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тут стосується в основному даних експерименту, окремих фактів, не торкається ще глибинних, 

фундаментальних принципів, основ теорії. 

Теоретичне осягнення є проривом від цієї об’єктивної безпосередності, зовнішності до 

внутрішнього, істотного; осягнення опосередкованості самого предмету, рефлектованих 

визначень, що проявляються в об’єктивно існуючій системі, цілісності, в яку залучений 

предмет. На теоретичному рівні, де виявляються внутрішні фундаментальні протиріччя теорії, 

сумнів набуває в основному загально-значущого, логічного характеру. Тут найбільш повно і 

чітко проявляється його активна пізнавальна функція. 
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РОЛЬ І МІСЦЕ ФІЗИЧНИХ ВПРАВ У ОЗДОРОВЛЕННІ ШКОЛЯРІВ 

 

Актуальність. Фізична культура - це система зміцнення здоров'я і розвитку фізичних 

здібностей людей за допомогою фізичних вправ у поєднанні з природними чинниками природи 

і заходами суспільної і особистої гігієни.[1;3] 

Найголовніше місце у фізичній культурі займає система фізичного виховання. В процесі 

його вирішуються завдання зміцнення здоров`я, гармонійного розвитку фізичних якостей, 

формування і вдосконалення рухових навиків і спортивної майстерності, розвиток моральності, 

здорових естетичних смаків і прищеплення гігієнічних знань і навиків [4]. 

Основним засобом фізичного виховання є фізичні вправи, тобто спеціальні рухи і більш 

менш складні види рухової діяльності. Фізичні вправи відрізняються великою різноманітністю 

як за змістом, так і формою. 

У практиці фізичного виховання фізичні вправи застосовуються у вигляді гімнастики, 

різних видів спорту і ігор [1, 3, 4]. 

Крім фізичних вправ, у фізичному вихованні використовуються спортивні ігри, зарядка, 

загартовування за допомогою природних чинників (сонце, повітря, вода), створення гігієнічних 

умов праці і побуту [2]. 

Особи, що регулярно займаються фізичним тренуванням, володіють кращими 

функціональними показниками, більшою фізичною витривалістю і більш довершеною 

пристосовністю до нових, не завжди сприятливих умов. Під впливом фізичного тренування 

помірної інтенсивності підвищуються природний імунітет. Вправи по фізичній культурі мають 

на меті профілактичну, коригуючу і тонізуючу дію. 

Профілактичне значення фізичних навантажень полягає в тому, що вони благотворно 

впливають на процеси кровопостачання органів і тканин, знижуючи ризик атеросклерозних і 

ішемічних змін, поява яких неминуче при гиподінамічному способі життя. Необхідно 

відзначити благотворний вплив фізичних вправ на опорно-рухову систему. Воно виражається в 

зміцненні навантажень на м’язи, скелет і зв’язки, обумовлюючи правильний розвиток і 

нормальне їх функціонування.[1, 3,4] 
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Мета роботи: виявити роль і місце фізичних вправ у оздоровленні школярів. 

Виклад основного матеріалу. Дослідження проводились в трьох різних школах, а саме: в 

сільській  школі – Миролюбівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Білозерського району Херсонської обл., в 

районній школі – Великолепетиська ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів Херсонської області, та в міській 

школі ЗОШ №52 І-ІІІ ступенів міста Херсон.  

Дослідження проводилося у вигляді анкетування, в якому приймали участь учні дев’ятих 

класів у віці від 14 до 15 років. З сільської школи були опитані 17 учнів, а саме 12 хлопців і 5 

дівчат; з районної школи 19 учнів (8 хлопців і 11 дівчат); а з  міської школи 20 учнів, а саме 8 

хлопців і 12 дівчат.  

Завданням анкети було визначити відношення учнів до занять фізичними вправами, 

відношення до уроків фізичної культури, рівень власного здоров’я та застосування засобів 

фізичної культури та оздоровлення в повсякденному житті. 

Вивчаючи відношення до занять з фізичної культури і до здорового способу життя учнів 

сільської Миролюбівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, ми відмітили наступне. Більш ніж половина 

хлопців (58,3%) відвідують спортивну секцію, серед дівчат тільки частина (20%). На відмінно 

та добре оцінюють своє здоров’я однакова кількість учнів (близько 80%).Якщо хлопці знають 

до якої медичної групи вони належать (основна 100%), то цього не знають дівчата. Для занять 

фізичними вправами, а саме спортивну форму та взуття мають більше ніж (80%) всіх учнів. Але 

домашній спортивний куточок мають тільки третина хлопців (33,3%), а у дівчат він взагалі 

відсутній. 

Щодо користі рекреаційних заходів в житті сільських підлітків, то всі дівчата вважають 

відпочинок в таборах або санаторіях, на дачі та вдома – найкращими заходами. А хлопці у 

83,3% перевагу надають відпочинку на морі або біля річки. 

Щодо терміну використання різних фізичних вправ сільськими підлітками у вільний час, 

то половина хлопців витрачає на це 4-6 годин на тиждень, а стільки дівчат по 2- 3 години.  

Виникає занепокоєння щодо використання підлітками у вальний час комп’ютерними іграми та 

захоплення телевізором і ігровими приставками, тільки 16,7% хлопців та 20% дівчат ігнорують 

ці шкідливі звички. Досить критично підлітки поставились до оцінки своєї фізичної 

підготовленості, оцінивши її на задовільному рівні: 66,7% - хлопці, та 80% - дівчат і тільки 

чверть хлопців вважають свій рівень високим. Байдужість до оцінок з фізичної культури 

виявлено у 60% дівчат і тільки у 16,7% хлопців. В той же час більш ніж 80% сільських підлітків 

бажають мати 3 і більше уроків фізичної культури на тиждень. Хоча задоволеність від уроків 

фізичної культури відчувають тільки 60% дівчат і 100% хлопців. Також в цій школі дві третини 

хлопців займаються в спортивних гуртках, а дівчата навпаки не бажають це робити. 

Вивчаючи відношення до занять з фізичної культури і до здорового способу життя учнів 

Великолепетиської ЗОШ №2 І-ІІІ ступенів, ми відмітили наступне. Більше половини хлопців не 

відвідують ніяких секцій та гуртків. Половина дівчат відвідує гуртки та секції, інша не відвідує. 

На відмінно та добре оцінюють своє здоров’я (90%) дівчат і (100%) хлопців. Половина хлопців і 

(63,3%) дівчат відносяться до основної медичної групи. Для занять фізичними вправами, а саме 

спортивну форму та взуття мають всі (100%) учнів, і третина всіх учнів (36%) мають і активно 

використовують велосипед, як засіб рухової активності. 

Щодо користі рекреаційних заходів в житті підлітків райцентру, то всі учні вважають 

відпочинок на морі і на річці – найкращими заходами, і також більше половини хлопців і 

половина дівчат вважають додатково кращим відпочинком перебування в сільській місцевості 

або на дачі. 

Щодо терміну використання різних фізичних вправ міськими підлітками у вільний час, то 

половина хлопців витрачає на це 4-6 годин на тиждень, а серед дівчат таких чверть. Виникає 

занепокоєння щодо використання підлітками у вальний час комп’ютерними іграми та 

захоплення телевізором і ігровими приставками, тільки 9,1% дівчат ігнорують ці шкідливі 

звички, як мінімум 25% хлопців і 19% приблизно по 2 години і більше на день проводять за 

цими заняттями. Досить позитивно підлітки поставились до оцінки своєї фізичної 
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підготовленості, оцінивши її на високому і задовільному рівні : всі (100%) хлопці і майже всі 

дівчата (91%)  

Відповідальність до оцінок з фізичної культури проявлено у 45,5% дівчат і 62,5% хлопців, 

решта хлопців та дівчат вважають оцінки з фізичної культури не дуже важливою. В той же час 

більшість учнів (75%) хотіла би мати три і більше уроків з фізичної культури на тиждень. 

Задоволеність від уроків фізичної культури відчувають  (88%) хлопців і (28%) дівчат, решта 

частково задоволені уроками фізичної культури. Також в цій школі менше половини дівчат і 

більше половини хлопців не відвідують ніяких секцій та гуртків 

Вивчаючи відношення до занять з фізичної культури і до здорового способу життя учнів 

ЗОШ №52 І-ІІІ ступенів м. Херсона, ми відмітили наступне. Половина хлопців не відвідують 

ніяких секцій та гуртків. Більше половини дівчат відвідують спортивні гуртки та секції. На 

відмінно та добре оцінюють своє здоров’я 88% хлопців і 100% дівчат. Більше половини хлопців 

і 83% дівчат відносяться до основної медичної групи. Для занять фізичними вправами, а саме 

спортивну форму та взуття мають більше ніж 70% всіх учнів. Гантелі та інший дрібний 

спортивний інвентар мають всі хлопці і майже половина дівчат 

Щодо користі рекреаційних заходів в житті міських підлітків, то всі дівчата вважають 

відпочинок на морі і на річці – найкращими заходами, більше половини також вважають 

кращим відпочинок в таборах і санаторіях. А хлопці більше половини вважають кращим 

відпочинком відпочинок в таборі і санаторії, в сільській місцевості і на дачі або провести 

канікули вдома. 

Щодо терміну використання різних фізичних вправ міськими підлітками у вільний час, то 

четверть хлопців витрачає на це 2-3 годин на тиждень, а третина дівчат 4-6 годин на тиждень. 

Виникає занепокоєння щодо використання підлітками у вальний час комп’ютерних ігор та 

захоплення телевізором і ігровими приставками, тільки 16,7% дівчат ігнорують ці шкідливі 

звички, як мінімум 25% хлопців приблизно по 2 години і більше на день проводять за цими 

заняттями. Досить критично підлітки поставились до оцінки своєї фізичної підготовленості, 

оцінивши її на задовільному рівні: 62,5% – хлопців, та 41,6% – дівчат, тільки 12,5%хлопців і 

50% дівчат вважають свій рівень високим, а 25% хлопців оцінили свій рівень низьким. 

Байдужість до оцінок з фізичної культури проявлено у 16,6% дівчат, 75% хлопців 

вважають оцінки з фізичної культури не дуже важливою, а 75% дівчат навпаки вважають 

оцінки з фізичної культури важливою. В той же час більш ніж 50% міських підлітків бажають 

мати 3 і більше уроків фізичної культури на тиждень, а 58,3% дівчат бажають мати 2 уроки з 

фізичної культури. Хоча задоволеність від уроків фізичної культури відчувають тільки 62,3% 

хлопців і більше половини дівчат частково задоволені.. Також в цій школі половина дівчат і 

більше половини хлопців не відвідують ніяких секцій та гуртків 

Висновки. Діти сільської школи оцінюють рівень здоров'я на добре та відмінно, всі мають 

спортивну форму та взуття для занять фізичними вправами, лише дві третини хлопців 

відвідують спортивні гуртки, всі учні відносяться до основної медичної групи, оцінюють свою 

фізичну підготовленість на задовільно, надають перевагу активному відпочинку дівчата в 

таборах та санаторіях,а хлопці активному відпочинку на річці або на морі. 

Діти районної школи оцінюють рівень здоров'я на добре та відмінно, всі мають спортивну 

форму для занять фізичними вправами, більшість дітей відносяться до основної медичної 

групи, оцінюють свою фізичну підготовку на високому рівні, більше половини відвідують 

спортивні секції, за комп'ютером та телевізором проводять більше 2 годин на день, віддають 

перевагу активному відпочинку на річці або на морі. 

Діти міської школи в переважній більшості оцінюють своє здоров'я на добре та відмінно, 

більше половини дітей мають спортивну форму та взуття для занять фізичними вправами, 

більшість відносяться до основної медичної групи, лише половин відвідують спортивні секції, 

всі хлопці та половина дівчат мають вдома додатково гантелі, дівчата віддають перевагу 

активному відпочинку на річці або на морі, деякі хлопці вважають кращим активним 

відпочинком санаторії та табори, сільську місцевість чи відпочинок на дачі, а половина  

вважають за краще посидіти вдома, більшість хлопців мають задовільний рівень фізичної 
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підготовки, чверть хлопців мають низький рівень фізичної підготовки, а дівчата половина 

вважають що мають високий рівень фізичної підготовки, переважна більшість дітей проводить 

за комп'ютером та телевізором більше 2 годин на день.  

В цілому у всіх трьох школах підлітки поважають фізичну культуру і розуміють користь 

занять фізичними вправами. Все це можна пов’язати з ефективною роботою вчителів фізичної 

культури, В районній та міській школі – це вчителі-методисти вищої категорії, а в сільській – 

вчитель І категорії. Але, напевне, їхньої роз’яснювальної та профілактичної роботи щодо 

здорового способу життя серед учнів замало. Тому така робота має обов’язково проводитися із 

батьками та класними керівниками учнів. 
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 ЕКОЛОГІЯ І ЗДОРОВ'Я ЛЮДИНИ 

 

З теорії формування здорового способу життя (ФЗСЖ) відомо, що одним з п`яти 

комплексів (груп) заходів, є заходи щодо створення сприятливого середовища. Крім того, 

теоретично середовище існування людини як явище визначено за двома складовими - 

природного довкілля і соціального оточення. Саме тому заходи з ФЗСЖ будуються за 

принципом урахування ефектів у двох напрямах - екологічному і соціальному. Це є 

соціоекологічним підходом до ФЗСЖ. Соціоекологічний підхід до здоров`я передбачає 

побудову гармонійних відносин між суспільним і природним оточенням людини; це і є 

сутністю процесу створення сприятливих середовищ. 

Нині дисциплінарний підхід до вивчення екологічних проблем різними науками 

(біологією, медициною, хімією, геологією, географією, економікою, юриспруденцією, 

технічними науковими дісциплінами тощо), змінив міждісциплінарний підхід, що породило 

відносно нову науку - соціоекологію. За визначенням провідного вітчизняного фахівця з 

соціоекології професора Г.О. Бачинського, це є інтегральна міждісциплінарна наука, що вивчає 

закономірності взаємодії суспільства і природи, розробляє наукові принципи гармонізації цієї 

взаємодії. Соціоекологія складається з галузевих підрозділів і інтегративного ядра. Галузеві 

підрозділи соціоекології – це спеціалізовані підрозділи традиційних наук: біології (екологія), 

медицини (екологія людини), хімії (біогеохімія), геології (інженерна геологія), географії 

(геоекологія), економіки (економіка природокористування), юриспруденції (соціоекологічне 

право), технічних наук (екологічна технологія), що вивчають відповідні аспекти взаємодії 

суспільства з навколишнім середовищем. Інтегративне ядро соціоекології становить єдність її 

теоретичного і прикладного напрямів. До теоретичної функції належить вивчення 

закономірностей взаємодії природного та соціального компонентів у соціоекосистемах, а до 

прикладної функції - моделювання соціоекосистем з метою їх оптимізації і керування 


