.lю ln ря tиован icT,c :

- змагальн$!о надiйнiстю;
- Bl,t**K*ю свiдrм!ст* грсмадсt}!ii]г$ r:боз'язку;

- ц*леigивiзttсiя i ;овариськс;ю ззаstd0дспФл,jOгOlс.

iar.t* цi фак,rори забезпечу*ть вее6;чне й гарм*нi.;не в,,:хова|iня occ5y;*TocTi в сп*ртt" Використання пэдагогiчних

i:,*i*!a НаВЧаiiiifi li влjхtвiлil;"tя, ,,, T6l,ty числi i* засобiв ф!эи*.лнсТ K}j,ibTypl4. на данс},,1у u]aii пс*l;нне ý_vти спрямовене на

iiliriЁк,:}ЁФН:ifi ;n,n:ПT*Liii студен;iз як до спеuиФi,t,i"iу. }t;ваll;оi.lэнь i vtliiB навчfftьи9i дiялэli**тi, так iд,: tgliж*f5бi,iстiснOго

сг,i.пiiуза;зit* [i, с. а:::а]. Заiтr.су,в*нн* зс:сбiв i r.л-атсдiв фiзi,1чr:+г* вt4;{*Ёання В ,,i:ЕРЭiа.{ .,,;,;;цl1*;;ця н*вчilлýti0г0 liс;iеrт,4sу на

,l,rа,i*о*uьоу".тапr ircio ar**ojrern* даq iзrстниЙ ефеп. Спецiа;;g|iз спрялле*ана;14]]Тёма 3анЁt} л0 фiзичнiЙ Ky;-lbTy0i Д*СИТ)

уопiчiнО аирirr:уе завданнЯ соцiально-псiЛхологiчногС ьуlхSвЁr{НЯ студентiв" Вона сприяС бiльц,lе швl4дкOь4у формуваннiо

i,rli,*i*собисiЁних: вiдli.;син, пiлвицеisн;о ГрупgзОГ* соцiсiметричного сiатчсу, змiцнюс сацiальнr:-п*ихолоliчну п*зllцiю чпенiв

loU
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Серiя 1 5, Наувопеёааe*,iчнi праблемч фiзччно i ryльmурч (ф'вччна ry!!ц|црзj!!цф

студентськог0 колекгиву [3, с 262_266J. Насамперед, пiдвищуеться значимiсть фiзичноТ культури в оволодiннi сryдентами

своею спецiальнiстю, щ0 0 першOчергOвOю умOвою формування цiльовоТ сдностi кOлеýиву [3, с 262-266], 3 опrяду на те, що
в процесi соцiально-особистiсного керування вихованням студентськOго кOлективу його щени проtадрь кiлька етапiв свого

професiйного станOвлення, мета й завдання фiзичноТ культури, прирOдно будрь зtиiнюватися вiдповiдно до Тх хараперу й

змiсту. 3авдання процесу фiзичного вихOвання при формуваннi цiльовоi едностi студентськOг0 колеfiиву не обмел<уютья

його професiйнO-прикладною спрямованiстю, Фiзична культура пOвинна вирiшувати завдання й по вихованню сryдентiв, Туг,

насамперед, треба враховувати, щ0 спiлкування студентiв у процесi ix спiльнот навчальнот дiяльностi привOдить д0

утвOрення рiзних мiкрогруп [3, с 262-266]. Правильна органiзацiя навчаlьнO-спортивноiдiяльностi студентiв icToTHo пiдвищуо

piBeHb ]iHix зв'язкiв 0дин з одним, особливо якщ0 при цьOму зусилля педагсгiв будуть зосередженi не стiльки на

iнтенсивностi спiлкування, скiльки на змiнi ранiше сформованих негативних мотивiв опiлкування мiж сryдентами [2, с, З54].

вш.ливе значення у форл,луваннi позитивнOго психслогiчного клiмату ts студентськOму колепивi мають спOртивнi змагання, В

успiшно виступаючих студентських спOртивних колективах учасники мають бiльшу поваry й дрр<елюбнiсть до членiв iнших

iоманд, HaBiTb у не успiшно виступаючих спортивно-iгрових командах вiдносини в колективi складаються краще, нiж у
колекrивах отудентiв, що не приймали участi в змаганнях [3, с 262-266]. Фiзична культура й спорт вихOвують у студентiв

якостi лiдерсiва й керiвництва, щ0 сприятлив0 вплива0 на психологiчний ttлiмат у колекrивi.Аналiзуючи соцiально-

психологiчнi механiзми вихOвання сryдентськоi молодi, необхiдно вказати на те, lцо на формуваннi едностi не закiнчуеться

прOцес об'еднання сryдентiв. На наступному етапi керування вихOванням студентiв найбiльш глибокий piBeHb - ядро

колепиву. Саме цей piBeHb утворюе сукупнiсть групOвих харакrеристик, обумовлених не тiльки цiльовими, але й цiннiсними

орiснтацiями студентiв вузiв.

Фiзична культура й спорт при правильнiй орrанiзацii можуть стати ефекгивним засобом формування цiннiоноТ

едностi студентського колекиву, 0снOвним змiстом яког0 б високий piBeHb розвитку в сryдвнтiв соцiально значимих якостей,

cJMocBiдoMocTi й цивiльнОI зрiлостi, НавичкИ спiльноi орiснтацii на досягненнЯ пOставлених завдань, придбанi в процесi

спOртивно-колективноiдiяльностi завдяки збiry тих самих емоцiйних реакцiй сприяють посиленню загальноТ зryртованостi [1,

с 168]. На ocHoBi вище вкfiаногg нами видiлено наступнi педагогiчнi умOви виховання сryдентiв вишу у процесi

фiзкультурно-спортивноi дiяльностi :

l * педагогiчна умова * еднiсть цiлей Bcix суб'епiв навчально-вихOвног0 процесу унiверситетУ;
ll - педагогiчна умOва - спiвробiтництво та вiдповiдагtьна залежнiсть студента з yciMa суб'епами навчально-

вихOвнOг0 прOцесу;

ll| * педагогiчна умова - вiдкритiсть жипедiяльностi студентськоТ групи.

Розробка першоТ умови нами пOв'язувалась iз узгодженням цiлей виховання студентiв та Bcix компонентiв

вихOвнOгО процесУ вишу: тренер-викладач, студент, студентська група та фiзкульryрньспOртивна дiяльнiсть,

ffpyry умову було спрямован0 на шаемодiю тренера-викладача та студентiв у процесi фiзкультурно-спортивноТ

дiяльностi,
третя умова пOлягала в забезпеченнi автономiзацiт дiй студентiв у процесi фiзкультурно-спортивно[ дiяльностi.

Для того щоб з'ясувати piBeHb впливу саме фiзкультурно-спортивноТ дiяльностi на виховання сryДенТiВ МИ

провели дослiмення на базiХерсонського державного унiверситету прOтягOм 2013-2014 р,р.

Дослiдження провOдилOся у три ётапи.

на l етапi дослiдження (листопад 2013 роry) нами було прOведен0 тёсryвання дпя виявлення рiвня сформованОСтi

мiжособистiсних вiдносин студентiв.

на ll етапi (листопад 20,13 - березень 2014 poKiB) ми ознайомилtися з планOм навчально виховноТ роботи за яким

навчалися студенти перших KypciB факультету фiзичного виховання та спорry.

на завершальному етапi (березень 2014 року) нами було прOведене повтOрне тесryвання дrlя виявлення 3MlH У

сформованостi мiжособистiсних cTOcyHKiB студентiв. 3а допомогою спецiыtьного oпиryвыьника ви3начили валсливий

параметр сформованостi мiжособистiсних вiдносин, яlим е групова arypToBaHicTb, щ0 пOкffiуе також ступiнь iнтеграцii

студентеькOго кOлективу. 0триманi результати викладенi в таблицi 1

Таблutlя 1

PiBeHb
Група PiBeHb згуртованоотi

л0 експеOиментч пlсля експеOиментч

trl -| 65 15.2

Ег-2 10 148

-----эlrблиЦ;rсФЙо, цо в першiй та другiй експериментальних групах piBcHb груповоТ зryртованостi эмiнився до

псказникiв ((виlце эа середнс}, Бiльш наочно отриiианi гJeзультати можна побачити на РИС.1.
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Рис. 1 - PiBeHb зryртованOстi експериментальних груп (до та пiсля експерименту).

Паралельно з рOзрахунком рiвня зryртованостi, дослiркення дозвOлило з'ясувати, як caMi студенти оцiнюють

колекrив i свое самопочrпя в ньому. Так, 81Уо 0пит?них зiзналися, щ0 пOчувають себе частиною колеrrиву Й хот!ли б

залишитися саме в ньому. Таким чином, не тiльки якiснi, але й кiлькiснi пOказники пiдтвердили позитивний хараfiер змiн, чlо

вiдбулися в експериментальних групах, Дослiдно-експериментальна рOбOта дозвOлила зробити виснOвOк пр0 те, щ0

формування ваемин у студентському колепивi сприяс пiдвищенню якостi прOцесу пiдготовки майбуrнього фахiвця,
Вiдзначаеться в цiлому picT творчих здiбнOстей студентiв, полiпшення академiчних пOказникiв, удосконалювання вмiння

застOсOвувати знання.Oтже мiжособиетiсне спiлкування, як i дiяльнiсть, - необхiдна умOва формування особистостi, У

процесi спiлкування встанOвлюsться спiльнiсть iдей, HacTpoiB, поглядiв, взаOмовгlлив i взаемодiя людрй. Пiдвищення

ефективностi rруповоi sзаемодii сryдентiв зв'язан0 з тим, щ0 за рахунOк безпосередньоr0 кевування прOцесOм

мiltкособистiсноi комунiкацiТ пiд час рацiонально органiзованих занять вiдбуваеться оптимiзацiя мiжособиотiсних зв'язкiв i

нервово-психiчних cTaHiB членiв сryдентськOго колективу. 0триманi рeзультати дослiдження свiдчать про великi sиховнi

можлlивостi фiзичноТ кульryри й спорry за умOви ефективного керування ii засобами й методами,

ВИСНOВКИ, Результати проведенихдослtджень дозволили встановити ступiнь впливу занять фiзичнOю культур0}0

й спортом на itдивiдуальнi й груповi харакгеристики студентiв: - студенти, щ0 мають рiзнобiчний фiзкульryрно-спортивний
досвiд (особливо займалися спOртивними iграми й iншими командними видами спорту) пёревакають cBoix однокурсникiв за

обсягом й iнтенсивнiстю спiлкування, пOкаэникам самовшначення в наtsчальному колективi; - фiзкульryрно-спортивна
дiяльнiеть, що вiдрiзняеться висOким piBHeM мiжособистiсноi взаомодiТ, при 0днакOвOму piBHi педагогiчного керування

cTвoploc бiльше сприятливi умOви для прrлдбання студентами необхiдного психOлогO-педагогiчного досвiдУ,

викOристовуваног0 при формуваннi колепивноТ взаемодii; - рiзнi форми фiзичноI культури, а такOж види спOрту в рiзному
сryпенi сприяють формуванню соцiально значимих якостей особистостi; - заняпя з фiзичноi культури сприяlOть вихованню

lrлiжособистiсних вiдносин мiж студентами, У процесi прOведення занять створюються належнi умови для встанOвлення,

збереження й змiни найвашивiших форм взаемовпливiв i KoHTaпiB сryдентiв, ii груповоТ взаомодii; - засоби Й методи

фiзичноi кульryри вiдiрають важливу роль в апивiзацii особистостi сryдента, впливаючи не тiльtи на Його спосiб жипя, але

й на середовище, що його оточуе. Серед осiб, щ0 реryлярнo займаються фiзичною культурою й спортом, апивнiсть у
соцiально-суспiльнiй сферi вице, нiж у тих, що не займаються. 0тже, фiзкультурно-спOртивна дiяльнiсть сприя0

формуванню в студентiв соцiальноТ апивнOстi, прагнення до мiжособистiсноТ комунiкацii й у цiлому гармонiйно сполучаеться

iз суспiльно-значимими мOтивами сryдентськOгo кOлективу.

RЕРСПЕКТИВИ ПОДДЛЬШИХ ДOСПlДЖЕНЬ. Проведене дослiдження не вичерпус ycix аспепiв зазначеноi

проблеrии. Окремого науковOго вивчення потребують особливостi впливу фiзкульryрно-спортивноi дiяльностi на вихOвання

студентiв рiзних спецiальностей, а також аналiз виявis вихованостi пiсля закiнчення унiверситету,
л!тЕрАтурА

].Алексюк А. М. Педагогiка вищоТ освiти УкраТни, lсторiя. Теорiя i А. М, Алексюк. - К,: Либiдь, 1998. - 558 е.

2,Бех l. fl, Виховання особистостi: [пiдруч, шя сryд, вищ. навч. закл.]l lBaH flмитрович Бех.- К.: Либiдь,2008.- В48 с,

З.Shiрkо А. L, Osoblivosti fогmччаппуа koiektivy у ýrisko-kгaeznavshi diyalnosti l А, L. Shipko //Gуmапit. visп. DVNZ
"Реrеуаstач-Нmеl'пithki dershavni Yniversitet imeni Grigоriуа ýkovorodi": пауk.-теоrеt. zb, - Pereyaslav-Hmel'nithki: "РР, SKD",

2009. * Spes. vip. Pedagogika. * s. 262-266.

УДК 378.09i.3:796
KoganbaBelO" д,

Кiровмваdськuй 0вржавнuй лфаеоаfчнчй унЬврссаmеm iMeHi Волоdшмшра 8шнншченяа
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