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физического воспитания, предпосылки которой нам видятся в разработке основных 

концептуальных позициях. 

Методы исследования: анализ и синтез научно–методической базы данных, 

обобщение исследовательских результатов и практического опыта роботы. 

Результаты исследования. Проблему всеобщего физического образования и 

общенародной физической культуры надо решать, прежде всего, и главным образом, через 

школу. Следует исходить из того, что изменить ситуацию в стране на предмет  развития 

массовой физической культуры и спорта в короткое время практически невозможно. 

Необходимо сконцентрировать наши усилия на главном направлении – перестройке 

физической культуры детей и молодежи. Физическое воспитание учащихся практически 

“отодвинуто на задний план”. Неудивительно, что уровень физической подготовленности 

детей и молодежи оценивается как крайне неудовлетворительный. При этом, неотложной 

социальной задачей нужно считать радикальную перестройку системы школьного 

физического воспитания, в предпосылки которой положена необходимость усиления 

оздоровительной и практической направленности. 

Исходя из вышесказанного, нами начертаны основные концептуальные предпосылки 

перестройки школьной системы физического воспитания, в основу которых положены: 

 

1. Необходимость усиления оздоровительной направленности школьного физического 
воспитания. 

2. Необходимость введения физкультурно-рекреационного часа («часа здоровья») в 

режим учебного дня школы. 

3. Необходимость радикального усиления секционных форм физического воспитания 
учащихся. 

4. Разработка программы совместных занятий физической культурой, спортом 

родителей и детей. 

5. Разработка специальной физкультурной программы в режиме школьных каникул. 
6. Расширение и модификация системы школьных состязаний.  
7. Введение теоретического курса основ здорового образа жизни в физической 

культуре. 

8. Введение экзаменов по физической культуре. 
9. Материальное обеспечение. 

10. Повернуть лицом к школьной физической культуре социальные отрасли, науку и 
пропаганду, а также управление физическим воспитанием учащихся Украины. 

Выводы. Концептуальные предпосылки перестройки школьной системы физического 

воспитания в нашей стране, содержание которых на протяжении более 30 лет, исследованы и 

апробированы на практике требуют учета при новом создании программы для школьников 

общеобразовательных школ в Украине. 
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Вступ. Студентське життя – це унікальний етап становлення людини, пов’язаний з 

періодом розквіту її фізичних та духовних можливостей. Саме в цей час, дуже важливо 

виховати в неї повагу до власного тіла, донести цінність гарної фізичної форми, сформувати 

позитивне ставлення до щоденної рухової активності.  
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Відомо, що професія юриста, яка є одною з престижних та поважних в світі, накладає 

на її представника велику відповідальність. Щоб з успіхом реалізуватися у професії, 

необхідно розвивати сильне, витривале, гнучке тіло, виховувати дух та дисциплінувати 

розум. В цьому відношенні, метод фізичних вправ, розроблений Д.Х. Пілатесом [1], на наш 

погляд, володіє найбільшою ефективністю та дозволяє сформувати коректні рухові звички, 

скорегувати осанку, підвищити гнучкість хребта та суглобів, що призведе до покращення 

фізичної та розумової працездатності, а також зниженню психоемоційного напруження.  

Методи дослідження: аналіз та узагальнення даних наукової літератури з питання 

особливостей системи фізичних вправ Д.Х. Пілатеса та перспектив її використання для 

підвищення фізичної та розумової працездатності студентів-юристів.  

Результати дослідження. Згідно до нових стандартів вищої освіти в Україні, 

випускник вищого навчального закладу повинен володіти рядом професійних та загальних 

компетенцій (знань, вмінь та навичок), з метою бути затребуваним та конкурентно 

спроможнім спеціалістом на ринку праці. У списку загальних компетенцій має місце 

здатність до прояву високого рівня фізичної та розумової працездатності. На думку фахівців, 

успішне оволодіння вищою освітою напряму залежить від достатнього рівня фізичного 

здоров’я [2], та від формування високого рівня мотивації до занять за допомогою 

впровадження сучасних фітнес програм [3]. Тому, на сьогодні, приорітетними завданнями 

фізкультурної освіти у вищих навчальних закладах мають бути наступні: 1) сформувати 

відношення до фізичного здоров’я – як до важливішої цінності, та 2) виховати звичку до 

усвідомленої регулярної рухової активності, з метою набуття та підтримання гарної фізичної 

форми на протязі життя.  

Зрозуміло, що для досягнення кінцевої мети навчання необхідна перебудова свідомості 

самого студента. В цьому відношенні, Пілатес, як унікальна, цілісна та науково-обґрунтована 

система фізичних вправ, яка володіє оздоровчим, профілактичним та лікувальним ефектом, а 

також дозволяє досягнути єдності тіла, духа та розуму, є перспективним підходом для 

ефективного вирішення поставлених перед вищою освітою завдань. Отже, може бути 

рекомендована для впровадження в процес фізичного виховання майбутніх юристів. 

Висновки. Основними перевагами метода є наявність наукового обґрунтування 

фізичних вправ, в основі якого детальне вивчення механізмів функціонування організму 

людини та біомеханіки рухів. Регулярні заняття Пілатесом дозволять свідомо керувати 

власними рухами, оптимізувати поставу, підвищити або відновити фізичну та розумову 

працездатність, знизити психоемоційне напруження. 
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