
Наука. Освіта. Молодь  
 

 - 90 -

Роман Ромашин  
 

ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ТА ПСИХОЛОГО–ПЕДАГОГІЧНИХ 
АСПЕКТІВ У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ І СПОРТІ  

НА ВИХОВАННЯ ОСОБИСТОСТІ 
 
В останні роки все частіше йдеться про фізичний стан організму не 

тільки як про абстрагований соціальний феномен, але і як про властивість 
особистості. В системі фізичного виховання акцентуються механізми й 
ефекти впливу на її розумовий розвиток та розширення пізнавальної 
інформативності, вдосконалення почуттів і соціальної поведінки, 
моральності й духовності. 

Вирішення питання фізичного вдосконалення та зміцнення здоров’я 
дітей ефективно відбувається шляхом комплексного розв’язання 
педагогічних, медичних і соціальних завдань з урахуванням 
індивідуальних особливостей дитини в різні вікові періоди. Чинна 
концептуальна основа системи шкільного фізичного виховання полягає у 
формуванні рухової сукупності людини, яка виявляється в оволодінні 
руховими вміннями і навичками для досягнення визначеного результату з 
бігу, стрибків, метань. Однак за цим результатом не видно рівня розвитку 
особистості школяра з його інтересами, потребами, прагненнями. У 
процесі фізичного виховання не враховується, що показники сили, 
витривалості, спритності – це тільки зовнішній бік, який не завжди 
зумовлений внутрішнім психофізичним станом дитини. Між тим, фізичний 
розвиток і здоров’я дитини необхідно розглядати у взаємозв’язку з 
інтелектуальною та соціальною активністю, формуванням її особистості та 
індивідуальності. 

Актуальність цієї теми полягає у тому, що фізична культура є 
важливим засобом підвищення соціальної і трудової активності людей, 
задоволення їх моральних, естетичних та творчих запитів, життєво 
важливої потреби взаємного спілкування, розвитку дружніх стосунків між 
народами і зміцнення миру. 

Виховні ситуації, які створюються в рамках особистісно-
орієнтованого фізичного виховання, мають забезпечити розвиток такого 
рівня свідомості, який би спонукав дитину до самопізнання фізичного 
стану і фізичної самоактивності з тим, щоб вона могла стати творцем 
власного духовно багатого, здорового життя. А це значить, що треба 
культивувати ситуації, в яких стосунки з дітьми як у педагогів, так і в 
батьків будуються на врахуванні не тільки їхньої гідності і права бути 
особистістю, а й фізичних можливостей. Складність контролю за 
супутніми факторами полягає в тому, що не всі вони підвладні волі 
експериментатора. Тому серед них доцільно виділяти два різновиди. 
Першу можна назвати супутніми факторами. Це ті чинники, які дійсно 
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можуть бути передбачені й зрівняні (наприклад, розминка спортсмена при 
дослідженні нового методу навчання руховій дії). Другий різновид є 
підстави назвати спонтанними супутніми факторами. Це фактори, 
непередбачено виникають і важко піддаються управлінню (наприклад, 
настрій спортсмена). 

Однією з умов всебічного розвитку особистості є його фізична 
підготовленість, як результат фізичного виховання, заняття спортом. 
Формування особистості, яка поєднує в coбi духовне багатство, моральну 
чистоту i фізичну досконалість, стало програмою виховання людей у 
сучасному суспільстві [3. с. 100]. 

Однак спорт виступає не тільки як засіб покращення фізичного 
розвитку, зміцнення здоров’я, розвиток рухових якостей. В поєднанні з 
іншими засобами виховання спорт сприяє всебічному розвитку людини. 
Вирішуючи загальноосвітні завдання, заняття спортом впливають на 
підвищення культури людини (зокрема фізичної), утверджуючи в її 
свідомості вирішальне значення розумової i фізичної активності для 
розвитку особистості, формування потреб у систематичних заняттях 
спортом, готовності до раціональної організації рухової діяльності 
протягом дня, оволодіння необхідними гігієнічними навиками, а також 
системою знань про шляхи збереження i зміцнення здоров’я, покращення 
працездатності, на розуміння суті спорту, його соціального значення i 
місця в суспільстві. 

Спорт впливає на моральні якості, розвиток, вольової та емоційної 
сфер людини, естетичних i етичних уявлень i потреб. Він впливає на 
формування характеру людини, тобто тих особливостей особистості, які 
відбиваються на вчинках i відносинах з іншими людьми та зовнішнім 
світом [4, с. 41]. 

В особистому аспекті фізична культура є тією частиною загальної 
культури людини, яка виражається ступенем розвитку її фізичних сил і 
рухових навичок та здоров’я. Вона дозволяє з допомогою своїх 
специфічних засобів і методів розкривати потенційні фізичні можливості 
людини.  

Діяльність у галузі фізичної культури має і матеріальні, і духовні 
форми вираження. Впливаючи на біологічну сферу людини комплексом 
засобів і методів, фізична культура неминуче впливає на інтелектуальну, 
емоційну, духовну сфери особистості в силу єдності та взаємо-
обумовленості функціонування матеріального і духовного в людині.  

З матеріальною культурою фізична культура пов’язана процесом 
рухової діяльності, яка є її головним змістом, що матеріалізується у 
фізичних якостях людини. Крім того, вона спирається на матеріальну базу 
(спортивні снаряди, інвентар, майданчики, зали, палаци та ін.).  

З духовною культурою фізична культура пов’язана наукою, 
спортивною етикою, естетикою, тощо[3, с. 99]. 
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Система фізичного виховання входить до суспільного виробництва і 
впливає на нього опосередковано через суб’єкта виробничих відносин – 
людину. Вона задовольняє не тільки біологічні потреби в рухах, але і 
соціальні (формування особи, вдосконалення суспільних відносин). 
Зрозуміло, що, підпорядковуючись біологічним законам, при достатній 
руховій активності фізичний розвиток особи може здійснюватись 
природним шляхом без педагогічного втручання в цей процес. Але рівень 
рухової активності сучасної людини недостатній для забезпечення 
належного рівня її фізичних можливостей. Лише система фізичного 
виховання, реалізуючи свої специфічні функції, може цілком задовольнити 
потреби людей в руховій активності, забезпечивши їм високий рівень 
здоров’я і фізичної дієздатності. 

Реалізуючи свої педагогічні функції, система фізичного виховання 
здатна також вирішувати завдання морального, естетичного, 
інтелектуального розвитку, досягаючи успіху там, де виявляються 
неефективними інші системи.  

Разом з тим, у самій системі фізичною виховання віддзеркалюється 
все те, що пов’язане з соціальним, економічним і духовним життям 
суспільства. Чим вищий рівень соціально-економічного розвитку 
суспільства, тим повніші цінності фізичної культури в житті його 
громадян, вища частка національного доходу, що використовується на 
фізичне виховання, вищий рівень здоров’я і довголіття людей.  
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