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Мета роботи: визначити можливі напрямки і форми предмету фізична культура та зміст фізично-

го виховання у навчальних закладах, які б сприяли збереженню здоров’я та формування здорового 

способу життя дітей, молоді, в подальшому членів суспільства. 

Завдання:  

1. Аналіз статистичних даних стану здоров’я школярів;  

2. Визначити вагомість факторів, які впливають на стан здоров’я дітей та молоді;  

3. Знайти відповідність напрямку, форм та змісту фізичного виховання до вимог і умов сьогодення;  

4. Обговорення та аналіз можливих напрямків, форм фізичної культури та змісту фізичного вихо-

вання в навчальних закладах і пошук дієвих важелів для їх втілення на сьогодення, а також у перспективі. 

Методи:  

1. Вивчення сутності проблеми в контексті сучасних публікацій та статистичних даних;  

2. Обробка літературних джерел, у яких висвітлена проблема здоров’я відповідно до образу життя 

людини та рівнем фізичної культури суспільства;  

3. Осмислення вагомості складників формування здоров’я, здорового образу та стилю життя;  

4. Пошук відповідних напрямків, форм та змісту фізичного виховання і можливостей їх втілення, 

які б сприяли здоров’язбереженню та здоров’яформуванню у дітей та молоді. 

Анотація. Стаття присвячена проблемі здоров’я школярів та студентської молоді, водночас здій-

снюється аналіз реальних умов сьогодення у сфері фізичної культури суспільства та фізичного вихо-

вання у навчальних закладах України. Запропоновано авторський погляд на проблему популярності 

уроку фізичної культури в навчальних закладах і питання про соціальний і матеріальний статус учите-

ля в суспільстві. Розкриваються можливості заохочення дітей і молоді до здорового образу життя у 

просторі навчальних закладів та поза ними. Запропоновані погляди на можливі напрямки, форми і 

зміст фізичного виховання у програмах навчальних закладів. Вказані можливості їх впровадження.  
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спосіб життя.  

 

Постановка проблеми. Стан здоров’я українського народу, тим більше  дітей та молоді, 

привертає до себе пильну увагу спеціалістів різних областей науки: медицини, валеології, фізич-

ної культури, екології, педагогіки та ін. Це питання викликає все більшу стурбованість у суспіль-

стві, що знаходить відображення також і в політичних дискусіях. Стан здоров’я на сьогодення 

вже звучить як проблема, але ми ставимо проблему як обов’язок суспільства знайти шляхи за-

безпечення здоров’я дітей та молоді на сьогодення, як майбутнє українського народу. 

Міністерство освіти і науки України неодноразово звертало увагу на цю проблему. На 

підсумковій колегії МОН, що відбулась 17 серпня 2006 року, міністр С. Ніколаєнко виступив з 

промовою, в якій запропонував докладний аналіз стану освітньої галузі в Україні та перспективи 

її розвитку. У докладі першочергово було відзначено серйозне занепокоєння станом здоров’я ді-

тей-школярів та студентської молоді. Була наведена сумна статистика, згідно з якою серед пе-

ршокласників тільки 5-9% практично здорових дітей, що свідчить про негативні екологічні, соці-

альні, спадкові фактори, які впливають на здоров’я людини вже на початку життя. Водночас з 

цим показник хронічних захворювань за роки навчання збільшується у 2,5 рази [1]. Найбільш 

руйнівний вплив на стан здоров’я молоді має поширення шкідливих звичок: паління, вживання 

алкоголю, наркотиків, ранні сексуальні стосунки та їх наслідки. Як підкреслюється у промові 

міністра, ситуацію можна покращити застосуванням комплексу заходів, серед яких зміна вимог 

до системи загальної середньої освіти і зокрема до форми та змісту організації фізичного вихо-

вання школярів та студентської молоді. 

Підкреслюючи відому істину про позитивний вплив фізичної культури і спорту на здоров’я 

дітей та молоді, на рівень їх фізичного розвитку, у промові вказано на необхідність модернізації 
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системи фізичного виховання в загальноосвітніх навчальних закладах. Вдосконалення 

системи освіти, зокрема у сфері фізичної культури, в умовах модернізації суспільства, передбачає 

створення різноманітних освітянських моделей на регіональному, муніципальному та локальному 

рівнях. В тому числі і моделей контролю та управління якістю освіти. Першочерговим видається 

питання переходу від контролю якості (освіти, навчання, підготовки) до управління цією якістю [2].  

Структурні зміни в українському суспільстві, яке стає складовою частиною світового спів-

товариства, вимагають модернізації системи освіти. Необхідна оптимізація не тільки навчального 

процесу на основі нових інформаційних технологій, а й розкриття особистого потенціалу учнів. Це 

змушує відмовитись від абстрактного освітнього ідеалу та перейти до нового гуманістичного 

ідеалу – актуалізації орієнтованої на особистість освіти і виховання на основі процесуальності пе-

дагогічного спілкування. Необхідно зробити перехід від традиційного стану навчально-виховної 

ситуації до якісно іншого, при якому освітянський простір наповниться спрямованою на особи-

стість і соціально важливою сутністю для обох сторін взаємодії.  

Результати дослідження. Якщо зосередити увагу на реальному стані справ у галузі фіз-

культурно-оздоровчої роботи, то, за даними міністерства освіти і науки, нею охоплено лише 39% 

загальноосвітніх закладів, проте невідомо який відсоток учнів залучено до цієї сфери діяльності. 

Реальним показником фізкультурно-спортивної роботи є позаурочна спортивна діяль-

ність школярів та студентської молоді. За офіційними даними по Україні 28,6% учнів залучені 

до занять у секціях з різних видів спорту. У деяких областях України цей показник набагато ни-

жчий, так в Одеській – 23,8%, у Львівській – 18,5%, в м. Київ – 15,2%, в Луганській – 15,2%, в 

Харківській – 10,7%, в Чернігівській – 5% [1]. 

Аналізуючи подану статистику, ми можемо тільки переконатися в правильності виснов-

ків вітчизняних та закордонних дослідників про те, що до 50% здоров’я гарантує відповідний 

образ і стиль життя. Це, в свою чергу, доводить безперечну своєчасність та важливість поруше-

ної проблеми. Відомо, що до 20% здоров’я залежить від екології, 20% здоров’я визначається 

спадкоємністю, і зрештою 10% здоров’я можливо забезпечити медициною [3, 99-100]. Життя за-

свідчило, що навіть найвидатніші досягнення сучасної медицини не в змозі принципово змінити 

процес фізичної деградації людини, руйнування його біологічної природи. Вони можуть тільки 

уповільнити його, post factum врятувати те, що ще можливо врятувати. Отже, актуальний тезис 

про необхідність охорони природи тепер видається доцільним доповнити закликом до охорони 

природи в людині, до збереження та удосконалення цієї природи [4]. Криза екології сучасної 

людини, його біосоціальної природи вимагає необхідність зміни пріоритетів – парадигми здоро-

в’язбереження на парадигму здоров’я формування [2, 575]. Спираючись на такій підхід необхід-

но змінити статус фізичної культури і спорту в програмах навчальних закладів, як одного з ва-

жливіших факторів у формуванні в підростаючого покоління здоров’яформуючих поглядів на 

стиль та образ життя. Особливо важливо в молоді роки життя закласти фізичну основу здоров’я 

та культуру підтримання його [2, 578]. 

Сучасне підростаюче покоління послаблено фізично, дезорієнтовано духовно, комп’ю-

теризовано і, як наслідок – дезадаптовано до труднощів реальної дійсності. Сьогодні це явище 

масове, тому і не викликає у більшості людей особливого занепокоєння. До системи життєвих 

цінностей сучасних дітей і підлітків, як правило, не входять такі якості особистості як працелюб-

ство, цілеспрямованість, завзятість, тобто ті, що виховуються підчас занять фізичною культурою 

і спортом, і без яких не можливий рух тернистим спортивним шляхом [2, 612]. З одного боку фі-

зична культура є продуктом розвитку суспільства, а з іншого – вона сама вагомий фактор соці-

ального прогресу. Причому цей фактор буде тим вагомішим, чим більша частина суспільства 

зробить його сферою своїх життєво важливих потреб і інтересів [3, 51]. 

На сучасному етапі фізична культура як предмет переживає не найкращі часи. Насам-

перед спостерігається інтенсивне ″вимивання″ фізкультурно-педагогічних кадрів. Причиною 

цього є зменшення кількості представників ″старої школи″ (за віком, з фінансових причин) і від-

сутність гідної заміни їх випускниками ІФК, які у зв’язку з економічних, ідеологічних та полі-

тичних обставин, які склалися у пострадянській державі, були виховані не отримавши чіткої 

громадянської позиції та приниженні незрозумілим соціальним та матеріальним статусом вчите-
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ля. Громадянська позиція вчителя передбачає наявність внутрішніх моральних цінностей, але де-

кому зручно не помічати, що школярів та студентів вчать безправні, здебільшого духовно ні-

кчемні люди, в основній своїй масі жінки з невлаштованою особистою долею [5, 66]. 

З позиції школярів картина не менш сумна: популярність уроку фізичної культури 

слабшає прямо пропорційно віку учнів, у той час як потреба дитини в руховій активності як засобу 

рекреації, емоційної розрядки, самовираження і самоствердження зберігається. Школярі, обмежені 

вузькими рамками шкільної програми з фізичної культури, де вивчається з року в рік одне і теж, 

знаходять для себе інші форми реалізації рухової активності (ігри на перервах, біганина шкільними 

коридорами, втеча з уроків), крім основної форми – уроку фізичної культури [2, 596]. 

Предмет фізична культура у теперішньому вигляді не відповідає вимогам часу, оскіль-

ки не сприяє оздоровленню дітей, і не прищеплює їм власну фізичну культуру – культуру руху, 

культуру здоров’яформуючого способу життя [6]. 

Постає питання про створення принципово нових форм фізкультурно-спортивної та 

спортивно-масової роботи, а також збереження форм роботи, які відповідають здоров’яформу-

ванню та принципу вільного вибору цікавої для особистості форми рухової діяльності. В органі-

зації процесу фізичного виховання необхідно сприяти задоволенню різноманітних потреб май-

бутнього повноцінного члена суспільства. Сприяння гармонічному розвитку особистості ство-

рює можливість залучення до процесу рухової активності максимальну кількість дітей, здійсню-

ючи в одночас оздоровчий та виховний вплив на підростаюче покоління [7]. 

Окрему увагу слід приділити такій спортивно-орієнтованій формі фізичного виховання, 

як заняття у позашкільних навчальних закладах – ДЮСШ. На сьогодні показники охоплення ді-

тей заняттями у спортивних школах складають в середньому по Україні 6,57%, а в деяких регіо-

нах від 1% до 6% школярів [1]. Таку, ще існуючу форму фізичного виховання не можна втрачати, 

тому,що вона відповідає принципу свободи вибору фізкультурно-спортивної діяльності для 

дитини. Також зрозуміло, що втрата позицій ДЮСШ – це є втрата традицій, в минулому, країни з 

великими спортивними досягненнями, це втрата тренерського потенціалу, на відновлення яких 

буде витрачено не одне десятиріччя [7]. Піклування держави повинно бути спрямоване на збе-

реження та поліпшення матеріальної бази ДЮСШ, на відновлення соціального і матеріального 

статусу дитячого тренера, а також відновлення доступності занять в спортивних школах для усіх 

верств населення, адже відомо про існування перекосів у цій сфері (плата за тренувальні заняття). 

Продовжується дискусія про роль фізичного виховання і його напрямки, з метою залу-

чення молоді до здорового способу життя на найближчий історичний проміжок часу. Міжна-

родний досвід свідчить про те місце фізичної культури яке вона повинна посідати, якщо дійсно 

існує піклування про здоров’я нації. Від того, які цільові настанови й концептуальні ідеї закладе-

ні в основі програм залежить вибір змісту навчального матеріалу та можливість перекладу його 

на мову сучасних технологій і використання їх в методиці і організації навчального процесу. 

Саме цим визначаються результати фізичного виховання детерміновані новими поглядами на 

сутність змісту, мету, завдання фізичного виховання в школі, що, згідно з сучасними поглядами 

фахівців, дозволяє суттєво вплинути на фізичний розвиток і стан здоров’я молоді [8, 9] . 

Вихід із ситуації, яка склалася у сфері фізичної культури в учбових закладів, ми вбачає-

мо у зверненні до спортивно-орієнтованого напрямку фізичного виховання школярів і студент-

ської молоді. Суть спортивно-орієнтованого напрямку фізичного виховання – це свобода обран-

ня варіантів занять, режимів інтенсивності відповідно до особистих інтересів і фізичних здібно-

стей. Пропонуємо наступні змістові орієнтири: 1 – тренування відповідно до обраного виду спо-

ртивної спеціалізації (спортивні ігри, легка атлетика, види гімнастики та аеробіки, спортивний 

туризм, лижна підготовка та ін.); 2 – загально розвиваючі тренування за програмою загальної 

фізичної підготовки; 3 – оздоровча і адаптаційна фізична культура. 

Висновки 

Фізичне виховання в учбових закладах повинно відповідати наступним напрямкам:  

1. Бути спрямованим на здоров’яформування, розвиток фізичних здібностей дітей. 

2. Забезпечувати правильне формування та удосконалення особистого фонду необхідних у 

житті рухових вмінь та навичок. 
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3. Створювати в учнів цілісну уяву про фізичну культуру суспільства і особистості, її ролі в 

індивідуальному, соціальному і професійному розвитку. 

4. Закладати основи теоретичних і методичних знань з фізичної культури, які б забезпечува-

ли грамотне самостійне використання її засобів, методів і форм для удосконалення своїх фізич-

них та психічних здібностей, через процеси самопізнання, саморозвитку, саморегуляції. 

5. Формувати свідому потребу до фізичного самовиховання, здорового образу життя. 

6. Підвищувати рівень загальної і професійно-прикладної психофізичної підготовленості 

молоді через виховання своїх моральних, психічних, фізичних якостей і властивостей, не обхід-

них як для особистісного, так і професійного розвитку. 

7. Сприяти придбанню досвіду творчого використання діяльності в сфері фізичної культури 

для досягнення життєвих та професійних цілей. 

Форма фізичного виховання повинна мати вигляд спортивно-орієнтованих занять тре-

нувального типу, які, поєднуючи класно-урочну та секційну форму занять, враховували б інтере-

си і потреби учнів у сфері фізичної культури та забезпечували свободу вибору форми фізичної 

активності відповідно до особистих нахилів і здібностей кожної дитини. 

Крім того, правильно визначаючи зміст фізичного виховання, необхідно підтримувати 

стійку мотивацію фізкультурної діяльності. Це можливо тоді, коли людина отримує задоволення 

і користь від діяльності, відчуває поступове вдосконалення в межах цієї діяльності, коли сам 

процес стимулює діяльність і має тенденції до поступового ускладнення.  

На нашу думку, такі зміни можливо впроваджувати без суттєвих реформ у нинішньому 

сьогоденні, але відчутний ефект може відбутися при збільшенні обсягу занять фізичною культу-

рою до трьох разів на тиждень по дві академічні години. 

Усі запропоновані напрямки, форми і зміст фізичного виховання можуть спрацьовувати 

за умови перегляду державою – це перегляд на рівні держави соціального, морально-етичного та 

матеріального статусу вчителя фізичної культури і взагалі вчителя, його професійної підготовки. 

На тлі створення престижності професії вчителя, виникнуть передумови для створення обов’яз-

кової конкурсної системи для прийняття на роботу і постійного підвищення його кваліфікації. 

Вчитель, який формує в учнів позитивний світогляд на здоровий образ життя, повинен стати 

ключовою постаттю нашого часу. Це нагальна потреба, оскільки на кону дуже дорога ціна – здо-

ров’я і освіта наших дітей, і в перспективі народу України.  
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Цель работы: определить возможные направления и формы предмета физическая ку-

льтура и содержание физического воспитания в учебных заведениях, которые бы содействовали 

сохранению здоровья и формированию здорового образа жизни детей, молодежи, в дальнейшем 

членов общества. 

Задачи:  

1. Анализ статистических данных состояния здоровья школьников;  

2. Определить весомость факторов, которые влияют на состояние здоровья детей и молодежи;  

3. Найти соответствие направления, форм и содержания физического воспитания к требова-

ниям и условиям сегодняшнего дня;  

4. Обсуждение и анализ возможных направлений, форм физической культуры и содержа-

ния физиского воспитания в учебных заведениях и поиск действенных рычагов для их вопложе-

ния на сегодняшний день, а также в перспективе. 

Методы:  

1. Изучение сущности проблемы в контексте современных публикаций и статистических данных; 

2. Оброботка литературных источников, где освещена проблема здоровья в соотношении с 

образом жизни человека и уровнем физической культуры общества;  

3. Осмысление весомости составляющих формирования здоровья, здорового образа и 

стиля жизни;  

4. Поиск соответствующих направлений, форм и содержания физического воспитания и 

возможностей их воплощения, которые бы способствовали здоровьесохранению и здоровьефо-

рмированию у детей и молодежи. 

Аннотация. В статье рассмотрена проблема здоровья школьников и студенческой моло-

дежи, при этом проанализированы реальные условия сегодняшнего дня в сфере физической ку-

льтуры в обществе и физического воспитания в учебных заведениях Украины. Предложен 

взгляд на проблему популярности урока физической культуры в учебных заведениях и вопрос о 

социальном и материальном статусе учителя в обществе. Обсуждаются возможности приобще-

ния детей и молодежи к здоровому образу жизни в пространстве учебных заведений и вне их. 

Предложеные взгляды на возможные направления, формы и содержания физического воспита-

ния в программах учебных заведений. Указаны возможности их внедрения. 
 

Ключевые слова: здоровье, физическая культура, физическое воспитание, здоровье, фо-

рмирование, здоровый образ жизни. 
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The research aim: to spot possible (probable) directions and shapes of a subject physical 

culture and content of physical education in educational institutions, which one would promote a health 

maintenance and shaping of a healthy way of children life, youth, hereinafter of company terms. 

Problems:  

1. The analysis of the statistical data of the health state of the schoolboys;  



Час реальних дій   201 

 

2. To spot a weightiness of the factors, which influence on a health state of children and youth; 3. 

To find the correspondence of a direction, shapes and physical education content to the demands and 

today requirements;  

3. Arguing and analysis of possible (probable) directions, shapes of physical culture and physical 

education content in educational institutions and searching of healthcreative effective levers for them for 

today, and also in the long term. 

Research methods:  

1. Study of a problem essence in a context of the modern publications and statistical data;  

2. References processing, where the health problem with the person’s way of life of the and the 

level of physical culture of society irradiated;  

3. Importance understanding of health shaping component, healthy fashion and life style;  

4. Searching the relevant directions, shapes and content of physical education and possibilities of 

their implementation, which healthforming would promote for healthcreation and for children and youth. 

Abstract. The article is devoted to the schoolboys and student's youth health problem, thus 

today substantial requirements in the sphere of physical culture in society and physical education in 

Ukraine’s educational institutions are parsed. The view on a problem of physical culture lesson’s 

popularity in educational institutions and problem on the social and teacher’s material status in society is 

offered. The possibilities of children’s union and youth to a healthy way of life in space of educational 

institutions and outside of them are considered. The views on possible (probable) directions, shape and 

content of physical education in educational institutions programs has been proposed in the article. The 

possibilities of their introduction are indicated. 
 

Key words: health, physical culture, physical education, healthcreative, healthy way of life. 


