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РУХОВА АКТИВНІСТЬ - НАГАЛЬНА ПОТРЕБА ДИТЯЧОГО ОРГАНІЗМУ

Стаття присвячена актуальній проблемі дослі- 
ілення рухової активності дітей. В роботі були 
:: аналізовані підходи до проблеми фізичного 
заховання дітей шкільного віку та узагальнення 
- ете зичні особливості підвищення рухової актив
ності школярів.

Статья посвящена актуальной проблеме ис- 
: іоования двигательной активности детей. В 
го' те были проанализированные подходы к про- 

оме физического воспитания детей школьного 
г госта и обобщены методические особенности 
г гышения двигательной активности школьни
ков.

The article is devoted to a urgent problem of re
t ir e  л of motorial activity of children. In work there 
•ere parsed approaches to a problem of physical 
mining of children of school age and the methodical 
mtares of rise of motorial activity of the schoolboys 
i ~ t  generalized.

Актуальність. У шкільні роки учні отримують 
та вміння, проходять школу виховання та 

всему зання основних морально-вольових якостей, 
хагачуються духовно, все це так необхідне для май- 
: г-ьою життя в суспільстві. Однак якими широки- 

лнбокими знаннями не володів би учень, якби 
- . :се не був підготовлений в цьому плані до вступу в 
г^ігепйне життя, багато чого йому не вдається, якщо 
: дитинства не буде закладати фундамент міцного 
лоте s 'я. Втрату в цьому випадку понесе сама люди- 

st, з. : наша спільнота (1, 2, 7).
тсь чому так важливо в Державі приділяти увагу 

о • V наших людей. На це особливо спрямовані 
1 :: казні тести і нормативи оцінки фізичної підгото- 
хзе-носгі населення України. Поряд з перспективами 
е : -о мічного, наукового і соціального розвитку по- 
і н і  ставитися питання розвитку фізичної культури і 
: г : т~ більш широкого залучення дітей і підлітків до 
. —= стичних занять фізичною культурою і спортом

Процес відродження української національної 
д і тій сприяє зміні ставлення до фізичного вихован
ні Його слід віднести до пріоритетних напрямків, 
розвитку освіти. На даному етапі важливе значення 
має пошук можливостей збільшити кількість уроків 
фізкультури в школі, скоротити робочий тиждень, 
зивільнивши таким чином час для занять спортом. 
Поряд зі збільшенням обсягів рухової активності 
\ чнів, доцільно звернути увагу на якість занять, їхню 
інтенсивність та різноманітність, ступінь розвиваю- 
- : : : ефекту, участь у цьому процесі дітей (3,4).

Науково - технічний прогрес значно змінив на- 
зколишній світ. Але ці зміни мають двосторонній 
-рактер. З однієї сторони, відходять в минуле про

зе сії. які пов'язані з важкою фізичною працею, по
кращується рівень медичного обслуговування, якість 
харчування. З другої сторони, під натиском цивіліза
ції відступає і часто гине рослинний і тваринний світ. 
Розростаючись, міста "поглинають" природу, ство
рюючи новий мікроклімат. Часто виникають розмови 
про те, що порятунок цивілізацій знаходиться в руках 
лісників та садівників. І це невипадково. Адже ”ка-

м'яні джунглі" цього світу уже сьогодні загрожують 
розтоптати своїх жителів, фактично повністю віді
рваних від світу природи. Постійний шум став агресі
єю проти психіки, породжуючи велику кількість не
врозів (2, 3,4, 6).

В той же час наукою і практикою доказано, що 
рухова активність є головним стимулятором практи
чно усіх фізіологічних функцій організму, запорукою 
нормального розумового і фізичного розвитку люди
ни (7).

Серед потреб освіти сьогодення є своєчасне, і в 
необхідному обсязі, вивчення людської цивілізації з 
раннього віку. В основі навчання повинен стояти не 
примус, а вихована і постійно підтримувана у дитини 
потреба до набуття знань спочатку з допомогою вчи
теля, батьків, а надалі - самостійно.

Фізичні вправи та ігри сприяють розвитку 
центральної нервової системи і внутрішніх органів, 
збагачують дитину новими відчуттями, допомагають 
швидше пізнавати довкілля. Вони сприяють зміцнен
ню здоров’я і загартування організму, роблять дітей і 
підлітків організованими, вольовими, цілеспрямова
ними. Отже, достатня рухова активність-необхідна 
умова гармонійного розвитку особистості дітей і 
підлітків (2, 7).

Адже, за останні десятиріччя у більшості дітей 
шкільного віку спостерігається дефіцити рухів в ре
жимі дня. Встановлено, що загальна рухова актив
ність школярів знижується від молодших класів до 
старших: в 9-10 класах вона менше, ніж в 6-7 класах. 
Причому рухова активність в різних четвертях не 
однакова. Особлива мала вона в зимовий період.

Дослідження гігієністів свідчать, що до 82-85 % 
денного часу більшість учнів знаходяться в статич
ному положенні, сидячи за партою або робочим сто
лом. Це відбивається на опорно-руховому апараті, 
функціонування багатьох систем організму, особливо 
серцево-судинній і дихальній (5, 6, 7).

Педіатри давно звернули увагу на те, що повно
цінний розвиток психіки дитини потребує рухів. Во
ни формують не лише рухові навички, а й психіку, 
свідому і цілеспрямовану діяльність особистості. 
Найважливіші етапи вікового визрівання організму 
значною мірою залежать від рівня розвитку рухової 
функції, всебічного гармонійного розвитку особисто
сті. Виняткову роль у задоволенні цих потреб відіграє 
фізичне виховання, що виступає як педагогічний 
процес, спрямований на фізичне і духовне вдоскона
лення людини, оволодіння нею систематизованими 
знаннями, фізичними вправами та способами їх само
стійного використання протягом всього життя.

Після занять в школі доцільно проводити актив
ний відпочинок, заняття фізичними вправами і іграми 
на відкритому повітрі. Це заспокоює і зміцнює нерво
ву систему, знімає напруження, створює бадьорий, 
життєрадісний настрій, що сприяє працездатності, 
успішності школярів.

Рухова активність може давати добрий ефект то
ді, коли заняття фізичними вправами ї іграми дозу
ються за часом і інтенсивністю в залежності від віко
вих і індивідуальних особливостей дітей і підлітків.
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Розвиток фізичних здібностей, нові форми рухо
вої діяльності вносять функціональні зміни в орга
нізм, підвищують його можливості. Але, як відомо, 
процес досягнення фізичного вдосконалення впливає 
на розвиток не лише фізичних якостей організму. 
Фізичне вдосконалення допомагає формуванню духо
вного багатства людини. Значення фізкультурно- 
спортивної діяльності в формуванні гармонійного 
розвитку особистості очевидно. Розвиток фізичної 
культури школярів передбачає формування позитив
них якостей особистості, які необхідні кожній людині 
в нашій Державі (1,2, 7).

Систематичні занятгя спортом, зокрема ігровими 
видами спорту (ІВС)- баскетболом, волейболом, ган
дболом, футболом, всебічно впливають на особис
тість. Під час навчально-тренувальних занять і зма
гань юних спортсменок з ігрових видів спорту вони 
звикають підпорядковувати свої особисті інтереси 
інтересам колективу (команди). Крім того, змагання з 
ІВС не бувають без публічності, видовищність без 
організації контролю і управління (2, 3).

Діяльність в ІВС як самого спортсмена, так і вчи
теля (тренера), судді, глядача мають свої характерні 
особливості. Школяр може виступати як спортсмен, 
суддя, громадський інструктор.

Метою роботи був аналіз підходів до проблеми 
фізичного виховання дітей шкільного віку і узагаль
нення методичних особливостей процесу доцільності 
підвищення рухової активності школярів.

Завдання: Визначити рівень рухової активності та 
стан здоров’я дітей 12-14 років; Розробити методичні 
рекомендації для підвищення рівня рухової активнос
ті дітей 12-14 років.

Методи дослідження.
Теоретичний аналіз і узагальнення даних науко

во-методичної літератури; Педагогічне спостережен
ня.

Результати досліджень. Провівши теоретичне 
дослідження і узагальнення практичного досвіду 
вчителів фізичного виховання загально освітніх шкіл, 
нами виявлено, що багато авторів звертають особливу 
увагу на фізичний розвиток і фізичну підготовленість

дітей і підлітків. Однак, проблема рухової активності, 
як нагальної потреби дитячого організму ще недоста
тньо висвітлена в спеціально науково-методичній 
літературі.

На підставі проведених досліджень можна ствер
джувати, що розвиток та стан здоров'я підлітків пере
буває в прямій залежності від рівня їх рухової актив
ності. Чим вища рухова активність дітей, тим краще 
проходить процес їх фізичного розвитку, тим міцніше 
їх здоров'я. В учнів, які займаються в спортивних 
секціях, набагато краще-розвинені швидкісно-силові 
якості, сила, гнучкість, порівняно з дітьми, які за
ймаються лише на уроках фізкультури.

Систематичні заняття фізичними вправами не 
лише в межах шкільних занять сприяють як фізично
му, так і психічному розвиткові підлітків: у дослі
джуваних, які займаються ще додатково в спортивних 
секціях, підвищився рівень уваги, пам'яті, мислення. 
Додатково діти, які займаються в спортивних секціях, 
хворіють приблизно в 2 рази менше, ніж ті, які за
ймаються лише на уроках фізичної культури. Отже, 
вчителям, батькам необхідно якомога частіше залуча
ти дітей до занять фізичними вправами та іграми з 
метою створення сприятливих умов розвитку їх осо
бистості.
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В.В. Джунь, А.1. Коваленко
ЕТОС СПОРТУ У КОНТЕКСТІ ЕТОСУ ТОТАЛІТАРИЗМУ І ДЕМОКРАТІЇ

В статті досліджується етос спорту в контексті 
етосів тоталітаризму і демократії.

В статье исследуется згос спорта к контексте 
зтосов тоталитаризма и демократии.

Ethos of sport in context of ethoses of totalitarian
ism and democracy are being considered in the arti
cle.

Етична проблематика стає сьогодні актуальною, 
бажаною і навіть необхідною. Зумовлено це, окрім 
іншого, тим, що людина загубилася у витворах влас
них діянь і думки. Стало зрозумілим, що без етики, 
без визнання і здійснення моральних вартостей не 
може продовжуватися нормальний поступ людини і 
людської спільноти.

Цей загальносвітовий процес перевідкривання 
значення моральних вартостей у житті людини і спі
льноти знайшов своє відображення у наукових дослі
дженнях. З’явилися фундаментальні дослідження

етичних проблем: П. Адо, А. Алана, К. Апеля,
Ю. Габермаса, Д. фон Гіндельбранда, Ж. Делеза, 
Г. Йонаса, М. Конша, Л. Левінаса, Е. Макінтайра, 
Р. Мізраї, П. Рікера, Д. Ролза, К. Росе, Ч. Тейлора, 
М. Фуко та ін.. Ведуться дослідження моральних 
проблем, що виникають в зв’язку з виконанням тієї 
чи іншої професії і вимагають усвідомлення специфі
чного типу професійної відповідальності. Спорт не 
складає тут винятку. Зростання моральної відповіда
льності усіх, хто зайнятий у сфері спорту , є постій
ною турботою Комітету з розвитку спорту Ради Єв
ропи. Основу для розв’язання морально-етичних 
проблем, що існують в сучасному спорті, покликаний 
дати розроблений Комітетом і прийнятий на конфе
ренції міністрів зі спорту європейських держав “Ко
декс спортивної етики „Справедлива гра — шлях до 
перемоги”, що є додатком до Спортивної хартії Євро
пи 1992 р.


