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ОСОБЛИВОСТІ КОМПЛЕКСНОГО ПІДХОДУ ДО ПРОЦЕСУ ВИХОВАННЯ ОСОБИСТІСНОЇ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ У ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ 

Досліджено соціально-педагогічні фактори, які визначають особливості формування у дітей та молоді 
особистісної фізичної культури. Доведено, що для ефективного вирішення завдань по вихованню 

особистісної фізичної культури у дітей та молоді шкільна програма з предмету "Фізична культура" 
повинна складатися із трьох взаємозалежних модулів: загальноосвітнього, спортивно-освітнього та 
оздоровчо-виховного, які представляють собою відтворення об'єктивно існуючих зв'язків між урочною 
формою організації діяльності учнів та їх діяльністю в процесі проведення фізкультурно-оздоровчих та 

спортивно-масових заходів. 

Актуальність теми дослідження. Останніми роками в Україні спостерігається поступова зміна 
економічних, політичних та соціокультурних умов, що супроводжується зміною орієнтирів у сфері 
освіти в напрямку гуманізації освітнього процесу, пріоритетності в ньому загальнолюдських цінностей, 
створення умов для здорового та гармонійного розвитку дітей та молоді. В цьому процесі важливе місце 
відводиться формуванню у них фізичної культури особистості як невід’ємної складової їх гармонійного 
розвитку особистості [1]. Означена проблема останніми роками активно вивчається [2-4]. Широкий 
спектр наукових досліджень, в яких висвітлюються різні аспекти педагогічного процесу, спрямованого 
на формування фізичної культури особистості, обумовлений: по-перше, особливостями соціальної 
ситуації, яка склалася останніми роками у сфері виховання; по-друге, зміною загальної парадигми освіти, 
тобто переходом від традиційного до особистісно орієнтованого типу освіти; по-третє, протиріччям між 
суспільною потребою у здоровій фізично підготовленій особистості і неможливістю її задоволення 
традиційними засобами шкільного виховання. 
Мета дослідження – визначення соціально-педагогічних факторів формування у дітей та молоді 

особистісної фізичної культури. 
Завдання дослідження – аналіз матеріалів спеціальної літератури, в якій вивчається проблема 

формування фізичної культури особистості. 
Результати дослідження. Проблема вивчення особливостей формування фізичної культури 

особистості в учнів загальноосвітніх навчальних закладів нерозривно пов’язана з дослідженням 
основних функцій фізичної культури як цілісної педагогічної системи. Аналізуючи цю проблему 
Л. Лубишева [5] свого часу зазначала, що в останні роки все частіше фізичну культуру розглядають не 
тільки як самостійний соціальний феномен, а й як стійкі якості особистості. Ось чому якісно нова стадія 
в осмисленні сутності фізичної культури пов’язується з її впливом на духовну сферу людини через 
засвоєння нею цінностей фізичної культури. Таку ж позицію займає і Ю. Ніколаєв [1]. Вивчаючи 
особливості функціонування фізичної культури, він констатує, що головною метою системи фізичної 
культури являється людина, особистість в її цілісності. Л. Матвєєв [6], аналізуючи означену проблему 
зазначав, що існуюча криза сучасної системи фізичного виховання обумовила практичне відчуження 
фізичної культури від самої людини, що сформувало в суспільстві пасивне ставлення до фізичної 
культури як до культурного явища. На недооцінку в суспільстві виховної ролі фізичної культури звертає 
увагу і Т. Скоблікова [7], зауважуючи, що діяльність фахівців з фізичного виховання у сфері розвитку 
особистості на даний час непродуктивна. 
Отже, більшість науковців приходять до висновку, що однією із базових педагогічних функцій 

фізичної культури є виховання людської особистості з ознаками, характерними для даного виду 
культури. Б. Шиян [8] вважає, що фізичну культуру особистості можна визначати як сукупність 
властивостей людини, які набуваються у процесі фізичного виховання і виражаються в її активній 
діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення своєї фізичної природи та ведення здорового способу 
життя. В. Видрін [9] констатує, що фізична культура особистості характеризує якісне, системне і 
динамічне новоутворення, яке визначає її освіченість, фізичну підготовленість і досконалість, що 
проявляється в процесі фізкультурно-спортивної діяльності та в здоровому стилі життя. М. Віленський, 
Г. Соловйов [10] розглядають фізичну культуру особистості як соціально-детерміновану галузь загальної 
культури людини, яка являє собою якісний, системний, динамічний стан, що характеризує рівень 
фізичної досконалості, мотиваційно-ціннісних орієнтацій і соціально-духовних цінностей, набутих в 
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результаті виховання і інтегрованих в фізкультурно-спортивній діяльності культури способу життя, 
духовності і психофізичного здоров’я. В. Столяров, Л. Биховська, Л. Лубишева [11] пропонують 
розглядати фізичну культуру особистості як її самореалізацію в розвитку духовних і фізичних здібностей 
за рахунок використання різноманітних видів фізкультурної діяльності. Ними вводяться наступні основні 
показники і компоненти фізичної культури особистості: а) ставлення особистості до свого тіла як до 
цінності; б) характер такого ставлення; в) різноманітність використання для цієї мети засобів; г) які 
цінності особистість пов’язує з тілом, її ідеали та норми, пов’язані з турботою про фізичний стан; д) 
ступінь орієнтації на цю турботу. Х. Хуббієв [12] констатує, що на даний час фізична культура 
особистості є комплексною науковою проблемою, яка повинна бути предметом вивчення усіх складових 
цілісної науки про фізичну культуру, а уявлення про фізичну культуру особистості, сформовані на 
принципах діалектики, слугують фундаментом побудови педагогічних технологій у фізичному вихованні 
та спорті. 
Сформульовані вище положення створюють об’єктивні передумови для розробки комплексного 

підходу до процесу виховання особистісної фізичної культури у дітей та молоді. Стратегія такого 
підходу полягає у відтворенні та закріпленні у програмі з предмету "Фізична культура" об’єктивно 
існуючих зв’язків між урочною формою організації діяльності учнів та їх діяльністю в процесі 
проведення фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів в режимі навчального дня і в процесі 
проведення позакласних занять. Зазначений зв’язок є саме тим ланцюжком, який поєднує "свідомість та 
діяльність" в особистості учня. Він, фактично, відображає ступінь практичного використання учнями 
знань, умінь та навичок, сформованих у процесі освоєння предмету "Фізична культура", а отже, 
характеризує ступінь розвитку у них особистісної фізичної культури. Отже, для ефективного вирішення 
завдань фізичного виховання дітей та молоді та відповідно до вище визначеної стратегії [13, 14] шкільна 
програма з предмету "Фізична культура" повинна складатися із трьох взаємозалежних модулів: загально-
освітнього, спортивно-освітнього та оздоровчо-виховного. Загально-освітній модуль, маючи теоретико-
виховне спрямування, повинен забезпечити засвоєння школярами певного обсягу знань (передбачених 
освітньою галуззю "Здоров’я і фізична культура" Державного стандарту базової і повної загальної 
середньої освіти) про фізичне виховання в сфері освіти, фізичну рекреацію, спорт, фізичну реабілітацію, 
адаптивну фізичну культуру (в чинній програмі цього не передбачено), а також сформувати у школярів 
позитивне ставлення до зазначених вище основних форм фізичної культури. У межах спортивно-
освітнього модулю, який на даний час фактично реалізується в урочній формі проведення занять з 
предмету "Фізична культура", учні засвоюють знання та набувають відповідні уміння і навички з різних 
видів спорту з метою їх ефективного використання в процесі проведення позакласної фізкультурно-
оздоровчої та спортивно-масової роботи, а також у самостійній рекреаційній діяльності. Оздоровчо-
виховний модуль, який повинен реалізовуватись у процесі проведення занять з предмету "Фізична 
культура", забезпечує зв’язок між урочними формами діяльності учнів і їх діяльністю в процесі 
проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня та в процесі виконання ними 
домашніх завдань. У межах цього модулю в учнів формуються знання та відповідні уміння і навички для 
самостійного проведення ранкової гімнастики, фізкультурних хвилинок та пауз, рухливих перерв та ін. 
Необхідність виділення даного модулю обумовлена тим, що фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі 
навчального дня найбільш ефективно впливають на здоров’я дітей, знижуючи гіподинамію, 
забезпечуючи відновлення їх розумової працездатності та корекцію зору, знижуючи статичне 
навантаження на їх опорно-руховий апарат, тим самим попереджаючи порушення у них постави – одного 
з найбільш розповсюджених в середовищі школярів захворювання. Реалізація фізкультурно-оздоровчих 
заходів у режимі навчального дня, яка має очевидний оздоровчо-коригувальний вплив на здоров’я дітей, 
представляє собою досить складну проблему, адже її вирішення потребує залучення до цього процесу не 
тільки вчителів фізичної культури і школярів, а й вчителів загального циклу та батьків. Мабуть, тому у 
загальноосвітніх школах все ще недостатньо уваги приділяється проведенню різноманітних 
фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня. Для якісного вирішення цього завдання 
необхідно, по-перше, сформувати відповідні потреби та мотивації, як в середовищі учнів, так і в учителів 
загального циклу, а по-друге, спеціальним чином організувати всю систему фізкультурно-оздоровчої 
роботи в школі, яка б давала можливість учням використовувати на уроках загального циклу, у групах 
продовженого дня та у процесі виконання домашніх завдань знання, уміння і навички, які засвоюються 
ними та формуються на уроках фізичної культури у межах освоєння ними оздоровчо-виховного модулю. 
Саме такий підхід потребує впровадження в навчально-виховний процес особистісно-орієнтованих 
технологій, адже він передбачає індивідуальний підхід до підбору фізичних вправ, які можуть 
використовуватись учнями в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності, а також індивідуальний підхід 
до підбору дітей, які в змозі проводити зі своїми однокласниками (під контролем вчителя) на уроках 
загального циклу фізкультурні хвилинки і паузи, що є невід’ємною складовою фізкультурної освіти. 
Висновки. Сформульовані вище положення, які передбачають виділення в шкільній програмі з 

предмету "Фізична культура" загально-освітнього, оздоровчо-виховного та спортивно-освітнього 
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модулів, які представляють собою відтворення об’єктивно існуючих зв’язків між урочною формою 
організації діяльності учнів та їх діяльністю в процесі проведення фізкультурно-оздоровчих та 
спортивно-масових заходів в режимі навчального дня і в процесі проведення позакласних занять, є 
основою комплексної технології формування фізичної культури особистості учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів. 
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Сутула В. А., Булгаков А. И., Мельничук Д. Р. Особенности комплексного подхода к процессу 
воспитания личностной физической культуры у детей и молодежи. 

Исследованы социально-педагогические факторы, которые определяют особенности формирования у 
детей и молодежи личностной физической культуры. Доказано, что для эффективного решения задач 

по воспитанию личностной физической культуры у детей и молодежи школьная программа по 
предмету "Физическая культура" должна состоять из трех взаимозависимых модулей: обще-
образовательного, спортивно-образовательного и оздоровительно-воспитательного, которые 
представляют собой отображение объективно существующих связей между урочной формой 
организации деятельности учеников и их деятельностью в процессе проведения физкультурно-

оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий. 

Sutula V. A., Bulgakow A. I. Melnychuk D. R. The Peculiarities of the Complex Approach Towards the 
Children and Youth's Personal Physical Culture Education. 

The social-pedagogical factors determining the peculiarities of the children and youth's personal physical 
culture formation are investigated. It is proved that the school programme on the subject "Physical Culture" 

should consist of the three inter-related modules: educational, sports educational, recreational-educational for 
the effective task solutions dealing with the children and youth's personal physical culture education. These 
modules represent the reflection of the objective relations between the fixed organizational form of pupils' 

activity and their work in the process of conducting the physical-recreational and sports mass affairs. 


