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SUMMARY 
Hozak Svitlana, Yelizarova Olena, Parats Alla, Stankevych Tetiana. Self-rating of the 

physical activity level in urban adolescents. 
In the article the issues of self-rating, motivation and attitude to the physical activity 

(PA) of urban adolescents have been examined. Our previous studies, as well as studies of 
other scientists, have determined a decrease of the routine PA in adolescents with increase in 
the static load. Therefore, this category of population is one of the most important target 
groups for the implementation of measures for increasing physical activity. 

The aim of this publication is to compare self-rating of the physical activity level with 
its actual level in urban adolescents. The actual level PA for students of secondary school-age 
and its energy component, the issue of self-rating of RA, the interest in PA, well-being before 
and after sport training were studied using the QAPACE questionnaire adapted by us. In 
order to determine the rate of energy consumption, the metabolic equivalent was used. In 
the study the results of survey of 415 children (163 boys, 252 girls) from 11 to 15 years from 
three Ukrainian cities have been included. 

We have established that 68.4 % of urban adolescents consider their physical activity 
as sufficient, 3.7 % – as excessive, 17.0 % – as insufficient. The ratio of subjective assessments 
to actual physical activity level and energy consumption was established. In group which 
evaluate their RA as sufficient (68,4 %), 49.9 % of urban adolescents have a sedentary 
lifestyle and only 18.5 % have a moderately and a highly active lifestyle.  

The results of the subjective and the objective evaluation are the same for 36,8±2,4 % 
of the students. Among adolescents which consider that their PA is not enough, more than a 
third of children (37,7±4,7 %) reported a hard school load as the main reason. If children have 
chosen sports sections by themselves, their PA was more in energy by 24,8 % and time – by 
12,7 % (p <0,001) and the duration of the static component in them is less by 5,7 % (p < 
0.001) in comparison with group of the forced choice. The probability of the physical activity 
level 60 min/daily in a group of children who have chosen sports sections by themselves was 
increased in 3,4 times (p <0.001). The probability of a sedentary lifestyle in the group of the 
forced choice is by 25,5 % higher (p <0,001). 

Key words: physical activity, adolescences, self-rating, attitude, well-being, energy 
consumption, metabolic equivalent. 
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ТЕОРЕТИЧНІ ТА ПРАКТИЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ВСЕБІЧНО РОЗВИНЕНОЇ 
ОСОБИСТОСТІ ЗАСОБАМИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

 

Складовоя частиноя загальної культури суспільства, спрѐмованої на 
зміцненнѐ здоров’ѐ, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних 
здібностей лядини ю фізична культура. З метоя вивченнѐ теоретичних та 
практичних умов формуваннѐ всебічно розвиненої особистості засобами фізичної 
культури і спорту проведено аналіз науково-методичної літератури. Результати 
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проведеного аналізу дозволили визначити наѐвність термінології «фізична культура 
особистості», «особистісна фізична культура». Установлено, що ефективний 
розвиток особистості засобами фізичної культури забезпечуютьсѐ такоя 
сукупністя психолого-педагогічних умов: опора на особистісно-оріюнтовану освіту; 
оріюнтаціѐ процесу фізкультурної освіти на розвиток загальної та спеціальної 
культури; цілеспрѐмоване формуваннѐ ціннісної структури розвитку особистості, 
юдності ціннісної, характерологічної, фізичної, культурологічної складових. 

Ключові слова: особистісні ѐкості, фізична культура особистості, спорт, 
підлітки. 

 

Постановка проблеми. Досѐгнутий рівень розвитку суспільства на 
кожному конкретному етапі характеризую культура – сукупність 
матеріальних і духовних цінностей, створених лядиноя у процесі 
суспільно-історичної практики. 

Складовоя частиноя загальної культури суспільства, спрѐмованої на 
зміцненнѐ здоров’ѐ, розвиток фізичних, морально-вольових та 
інтелектуальних здібностей лядини ю фізична культура. Органічноя 
частиноя фізичної культури ю спорт ѐк особлива сфера виѐвленнѐ та 
уніфікованого порівнѐннѐ досѐгнень лядей у певних видах фізичних вправ, 
технічної, інтелектуальної та іншої підготовки шлѐхом змагальної 
діѐльності. Метоя фізичної культури і спорту за олімпійськими 
принципами повинно бути формуваннѐ гармонійно розвинутої особистості. 

Фізичне й духовне вдосконаленнѐ лядини, оволодіннѐ нея 
систематизованими знаннѐми з метоя правильного використаннѐ фізичних 
вправ та способів їх самостійного використаннѐ протѐгом усього життѐ 
здійсняютьсѐ в ході педагогічного процесу – процесу фізичного вихованнѐ. 

Аналіз актуальних досліджень. Длѐ сучасної педагогічної думки в 
теорії та практиці фізичного вихованнѐ характерними ю пильна увага до 
особистості дітей та підлітків, їх фізичного розвитку, стану здоровʼѐ і 
рухових можливостей (Н. Шунда, 1994). При цьому зʼѐсуваннѐ ролі фізичної 
культури в усебічному розвиткові особистості в нашій країні було завжди 
предметом інтенсивного дослідженнѐ вчених та повʼѐзувалосѐ, у першу 
чергу, із розуміннѐм сутності фізичного вихованнѐ, а пізніше й фізичної 
культури, спорту (Я. Ніколаюв, 1999). 

Я. М. Ніколаюв, В. К. Бальсевич зазначаять, що пильної уваги в 
дослідженнѐх до 50–60-х років минулого століттѐ, у першу чергу, 
заслуговували медико-біологічний та педагогічний аспекти, що пов’ѐзані з 
розвитком фізичних ѐкостей, формуваннѐм рухових умінь та навичок. 
Однак інтегративна сутність фізичної культури, ѐка стосуютьсѐ розвитку 
особистісних характеристик лядини, соціалізації, не розкриваласѐ повноя 
міроя (Я. Ніколаюв, 1999; В. Бальсевич, 1987). 

У 60–80-ті роки минулого століттѐ значеннѐ фізичної культури длѐ 
всебічного розвитку особистості розглѐдалосѐ в контексті програм, прийнѐтих 
на XX, XXIІ з’їздах КПРС. Програми розглѐдали вихованнѐ нової лядини, ѐка 
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гармонійно поюдную в собі духовне багатство, моральну чистоту та фізичну 
досконалість (В. Войнов, 1980; А. Джалалов, 1980; Я. Ніколаюв, 1999; 
А. Семушкин, 2004). Але, ѐк зазначаю М. М. Боген, цей факт і ю недоліком 
розуміннѐ вихованнѐ всебічно та гармонійно розвинутої лядини. Оскільки не 
слід у педагогічному процесі фізичного вихованнѐ відокремлявати складові 
частини: духовне багатство, моральну чистоту та фізичну досконалість 
(М. Боген, 1997). Н. Н. Візітей вважаю, що при цьому перевага розвитку 
фізичних здібностей за рахунок інтелектуального, соціально-психологічного 
розвитку, не дозволѐю виховувати всебічно та гармонійно розвинену 
особистість (Н. Візітей, 1989). Вже в 60–90-ті роки у працѐх науковців було 
зазначено, що фізичне вихованнѐ, впливаячи на біологічну сферу організму 
лядини, одночасно впливаю на формуваннѐ особистості (Я. Ніколаюв, 1999). 

Мета статті – висвітлити теоретичні та практичні умови формуваннѐ 
всебічно розвиненої особистості засобами фізичної культури і спорту. 

Методи дослідженнѐ: теоретичний аналіз, систематизаціѐ й 
узагальненнѐ даних наукової літератури. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні постаю проблема 
підвищеннѐ ролі особистісних характеристик лядини, ѐкі беруть участь у 
процесі освоюннѐ рухової дії. Я. М. Ніколаюв зазначаю, що у сфері фізичної 
культури розвиток рухових можливостей лядини невід’юмний від розвитку 
її особистісних ѐкостей і визначаютьсѐ ними (Я. Ніколаюв, 1998), оскільки це 
дозволѐю формувати фізичну культуру в лядини з урахуваннѐм розуміннѐ її 
цілісної соматопсихічної та соціокультурної юдності (Я. Ніколаюв, 1999). 

Широкого вивченнѐ набуваю понѐттѐ «особиста фізична культура». 
Фізична культура – це органічна частина загальнолядської культури, її 
особлива самостійна галузь (К. Адамбеков, 1995), ѐка реалізуютьсѐ 
специфічним чином через свідому рухову діѐльність (Я. Ніколаюв, 1998; 
Д. Фефелов, 2004), спрѐмовану на зміцненнѐ здоровʼѐ, розвиток фізичних 
здібностей, підготовку до життювої практики (Н. Коробейников, 1989) – тобто 
фізичного й духовного вдосконаленнѐ лядини *14+. При цьому Д. Фефелов 
зазначаю необхідність визначеннѐ понѐттѐ «особиста фізична культура», 
розуміячи під цим втілені в самій лядині результати використаннѐ 
матеріальних і духовних цінностей фізичної культури *10+.  

Одним із варіантів оптимізації фізичного вихованнѐ ю концепціѐ 
особистісної фізичної культури (В. Лѐх, 1998). Тлумачення понѐттѐ «фізична 
культура особистості» приділѐли увагу багато фахівців у галузі фізичної 
культури і спорту, ѐкі ототожнявали його з понѐттѐм «фізична культура 
лядини» – це не тільки прагненнѐ до фізичного вдосконаленнѐ, а й процес 
самовдосконаленнѐ, застосуваннѐ на практиці знань, умінь і навичок з 
раціонального використаннѐ фізичних вправ та інших засобів *4, 7+. 

На нашу думку, більш конкретне та досконале визначеннѐ цього 
понѐттѐ даю Б. М. Шиѐн, визначаячи «фізичну культуру особистості» ѐк 
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сукупність властивостей лядини, що набуваятьсѐ у процесі фізичного 
вихованнѐ й виражаятьсѐ в її активній діѐльності, спрѐмованій на всебічне 
вдосконаленнѐ своюї фізичної природи та веденнѐ здорового способу 
життѐ *14+. 

Відомо, що специфічним завданнѐм фізичного вихованнѐ у школі ю 
вплив на формуваннѐ особистості. При цьому, за даними досліджень 
Л. І. Лубишевої, у розвиткові теорії та практики фізичної культури 
необхідно враховувати взаюмозв’ѐзок соціального та біологічного. На 
думку дослідниці, особистість характеризуютьсѐ не біологічними, а 
соціальними ѐкостѐми. Вона – носій окремих спеціальних функцій, 
виконуячи ѐкі, накладаю на їх виконаннѐ свої неповторні ѐкості – характер, 
воля, силу розуму, інтерес, потреби, знаннѐ, ціннісні оріюнтації та 
світоглѐд. При цьому біологічний бік у життюдіѐльності зумовляю соціальну 
активність лядини, розвиваю інтелектуальну й духовну сферу особистості 
(В. Ігонтов, 2000; Л. Лубышева, 1996; Г. Матукова, 2003). 

Таким чином, на підставі пізнаннѐ та врахуваннѐ соціально-
біологічних закономірностей розвитку лядського організму можливе 
ефективне вивченнѐ фізичних можливостей і резервів. Такий підхід ю 
еволяційним і, на думку В. К. Бальсевіча, розкриваю методологічну основу 
пізнаннѐ сутності феномена фізичної активності. В. К. Бальсевіч зазначаю 
про необхідність пізнаннѐ природних законів індивідуальної еволяції 
фізичних здібностей лядини, а потім у суворій відповідності з ними 
реалізовувати шлѐхи соціального, у тому числі педагогічного та 
організаційного стимуляваннѐ гармонійного розвитку здібностей *2+. 
Тобто фізичне вихованнѐ ю формоя соціального впливу на біологічний 
розвиток організму лядини. Урахуваннѐ юдності функціонального, 
ціннісного та діювих аспектів змісту фізичної культури, за Я. М. Ніколаювим, 
ю визначальним у розумінні вихованнѐ цінностей фізичної культури 
(Я. Ніколаюв, 1999). ак зазначаю Я. А. Гагін, під час групової духовної 
практичної діѐльності до початку виконаннѐ рухової дії, а не в результаті її, 
відбуваютьсѐ обмін змістом та цінностѐми, пов’ѐзаними з пізнавальними 
проектно-смисловими оціночними діѐми та становленнѐ й розвиток 
суб’юктів навчально-тренувального процесу (Я. Гагин, 1996). 

Висвітлені вище поглѐди зміни підходу в наукових дослідженнѐх із 
вивченнѐ особливостей формуваннѐ рухових навичок та вмінь до 
філософського сприйнѐттѐ цілісності та невідʼюмності фізичної культури від 
загальної культури лядини, підкресляять еволяція наукової думки. Крім 
того, установлене теоретичне підґрунтѐ фізичного вихованнѐ дозволѐю 
підсилити важливу роль фізичної культури і спорту при формуванні 
особистості дітей та підлітків. 

Наступним напрѐмом досліджень щодо невідʼюмності розвитку 
рухових можливостей від розвитку особистісних ѐкостей ю вивченнѐ 
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питаннѐ пріоритету духовності при формуванні фізичної культури 
особистості (В. Грицаев, 2002; Н. Пономарев, 1994). І. М. Биховська 
стверджую, що фізична культура – це, насамперед, робота з духом лядини, 
її внутрішнім, а не зовнішнім світом (І. Биховска, 1993). 

При цьому духовність визначаю цілісну активність лядської психіки і її 
соціально-культурної детермінованості та змістовності. Вона ю оріюнтаціюя 
свідомості лядини, що здійсняю зсередини мотивоване вкляченнѐ її у 
громадське життѐ, діѐльність (Н. Візітей, 1989). Духовність розглѐдаютьсѐ ѐк 
інтегруяче цілісне понѐттѐ, пов’ѐзане з проѐвом внутрішнього, психічного 
життѐ лядини (свідомість, підсвідомість, знаннѐ, мисленнѐ, інтелект, 
психіка) *11+. Духовність лядини повинна забезпечувати ефективну 
реалізація діѐльності в юдності її аспектів: пізнаннѐ, ціннісне осмисленнѐ, 
спілкуваннѐ та перетвореннѐ (А. Андреюв, 1998; М. Каган, 1991). Тому 
основне завданнѐ фізичного вихованнѐ – створявати відповідні умови длѐ 
реалізації потреб фізичної культури: матеріальних – розвиток фізичних 
ѐкостей, рухових умінь, навичок; духовних – пізнавальна, ціннісно-
оріюнтаційна, комунікативна, естетична діѐльність. Саме таке створеннѐ 
належних умов буде сприѐти всебічному розвитку особистості 
(Н. Барышева, 1998; Я. Николаев, 1999; О. Мусіюнко, 2005). Оскільки, на 
думку А. А. Оплютіна, на сьогодні недостатньо визначений механізм 
саморозвитку, засобами фізичної культури в умовах педагогічного процесу. 
Саморозвиток особистості – вольовий процес ѐкісної її самозміни, ѐкий 
базуютьсѐ на особистісній активності учнів, процес самоактивізації всіх 
особистісних сил лядини, що проѐвлѐютьсѐ в самовідчутті та самоприйнѐтті 
себе ѐк «а – реального» з прагненнѐм до «ідеального а» *8+. 

На нашу думку, два понѐттѐ: особистісна фізична культура та 
духовність фізичної культури ю підґрунтѐм длѐ формуваннѐ всебічно 
розвиненої особистості. 

Проблема дослідженнѐ формуваннѐ всебічно розвиненої особистості 
школѐрів, розвитку інтелектуальних, фізичних і моральних ѐкостей 
засобами фізичної культури і спорту на сьогодні залишаютьсѐ актуальноя й 
нагальноя потребоя *9+. Ученими визначено основні засади формуваннѐ 
всебічно розвиненої особистості. 

З позиції Т. В. Скоблікової формуваннѐ особистості у процесі 
неперервної освіти засобами фізичного вихованнѐ ю сукупність реальних та 
перспективних можливостей, специфічних функцій індивіду, пов’ѐзаних із її 
саморозвитком, цілісністя, формуваннѐм особистісного досвіду під час 
навчаннѐ, створеннѐ умов длѐ повноцінного розвитку особистісних 
функцій суб’юктів освітнього процесу (Т. Скобликова, 2000). 

Т. Кутек, досліджуячи формуваннѐ фізичної культури особистості, 
створила поетапну структуру, ѐка базуютьсѐ на формуванні індивідуальної 
системи цінностей. При цьому науковець наголошую, що індивідуальна 
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система цінностей утворяютьсѐ при особистісному розвиткові учнѐ й 
формуванні ціннісних оріюнтацій. 

В основі структури формуваннѐ фізичної культури особистості лежить 
комплекс взаюмопов’ѐзаних особливостей: спадковість, вихованнѐ, 
навчаннѐ, умови проживаннѐ, фізичний розвиток, рівень фізичної 
підготовленості, формуваннѐ потреби у здоровому способі житті, знаннѐ та 
розуміннѐ ролі фізичної культури длѐ розвитку особистості, визнаннѐ 
фізичної культури ѐк соціально-особистісної цінності *6+. 

Т. В. Скоблікова зазначаю, що формуваннѐ особистості маю дві суттюві 
та взаюмопов’ѐзані сторони: внутрішня та зовнішня. Внутрішнѐ сторона 
особистості полѐгаю у високій самооцінці, збереженні активної життювої 
позиції, внутрішньої рівноваги, творчого потенціалу. Зовнішнѐ – потреба 
лядини в ефективній взаюмодії, побудові відношень з однолітками, 
батьками, педагогами, оточуячими лядьми (Т. Скобликова, 2000). 

За Т. В. Скобліковоя, структура формуваннѐ особистості засобами 
фізичного вихованнѐ під час неперервної освіти маю діалектичну юдність 
об’юктивних та суб’юктивних сторін. Субʼюктивну сторону особистості 
складаять компоненти фізичного розвитку, фізичної підготовленості та 
особистісний (ціннісна, характерологічна, культурологічна складові). 
Об’юктивну сторону поюднуять соціальна перцепціѐ (соціальна значимість, 
соціальний престиж, соціальні стереотипи) та рольовий компонент. На поглѐд 
О. П. Аксьонової, до показників особистої фізичної культури належать: 
оптимальний рівень адаптаційних можливостей організму учнѐ, оптимальний 
арсенал знань, умінь, навичок, достатній і необхідний щодо організації 
здорового та безпечного життѐ, ѐкісної життюдіѐльності (О. Аксьонова, 2005). 

Принципи побудови структури особистості засобами фізичної 
культури відображаять причинно-наслідкові зв’ѐзки, ѐкі ю основоя в 
розумінні процесу розвитку особистості: особистісні та міжгрупові 
відношеннѐ; опосередкованість розвитку особистості змістом та умовами 
фізичного вихованнѐ; успіх у навчальній діѐльності; урахуваннѐ ціннісних 
оріюнтацій, мотивацій та потреб; вікова опосередкованість; дискретність 
особистості; збалансованість використаннѐ засобів фізичної культури з 
урахуваннѐм специфіки та рівнѐ розвитку особистості; вимоги в поюднанні 
за знаками поваги, двобічної довіри та значимості; детермінанта 
морального вихованнѐ в рішеннѐх (Е. Крякова, 1999). 

Розглѐдаячи прикладні аспекти перелічених умов, працяячи зі 
старшими підлітками, М. А. Родін наполѐгаю на оволодіннѐ, з одного боку, 
основами фізичної культури (міцне здоровʼѐ, гарний фізичний розвиток, 
оптимальний рівень рухових здібностей, знаннѐ та навички в галузі 
фізичної культури, мотиви та вміннѐ здійснявати фізкультурно-оздоровчу 
та спортивну діѐльність), а з іншого боку – формуваннѐ інтелектуальної, 
вольової та емоційної сфер старшого підлітка, його естетичних уѐвлень та 
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потреб (М. Родин, 2003). Дещо інший підхід до формуваннѐ особистості у 
процесі занѐть фізичноя культуроя і спортом визначений у працѐх 
А. І. Кудренка. Автор вважаю, що не дивлѐчись на позитивний вплив занѐть 
фізичними вправами на формуваннѐ особистісних ѐкостей, цей процес 
повинен контроляватисѐ вчителем, тренером за допомогоя виховних 
заходів, спонуканнѐм до самовихованнѐ, самоаналізу тощо *5+. 

Таким чином, ученими Т. В. Скобліковоя, О. П. Аксьоновоя, Т. Кутек, 
М. А. Родіним, А. І. Кудренком зазначені основні теоретичні умови 
гармонійного розвитку особистості засобами фізичної культури. Однак, 
крім теоретичних засад існуять і практичні дослідженнѐ застосуваннѐ 
засобів фізичної культури і спорту длѐ розвитку особистісних ѐкостей. 
Розглѐнемо вивченнѐ цього питаннѐ в закладах освіти, починаячи з 
дошкільних і завершуячи вищими навчальними закладами.  

Так, Г. Матукова, А. Тітович зазначаять, що основними шлѐхами 
розвитку фізичної культури ю: формуваннѐ фізичної культури на занѐттѐх за 
розкладом; розвиток інтересу до фізичного вихованнѐ та формуваннѐ 
фізичної культури в позааудиторний час; організаціѐ самостійної роботи 
фізичного вихованнѐ у тренувальних залах або домашніх умовах 
(Г. Матукова, 2003; А. Титович, 2005). При чому В. Максакова відмічаю, що 
помітне місце в соціокультурній сфері закордонних країн займаять 
культурно-дозвіллеві установи, ѐкі охопляять спортивні й розважальні 
заходи саме длѐ батьків і дітей (В. Максакова, 2001). 

Крім перелічених педагогічних умов розвитку фізичної культури 
особистості І. Пюшкова, досліджуячи умови особистісно-оріюнтованого 
вихованнѐ студентів, зазначаю необхідність створеннѐ особистісно розви-
ваячих ситуацій, діюве засвоюннѐ ціннісного потенціалу фізичної культури 
(вкляченнѐ студентів в організація освітнього процесу, створеннѐ умов 
вибору рівнѐ навчального матеріалу), застосуваннѐ засобів та методів длѐ 
формуваннѐ та розвитку мотивації студентів; актуалізаціѐ розвитку рефлексії 
студентів, застосуваннѐ проблемних методів навчаннѐ (Н. Пюшкова, 2003). 

При впровадженні педагогічної технології соціально-морального само-
розвитку особистості учнів А. А. Оплютін досѐгнув ефекту завдѐки модернізації 
програми фізичного вихованнѐ модулѐми нетрадиційних методів та педаго-
гічного аутотренінгу *8+. Дослідженнѐ В. А. Багіної доводѐть, що системоутво-
рявальну роль в особистісному самовизначенні відіграять здібності, сприй-
нѐттѐ і розуміннѐ навчального матеріалу та сприйнѐттѐ шкільних оцінок *1+. 

Використаннѐ стимулявальних методів, ѐкі базуятьсѐ на 
взаюмовідношеннѐх педагога та дитини в процесі гри з дітьми дошкільного 
віку, в дослідженнѐх Ю. В. Чичигіної дозволѐять створити необхідні умови длѐ 
формуваннѐ фізичної культури особистості (Е. Чичигина, 2004). Крім того, 
постійний контроль за морально-етичними основами поведінки, особистість 
викладача та колектив визначаять її формуваннѐ у старших підлітків *3+. 
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Наступноя необхідноя умовоя щодо формуваннѐ фізичної культури 
особистості А. А. Чунаюв у роботі з молодшими школѐрами виокремляю 
перехід до сучасних інформаційних технологій, комп’ятерних та відео 
програм, нової навчальної та розвивальної літератури (А. Чунаюв, 1999). 

Дослідженнѐ В. К. Бальсювича (2003), Л. І. Лубишевої (1996), 
Н. Пангелової (2004), А. А. Чунаюва (1999), Т. Ф. Ченчика (2006), Н. Г. Ми-
хайлова (2000), М. А. Родіна (2003), В. Г. Шилько (2003), Ayers S. F. (2009) 
щодо впровадженнѐ спортивно-оріюнтованої освіти свідчать про унікальну 
можливість засобами спорту формувати фізично та морально здорову 
особистість у межах загальноосвітніх навчальних закладів *12; 13; 15+. 

Відомо, що занѐттѐ спортом здійсняять вплив на розвиток таких 
сторін інтелекту старших підлітків: уваги, спостережливості, кмітливості та 
швидкості розуміннѐ й мисленнѐ. 

Окрім позитивного впливу спорту на інтелект відомі й негативні 
наслідки, ѐкі пов’ѐзані з однобоким захопленнѐм спортом за рахунок 
інших видів діѐльності чи втомоя внаслідок навчально-тренувальних 
занѐть із досить великим навантаженнѐм (М. Родин, 2003). 

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. 
1. Результати проведеного аналізу дозволили визначити наѐвність 

термінології «фізична культура особистості», «особистісна фізична 
культура». 

2. Установлено, що ефективний розвиток особистості засобами 
фізичної культури забезпечуютьсѐ такоя сукупністя психолого-педагогічних 
умов: опора на особистісно-оріюнтовану освіту; оріюнтаціѐ процесу 
фізкультурної освіти на розвиток загальної та спеціальної культури; 
цілеспрѐмоване формуваннѐ ціннісної структури розвитку особистості, 
юдності ціннісної, характерологічної, фізичної, культурологічної складових. 

Перспективами подальших наукових розвідок у цьому напрѐмі ю 
розробка нових підходів щодо оптимізації фізичного вихованнѐ Нової 
Української Школи на підґрунті особистісної фізичної культури. 
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РЕЗЮМЕ 
Головченко Алексей, Востоцкаѐ Ирина. Теоретические и практические условиѐ 

формированиѐ всесторонне развитой личности средствами физической культуры и спорта. 
Составной частья общей культуры общества, направленной на укрепление 

здоровьѐ, развитие физических, морально-волевых и интеллектуальных 
способностей человека ѐвлѐетсѐ физическаѐ культура. С целья изучить 
теоретические и практические условиѐ формированиѐ всесторонне развитой 
личности средствами физической культуры и спорта проведен анализ научно-
методической литературы. Результаты проведенного анализа позволили 
определить наличие терминологии «физическаѐ культура личности», «личнаѐ 
физическаѐ культура». Установлено, что эффективное развитие личности 
средствами физической культуры обеспечиваетсѐ следуящей совокупностья 
психолого-педагогических условий: опора на личностно-ориентированное 
образование; ориентациѐ процесса физкультурного образованиѐ на развитие общей 
и специальной культуры; целенаправленное формирование ценностной структуры 
развитиѐ личности, единства ценностной, характерологической, физической, 
культурологической составлѐящих. 

Ключевые слова: личностные качества, физическаѐ культура личности, 
спорт, подростки. 

 
SUMMARY 

Holovchenko Oleksii, Vostotska Iryna. Theoretical and practical conditions of 
formation of generalized personality by physical culture and sports. 

Achieved level of development of society at each specific stage is characterized by the 
culture – a set of material and spiritual values created by people in the process of social and 
historical practice. 

An integral part of the general culture of society, aimed at health promotion, 
development of physical, moral-volitional and intellectual abilities of the person is physical 
culture. Organic part of physical culture is sport as a special field of detection and unified 
comparison of achievements of people in certain types of physical exercises, technical, 
intellectual and other training through competitive activities. The purpose of physical culture 
and sports according to the Olympic principles should be formation of a harmoniously 
developed personality. 

Physical and spiritual improvement of a person, mastering it with systematized 
knowledge in order to properly use physical exercises and methods of their independent use 
throughout life is carried out during the pedagogical process – the process of physical 
education. 

The purpose of the article is to analyze the theoretical and practical conditions for the 
formation of a fully developed personality by means of physical culture and sports. Methods 
of research are theoretical analysis, systematization and synthesis of scientific literature . 

One of the options for optimizing physical education is the concept of personal 
physical culture. Interpretation of the concept of “physical culture of the person” was paid 
attention by many experts in the field of physical culture and sports and identified with the 
notion of physical culture of man – this is not only the desire for physical improvement, but 
also the process of self-improvement, the application in practice of knowledge, skills for the 
rational use of physical exercises and other means. 

B. M. Shyian defines a concrete and perfect definition of “physical culture of the 
personality” as a set of human qualities acquired during the process of physical education 
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and expressed in its activities aimed at the comprehensive improvement of its physical nature 
and the pursuit of a healthy lifestyle. 

The results of the analysis allowed to determine the presence of the terminology 
“physical culture of the individual”, “personal physical culture”. 

It has been established that the effective development of the personality means of 
physical culture is ensured by the following set of psychological and pedagogical conditions: 
reliance on personality-oriented education; orientation of the process of physical education 
to the development of general and special culture; purposeful formation of the value 
structure of the personality development, unity of value, characterology, physical and 
cultural components. 

Prospects for further research in this direction are the development of new 
approaches to optimize physical education of the New Ukrainian School on the basis of 
personal physical culture. 

Key words: personal qualities, physical culture of the person, sport, teenagers. 
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ФІЗИЧНА АКТИВНІСТЬ ТА МОТИВАЦІЙНА СПРЯМОВАНІСТЬ СТУДЕНТСЬКОЇ 

МОЛОДІ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМ ВИХОВАННЯМ 
 
Мета роботи полѐгала у з’ѐсуванні мотиваційної спрѐмованості студентів до 

фізичного вихованнѐ й визначенні рівнѐ фізичної активності. Використано методи 
теоретичного аналізу літературних джерел та емпіричних даних, соціологічні і методи 
математичної статистики. Длѐ оціняваннѐ обсѐгу фізичної активності застосовано 
Фремінгемську методику. У статті представлено інформація щодо енергетичних 
затрат студентів протѐгом днѐ. Подано відсоткове співвідношеннѐ студентів із 
різним рівнем фізичної активності. Установлено, що спеціально організованоя м’ѐзової 
діѐльністя в загальному обсѐзі рухової активності протѐгом днѐ займаятьсѐ лише 1,6 
% студентів. Результати анкетуваннѐ показуять, що більша частина студентів 
(64 %) недостатньо мотивована до фізичного самовдосконаленнѐ.  

Ключові слова: фізична активність, фізичне здоров’ѐ, фізична 
підготовленість, мотиваціѐ, фізичне вихованнѐ, студентська молодь. 
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