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Проблема особистості людини, її сутності і існування мають цілу 

кількість різних аспектів, але головний серед них – взаємозв’язок соціального і 

біологічного, духовного й природного. З одного боку, людина – найвища 

сходинка розвитку біологічної еволюції, елемент живої природи. З іншого боку, 

вона – активний учасник розвитку матеріального і духовного виробництва, 

будівник духовних цінностей, суб’єкт соціального життя. 

Говорячи про формування культури здоров’я учнів, необхідно виходити з 

того, що учень, у першу чергу, являє собою особистість. К. Платонов так 

висловив свою думку: " особистість – це конкретна людина як суб’єкт 

перетворення світу на основі його пізнання, переживання і ставлення до нього"  

[3, с. 193]. 

Духовне здоров’я – це спосіб розбудови особистості, це, образно кажучи, 

зустріч із самим собою – своєю душею, внутрішнім "Я". Духовність надає 

позитивний вплив на органи тілесності, а духовне здоров’я дає поштовх 

фізичному розвитку, то процес удосконалення тіла детермінує, в свою чергу, 

процес духовного вдосконалення особистості. 

Єдність духовної і рухової сторін в фізкультурній діяльності буде  

формувати гармонію сутнісних (духовних і тілесних ) сил школярів. «Духовна 

сфера культури пов’язана тісним чином з тілесним буттям людей, їх фізичним 

станом і є культурною цінністю» [1, с. 59]. 

Фізична культура, як ніяка інша сфера культури, утримує у собі 

найбільший потенціал відтворення особистості як цінності у своїй тілесно-

духовній єдності. Тому культура діяльності набуває суспільно-корисну 

значимість, оскільки її предметом, метою і головним результатом є розвиток 

самої людини. Тілесне вдосконалення і здоров’я, з одного боку, і формування 

духовного здоров’я – з іншого, доповнюють одне одного. 



Відомо, що найцінніший скарб – здоров’я людини. І його потрібно 

берегти, проте багато як дітей так і дорослих  про це забувають. Фізичне та 

духовне здоров’я невід’ємні одне від одного.  

Під фізичним аспектом здоров’я розуміють «...оптимальне 

функціонування всіх органів і систем організму людини – серця, шлунку, зубів, 

легенів, м’язів" [2, с. 47]. 

Людина завжди прагнула до зміцнення свого здоров’я, збільшення сили, 

спритності, витривалості. Але, на жаль, мрії про здоров’я найчастіше не 

реалізовувались практично. Людина, поки відчуває себе здоровою, не витрачає 

сил і часу, необхідних для підтримання здоров’я. про здоров’я багато пишуть, 

говорять, але мало хто турбується про нього серйозно, зі знанням справи. 

Бурхливий науково-технічний прогрес, поява нових складних видів 

трудової діяльності змінюють звичний ритм і уклад життя. Зменшення 

фізичного навантаження і збільшення нервово-емоційного напруження, 

погіршення економічних умов призводять до суттєвого порушення регуляції 

фізіологічних функцій організму. Водночас все ширше коло людей усвідомлює, 

що здоров’я є найбільшою індивідуальною і соціальною цінністю. 

Забезпечити здоров’я учнів може правильно поставлене фізичне 

виховання – основа здорового життя. Заняття фізкультурою і спортом 

відіграють суттєве значення у всебічному розвитку учнів лише тоді, коли вся 

навчально-виховна робота буде перейматися піклуванням про здоров’я. Заняття 

з фізичної культури повинні проводити на свіжому повітрі, тому що природа і 

людський організм нерозривно поєднані. 

Фізична культура глибоко і різнобічно впливає на організм школяра. Усі 

органи і системи органів, при правильному дозуванні, будуть працювати 

узгоджено, без істотних відхилень. Завдяки регулярним вправам у дітей 

розвивається не тільки краса тіла, гармонія рухів, але й формується характер, 

загартовується сила волі. Фізичні вправи дають естетичну насолоду. 

Фізична робота, фізичні вправи справляють дуже великий вплив на 

фізичний, розумовий і психічний розвиток людини. Вони позитивно впливають 

не тільки на фізичну працездатність, а й стимулюють ріст і розвиток усіх 

органів і систем організму. Систематичні заняття фізичними вправами 

підвищують працездатність серцевого м’яза. Фізичні вправи сприяють кращому 

розвитку системи дихання. Під впливом фізичної роботи підвищується 

інтенсивність обміну речовин у всіх органах і системах організму. 

Фізична робота є єдиним фізіологічним засобом зняття емоційних 

напружень. Систематичні заняття фізкультурою підвищують захисні 

властивості крові і шкіри, стійкість організму до нестачі кисню, до низьких і 

високих температур. 

Але слід пам’ятати, що заняття фізичними вправами і пов’язане з ними 

фізичне напруження цілюще впливають на організм лише у тому разі, коли їх 

обсяг, інтенсивність, тривалість відповідають вікові і стану здоров’я дитини.  

Можна зробити висновок, що проблему формування фізичної культури 

можна плідно вирішувати тільки на основі ідеї єдності соціального і 

біологічного, духовного і тілесного. 
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