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ЬОГОЧАСНІ  процеси реформу-

СПАДЩИНІ А. МАКАРЕНКА

вання галузі фізкультурної освіти в
Україні сприяють виникненню новіт-

ніх завдань усебічного дослідження
закономірностей і перспектив роз-

витку фізкультурно-оздоровчої
діяльності. Для визначення потен-

ціалу означених змін слід звернутися
до історичного спадку вітчизняної
педагогічної думки, що облегшить
створення в сучасних закладах
освіти відповідних умов щодо
активізації особистості учнівської
молоді в ґрунтовних потребах
постійного самовдосконалення з
урахуванням їхніх природних
схильностей та властивостей.

Вивчення стану наукової проб-

леми засвідчило, що багата спад-

щина знаних метрів педагогічної
науки в Україні безперервно
перебуває в полі зору багатьох
сучасних дослідників (Adams, 2008;

Ваховський, 2015). Так, фундамен-

тальні ідеї видатного педагога
А. Макаренка нині успішно втілю-

ються під час відродження й
розбудови національної української
школи. А пильний аналіз літера
турних джерел звертає увагу на те,

-
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що значну кількість сьогочасних
наукових опрацьовувань приділено
безпосередньо системному узагаль
ненню психолого-педагогічних
праць відомого педагога (Горова,

2008; Сбруєва, 2008; Павлова, 2018).

Окремою ланкою виділяються
узагальнення щодо характеру і
змісту порівняльних досліджень
різноманітних педагогічних шкіл
(Ваховський, 2015; Дічек, 2008;

Малькова , 2003), серед яких
визначне місце займають саме
вчення А. Макаренка. Проте ідеї
знаного корифея педагогічної науки
щодо фізкультурно-оздоровчої
діяльності в освітньому середовищі
не були предметом окремого дослід
ження й потребують додаткового
вивчення, що зумовлює актуаль
ність наукової розвідки.

є аналіз педаго
гічної спадщини А. Макаренка щодо
визначення педагогом мети й змісту
фізкультурно-оздоровчої діяльності
дітей та підлітків, а також викорис
тання ним різних форм і засобів
фізичного виховання у формуванні
гармонійно розвиненої особистості.

Під час наукової роботи викорис
тано науковий джерелознавчий
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аналіз та синтез наукових історико-

педагогічних джерел, що забезпечило мож
ливість одержати сукупність науково пере
вірених історичних подій і фактів з пробле
матики дослідження.

Сьогодні чинний Закон України «Про
фізичну культуру і спорт» визначає фізкуль
турно-оздоровчу діяльність як заходи, які
здійснюють суб 'єкти сфери фізичної
культури і спорту для розвитку фізичної
культури, яка, своєю чергою, спрямована на
забезпечення рухової активності людини з
метою її гармонійного, передусім фізичного,

розвитку та ведення здорового способу
життя (Закон України «Про фізичну культуру
і спорт», 1993, с. 9). Разом з тим у ході
розв'язання завдань дослідницької роботи
виявлено, що майже сто років тому велике
значення засадам достеменної діяльності
надавав відомий педагог-вихователь й
українець за походженням Антон Семенович
Макаренко (1888 – 1939 рр.).

Рух, зазначав він, є органічною потребою
людини, що проявляється більшою мірою в
дітей, ніж у дорослих. Утім, коли дитина
задовольняє цю свою потребу стихійно, це
нерідко призводить до її розхристаності,
зайвої галасливості, грубості, невміння
стримувати себе й свідомо керувати
власними діями. «Необхідно, ‒ підкрес
лював А. Макаренко, ‒ виховувати в дітей
звичку до „розумного руху”, до вміння
гальмувати його, коли це потрібно»

(Макаренко, 1954). Досягнення означеної
мети вбачалося в певному виховному
синтезові, ‒ коли школа і педагоги будуть
активно керувати фізичним вихованням
учнів, спрямовуючи його на шлях вирішення
завдань громадянського виховання. При
цьому увагу педагоги повинні були приді
ляти в першу чергу правильному застосу
ванню рухових ігор, що становлять абсо
лютно необхідне явище в житті дитини.

Виховне значення таких ігор знаний педагог
убачав ще й у тому, що вони поступово
привчають дитину до фізичних і вольових
дій, які необхідні для майбутньої праці як
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головної умови життя дорослої людини в
соціумі.

Цікавий факт, що у виховній діяльності
А. Макаренко не задовольнявся вже скла
деними руховими іграми. Він разом із
педагогічним колективом відповідно до
визначених педагогічних завдань безперес
танку займався винаходом власних нових
рухових ігор. Чудовим прикладом у цьому
відношенні є створена в 1924 р. у колонії
імені М. Горького гра «горлі», яка протягом
тринадцяти років залишалася найулюб
ленішою грою колоністів (Ніжинський,

1973).

Свою назву рухова гра отримала від
найменування самої колонії, у якій тривалий
час працював педагог-вихователь (імені
М. Горького ‒ «гор»), і від характеру гри
(перекидання м'яча ‒ «літ»). Вона прово
дилася на майданчику розміром п'ятдесят
чотири на п'ятнадцять метрів, навпіл
розділеному сіткою (складеною з двох
тенісних сіток) і підвішеною на стовпах на
висоті до чотирьох метрів. Кількість
учасників було обмежено. Грали одночасно
вісьмома м'ячами, відбиваючи їх спеціаль
ними ракетами з фанери. Переможцем
уважалася та команда, що закинула більше
число м'ячів на поле супротивника. Кожна
партія тривала біля двадцяти п'яти хвилин і
супроводжувалася різними творчими прийо
мами.

Наголосимо, що педагогічне значення
рухової гри «горлі» було надзвичайно
великим. Адже вона вимагала від учасників
витривалості, спритності, влучності, швид
кості реакції, координації, кмітливості,
здатності швидко приймати рішення й діяти
відповідно до ігрової ситуації. Командна
праця виховувала в учнів узгодженість
колективних дій, дисциплінованість, почу
ття колективізму. Отже, гра «горлі» стала
яскравим свідченням творчих зусиль автора
в галузі винаходу нових форм і засобів
фізичного виховання та фізкультурно-

оздоровчої діяльності.
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Неодноразово А. Макаренком було
підкреслено, що фізичні вправи є не тільки
чинником оздоровлення і зміцнення орга
нізму, який активно росте, але й є вельми
дієвим засобом виховання дисциплінованої
дитини. За спостереженнями педагога, біль
шість дівчат і хлопців, які регулярно займа
лися фізкультурно-оздоровчою діяльністю,

відрізнялися своєю організованістю й
обов'язковістю. Найчастіше поведінка таких
молодих людей характеризувалася цілеспря
мованістю й витриманістю. Проте високо
організоване значення фізичних вправ як
засобу виключно виховання дисципліни в
навчальному колективі А. Макаренко не
визнавав. Навпаки, стверджував, що
дисципліна ‒ це не тільки засіб, а перш за все
результат виховання.

Не менш великого значення в роботі з
молоддю як важливому засобі виховання
здорових, міцних і «мужніх» молодих людей
А. Макаренко надавав спортивній діяль
ності. «Наші вихованці повинні рости
витривалими і сміливими. Вони не повинні
боятися небезпек, тим більше фізичного
страждання», ‒ писав він у «Педагогічній
поемі» (Макаренко, 1963). Звертаючись до
батьків, автор зазначав, що кожна сім'я
повинна прагнути до того, щоб її діти були
спортсменами не тільки за інтересом, але й у
своєму особистому досвіді. За такою спор
тивною діяльністю педагог визнавав велику
організувальну й дисциплінувальну роль.

При цьому паралельно підкреслюючи, що
треба уважно стежити, щоб захоплення
спортом не набувало характеру всепогли
наючої пристрасті: «Треба обережно
підходити до почуття першого успіху в
спортивному змаганні. Адже дуже швидко
буває, що перший успіх викликає перебіль
шене почуття власних сил, зневагу до інших,

звичку до швидких перемог» (Ніжинський,

1973). Як наслідок, на думку автора, це може
відобразитися в невмінні дитини долати
тривалі перешкоди. Тому необхідно навчати
спокійного ставлення до власних перемог і
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поразок. Зрештою потрібно вказувати
дитині й на інші сторони її діяльності ‒
викликати в неї почуття гордості не тільки за
особистий успіх, а головним чином вихо
вувати гордість за досягнення всієї команди.

З тих же міркувань А. Макаренко запере
чував проти залучення до спорту в ранньому
шкільному віці, коли учні цілком ще не
змогли усвідомити свої обов'язки перед
колективом. У такому випадку, за словами
педагога, спорт може бути шкідливим
чинником розвитку особистості, оскільки
він відокремлюватиме школяра від колек
тиву. Потрібно також стримувати всяку
хвалькуватість дитини, виховувати повагу
до сил противника, звертати увагу на
організованість, тренування та дисциплі
новану поведінку в команді.

Зважаючи на це, заняття спортом педагог
органічно пов'язував з вихованням в учнів
свідомої дисципліни, почуттям обов'язку й
відповідальності, з вихованням мужності й
характеру. Убачав сутність свідомої дисци
пліни в її активній цілеспрямованості
вирішення завдань, що стояли перед
тогочасним суспільством, а серед засобів і
методів виховання такої дисципліни на
перше місце висував вправи у вольовому
подоланні труднощів, у боротьбі з переш
кодами, перенесенні тих чи тих позбавлень,

у терплячості, сміливості, тобто у вправах не
індивідуалізованого типу, а таких, що
виконуються в колективі і для колективу.

Зрештою дисциплінованість вихову
валася в результаті організованих дій і
зусиль вихованців, що проявлялася в усіх
сферах життя. Сюди слід віднести і щоденну
ранкову гігієнічну гімнастику, незважаючи
ні на яку погоду з найшвидшим збором всіх
учасників, і систематичні заняття спортом.

«Правильно організовані спортивні вправи,

особливо ковзани, лижі, регулярна оздо
ровча гімнастика ‒ приносять дуже велику
користь, ‒ настільки очевидну й відому, що
доводити цю користь не потрібно», – писав
А. Макаренко в «Лекціях про виховання
дітей» (Горова, 2008). Неодноразово
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згадував, що вихованці, які систематично і
планомірно займалися в спортивних сек
ціях, завжди відрізнялися наполегливістю в
досягненні цілей, урівноваженістю й
організованістю. Так, у комуні імені
Ф. Дзержинського, де А. Макаренком
організовано найрізноманітніші спортивні
секції, будь-якому колоністу було дозволено
вибрати той вид спорту, який його найбільш
цікавив і до якого мав найбільшу схильність.

Тут були представлені гімнастика, лижний і
ковзанярський спорт, велосипед, кінний
спорт, баскетбол, волейбол, футбол, стрі
лецький спорт і парашутизм, планеризм і
авіамоделізм. Спортивні заняття завжди
супроводжувалися змаганнями і в середині
закладу, і з іншими освітньо-виховними
організаціями.

Тільки за 1935 р. у самій комуні було
проведено дванадцять зустрічей з волейболу
(Pavlova, 2018). Такі заходи зазвичай
планувалися на вихідні дні, що привертало
увагу всього освітньо-виховного закладу й
популяризувало спорт серед контингенту
молоді.

Утім підкреслимо, що, розуміючи необ
хідність організації спортивних занять, які
сприяли вдосконаленню й спеціалізації
вихованців в окремому виді спорту,

А. Макаренко вимагав від колоністів усебіч
ного фізичного розвитку. Цікавими є
зауваження педагога про рекордсменство в
спорті, ‒ він домагався від колоністів-

спортсменів насамперед підпорядкування
своїх прагнень інтересам колективу. Власна
спортивна майстерність позитивно оціню
валася тільки в тому випадку, коли вона йшла
в повній відповідності із загальними
інтересами колективу, коли спортсмен не
протиставляв себе громаді, а діяв з нею
заодно. На думку А. Макаренка, спортивна
діяльність у дитячому колективі повинна
бути так поставлена, щоб розвивати в
дитини не зовнішній інтерес, а глибоку
внутрішню зацікавленість в обраному виді
спорту. А це можливо тільки тоді, коли
заняття спортом пов'язані з подоланням
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труднощів і вимагають постійних і
систематичних зусиль. Головним у практиці
такої діяльності є те, щоб у ній не почали
переважати тільки інтереси розваг та
«вбивання» часу. Безумовно, заняття
фізичними вправами й спортом повинні
приносити радість. Однак головне завдання
педагогів у цьому напрямі вбачалося в умінні
поєднати цю радість з великою виховної
користю.

Отже, ідеї фізкультурно-оздоровчої
діяльності червоною ниткою пронизують
праці видатного науковця, а значення
фізичного виховання й спорту, за
А. Макаренком, посідає місце одного з
найцінніших засобів освіти й виховання.

Тому можна сміливо стверджувати, що ідеї
вітчизняної педагогічної думки щодо
фізкультурно-оздоровчої діяльності в освіт
ньому процесі не втратили свого значення й
у наш час. А величезний обсяг найцінніших
учень А. Макаренка й надалі озброю
ватимуть сучасних педагогів методами та
формами фізичного виховання, окреслю
ватимуть шляхи до їхньої педагогічної
майстерності.

Перспективи подальших досліджень у
цьому напрямі вбачаємо в більш докладному
вивченні та узагальненні кращого досвіду
вітчизняних педагогів щодо організації
фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей та
підлітків. Використання такого досвіду
дозволить суттєво вплинути на наукові
розробки в галузі фізичного виховання
молоді та як наслідок – на підвищення
здоров'я нації.
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Статтю присвячено виявленню й вив
ченню ідей фізкультурно-оздоровчої
діяльності в педагогічній спадщині

Zakon Ukrainy

Ivanchykova, S. M.

Malkova, Z. A. & Voskresenskaya, N. М.

Makarenko, A. S.

Makarenko, A. S.

Nizhynsky, M. P.

Sbruyeva, А. А.

Іванчикова С. М. Ідеї фізкультурно-

оздоровчої діяльності в педагогічній
спадщині А. Макаренка

* * *

-

-

-

-

-

-

-

А. Макаренка. Показана важливість
педагогічної майстерності, авторитету й
такту педагога-вихователя щодо необхід
ності застосування засобів фізичного
виховання й спорту в роботі з дітьми.

Розкрито значення єдності школи, педагогів
і батьків в організації фізкультурно-

оздоровчої діяльності дітей, спрямуванні її
на шлях вирішення завдань громадянського
виховання. Установлено важливість рухових
ігор як цілковито необхідного компонента
освітньо-виховного процесу, що має на меті
поступове привчання дитини до фізичних і
вольових дій як необхідних складників
майбутньої праці ‒ головної умови життя
людини в соціумі. Виділено та описано
погляди А. Макаренка на спортивну
діяльність через призму завдань виховання в
учнів свідомої дисципліни, почуття обов'яз
ку та відповідальності. Визначено, що
засобами і методами вирішення таких
завдань є вправи у вольовому подоланні
труднощів, у боротьбі з перешкодами,

перенесенні тих чи тих позбавлень,

реалізованих у формах не індивідуалі
зованого характеру, а таких, що виконуються
в колективі і для колективу.

засоби й методи вихо
вання, педагогічна спадщина А. Макаренка,

рухові ігри, спорт, фізичне виховання,

фізкультурно-оздоровча діяльність.

Статья посвящена выявлению и изучению
идей физкультурно-оздоровительной
деятельности в педагогическом наследии
А. Макаренко. Показана значимость
педагогического мастерства и авторитета
педагога-воспитателя в вопросах необхо
димости применения средств физического
воспитания и спорта при работе с детьми.

Раскрыто значение единства школы,

педагогов и родителей в организации
физкультурно-оздоровительной деятель
ности детей, направленности ее на решение

Ключові слова:

Иванчикова С. Н. Идеи физкультурно-

оздоровительной деятельности в педа
гогическом наследии А. Макаренко

-
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задач гражданского воспитания. Установ
лена важность подвижных игр как абсо
лютно необходимой составляющей обра
зовательно-воспитательного процесса,

имеющей целью постепенное приучение
ребенка к физическим и волевым усилиям ‒
необходимым компонентам будущей
трудовой деятельности. Выделены и
описаны взгляды А . Макаренко на
спортивную деятельность через призму
задач воспитания у учащихся сознательной
дисциплины, чувства долга и ответствен
ности. Определено, что средствами и
методами решения таких задач являются
упражнения в волевом преодолении
трудностей, в борьбе с препятствиями, в
переносе тех или иных лишений, реализова
нных в формах не индивидуализированного
характера, а таких, которые выполняются в
коллективе и для коллектива.

средства и методы
воспитания, педагогическое наследие
А. Макаренко, спортивные игры, спорт,
физическое воспитание, физкультурно-

оздоровительная деятельность.

The article is devoted to revealing and

studying the ideas of physical education and

health in the pedagogical heritage of

A. Makarenko. The importance of pedagogical

skills and authority of the educator in terms of

the necessity of using the means of physical

education and sports when working with

children is demonstrated. The significance of

the unity of school, teachers and parents in the

organization of physical education and health of

children is revealed, as well as its orientation

towards the solution of tasks of civic education.

The author emphasizes the importance of motor

games as a necessary component of the

educational process aimed at gradually training

a child to perform physical and volitional

actions, which are indispensable components of

future work and, thus, the main condition of

-

-

-

-

-

Ключевые слова:

Ivanchykova S. M. Ideas of Physical

Education and Health in the Pedagogical

Heritage ofA. Makarenko

human life in society. The article outlines the

views of A. Makarenko on sports activity in the

light of the tasks of shaping students' conscious

discipline, a sense of duty and responsibility. It

is determined that the means and methods for

solving such problems are exercises aimed at

volitional overcoming of difficulties, obstacles

surmounting, surviving certain adversities

implemented not in individualized form, but the

ones performed within a team and for a team.

means and methods of education,

pedagogical heritage A. Makarenko, games,

sports, physical education, physical education

and health.
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