
132

та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

фахівці фізичного виховання щодо процесу  
формування фізичної культури особистості дітей 5-6 років  

у системі позашкільної освіти
Фандєєва А.Ю.

Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту

Анотації:
Розглянуто процес формування 
фізичної культури особистості 
дитини у позашкільній системі 
освіти. У дослідженні використа-
ні дані анкетного опитування 30 
педагогів. Установлено, що 100% 
респондентів вважають можли-
вим процес якісного формування 
фізичної культури особистості 
дитину. Визначена спрямованість 
роботи й відношення фахівців з 
фізичного виховання до форму-
вання цього процесу. Встанов-
лено причини, які ускладнюють 
можливість формування фізичної 
культури особистості дітей 5-6 ро-
ків. Найсуттєвішими з них вияви-
лися такі: низький рівень науково-
методичного забезпечення , 
відсутність комплексного підходу.

Фандеева А.Ю. Специалисты физическо-
го воспитания о процессе формирования 
физической культуры личности детей 5-6 
лет в системе внешкольного образования. 
Рассмотрен процесс формирования физиче-
ской культуры личности ребенка во внеш-
кольной системе образования. В исследова-
нии использованы данные анкетного опроса 
30 педагогов. Установлено, что 100% респон-
дентов считают процесс качественного фор-
мирования физической культуры личности 
ребенка  возможным. Определена направ-
ленность работы и отношение специалистов 
по физическому воспитанию к формирова-
нию этого процесса. Установлены причины, 
которые усложняют возможность формиро-
вания физической культуры личности детей 
5-6 лет. Наиболее важными из них является 
низкий уровень научно-методического обе-
спечения, отсутствие комплексного подхода.

Fandeeva A.Iu. The specialists of 
physical education on the process 
of formation physical culture of the 
individual children of 5-6 years in the 
non-formal education. It is analysed the 
process of formation physical education 
of the child in extra-curricular education. 
The study used data from a questionnaire 
survey 30 teachers. It is established that 
100% of respondents believe the process 
of formation of high-quality physical 
education of the child possible. Determine 
the direction of the attitude of specialists 
in physical education in the formation of 
this process. Established causes that 
complicate the possibility of formation of 
physical culture personality of children 
5-6 years. The most important of these 
is the low level of academic support, the 
lack of an integrated approach. 
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Вступ.1

Сучасний соціально-економічний розвиток Укра-
їни і соціокультурна ситуація, що склалася, висува-
ють необхідність звернення суспільства до загально-
людських цінностей, повернення освіти в контекст 
культури. Наслідком цього і важливою передумовою 
збереження культури є створення цілісної системи 
фізичного виховання, спрямованого на відродження 
духовного і фізичного потенціалу особистості. Серед 
чисельних проблем освіти центральною виступає про-
блема формування особистості людини, взаємодії її з 
культурним середовищем. Фізична культура, будучи 
складовою частиною цієї системи, збагачує її гуманіс-
тичні, демократичні і культурологічні функції,  сприяє 
повноцінному розвитку внутрішніх сил людини [1].

В останні роки багато науковців зверталися до 
проблеми формування фізичної культури особистості 
[2-5], та більшість робіт присвячена дослідженням у 
загальноосвітніх навчальних закладах та вищих на-
вчальних закладах. Однак проблеми формування фі-
зичної культури особистості в системі позашкільної 
освіти також існують і їх необхідно досліджувати і ви-
рішувати. Так як у Положенні “Про позашкільний на-
вчальний заклад” (2001) говориться, що позашкільні 
навчальні заклади — це широкодоступні заклади осві-
ти, які дають дітям та юнацтву додаткову освіту, спря-
мовану на здобуття знань, умінь і навичок за інтер-
есами, забезпечують потреби особистості у творчій 
самореалізації та організації змістовного дозвілля. 

В умовах відродження національної системи осві-
ти позашкільні заклади стають невід'ємним компо-
нентом освітньої структури, який сприяє всебічному, 
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гармонійному розвитку особистості дитини, соціаль-
ній адаптації та самореалізації людини в суспільстві. 
Позашкільні заклади, що працюють у соціально-
культурній та освітній сферах, доповнюють шкільну 
освіту та створюють позитивне виховне середовище 
для дітей. Вони виступають гнучкими виховними інф-
раструктурами, спроможними здійснювати виховання 
громадянина незалежної держави України – творчої 
особистості, здатної вдосконалювати себе та свою 
країну [6]. 

Безпосередню роботу з фізичного виховання 
у позашкільних навчальних закладах проводить 
інструктор-педагог, вихователь, тренери, громадські 
фізкультурні керівники, активісти установ.

Як стверджує Ж. К. Холодов (2000), позашкільна 
робота з фізичної культури здійснюється у відповід-
ності з метою, завданнями та принципами системи 
фізичного виховання і спирається на її програмні та 
нормативні основи. Вона проводиться в тісній єднос-
ті з обов'язковим курсом фізичного виховання дітей і 
системою форм спрямованого використання фізичної 
культури в позашкільній роботі. Створюються умови 
для більш повного задоволення індивідуальних запитів 
і здібностей дітей за рахунок різноманітності форм та 
видів фізкультурних і спортивних занять, культивова-
них позашкільними спортивними і культурними уста-
новами, творчого пошуку нових форм спрямованого 
використання фізичної культури, більш досконалої 
спортивної бази, високої кваліфікації тренерських і пе-
дагогічних кадрів, які мають позашкільні установи.

Як відмічає B. C. Кузнєцов (2000), до завдань поза-
шкільної роботи входить: залучення якомога більшої 
кількості дітей в систематичні заняття фізичною куль-
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турою; сприяння організації корисного дозвілля дітей, 
зміцнення здоров'я, фізична реабілітація і підвищен-
ня працездатності організму; формування інтересу до 
масової фізкультурно-оздоровчої роботи на підставі 
здійснення інструктивних та суддівських знань і на-
вичок дітей. Подальшому розширенню позашкільної 
роботи з фізичної культури сприяє також активне ви-
користання засобів масової інформації, спрямованих 
на залучення нових контингентів дітей в систематичні 
заняття фізичною культурою.

Проаналізувавши наукову літературу з пробле-
ми формування фізичної культури особистості, визна-
чено, що фізична культура є тією частиною загальної 
культури людини, яка виражається ступенем розвитку 
її фізичних сил, рухових навичок та здоров'я [2, 3, 5]. 
Поряд із цим виявлено, що більшість науковців під 
фізичною культурою особистості розуміють лише ви-
конання фізичних вправ, а не втілення у самій люди-
ні результатів використання матеріальних і духовних 
цінностей культури в широкому розумінні цього по-
няття [7].

Ми згодні з визначенням К. М. Огнистої (2003), 
за яким фізична культура особистості – це сукупність 
властивостей людини, яких вона набуває у процесі  
фізичного виховання і які виражаються в її активній 
діяльності, спрямованій на всебічне удосконалення 
своєї фізичної природи та ведення здорового способу 
життя.

Дисертаційну роботу виконано згідно зі «Зведе-
ним планом науково-дослідної роботи у сфері фізич-
ної культури і спорту на 2006-2010 рр.» Міністерства  
України  у  справах   сім'ї, молоді  та  спорту  у  межах            
теми 3.1.3. «Організаційно-педагогічні умови опти-
мізації системи фізкультурно-оздоровчої роботи в за-
гальноосвітніх школах», номер державної реєстрації 
0106U011724, та згідно зі «Зведеним планом науково-
дослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту 
на 2010-2016 рр.» Міністерства  України  у  справах   
сім’ї, молоді  та  спорту  у  межах            теми 3.6. 
«Науково-теоретичні основи інноваційних технологій 
у фізичному виховання різних груп населення».

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою дослідження є можливість виявити існую-

чий стан процесу формування фізичної культури осо-
бистості дітей 5-6 років у системі позашкільної освіти.

Завдання:
Вивчити стан процесу формування фізичної культу-• 
ри особистості дітей 5-6 років у системі позашкіль-
ної освіти в науковій та методичній літературі.
На основі вивчення науково-методичної літератури • 
визначити спрямованність роботи фахівців з фізично-
го виховання  у позашкільних навчальних закладах.
Для розв’язання поставлених завдань застосовувались • 
наступні методи дослідження: аналіз та узагальнення 
даних науково-методичної літератури та соціологічні 
методи (анкетування, інтерв’юіровання та бесіди).

Результати дослідження.
Проблема набуття дітьми фізкультурних знань, 

культури рухів, формування пріоритету здоров’я має 
посідати одне з чільних місць у системі найвищих 

ціннісних орієнтацій людей різних соціальних і віко-
вих груп, і на цій основі покращення фізичного стану. 
Успішне розв’язання цієї проблеми можливе лише за 
умови цілеспрямованого, комплексного вирішення 
завдань з формування фізичної культури кожної осо-
бистості починаючи з раннього віку і впродовж усьо-
го життя. Вирішувати ці завдвння покликані фахівці з 
фізичного виховання. Саме тому ми вирішили зверну-
тися до педагогів з фізичного виховання, щоб виявити 
існуючий стан питання. 

Так, нами були проаналізовані результати 
опитування педагогів позашкільного навчального 
закладу дитячо-юнацького центру «Штурм» щодо 
процесу формування фізичної культури особистості 
дітей 5-6 років у системі позашкільної освіти. В 
опитуванні взяли участь 30 фахівців з фізичного 
виховання. Результати показали, що:
1. Більшість респондентів (63,3%) із числа всіх опи-

таних висловилася за те, що провідним показником 
сформованості фізичної культури дитини є рівень 
фізичного розвитку, що на нашу думку є помилковим 
на сьогодні. Адже фізична культура це не тільки вико-
нання фізичних вправ. Фізична культура –  це части-
на культури, яка являє собою сукупність цінностей, 
норм і знань, створюваних і використовуваних 
суспільством з метою фізичного та інтелектуального 
розвитку здібностей людини, вдосконалення його 
рухової активності та формування здорового спосо-
бу життя, соціальної адаптації шляхом фізичного ви-
ховання, фізичної підготовки і фізичного розвитку;

2. Переважна більшість респондентів (86,6%) вважає, що 
у процесі формування фізичної культури дітей 5-6 років 
мають домінувати знання про здоровий спосіб життя та 
знання техніки безпеки під час виконання вправ;

3. Більшість опитаних (76,6%) дійшли думки, що провідну 
роль у формуванні фізичної культури особистості дитини 
5-6 років у процесі фізичного виховання відіграють саме 
батьки. Пояснюється це тим, що батьки є найбільшим ав-
торитетом для дітей цього віку, вони проводять з дітьми 
багато часу і мають на них великий вплив. Це створює 
сприятливе психологічне підгрунтя для формування 
основ фізичної культури.

другу позицію займають педагоги (13,3%), які • 
мають скеровувати процес формування фізичної 
культури особистості дитини 5-6 років.
третю позицію респонденти відвели самій дитині. • 
Пояснюючи це тим , що у цьому віці дитині 
потрібно створити належні умови для того, щоб 
вона виконувала запропоновану програму дій;
незначну роль опитані відвели спортивним • 
організаціям, скидаючись на те, що вони 
знизили свій вплив на дітей через обмеження 
фінансування і практично не надали значення у 
формуванні фізичної культури особистості дітей 
5-6 років громадським і релігійним організаціям, 
а саме вони на нашу думку можуть допомогти у 
цьому прцесі. Оскільки фізична культура охоплює 
не лише фізичну, а й духовну сферу людини, 
і координатором цієї співпраці повинен бути 
педагог з фізичного виховання;
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4. Важливою є думка наших респондентів щодо значен-
ня різних форм занять у процесі формування фізичної 
культури дітей 5-6 років. Переважна кількість опита-
них (86,6%) висловилася за те, що найбільш ефективно 
процес формування фізичної культури особистості ди-
тини відбувається саме у позашкільному навчальному 
закладі.  І це є свідченням того, що все ж таки суспільство 
хоч і повільно, але впевнено відходить від традиційних 
стереотипів стосовно фізичної культури;

5. Висловлювання респондентів, щодо можливості фор-
мування фізичної культури особистості дітей 5-6 років в 
умовах сьогодення, було одностайним – якісно формува-
ти фізичну культуру особистості дітей 5-6 років можливо. 
Усе залежить від бажання та здатності педагога залучити 
до цього процесу всі зацікавлені сторони. Але при більш 
детальному обговоренні опитувані висловили деякі при-
чини, які ускладнюють можливість формування фізичної 
культури особистості дітей 5-6 років. Найсуттєвішими з 
них виявилися такі: низький рівень науково-методичного 
забезпечення процесу формування фізичної культури 
особистості дітей 5-6 років; відсутність комплексно-
го підходу до процесу формування фізичної культури 
особистості дітей 5-6 років (окремо розробляються і 
впроваджуються методики засвоєння теоретичних знань, 
навчання, оздоровлення, формування окремих умінь, удо-
сконалення фізичних якостей).
Аналіз науково-методичної літератури та результатів 

опитування допоможе в подальшому оцінити рівень сфор-

мованості фізичної культури дітей 5-6 років у системі по-
зашкільної освіти.

Висновки:
1. Сучасний стан процесу формування фізичної 

культури особистості дітей 5-6 років у системі 
позашкільної освіти переживає стадію 
концептуальної перебудови, пов'язаної зі спряму-
ванням його діяльності на соціальне виховання 
дітей, утвердження соціально-педагогічних основ 
його діяльності. Позашкільні навчальні заклади по-
ступово стають важливим інститутом соціального 
становлення дітей та молоді.

2. Завдання залучення кожної дитини до цінностей 
фізичної культури вимагає створення загальнонародної 
системи освіти в галузі фізичної культури, яка охоплює 
все населення країни. У той же час рівень фізичної 
підготовленості та стан здоров'я дітей не задовольня-
ють сьогодні потребам суспільства. І це в умовах, коли 
молоді люди є резервом і зміною нинішніх поколінь 
висококваліфікованих фахівців у всіх галузях народно-
го господарства нашої країни. 

 3. Разом з тим вдосконалення фізичних кондицій дітей 
зайнятих у системі позашкільної освіти не повинно роз-
глядатися як утилітарна мета – підвищення дієздатності 
індивіда. Мова йде про фізичне вдосконалення як одну 
з цілей виховання людини, підвищення рівня його 
особистої культури .
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