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Вікторія Сосновська 
 
ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ДІТЕЙ, ПІДЛІТКІВ, МОЛОДІ ТА 

ДОРОСЛОГО НАСЕЛЕННЯ В СУЧАСНОМУ СВІТІ 
 
Фізична культура – діяльність суб’єктів сфери фізичної культури і 

спорту, спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх 
гармонійного, передусім фізичного, розвитку та ведення здорового 
способу життя. 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. 

Дитячий спорт – напрям спорту, який забезпечує ознайомлення дітей 
з видами спорту та виявлення їх здібностей до подальших занять спортом. 

Дитячо-юнацький спорт – напрям спорту, який забезпечує залучення 
дітей для занять певним видом спорту із дитячого спорту для здійснення їх 
спортивної спеціалізації та забезпечення умов для переходу до резервного 
спорту [1, с. 146]. 

Основними завданнями громадських організацій фізкультурно-
спортивної спрямованості учнів та студентів є: 

– залучення учнів та студентів у поза навчальний час до 
фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності у загальноосвітніх, 
професійно-технічних, вищих навчальних закладах; 

– організація і проведення спортивних змагань серед учнів та 
студентів. Основними показниками стану фізичної культури і спорту є: 

– рівень здоров’я і фізичного розвитку різних верств населення; 
– ступінь використання фізичної культури в різних сферах 

діяльності, рівень розвитку системи фізичного виховання, самодіяльного 
масового спорту [2, с. 103]; 

– високі досягнення спортсменів України в окремих видах спорту; 
– рівень забезпеченості кваліфікованими кадрами, спортивними 

спорудами та майном 
Станом на жовтень 2012 в Україні функціонує 1687 дитячо-

юнацьких спортивних шкіл різних форм власності та підпорядкування, в 
яких налічується більше півмільйона вихованців віком від 6 до 18 років. До 
занять у спортивних школах також залучено 6,5 тис. дітей-інвалідів різних 
нозологій.191 спортивна школа має статус спеціалізованої школи 
олімпійського резерву. Спеціалізовані навчальні заклади спортивного 
профілю діють у 13 регіонах країни з них: 

9 вищих училищ фізичної культури, 
3 училища олімпійського резерву, 
4 ліцеї-інтернати спортивного профілю 
2 школи-інтернати спортивного профілю. 
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У спеціалізованих закладах культивується 37 олімпійських видів 
спорту і займається 5,5 тисяч спортсменів. Кожен п’ятий вихованець цих 
закладів входить до складу національних збірних команд України з 
олімпійських видів спорту. Відповідно до Єдиного календарного плану 
фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів з метою масового 
залучення дітей та підлітків до регулярних занять фізичною культурою і 
спортом та підвищення їхньої рухової активності систематично 
проводяться спортивно-масові та фізкультурно-оздоровчі заходи по всій 
Україні («Старти надій», «Ігри Чемпіонів» та інші). Проблемним питанням 
залишається фінансування та сучасне оснащення спеціалізованих 
навчальних закладів спортивного профілю, а також визначення нової 
методології фізичного виховання дітей та молоді. 
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