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1 - середній показник пульсу у студенток першого року навчання;  2 - середній показник пульсу у студенток другого 
року навчання 

 
Аналіз опитування показав, що більшість студентів (91,6 %) хотіли б поліпшити стан свого здоров’я. Для 

поліпшення та збереження здоров’я студенти вибрали б поведінку, що відповідає здоровому способу життя. Проте 
дослідження показало, що існує дисонанс між декларованою, усвідомлюваною цінністю здоров’я і реальною поведінкою, 
спрямованою на його збереження й укріплення. 

У зв’язку з переходом на болонську систему оцінювання рівня відвідуваності занять (студенти мають можливість 
отримувати бали не лише за відвідування зайнять, але й за участь у спортивно - масових заходах кафедри, здають 
контрольні нормативи, брали участь у змаганнях, пишуть та захищають реферати та інше), можна сказати, що з фізичним 
навантаженням всі студентки, які брали участь в опитуванні та подальшій практичній частині, впоралися успішно, отримавши 
у середньому оцінки не нижче добре. 

Отримані у кінці семестру бали підтверджують раніше отриманий результат опитування і відбиту в нім ієрархію 
цінностей: максимально велика частина студенток вважає здоров’я визначальним чинником внутрішнього стану людини, 
необхідною умовою щастя на третьому місці, після «сім’ї» і «любові». 

На жаль ніяких зусиль, в плані додаткового зайняття в різних секціях або зайняття у басейні майже ніхто не робить. 
Проте, навіть при виконанні «програми мінімум», необхідної для диференційованого заліку з фізичне виховання тенденція до 
стабілізації показників пульсометрії у студенток 1 і 2 курсів намічається. Про що свідчать представлені вище дані на 
малюнках.  

Висновок. Розроблена програма дозволяє підвищити аеробні можливості організму, рівень загальної витривалості 
студентів НТУ«ХПІ». Підвищення фізичної працездатності, в свою чергу, допомагає студентам в розумовій діяльності на 
лекціях. Відбувається оздоровлення організму, що у свою чергу знижує захворюваність простудними захворюваннями: 
зниженням ваги тіла і жирової маси, корекція постави. 

Виконання фізичних вправ позитивно впливає на всі ланки рухового апарату, що дозволяє зберегти і розвинути 
високу рухливість в опорно-руховому апарату. 
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ПРОГРАМУВАННЯ ЗМІСТУ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 
 

У статті на внутрішньо класному рівні управління навчальним процесом запропонована методика 
диференційованого підходу на уроках фізичної культури. Диференційований підхід – дидактичне положення, яке 
передбачає врахування не тільки статевовікових закономірностей розвитку організму, а й індивідуальних можливостей, 
однорідних за морфофункціональним станом груп. У дослідженні взяли участь учні-підлітки (дівчатка 12-13 років, n=220 
та хлопчики 14-15 років, n=226). Методами дослідження були: антропометрія для визначення рівня фізичного розвитку, 
тестування рівня прояву фізичних здатностей, експрес-оцінка рівня фізичного здоров’я (методика Г. Апанасенка) та 
комплексний показник біологічного віку (методика В. Арефьєва). Технологія диференційованого підходу у фізичному 
вихованні учнів-підлітків складається з методики диференційованого навчання програмних вправ з фізичної культури з 
урахуванням ступеня засвоєння рухових навичок, диференціації учнів одного класу й статі на гомогенні групи, 
диференційованих навантажень різної спрямованості (силові, швидкісні, швидкісно-силові, витривалі) з урахуванням 
біологічного віку тих, хто займається.  

Ключові слова: диференційоване фізичне виховання, зміст, учні-підлітки. 
 
Арефьєв В.Г. Программирование содержания дифференцированного физического воспитания учащихся 

основной школы. В статье на внутри классном уровне управления учебным процессом предложена методика 
дифференцированного подхода на уроках физической культуры. В исследовании приняли участие учащиеся-подростки 
(девочки 12-13 лет, n = 220 и мальчики 14-15 лет, n = 226). Методами исследования были: антропометрия для 
определения уровня физического развития, тестирование уровня проявления физических способностей, экспресс-
оценка уровня физического здоровья (методика Г. Апанасенко) и комплексный показатель биологического возраста 
(методика В. Арефьева). Технология дифференцированного подхода в физическом воспитании учащихся-подростков 
состоит из методики дифференцированного обучения программным упражнениям по физической культуре с учётом 
степени усвоения двигательных навыков, дифференциации учащихся одного класса и пола на гомогенные группы, 
дифференцированных нагрузок различной направленности (силовые, скоростные, скоростно-силовые, на выносливость) 
с учётом биологического возраста занимающихся. 

Ключевые слова: дифференцированное физическое воспитание, содержание, ученики-подростки. 
 
Arefyev V.G. Programming the content of the differentiated physical education of primary school students. 

Introduction: In the article, the methodology of differentiated approach in physical education classes is proposed at the int raclass 
level of management of educational process. A differentiated approach is a didactic concept, which involves taking into account not 
only sex/age patterns of the body development, but also the individual abilities of the groups, which are homogeneous by the 
morphofunctional state. Material and methods: The study involved the adolescent students (12-13 year-old girls, n = 220 and 14-15 
year-old boys, n = 226). The methods of the study included: anthropometry to determine the level of physical development, testing 
the level of physical abilities, rapid assessment of the level of physical health (by G. Apanasenko method), and composite indicator 
of biological age (by V. Arefyev method). Results: The factor analysis demonstrated that the effectiveness of the proposed rapid 
assessment method for determining biological age was 83.2% in adolescent girls and 81.0% in adolescent boys. Conclusion: The 
technology of a differentiated approach in physical education of adolescent students consists of a methodology of differentiated 
teaching of routine physical exercises taking into account the degree of mastering motor skills, the differentiation of students of one 
class and of the same gender into homogeneous groups, the use of differentiated loads of various focus (strength, speed, strength-
speed, and endurance) taking into account the biological age of the students.  

Key words: differentiated physical education, content, adolescent students. 
 
Постановка проблеми та аналіз останніх публікацій. Фізичний розвиток дітей і підлітків ще недавно вивчався з 

позицій аналізу статево-вікових закономірностей. Був накопичений великий матеріал з вікової динаміки середніх показників 
морфологічних і функціональних ознак, і на їх підставі розроблялися методики фізичного виховання, що відповідали віковим 
можливостям і соціальним запитам. У ході досліджень було виявлено, що учні одного хронологічного віку й статі не є 
однорідною групою: в межах одного віку має місце доволі великий відсоток дітей, що відрізняються за темпами фізичного 
розвитку, рівнем біологічної зрілості та рівнем прояву фізичних можливостей [7, 12 та ін.] Дані відмінності зумовлюють різний 
ступінь фізичної працездатності, різну тривалість підготовки до складання контрольних нормативів, а отже і необхідність 
застосування методик дозування фізичних навантажень, що відповідають фактичному стану організму учнів. Тобто 
розбіжність у значеннях індивідуальних показників осіб одного віку і статі свідчить про те, що загальногруповий підхід не 
прийнятний через різні морфрофункціональні можливості індивідів. Для досягнення вагомих результатів у вирішенні 
проблеми покращення фізичного здоров’я школярів засобами фізичної культури потрібні нові технології. За даними 
науковців [6, 8 та ін.], великі перспективи для оптимізації методики фізичного виховання має диференційований підхід, який 
дає змогу кожному учневі займатися в оптимальному режимі та забезпечує найкращий оздоровчий ефект. Насамперед це 
стосується методів дозування фізичних навантажень [11, 13 та ін.]. Підставою для даного судження є результати досліджень 
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суттєвих індивідуально-типологічних особливостей морфофункціональних показників в учнів одного віку і статі за будь-яким 
абсолютним чи умовним маркером [4, 5 та ін.] та відповідних властивостей реагування на зовнішні чинники, фізичні 
навантаження [3, 10 та ін.]. Узагальнення науково-методичних джерел щодо диференціації методики фізичного виховання 
свідчить, що ефективне вирішення зазначеної проблеми залежить від досліджень особливостей адаптаційних реакцій на 
запропоновані навантаження в однорідних за фізичним станом групах. Вельми важлива реалізація даного напрямку для 
підлітків через суттєві індивідуальні розбіжності морфофункціональних показників у осіб одного класу і статі. Особливо це 
стосується хлопчиків 14-15 і дівчаток 12-13 років [2]. 

Мета дослідження – програмування змісту диференційованого фізичного виховання учнів основної школи. У 
дослідженні взяли участь учні-підлітки (дівчатка 12-13, n=220 та хлопчики 14-15 років, n=226) загальноосвітніх шкіл міста 
Києва. 

Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової та методичної літератури, антропометрія для 
оцінювання показників фізичного розвитку, тестування рівня прояву фізичних здатностей, комплексний показник визначення 
біологічного віку за методикою В. Арефьєва для розподілу учнів на гомогенні групи та для розроблення відповідних 
диференційованих навантажень. Для оброки матеріалів дослідження був застосований факторний аналіз. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Розподіл учнів одного класу й статі на гомогенні групи. Головним 
гальмом реалізації диференційованого підходу під час занять з фізичної культури учнів основної школи є наявність у 
спеціальній літературі великої кількості пропозицій щодо розподілу школярів на гомогенні групи. Враховуючи розвивально-
оздоровчу спрямованість фізичного виховання у загальноосвітніх школах, за допомогою факторного статистичного аналізу, 
було виявлено, що найінформативнішим критерієм розподілу учнів-підлітків на однорідні за морфофункціональним станом 
групи є комплексний показник біологічного віку, який об’єднав рівень фізичного розвитку, індекс гетерохронності росту та 
розвитку організму і ступінь виразності вторинних статевих ознак. Сумарний внесок зазначених показників в узагальнену 
дисперсію вибірки становить 90,2 % для хлопчиків-підлітків і 92,1 % для дівчаток-підлітків. На основі даних показників 
розроблено методику розподілу учнів-підлітків на гомогенні групи, яку рекомендовано для використання в наукових цілях. 
Для визначення біологічного віку підлітків у школі пропонується його експрес-оцінка (табл.), яка дає змогу вчителю 
оперативно визначити темп біологічного розвитку: уповільнений (Р), середній (С) – біологічний вік відповідає хронологічному 
та прискорений (А) відносно календарного віку школярів. Експрес-оцінка містить два показники: довжину тіла та ступінь 
розвитку волосся у пахві. Оцінка довжини тіла (низька, нижча середньої, середня, вища середньої, висока) визначається за 
розробленими нами стандартами фізичного розвитку школярів. Оцінка ступеня розвитку волосся у пахві визначається за 
трибальною системою, а саме: 0 – відсутність волосся, 1 – поодиноке волосся, 2 – наявність волосся у вигляді вусів, 3 –
 волосся розвинуте по всій поверхні пахви [2]. 

Таблиця 1 
Схема експрес-оцінки біологічного віку учнів-підлітків 

 
За даними факторного аналізу, ефективність експрес-оцінки у визначенні біологічного віку у дівчаток-підлітків 

складає 83,2 %, а у хлопчиків-підлітків – 81,0 %. 
Не менш ефективним критерієм розподілу учнів-підлітків на гомогенні групи є рівень їхнього фізичного здоров’я, 

який визначається за методикою Г. Л. Апанасенка. За схемою автора, присутній у ній індекс Кетле, нівелює гетерохронний 
темп біологічного розвитку учнів основної школи, що є важливим для розробки адекватних диференційованих навантажень. 
Проте, як свідчать наші попередні дослідження [1], серед учнів одного біологічного віку у 36 % випадків можна зустріти учнів 
з різним рівнем фізичного здоров’я. Про це додатково свідчать дослідження також інших фахівців. Особливо це стосується 
учнів акселератів і ретардантів. 

Дозування розвивально-оздоровчих навантажень на уроках фізичної культури учнів-підлітків різного 
біологічного віку (на прикладі хлопчиків 14 і 15 років). Методикою дозування силового навантаження за допомогою 
підтягування в висі у підлітків 14-15 років різного біологічного віку є: для хлопчиків 14-15 років з уповільненим (Р) і середнім 
(С) темпом розвитку – два підходи по 5 разів з інтервалом відпочинку 60 с, для хлопчиків акселератів (А) – два підходи по 7-8 
разів з інтервалом відпочинку 120-150 с.  

Методика дозування швидкісно-силового навантаження за допомогою стрибків у довжину з розбігу в уроці фізичної 
культури передбачає: для хлопчиків з уповільненим темпом розвитку 14 років – три серії по 6 стрибків з інтервалом 
відпочинку між серіями 90 і 180 с, 15 років – дві серії по 6 стрибків з відновленням 90 с. Повторне виконання стрибків у серії 
здійснюється одразу після повернення школяра ходьбою на вихідне місце; для хлопчиків із середнім темпом розвитку 14 
років – три серії по 6 стрибків з інтервалом відпочинку між серіями 90 і 120 с, 15 років – три серії по 6 стрибків з інтервалом 
відпочинку 105 с і 160 с; для хлопчиків з прискореним темпом розвитку 14 років – дві серії по шість і одна по чотири стрибки з 
інтервалом відпочинку між серіями 90 і 145 с, 15 років – три серії по 6 стрибків з відновленням між серіями 130-145 с. 

Під час розвитку швидкості на уроці фізичної культури за допомогою бігу на 60 м оптимальною кількістю спроб у 
занятті для хлопчиків-підлітків 14 і 15 років не залежно від їхнього біологічного віку є 3-4 спроби. Основною відмінністю в 
дозуванні навантажень на швидкість є час відпочинку між спробами. Для хлопчиків ретардантів і в 14, і в 15 років між 
першою та другою спробами час відпочинку становить 90 с, між рештою – 115-135 с. Для хлопчиків 14 років із середнім 

Довжина тіла Рівень розвитку волосся в пахвовій западині 
0-1 2 3 

Низька, нижче середньої ( ) Р Р С 
Середня ( ) С С С 
Вище середньої, висока ( ) С А А 
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темпом біологічного розвитку інтервали відпочинку відповідно дорівнюють 60, 100 і 135 с, а для 15-річних – 100 с між 
першою та другою спробами і 140-160 с – між рештою. Для підлітків 14 років із прискореним темпом розвитку достатнім 
інтервалом відпочинку між спробами є 70-75 с, а для 15 років – між першою та другою спробами – 135 с, а між другою і 
третьою – 180 с. На перших уроках фізичної культури в плані підготовки до складання контрольного нормативу з бігу на 
1500 м рекомендується наступна дистанція, яку можна подолати за час даного нормативу: для хлопчиків 14 років з 
уповільненим та прискореним темпом біологічного розвитку – 1385-1400 м, із середнім темпом – 1250 м; для підлітків 15 
років з уповільненим та прискореним темпом розвитку – 1300-1325 м, із середнім – 1475 м. 

Диференціація співвідношення засобів розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури учнів-
підлітків. Ураховуючи зміст навчальної програми, сенситивні періоди розвитку рухових здібностей, а також різний 
біологічний вік і рівень фізичного здоров’я учнів-підлітків, були розроблені на основі досліджень Т. Ю. Круцевич [12] і 
розрахунків факторного аналізу раціональні співвідношення засобів розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури.  

Для хлопчиків-підлітків з уповільненим темпом біологічного розвитку 30 % часу від загальної тривалості заняття 
відводиться на силові й швидкісно-силові вправи. Це зумовлено тим, що характерною особливістю хлопчиків-ретардантів є 
недостатня маса тіла. Силові вправи дають змогу збільшити їхню масу за рахунок розвитку м’язової системи. Ще 30 % часу 
відводиться на розвиток швидкості, рівень якої у представників цієї групи також низький. Значний відсоток часу (20 %) 
рекомендується відводити для вправ на витривалість через сенситивний період її розвитку. Для підлітків-акселератів 
рекомендується відводити на силову та витривалу підготовку по 40 % навчального часу, відповідно. Для учнів, чий 
біологічний вік відповідає хронологічному, планується менше часу на силові здібності (20 %), проте, дещо більше на 
витривалість (30 %) та швидкість (30 %). 

Для дівчаток-підлітків раціональним плануванням розвивально-оздоровчих занять з фізичної культури є таке, коли 
на розвиток м’язової сили відводиться 30 % часу, швидкісно-силових якостей та спритності – по 20 %, витривалості – 18 % і 
швидкості – 12 %. 

Для розвивально-оздоровчих занять, крім знань про раціональне співвідношення рухових навантажень різної 
спрямованості, важливе значення має вибір пульсових режимів у процесі даних навантажень, які зумовлюють тренувальний 
(оздоровчий) вплив. У вітчизняній літературі такі режими рекомендують розраховувати за рівняннями, розробленими для 
осіб, починаючи лише з 20-річного віку. Тому розрахунки ефективних робочих ЧСС для учнів основної школи проводились за 
адекватними цьому віку рівняннями [9], за якими: ЧССmax=208-(0,7�вік); ЧССтрен.(нижній рівень)=0,65�ЧССmax; ЧССтрен.(верхній 
рівень)=0,75�ЧССmax.  

Вибір саме даних рівнянь для учнів-підлітків пояснюється тим, що у фізичному вихованні школярів, особливо в 
пубертатному періоді, заборонено використання граничних і близьких до граничних навантажень. Отже, пульсовим 
діапазоном, який за дослідженням автора [9], обумовлює оздоровчий вплив на організм, є 130-150 уд хв–1. 

Диференційоване навчання програмних вправ. Практика фізичного виховання показала, що методика роботи, 
розрахованої на «середнього» учня, робить урок фізичної культури стандартним, знижує інтерес школярів до нього. 
Навчання розвиває учнів насамперед своїм змістом. Проте зміст навчання по-різному засвоюється учнями і впливає на їхній 
розвиток залежно від методу навчання. 

Необхідність диференційованого підходу до учнів під час навчання вправ – ідея не нова, проте, не реалізована на 
практиці в належний спосіб. Найперше необхідно з’ясувати відмінності в схильностях та інтересах хлопчиків і дівчаток. Треба 
враховувати, що хлопчики-підлітки із задоволенням розучують порівняно складні вправи, а прості рухи виконують, зазвичай, 
без бажання і не виявляють достатньо інтересу до вдосконалення техніки виконання вправи. Увагу підлітків привертають, як 
правило, нові вправи, при виконанні яких треба проявити силу, спритність, сміливість. Робота над технікою рухів не 
відповідає їхнім інтересам і вимагає спеціальних мір, що сприяють підвищенню активності учнів.  

У дівчаток-підлітків інтерес до школи рухів з віком не втрачається. Але на відміну від хлопчиків, які з віком стають 
більш сміливими й упевненими в своїх силах, у дівчаток часто проявляються боязкість, соромливість, примхливість, які не 
можна не брати до уваги в процесі навчання. Здійснюючи диференційоване навчання, урок слід будувати за 
загальноприйнятою структурою. Головна відмінність полягає в дозуванні рухового навантаження, в деяких змінах змісту 
навчального матеріалу в кожній із частин уроку та методиці навчання. При цьому зберігається головне: для слабо 
підготовлених учнів підбирають підвідні вправи в більшому обсязі, ніж для сильних; для дітей зі зниженою працездатністю 
поступово збільшують навантаження, паузи відпочинку між повторами завдань роблять частішими й тривалішими. 

Отже, диференційоване навчання має передбачати виконання наступних правил: облік ступеня засвоєння учнями 
рухових дій за попередньою перевіркою раніше пройденого навчального матеріалу; підбір навчального матеріалу й 
методики навчання з обліком доступності для учнів, згрупованих за рівнем розвитку рухових якостей і засвоєння рухових 
навичок. 

Корекція маси тіла. Показником доброго здоров’я є нормальна маса тіла. На жаль, у наш час різко збільшилася 
кількість учнів із зайвою вагою. Так, за даними статистики [12], 47% дівчат мають надлишкову масу тіла, серед них 23% 
страждають на ожиріння. Наслідками ожиріння є гіпертонія, діабет, атеросклероз, холецистит та ін. найчастіше на ожиріння 
страждають учні основної школи. Учням із зайвою вагою тяжко даються вправи, пов’язані зі швидкістю (біг на короткі 
дистанції), стрибки, біг на витривалість. В той же час, зниження маси тіла можна досягнути за рахунок застосування вправ, 
при яких збільшуються енерговитрати організму. Найбільший ефект дають тривалі вправи, що виконуються з помірною 
інтенсивністю: біг, ходьба в поєднанні з бігом, пересування на лижах, багаторазові підскоки (стрибки) на місці. Тривалість 
цих фізичних вправ поступово потрібно доводити до 25-60 хвилин. При такій тривалості м’язової роботи в організмі 
поступово виснажуються вуглеводні запаси і для забезпечення енергією м’язової діяльності організм починає 
використовувати жири. За одне заняття зниження маси тіла може досягати 1-1,5 кг [13]. 

Планування диференційованих занять з фізичної культури доцільно розпочати із загальної функціональної 
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підготовки організму. Для цього пропонуються рухливі ігри розвивальної спрямованості. На таку підготовку разом із 
розподілом підлітків на гомогенні групи та вправами на оптимізацію рівня фізичного розвитку варто відвести основний час 
першої чверті навчального року.  

Висновки. Програмування змісту диференційованого фізичного виховання учнів-підлітків складається з методики 
диференційованого навчання програмних вправ з фізичної культури з урахуванням ступеня засвоєння рухових навичок, 
диференціації учнів одного класу й статі на гомогенні групи, диференційованих навантажень різної спрямованості (силові, 
швидкісні, швидкісно-силові, витривалі) з урахуванням біологічного віку тих, хто займається. Мета застосування фізичних 
вправ на уроці та в системі занять повинна визначати насамперед об’єкт впливу (морфофункціональні та психічні ознаки 
підлітка) і тільки після того – вид впливу на нього: засоби й методи. Перспективи подальших досліджень будуть 
спрямовані на розроблення програмування змісту диференційованого фізичного виховання учнів старших класів. 
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ ДО НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ-
ПЕРШОКУРСНИКІВ ПЕДАГОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У ПРОЦЕСІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ  

 
У статті розкрито можливості реалізації проблеми адаптації першокурсників до навчальної діяльності у 

закладах вищої педагогічної освіти в процесі фізичного виховання за рахунок активізації секційної роботи зі спортивних 
ігор. Проаналізовано суть поняття адаптації студентів до навчання як педагогічної проблеми, визначено особливості 
адаптації студентів педагогічних спеціальностей та розкрито можливості реалізації цієї проблеми у процесі фізичного 
виховання. Теоретично обґрунтовано доцільність застосування спортивних ігор у формі секційних занять для 
прискорення процесу адаптації майбутніх учителів до навчальної діяльності. Передбачається, що систематичні 
заняття спортивними іграми сприятимуть активізації процесу соціально-психологічної адаптації завдяки включенню в 
колективну ігрову діяльність, покращенню фізичного та психоемоційного стану, розвитку продуктивного мислення, 
вихованню професійно важливих соціальних навичок, вольових та особистісних якостей майбутніх педагогів.  

Ключові слова: студенти педагогічних спеціальностей, адаптація, фізичне виховання, спортивні ігри.  
 
Л. П. Арефьева, Е. В. Плющакова. Теоретические аспекты реализации проблемы адаптации к 

учебной деятельности студентов-первокурсников педагогических специальностей в процессе 
физического воспитания. В статье раскрыты возможности реализации проблемы адаптации первокурсников к 
учебной деятельности в заведениях высшего педагогического образования в процессе физического воспитания за 
счет активизации секционной работы по спортивным играм. Проанализирована суть понятия адаптации 
студентов к обучению как педагогической проблемы, определены особенности адаптации студентов 
педагогических специальностей, раскрыты возможности реализации этой проблемы в процессе физического 
воспитания. Теоретически обоснована целесообразность применения спортивных игр в форме секционных 
занятий для ускорения процесса адаптации будущих учителей к учебной деятельности. Предполагается, что 
систематические занятия спортивными играми будут способствовать активизации процесса социально-
психологической адаптации благодаря включению в коллективную игровую деятельность, улучшению физического 
и психоэмоционального состояния, развития продуктивного мышления, воспитанию профессионально важных 
социальных навыков, волевых и личностных качеств будущих педагогов. 

Ключевые слова: студенты педагогических специальностей, адаптация, физическое воспитание, 
спортивные игры. 

 
Larysa Arefieva, Olena Pliushchakova. Theoretical aspects of the implementation of the problem of 

adaptation to the educational activities of first-year students of pedagogical specialties in the process of physical 
education. The article reveals the possibility of implementing the problem of adaptation of first -year students of pedagogical 
university to educational activities in the process of physical education due to the intensification of sectional work on spo rts 
games. The essence of the concept of adapting students to learning as a pedagogical problem is analyzed, the feat ures of the 
adaptation of students of pedagogical specialties are defined, the possibility of implementing this problem in the process of 
physical education are determined. Revealed that the current trends in the system of physical education of students di ctate 
the need to involve personally oriented organization forms in the context of the sportization of education process. Found that 
adaptation is a prerequisite for active educational activity, it acquires an important social content in the current condit ions for 
the preparation of future pedagogical frames. Determined that adaptation to teaching in pedagogical university is a complex 
process of mastering the peculiarities of role behaviour characteristic of the higher school of the pedagogical profile, th at is 
the forms and methods of educational, research, vocational and pedagogical activity; a complex of professionally important 
communicative and creative abilities, the formation of professional motivation, emotional -volitional sphere, necessary for work 


