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Анотації: 
Актуальність. Галузь фізичної 

культури і спорту входить до 
стратегічних напрямів реалізації 
завдань побудови здорового способу 
життя з позицій фізичного та 
психологічного аспектів суспільства. 
Зважаючи на чіткі пріоритети, 
покладені в основу процесу фізичного 
виховання студентської молоді, 
обов’язковим є оволодіння ними 
системою прикладних умінь і навичок. 
Згідно традиційних уявлень, 
підтверджених упродовж тривалого 
періоду практичного та наукового 
пошуку, серед таких є набуття 
студентами системою рухових умінь і 
навиків з плавання. Мета – з’ясувати 
перспективи дослідження з 
теоретичного та методичного 
обґрунтування системи навчання 
плаванню студентів у фізичному 
вихованні закладів вищої освіти 
України. Методи: теоретичний аналіз 
і узагальнення даних наукових і 
методичних джерел та інформації з 
ресурсів мережі Інтернет, історико- 
логічний і системний аналіз, аналіз і 
синтез, моделювання. Результати 
роботи та ключові висновки. 
Узагальнення інформації дає підстави 
для виокремлення проблемного поля, 
пов’язаного з оновленою структурою 
компетенцій майбутніх фахівців 
різних галузей діяльності, незадо- 
вільним рівнем здоров’я сучасної 
студентської молоді, високим при- 
кладним значення плавання, зни- 
женням обсягів фізичного виховання в 
закладах вищої освіти на тлі 
недооцінки ефективності засобів 
плавання, відсутності якісного орга- 
нізаційного та методичного забез- 
печення цього процесу, варіативності 
цільових установок і чинників 
мотивації студентів, обов’язковості 
прикладних умінь з плавання в 
структурі гармонійно розвинутої 
особистості, потреби підтримання 
оптимального рівня фізичної актив- 
ності. Це визначає актуальним 
напрямом та науково-прикладною 
проблемою обґрунтування системного 
підходу до навчання студентів пла- 
ванню, що враховуватиме наявний 
досвід і сучасні вимоги, студенто- 
центризм процесу й об’єктивність 
критеріїв забезпечення в закладах 
вищої освіти. 

Swimming system of student in physical 
education at university: prospects of the 

research 
Hlukhov Ivan, Pityn Maryan 

Actuality. The branch of physical 
culture and sports is one of the strategic 
directions of realization tasks of 
building healthy lifestyle, from the 
standpoint of physical and 
psychological society aspects. Taking 
into account the clear priorities that 
underlying the physical education 
process of youth students, it is 
imperative for them to master  by 
system of applied skills. According to 
traditional beliefs, that confirmed over a 
long period of practical and scientific 
search, among these are acquisition by 
students motor and swimming skills. 
The purpose – to find out prospects of 
research theoretical and methodical 
substantiation of students’ teaching 
swimming system in physical education 
at Ukrainian Universities. Methods: 
theoretical analysis and generalization 
of scientific data and methodical 
sources and information from Internet, 
historical, logical and system analysis, 
analysis and synthesis, modeling. 
Results and key conclusions. 
Information summarizing gives grounds 
for highlighting the problematic field 
that related to the updated structure of 
future specialists’ competencies in 
various activity fields, unsatisfactory 
health level of modern youth students, 
high applied value of swimming, 
decrease of physical education amount 
in institutions of higher education. It 
happens against the backdrop of 
underestimation of efficiency swim- 
ming means, lack of quality 
organizational and methodological 
support of this process, variability of 
target units and factors of students’ 
motivation, mandatory of practical 
swimming skills in the structure of a 
harmoniously developed personality. 
The need to maintain the optimum level 
of physical activity determines the 
actual direction, scientific and applied 
problem of substantiation a systematic 
approach to teaching students to swim, 
which will take into account the 
existing experience and modern 
requirements, student as the main link 
in the process and objectivity of the 
providing criteria of higher education 
institutions. 

Система обучения студентов плаванню в 
физическом воспитании высших учебных 

заведений: перспективы исследования 
Глухов Иван, Питын Марьян 

Актуальность. Отрасль физической 
культуры и спорта является стратегическим 
направлением реализации задач построения 
здорового образа жизни с позиций 
физического и психологического аспектов 
общества. Несмотря на четкие приоритеты, 
положенные в основу процесса физического 
воспитания студенческой молодежи, 
обязательным является овладение системой 
прикладных умений и навыков. Согласно 
традиционным представлениям, подтверж- 
денным на протяжении длительного периода 
практического и научного поиска, среди  
таких находится приобретение студентами 
системой двигательных умений и навыков по 
плаванию. Цель – выяснить перспективы 
исследования с теоретического и методи- 
ческого обоснования системы обучения 
плаванию студентов в физическом воспи- 
тании высших учебных заведений Украины. 
Методы: теоретический анализ и обобщение 
данных научной и методической литературы 
и информации из ресурсов сети Интернет, 
историко-логический и системный анализ, 
анализ и синтез, моделирование. Результаты 
работы и ключевые выводы. Обобщение 
информации дает основания для выделения 
проблемного поля, связанного с обновленной 
структурой компетенций будущих специа- 
листов различных отраслей, неудовлетво- 
рительным уровнем здоровья современной 
студенческой молодежи, высоким при- 
кладным значением плавания, снижением 
объемов физического воспитания в учреж- 
дениях высшего образования на фоне 
недооценки эффективности средств плавания, 
отсутствия качественного  организационного 
и методического обеспечения этого процесса, 
вариативности целевых установок и факторов 
мотивации студентов, необходимостью 
прикладных умений по плаванию в структуре 
гармонично развитой личности, потребности 
поддержания оптимального уровня физи- 
ческой активности. Это определяет акту- 
альным направлением и научно-прикладной 
проблемой обоснование системного  подхода 
к обучению студентов плаванию, которая 
будет учитывать имеющийся опыт и 
современные требования, студентоцентризм 
процесса и объективность критериев 
обеспечения в учреждениях высшего 
образования. 
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Постановка проблеми. Україна проводить активну політику з інтеграції у світовий 
суспільний простір, декларуючи та підтримуючи стандарти людиноцентризму та побудови 
гармонійного соціального простору для розвитку людини. Реформування проводиться в різних 
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сферах діяльності та на різних рівнях функціонування [1, 9, 17, 20]. 

Галузь фізичної культури і спорту входить до стратегічних напрямів реалізації завдань 
побудови здорового способу життя, з позицій фізичного та психологічного аспектів суспільства 
[25]. 

У цьому сенсі провідна роль відводиться фізичному вихованню, яке впроваджене та 
реалізується в державних і приватних освітніх закладах, починаючи від дошкільного віку, та 
виконує свої функції упродовж усього життя людини [11]. 

Значення якісної й ефективної реалізації системних завдань фізичного виховання широко 
розкрите провідними фахівцями галузі. Безперечний вплив наявний у напрямі формування і 
підтримання здоров’я та його базових компонентів (фізичний розвиток, психоемоційний стан, 
функціональні можливості, соціалізація тощо) [8, 14]. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значною кількістю фахівців визначається, що 
одним з найбільш сенситивних періодів розвитку та становлення особистості є період навчання в 
закладах вищої освіти [4]. У ньому відбувається становлення фахівця та формування найбільш 
важливих життєвих і професійно-визначальних компененцій. Саме вони створюють передумови 
та можливості до досягнення якісних результатів, творчої й ефективної багаторічної праці в 
різних сферах діяльності, що забезпечують державотворчі процеси та міжнародну співпрацю [1, 
2, 3, 5, 7]. 

На сьогодні наукове обґрунтування структури та змісту фізичного виховання в закладах 
вищої освіти проведене в численних наукових працях. Системоутворюючі завдання щодо 
забезпечення фізичного розвитку, підвищення функціональних можливостей, професійно- 
прикладної фізичної підготовленості, чинників формування та педагогічних умов забезпечення 
здоров’язбережувальних технологій, підтримання самовдосконалення та саморозвитку 
студентської молоді представлені на різних рівнях дослідницького пошуку [7, 12, 24]. 

Наявні наукові напрацювання дають змогу оцінити багатогранність змістового наповнення 
процесу фізичного виховання в історичному аспекті, в умовах певних організаційних форм 
(обов’язкові, секційні, позанавчальні та самостійні заняття), матеріально-технічного й 
організаційно-методичного забезпечення, варіативності засобів і методів ефективного впливу на 
організм і соціальні характеристики студентської молоді [9, 17, 21, 22, 23]. 

Зважаючи на чіткі пріоритети, покладені в основу процесу фізичного виховання студентської 
молоді, обов’язковим є оволодіння ними системою прикладних умінь і навичок. Їхній зміст 
визначається нормативними потребами здорового способу життя, історичними уявленнями про 
гармонійно розвинуту особистість. Згідно традиційних уявлень, підтверджених упродовж 
тривалого періоду практичного та наукового пошуку, серед таких є набуття студентами 
системою рухових умінь і навиків з плавання. 

Мета дослідження – з’ясувати перспективи дослідження з теоретичного та методичного 
обґрунтування системи навчання плаванню студентів у фізичному вихованні закладів вищої 
освіти України. 

Матеріали і методи дослідження. На цьому етапі дослідження використані методи 
опрацювання наукової інформації: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукових і 
методичних джерел та інформації з ресурсів мережі Інтернет (визначено проблемне поле 
дослідження, основні тенденції формування змісту фізичного виховання в закладах вищої освіти 
України; з’ясовано наявне науково-методичне підґрунтя варіативності засобів і, зокрема, 
плавання у фізичному вихованні, визначено актуальні напрями дослідження); системний аналіз 
(досліджено соціальні процеси загальнодержавного та регіонального рівнів, тенденції організації 
та діяльності в системі фізичного виховання, спрямованості діяльності окремих організаційних 
структур, що  забезпечують діяльність з фізичного виховання в закладах вищої освіти, 
усвідомлення значення та компонент навчання плаванню студентської молоді); історичний і 
логічний аналіз (вивчено організаційні основи діяльності структур, взаємозв’язок і 
взаємозалежність особистого та суспільного інтересів проблемного явища, етапів становлення 
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наукової думки з питань навчання плаванню студентів); аналіз і синтез (вивчено основні 
проблеми наявних підходів до організації та забезпечення навчання плаванню студентів закладів 
вищої освіти України, розвитку методичного забезпечення цього процесу на різних рівнях 
організації та постановки цілей); синтез і моделювання (визначення ієрархії та взаємозв’язку 
компонентів і виявлення стратегії розв’язання базових завдань дослідження). 

Результати дослідження. Сучасні напрями та проблеми реалізації фізичного виховання у 
закладах вищої освіти України тісно пов’язані з суспільно значимими процесами реформування 
фізичного виховання та пошуку актуальних та ефективних шляхів його організаційного та 
методичного забезпечення, де в основу покладено уподобання й індивідуальні особливості 
студентської молоді [3, 4, 7]. 

Теоретичні та методичні аспекти фізичного виховання в закладах вищої освіти в роботах 
значної частини науковців галузі фізичної культури та спорту, педагогіки вищої школи та 
професійно-прикладної фізичної підготовки здебільшого сконцентровані на проблемах 
організації занять з фізичного виховання, формування здоров’я, фізичного розвитку та 
підготовленості студентів, формування найбільш важливих життєвих і професійно-визначальних 
компетенцій, варіативності структури та змісту фізичного виховання для досягнення якісних 
передумов творчої й ефективної багаторічної праці майбутніх фахівців у різних сферах 
діяльності України [1, 11, 16, 17, 20]. 

Пріоритети, покладені в основу процесу фізичного виховання студентської молоді, 
визначають обов’язковість оволодіння системою прикладних умінь і навичок з плавання та 
безпосередньої плавальної підготовки, що є нормативними потребами здорового способу життя, 
історичними уявленнями про гармонійно розвинуту особистість. Узагальнення даних вказує на 
значну кількість інформації та наявність авторських підходів вибіркового спрямування щодо 
навчання плаванню. Їх змістове наповнення безпосередньо пов’язане із загальними 
рекомендаціями навчання плаванню, методиками випереджувального навчання, особливостями 
роботи з різними категоріями населення та подолання практичних ситуацій, загальною сутністю 
оздоровчого впливу плавання на організму студентів тощо [5, 10, 18, 19, 22]. 

Тривалий час навчання плаванню входило до обов’язкових занять у системі дошкільної та 
загальноосвітньої діяльності. Проте під впливом зміни соціально-економічних умов і сукупності 
об’єктивних та суб’єктивних чинників, продовження цього процесу на наявному теоретичному 
та методичному рівнях стало неможливим [3, 15]. 

На сьогодні розроблено значну кількість авторських підходів до навчання плаванню та 
розв’язання низки науково-практичних завдань цього процесу серед студентської молоді. 
Зазначимо на змістовому наповненні наукових праць окремих авторів, спрямованих на загальні 
підходи навчання плаванню; випереджувальне та пришвидшене навчання плаванню; навчання 
плаванню студентів спеціальних медичних груп; методики подолання студентами водобоязні, 
застосування рухливих ігор, варіативності засобів плавальної підготовки студентів, окремі 
аспекти організації безпосереднього процесу навчання плаванню у фізичному вихованні [5, 6, 13, 
14, 18, 19 та ін.]. Проте ці наукові дослідження мають частковий характер і стосуються 
відокремлених завдань з навчання плаванню студентів. 

Дискусія. На підставі проведеного ґрунтовного пошуку наукової та методичної інформації з 
проблематики обґрунтування системи навчання студентів плаванню в умовах фізичного 
виховання закладів вищої освіти, загалом виявлено перспективність цього наукового напряму. 

Окрім цього, варто наголосити на наявності ще низки протиріч сучасного стану навчання 
плаванню студентів в умовах закладів вищої освіти: 

• засвідчений низький рівень здоров’я сучасної студентської молоді та недооцінка 
ефективності засобів плавання для його формування; 

• велике прикладне значення плавання та відсутність якісного організаційного та 
методичного забезпечення цього процесу; 
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• об’єктивні потреби до оволодіння навичками плавання та варіативність цільових 
установок і чинників мотивації студентів; 

• оновлена структура компетенцій фахівців різних галузей діяльності й обов’язковість 
прикладних умінь з плавання в структурі гармонійно розвинутої особистості; 

• багатофакторність процесу та лише часткове врахування об’єктивних і суб’єктивних 
критеріїв навчання плаванню студентів; 

• зниження обсягів фізичного виховання в закладах вищої освіти та потреба підтримання 
оптимального рівня фізичної активності при суттєвому збільшенні навчального навантаження; 

• наявність низки розв’язаних науково-практичних завдань з навчання плаванню та 
відсутність обґрунтування цілісної системи навчання плаванню студентської молоді в закладах 
вищої освіти. 

У зв’язку з цим, ми передбачаємо актуальність наукового обґрунтування системи навчання 
плаванню у фізичному вихованні студентів вищих закладів освіти. Це може виступати основною 
метою дослідження. 

Вирішення мети дослідження варто передбачати в послідовному розв’язанні завдань 
дослідження. За змістом вони можуть бути пов’язані з таким: 

• узагальнити сучасні напрями та проблеми реалізації теоретичних і методичних положень 
навчання плаванню у фізичному вихованні в закладах вищої освіти України; 

• встановити базові показники фізичного розвитку, фізичної підготовленості, 
функціонального стану та мотивації до занять фізичним вихованням студентів; 

• з’ясувати досвід організації навчання плаванню та рівень плавальної підготовленості 
студентів у процесі фізичного виховання; 

• обґрунтувати концепцію системи навчання студентів плаванню у фізичному вихованні 
закладів вищої освіти; 

• розробити алгоритми та програми навчання плаванню студентів з урахуванням вихідних 
показників підготовленості, мотивації та їхніх індивідуальних особливостей в процесі фізичного 
виховання; 

• перевірити ефективність алгоритмів та програм навчання плаванню студентів у процесі 
фізичного виховання у закладах вищої освіти. 

При цьому досліджуваним явищем (процесом) повинне виступати фізичне виховання в 
закладах вищої освіти України, що планується обрати нами за об’єкт дослідження. Предметна 
частина дослідження, на наш погляд, повинна включати теоретико-методичні основи навчання 
плаванню студентської молоді у процесі фізичного виховання в закладах вищої освіти. 

Обов’язковим елементом формування напряму дослідження є її методологічна основа. Для 
обраного дослідження вважаємо необхідним врахувати фундаментальні теоретичні та 
методологічні основи фізичного виховання студентської молоді (Круцевич Т.Ю., Ажиппо О. Ю., 
Боднар І.Р., Томенко О.А., Єдинак Г.А., Цьось А.В., Москаленко Н.В.); засади оздоровчої та 
рекреаційної діяльності серед студентської молоді (Випасняк І. П., Кашуба О.В., Міхеєнко О.І.; 
Мулик К.В. Кузнєцова О.Т.); організаційні та методичні основи фізичного виховання і навчання 
плаванню різних верст населення (Сізова В.Ю., Філатова З.І., Нікольський А.Ю., Хіміч 
І.Ю.,Гончар І.Л., Назаркевич Л.І., Довгань Н.Ю., Платонов В.М., Бережна Ж. В. Глазирін І.Д., 
Сологуб О.В.); гуманістичні та соціально-економічні аспекти оздоровчої та фізкультурно- 
спортивної діяльності в закладах вищої освіти (Василенко М.М., Сущенко Л.П.; Грибан Г. П., 
Завидівська Н.Н.); спортивно-орієнтоване фізичне виховання студентської молоді на основі 
застосування засобів різних видів спорту та видів рухової активності (Медведєва І.М., Галюза 
С.С., Носко М.О. Касарда О.З., Яловик А.В., Пронтенко К.В.); теорію функціональних систем, 
фізіологічних механізмів рухової активності та механізми формування оптимального рівня 
фізичної підготовленості студентів (П.К. Анохіна, Дж. Уилмора й Д.Костилла, Волков В.Л., 
Колумбет О.М., Ігнатенко Н.В.), теорію формування рухових навичок (Бернштейн М. О.). 
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До методів отримання емпіричних даних варто включити такі як аналізування 
документальних матеріалів для  вивчення структури та змістового наповнення основних 
програмно-нормативних документів щодо навчання плаванню різних категорій населення (дітей 
та учнів, студентської молоді та дорослих); нормативно-правових актів загальнодержавного 
рівня, що стосуються процесу фізичного виховання в закладах освіти різних рівнів; опитування 
(анкетування) для визначення мотивації студентів до занять фізичним вихованням і плаванням, 
постановки цілей при розробці алгоритмів і програм навчання плаванню студентів; експертне 
оцінювання для  визначення рівня плавальної підготовкленості студентів, ефективності 
алгоритмів і програм навчання плаванню студентів закладів вищої освіти за показниками техніки 
плавання; педагогічне спостереження для з’ясування рівня володіння технікою стилів плавання 
та плавальної підготовленості студентів, основних показників фізичного навантаження 
(об’єктивні та суб’єктивні критерії); організаційних і методичних особливостей проведення 
занять з фізичного виховання; педагогічне тестування для встановлення базових показників 
фізичного розвитку, фізичної підготовленості, функціонального стану студентської молоді; 
педагогічний експеримент для перевірки ефективності алгоритмів і програм навчання плаванню 
студентів у природних умовах організації процесу з фізичного виховання та стандартизований 
пакет методів математичної статистики для аналізу сукупностей даних, отриманих на різних 
етапах виконання дослідження та розв’язання завдань дисертаційної роботи. Систематизацію 
матеріалу та первинну математико-статистичну обробку проведено із використанням 
стандартного програмного забезпечення. 

На підставі проведення дослідження можна очікувати отримання певних положень наукової 
новизни. Серед них ключовими вважаємо обґрунтування концепції системи навчання плаванню 
у фізичному вихованні студентів закладів вищої освіти; створення алгоритмів і на їх основі 
програм навчання студентів плаванню з урахуванням вихідних показників підготовленості, 
мотивації та їхніх індивідуальних особливостей у фізичному вихованні, що підпорядковані 
сукупності варіативних завдань цього процесу; створення моделі системи знань студентів, що 
ґрунтується на структурно-функціональних зв’язках підсистем основних і допоміжних знань і є 
основою змісту їхньої теоретичної підготовленості; вивчення особливостей структури і змісту 
плавальної підготовленості, стратегічних та індивідуалізованих цілей занять плаванням на 
прикладі генеральної сукупності студентів закладу вищої освіти; розкриття організаційних і 
методичних особливостей занять плаванням і шляхів їх  удосконалення при  реалізації 
стандартизованої (інваріантної) та варіативної складових процесу фізичного виховання для 
студентів класичного закладу вищої освіти 

Практична значущість роботи може міститися в розробленні організаційно-методичних 
положень програм навчання плаванню студенів закладів вищої освіти в процесі фізичного 
виховання, їх експериментальній перевірці та системно-визначальними цілями та завданнями 
алгоритмів і побудованих на їх основі програм навчання плаванню студентів закладів вищої 
освіти, характеристиці ефективного досвіду організації навчання плаванню та загалом рівня 
плавальної підготовленості студентів у процесі фізичного виховання. Результати дослідження 
можуть бути впроваджені в безпосередній навчальний процес з фізичного виховання закладів 
вищої освіти; діяльність Федерації плавання України та її структурних підрозділів. 

Висновки. Узагальнення інформації дає підстави для виокремлення проблемного поля, 
пов’язаного з оновленою структурою компетенцій майбутніх фахівців різних галузей діяльності, 
незадовільним рівнем здоров’я сучасної студентської молоді, високим прикладним значення 
плавання, зниженням обсягів фізичного виховання в закладах вищої освіти на тлі недооцінки 
ефективності засобів плавання, відсутності якісного організаційного та методичного 
забезпечення цього процесу, варіативності цільових установок і чинників мотивації студентів, 
обов’язковості прикладних умінь з плавання в структурі гармонійно розвинутої особистості, 
потреби підтримання оптимального рівня фізичної активності. Це  визначає актуальним 
напрямом та науково-прикладною проблемою обґрунтування системного підходу до навчання 
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студентів плаванню, що враховуватиме наявний досвід і сучасні вимоги, студентоцентризм 
процесу й об’єктивність критеріїв забезпечення в закладах вищої освіти. 

Перспективи подальших досліджень передбачають формування плану виконання 
дослідження з визначенням основних термінів і кроків його реалізації щодо формування системи 
навчання студентів плаванню у процесі фізичного виховання закладів вищої освіти України. 
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