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ПОГЛЯДИ НА РОЗВИТОК ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО

У статті здійснена спроба аналізу поглядів на проблему розвитку фізичного виховання підростаючого покоління 

відомого педагога В. О. Сухомлинського. Розвиток людини -  процес становлення особистості, вдосконалення її фізичних та 

духовних сил -  одні із аспектів, які були предметом уваги вченого .

Ключові слова: фізичне виховання, розвиток фізичного виховання, молодь, фізична культура, здоров'я.

Постановка проблеми. Розвиток усіх сфер соціального життя нашої країни, як цивілізованої держави, та 

розбудова суспільства висувають на передній план найважливішу проблему -  здорового та всебічно розвиненого 

підростаючого покоління, рішення якої залежить від удосконалення фізичного розвитку. Розвиток фізичного виховання 

молоді, фізична культура, зміцнення здоров'я -  одне із стратегічних завдань визначених у законах України “Про освіту” [1], 

“Про фізичну культуру і спорт” [2], у Національній доктрині розвитку освіти України XXI ст. [3], Національній доктрині розвитку 

фізичної культури і спорту [4], цільовій програмі “Здоров’я через освіту”та ін. Вирішення вказаної проблеми є неможливим 

без дослідження та впровадження у практику кращих надбань вітчизняного й зарубіжного педагогічного досвіду, значне місце 

серед яких посідають педагогічні погляди на розвиток фізичного виховання В. О. Сухомлинського.
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Фізичне виховання та фізична культура, як і вся система освіти в Україні знаходяться в процес: реформування. 

Проблема фізичного виховання та здоров’я дітей особливо гостро постала на початку XXI століття. Саме тому в умовах 

розбудови системи освіти велика роль щодо розвитку фізичного виховання та зміцнення здоров’я належить як науковцям 

сучасності так і минулого. Серед багатьох питань педагогіки, що привертали увагу В. 0. Сухомлинського, однією з головних 

була проблема фізичного виховання. Як стверджував Василь Сухомлинський: «Духовне життя дитини, її інтелектуальний 

розвиток, мислення, пам’ять, увага, почуття, воля -  великою мірою залежать від “гри" її фізичних сил. Слабка, квола, 

нездорова, схильна до хвороб дитина на уроці швидко втомлюється, згасають її очі, стають млявими рухи». [5, с. 193]

Аналіз досліджень і публікацій. Педагогічна спадщина Василя Олександровича Сухомлинського багатогранна, 

сповнена традиціями, глибоким знанням класичної історико-педагогічної науки. В останні' роки різноманітним граням 

педагогічної спадщині були присвячені праці Є.К.Андреєвої, І.Д.Беха, А.М. Богуш, Л.С.Бондар, Т.Г.Будняк, В.Г.Бутенка,

С.Г.Карпенчук, Г.П.Ковальчук, Т.І.Когачевської, М.ВЛевківського, С.Г.Мельничука, М.І.Сметанського, М.Г.Стельмаховича, 

Б.С.Тартаковського.

Дослідження виконується в рамках науково-дослідної роботи „Розвиток фізичного виховання учнівської молоді у 

Східноукраїнському регіоні (друга половина XX століття)”.

Мета роботи -  визначення особливостей розвитку фізичного виховання молоді у педагогічній спадщині Василя 

Олександровича Сухомлинського.

Результати дослідження. Педагогіка розглядає фізичну культуру як одну із важливу невід’ємну складову частину 

гармонійного, всебічного розвитку особистості. Фізичне виховання, на думку вченого, повинне бути спрямоване на турботу 

про здоров'я та збереження життя як найвищої цінності й забезпечення гармонії фізичного розвитку та духовного життя, 

багатогранної діяльності людини. Отже, предметом уваги педагогічного колективу школи всієї навчально-виховної роботи 

завжди повинно бути здоров’я учнів. Цього положення дотримувався весь педагогічний колектив Павлиської школи. 

«Педагог не має права не знати, що робиться з дитиною, чому вона нездорова, як стан здоров'я позначається на її 

розумовому і моральному розвитку» [6, с. 43].

Разом зі шкільним лікарем був визначений чіткий режим праці, відпочинку, харчування. В. О. Сухомлинський 

зазначав : «основним моментом режиму є правильне чергування праці і відпочинку, активності і сну. Нерівномірність 

розподілу праці і відпочинку, чергування періодів бездіяльності 4 періодами надмірного, неприпустимого напруження 

створює небезпеку не тільки здоров'ю, а й моральному стану особистості» [6, с. 130].

Вчителі Павлиської школи вважали починати вивчення дитини, перш за все, з вивчення її здоров’я. “За дітьми, в 

яких була виявлена слабкість серцево-судинної системи, дихальних шляхів, порушення обміну речовин, встановлювалось 

постійне педагогічне спостереження. Ми намагались попередити розвиток хвороби, укріпити захисні сили організму: разом з 

батьками ми встановлювали для дитини режим праці і відпочинку, режим харчування” [7,с,145].

Фізичну культуру колектив Павлиської середньої школи розглядав як головний елемент здоров’я. “Ми не 

допускаємо погоні за індивідуальними рекордами, спортивними досягненнями школи; для нас фізкультура -  це боротьба за 

здоров’я, за зміцнення фізичних і духовних сил наших вихованців у їх єдності” [7,с. 187].

В. Сухомлинський вважав фізичну культуру важливим елементом всебічного гармонійного розвитку людини яка 

«повинна сформувати свідоме ставлення підлітка до власного організму, виробити вміння берегти здоров'я, зміцнювати його 

правильним режимом праці, відпочинку, харчування, гімнастикою і спортом, загартовувати фізичні й нервові сили, запобігати 

захворюванню» [8, с. 353].

Виховання фізичної культури здійснюється на уроках у спортивних залах або майданчиках. Вони є основною 

формою організації навчальної роботи з певною групою учнів та точно визначеним розкладом занять. Ця форма включає 

групову та індивідуальну роботу кожного учня під керівництвом вчителя з використанням різноманітних методів і засобів 

навчання. Отже, урочна форма навчання займає головне місце в системі розвитку серед інших форм навчання. Заняття
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фізичною культурою повинні приносити ще й задоволення, “урок повинен викликати позитивні емоційні почуття, тобто 

почуття задоволення роботою, здорове почуття втоми” [9, с. 14].

Великий педагог вважав основними завданнями фізичного виховання загартування організму, зміцнення здоров'я, 

протидія простудним та іншим захзорюванням. Засобами фізичного виховання є перш за все заняття гімнастикою і спортом. 

Фізичні вправи, біг, стрибки, плавання, ходіння на лижах, змагання не тільки сприяють фізичному вдосконаленню школярів, 

красі тіла й гармонії рухів, але й формують характер, загартовують волю, а також приносять естетичне задоволення.

Сухомлинський В. О. розглядав фізичне виховання підростаючого покоління в тісному взаємозв’язку з моральним, 

розумовим, трудовим, естетичним вихованням. «Юності властиве прагнення до інтимності, недоторканності всього, що 

пов'язане з фізичною, фізіологічною сферою Найменший нетактовний «дотик» до їх чутливої і сприйнятливої душі, у якому 

юнаки і дівчата вбачають неповагу, докір, глузування над тим чи іншим недоліком свого фізичного розвитку, вони 

розглядають як посягання на їхню духовну гідність. Особливо неприпустимими нагадування про фізичні недоліки, що їх хтось 

із юнаків, дівчат намагається приховати...» [6, с. 127].

Під час занять з фізичної культури у Павлиській середній школі велика увага приділялась естетичній красі, 

досконалості,що спонукало учнів до регулярного виконання фізичних вправ: “Ми прагнемо привести вихованців до 

переконання, що завдяки регулярним вправам у них не тільки розвивається краса тіла, гармонія рухів, а й формується 

характер, гартується сила волі. Організовуючи виконання таких вправ, як біг, ходьба на лижах, плавання, ми надаємо 

великого значення естетичному задоволенню. З цих та інших видів спорту в нас стало правилом проводити змагання на 

першість з краси, граціозності, гармонії рухів, а швидкість вважаємо другорядним елементом. Тут не тільки демонструється, 

а й створюється краса, фізична досконалість, тобто досягається головна мета фізичного виховання. Взагалі ми вважаємо 

неприпустимими змагання, де єдиним критерієм успіху є швидкість рухів. Це прищеплює нездоровий азарт, честолюбство. У 

таких змаганнях часто немає краси, відсутні естетичні вимоги і, що особливо неприпустимо, немає справжньої масовості і не 

враховуються індивідуальні можливості. Не можна перетворю вати спорт із засобу фізичного виховання всіх дітей у засіб 

боротьби за особистий успіх, не можна ділити дітей на здібних і нездібних щодо занять спортом, не можна розпалювати 

нездорові пристрасті ажіотажем боротьби за уявну честь школи. Спорт стає засобом виховання тоді, коли він -  улюблене 

заняття кожного” [10, с. 141-142].

Велику увагу В. Сухомлинський приділяв заняттям на свіжому повітрі «Чим більше часу відводиться на інтенсивну 

фізичну і розумову працю на свіжому повітрі, тим гармонійніше функціонують і розвиваються всі органи, «здоровіша» втома, 

більша відновлююча роль сну» [6, с. 135]. Ранкова гімнастика, душ, улітку -  купання та ходіння босоніж, мандри до лісу, в 

поле. Важливо, щоб діти більшу частину доби будь-якої пори року бували на свіжому повітрі, багато рухалися й не 

засиджувалися над підручниками одразу після шкільних занять.

«Бурхливий фізичний розвиток у підлітковому і юнацькому віці потребує, щоб вихователь багато піклувався 

насамперед про гармонію фізичної і розумової праці його вихованців. У підлітковому віці велику небезпеку становить загроза 

«підірвати» сили людини, котра ще формується непосильною, потворною розумовою працею -  зубрінням. Ми не 

припускаємо, щоб 12-15-річний підліток сидів щоденно по чотири-п'ять годин над домашніми завданнями (окрім п'яти-шести 

годин шкільних занять), -  це його калічить, на все життя згубно позначається на його здоров'ї, нівечить його красу, а постава 

стає сутулуватою, вузькогрудою, з'являється короткозорість» [6, с. 129].

В. О. Сухомлинський відзначав, що велику роль у фізичному і духовному розвитку дітей відіграють заняття 

фізкультурою і спортом. Але серйозну функцію ці заняття аиконують лише тоді, -  наголошував він, -  коли вся навчально- 

виховна робота перейнята турботою про здоров’я, про гармонію фізичного і духовного: “Ми добиваємося того, щоб 

виконання гімнастичних вправ давало насолоду, стало потребою організму. Людина повинна займатися спортом не тільки
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для досягнення успіху в змаганнях, а й для формування своєї фізичної досконалості" [7, с. 140]. Крім того, заняття фізичною 

культурою і спортом повині приносити ще й задоволення та насолоду.

Висновки. Отже, науково-практична та педагогічна діяльність видатного вченого Василя Олександровича 

Сухомлинського зайняла почесне місце у вітчизняній науці і педагогіці. Теорія та методика фізичного виховання може 

розглядатися як одне із важливих джерел педагогічної науки. Науково обґрунтовані педагогічні ідеї, які втілив 

В.О.Сухомлинський, є актуальні і на сьогодення, а система фізичного виховання спрямована на збереження та зміцнення 

фізичного, психічного й духовного здоров’я дітей і підлітків та гармонійного фізичного розвитку.
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Аннотация. Носаль А. Г. Взгляды на развитие физического воспитания в педагогическом наследии В. А. 

Сухомлинского.

В статье предпринята попытка анализа взглядов на проблему развития физического воспитания подрастающего 

поколения известного педагога В. А. Сухомлинского. Развитие человека -  процесс становления личности, 

совершенствования ее физических и духовных сил -  одни из аспектов, которые были предметом внимания ученого.

Ключевые слова: физическое воспитание, развитие физического воспитания, молодежь, физическая культура, 

здоровье.

Annotation. NosalA. views on the development of physical education in educational heritage V. Sukhomlinsky.

The article is an attempt to analyze the views on the issue of physical education of the younger generation of the famous 

teacher VA Sukhomlinsky. Human development - the process of identity formation, improve its physical and spiritual forces - one of 

the aspects that have been the subject of attention of scientists.

Key words: physical education, development of physical education, youth, physical education and health.
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