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ПРОБЛЕМА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ В СІМ’Ї 
 

Сім’я – це соціальний інститут, з якого починається становлення ди-
тини в суспільстві. Тому вона має великий вплив на формування інтересів 
у дітей до будь-якої діяльності, в тому числі і до занять спортом. В сім’ї є 
дуже важливим спілкування між батьками і дітьми. Доведено, що за допо-
могою частішого спілкування між собою можна досягти гармонії стосунків 
і розвитку психічного і фізичного здоров’я. 

Мета дослідження – показати батькам наскільки потрібне фізичне 
виховання для зміцнення здоров’я і зменшення зловживання шкідливими 
звичками їхніх дітей. 

Об’єкт дослідження – процес фізичного виховання підлітків у сім’ї. 
Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку здорового і змі-

цненого організму в сім’ї. 
Завдання дослідження – 1) визначити основні проблеми фізичного 

виховання в сім’ї; 2) збільшити мотивацію підлітків до занять фізичною 
культурою і спортом. 

Сімейне виховання відіграє значущу роль у формуванні фізкультур-
но-спортивних інтересів дітей. Адже саме в сім’ї формується особистість 
як фізично так і психічно. Тому батьки повинні знати інтереси своїх дітей і 
прививати їм здоровий спосіб життя, демонструючи це власним прикла-
дом. Сімейні традиції передаються з покоління в покоління. Залучаючи ди-
тину до спорту з раннього дитинства, батьки заздалегідь піклуються про 
здорове майбутнє свого «чада». Доведено, що діти, які займаються фізич-
ною культурою і спортом, менш схильні до таких шкідливих звичок, як ал-
коголізм, паління, наркоманія, токсикоманія і т.п. Під впливом фізичних 
вправ у них виробляється стійкий імунітет до різних видів захворювань. 
Дуже часто діти з неблагополучних родин попадають під шкідливий вплив 
старших та однолітків, які вже втягнуті в криміногенні структури, так і не 
усвідомивши того, що є інший бік життя. Тому дуже важливо, щоб кожний 
з батьків приділяв якнайбільше уваги вихованню своєї дитини, враховую-
чи її уподобання та інтереси. 

Вплив родини на формування інтересу до занять фізичною культу-
рою і спортом становить 21,6% у хлопців і 19,7% у дівчат. Виявлено низь-
ку мотивацію дітей до систематичних занять фізичною культурою і спор-
том (60-70% не займаються ФК і С). Дослідження показали невідповідність 
між відповідями дітей про заняття ФК і С і фактичним станом. Звідси ви-
пливає омана більшої частини батьків про зайнятість своїх дітей. Батьки 
більше інформовані про інтереси дівчат до художніх фільмів (30% необіз-
наних), ніж зі спорту (67% необізнаних). Батьки хлопців також краще ін-
формовані про художні інтереси дітей (46% необізнаних), ніж про спорти-



вні інтереси (100% необізнаних). 
Батьки дівчат краще інформовані про те, як проводять вільний час 

дівчата (60%). Великий відсоток розбіжностей між відповідями студентів і 
батьків свідчить про низьку контактність їх, про те, що в родині рідко об-
говорюється корисна інформація, батьки не намагаються з’ясувати інте-
реси своїх дітей і висунути стимули для їхнього розвитку і формування по-
треби в самовдосконаленні організму засобами рухової активності. Недо-
тримання режиму дня в 70%, правильного харчування 65-80% дітей. Ці 
звички вкорінюються і навіть пильна увага і контроль з боку батьків уже 
не можуть змінити ситуацію. 

Виявлені факти вимагають широкої просвітницької роботи з батька-
ми через телебачення, пресу, шкільні батьківські комітети, які повинні 
сприяти підвищенню ролі сімейного виховання, тобто стати рушійною си-
лою у відновленні контакту між батьками і дітьми. Природно, що відсут-
ність спілкування з своїми дітьми, незнання їхніх інтересів і безконтроль-
ність призводить до послаблення впливу сімейного виховання, до перемі-
щення сфери впливу на «вулицю», тобто в мікросередовище, що, на жаль, 
має частіше негативний вплив. Це і виявляється в появі згубних звичок. 

Отже, на мою думку батьки повинні більше звертати увагу на те чим 
займаються їхні діти, цікавитись їхніми спортивними вподобаннями, біль-
ше розмовляти з ними про це. І потім діти будуть більше прислуховува-
тись до їх порад і будуть більше зацікавлені в фізичному розвитку. 
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