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РОЛЬ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО 
СПОСОБУ ЖИТТЯ ШКОЛЯРІВ 

 
Термін «фізична культура» має декілька значень. Під ним розуміють 

втілення в самій людині результатів використання матеріальних і духовних 
цінностей, які відносяться до фізичної культури в широкому розумінні.  

В цьому плані фізичну культуру школярів слід розглядати не тільки 
як заняття руховими вправами і процедурами загартовування. Поняття 
«фізична культура» включає ще і широкий круг розумінь, які відносяться 
до знань про правильний режим раціонального харчування, дотримання 
правил гігієни, вироблення корисних звичок. На основі цього принципу 
будується повсякденне життя учнів. 

Принцип всебічного і гармонійного розвитку організму передбачає 
забезпечення планомірного й цілеспрямованого розвитку всіх його органів 
та систем і фізичних якостей особи. 

Мета роботи: визначити роль фізичного виховання у формуванні 
здорового способу життя школярів. 

Об’єкт дослідження – формування здорового способу життя в 
системі фізичного виховання учнів на уроках. 

Предмет дослідження – зміст, форми та методи формування здорово-
го способу життя в процесі фізичного виховання учнів.  

Правильне фізичне виховання великою мірою сприяє повноцінному 
психічному розвиткові дитини та вдосконаленню її рухових функцій. Ор-
ганізм всебічно розвивається, якщо систематично зазнає дії різноманітних 
фізичних навантажень, зокрема фізичних вправ. Для оптимального фізич-
ного розвитку необхідно використовувати комплекс різноманітних вправ, 
які б забезпечували функціонування всіх м’язів і суглобів.  

Принцип оздоровчої спрямованості фізичної культури полягає в ор-
ганізації фізичного виховання, і зокрема занять фізичними вправами, та-
ким чином, щоб вони сприяли профілактиці захворювань учнів, зміцненню 
їх здоров’я. В ході фізичного виховання слід забезпечувати таке поєднання 
роз’яснювальної, виховної роботи і різних форм практичних занять 

фізичними вправами, при якому фізична культура стає усвідомленим 
обов’язковим компонентом режиму для школярів. 

За словами К.Д. Ушинського фізична праця необхідна для розвитку і 
підтримання в тілі людини фізичних сил, здоров’я. Систематичні заняття 
фізкультурою позитивно впливають на розвиток учнів в школі та сім’ї, 
спонукають їх дотримуватися правильного режиму і загартування 
організму. 

Всі форми фізкультурно-оздоровчих і спортивних занять, які прово-
дяться в процесі навчання, повинні відповідати головній вимозі – сприяти 



залученню кожного учня до щоденних самостійних занять фізичною куль-
турою і спортом. 

Здоров’я людини також великою мірою залежить від обсягу її знань і 
практичних умінь у використанні оздоровчих сил природи для зміцнення 
здоров’я й профілактики захворювань. Свідоме застосування загартовую-
чих процедур потребує від дитини певного рівня фізичної культури. Вона 
формується в учнів протягом усіх років навчання в школі шляхом 
роз’яснювань, переконань, організації їх практичної діяльності на уроках. 

Аналіз останніх наукових досліджень свідчить, що питання форму-
вання та розвитку фізичної культури особистості залишається до кінця не 
дослідженим. Людина завжди хоче бути здоровою. Фізична культура є 
першим природним містком, який поєднує в людині соціальне і біологічне. 

Отже, цілеспрямоване, правильно розроблене фізичне виховання в 
процесі навчання допомагає виховати фізично здорову, загартовану, 
емоційно-стійку особистість. Сприяє рівномірному фізичному розвитку 
всіх систем і органів організму, що є досить актуальним в наш час. 
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