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Анотації:
Ціль статті - аналіз проблем гар-
монізації та інтеграції духовної 
і фізичної культури студентів в 
освітній діяльності. Викладено 
теоретичне обґрунтування та 
эксперементальна перевірка 
змісту духовних і моральних 
цінностей. Розглянуто форми і 
методи їхнього виховання у сту-
дентів. Представлено методики 
фізичного виховання студентів 
з урахуванням індивідуального 
і творчого підходу. Успішність 
діяльності визначається за до-
помогою моніторингу за інди-
катором спрямованості вищої 
освіти.

Хижняк В.В., Чернявская Т.А.,Смирнова 
А.Г., Алешин Е.В. Основные проблемы 
интеграции и гармонизации духовной и 
физической культуры студентов высших 
учебных заведений. Цель статьи - анализ 
проблем гармонизации и интеграции ду-
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Вступ.1

Фізичне виховання як освітня галузь на сучасно-
му етапі розвивається швидкими темпами і постійно 
поповнюється даними методологічних, медичних, со-
ціальних і психолого-педагогічних досліджень. Спе-
ціалісти теорії та методики фізичного виховання уза-
гальнюють і творчо синтезують наукову інформацію, 
яку отримують суміжні науки. 

У наш час стає необхідним подальше удоскона-
лення системи фізичного виховання, підвищення її 
результативності у справі всебічного розвитку кожно-
го громадянина України на засадах особистісно зорі-
єнтованої педагогічної парадигми.

Проблема формування у сучасної молоді стійкої 
мотивації до цінностей освіти й здорового способу 
життя залишається актуальною і в наш час. Не зва-
жаючи на деяке покращення загальної суспільно-
економічної ситуації в Україні, в тому числі й пози-
тивні зрушення в розвитку галузі фізичної культури 
і спорту, слід наголоситина необхідності подальшого 
формування у свідомості сучачного суспільства розу-
міння значущості фізичної культури як достатньо ді-
євого засобу оздоровлення та соціалізації молоді [1].

 Сформовані у вітчизняній вищій школі теорія і 
практика фізичного виховання переважно орієнтова-
ні на формування лише основних фізичних якостей у 
студентів (сили, швидкості, витривалості, спритності 
й т.д.). Дослідження багатьох авторів, проведені за 
останні п’ять років, показують, що існуюча система 
фізкультурно-спортивної роботи у вузах не вирішує 
основних покладених на неї завдань. Вона не забез-
печує належного рівня здоров’я і фізичного розви-
тку студентів, не розглядає інтеграцію духовного й 
фізичного потенціалу майбутніх фахівців, не формує 
в студентів потреби в здоровому способі життя, заці-
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кавленості у фізкультурно-спортивній діяльності, не 
дозволяє повною мірою реалізувати її величезний гу-
маністичний потенціал. Випускники вузів часом не є 
носіями духовно-фізичних цінностей, засвоєння яких 
можливо в освітній діяльності [2].

 Тому стаття і присвячена основним проблемам 
гармонізації та інтеграції духовної та фізичної куль-
тури у вищих навчальних закладах, і розглядається 
необхідність новітніх розробок у методиці фізичного 
виховання, тому що діючий традиційний підхід не за-
вжди можна застосовувати до сучасної молоді.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Метою даної статті є обґрунтування необхідності 

інтеграції духовної й фізичної культури як фактора 
впливу на розвиток цілісної особистості. 

Результати дослідження
Погіршення стану здоров’я і зниження рівня фізич-

ної підготовленості студентів показують неспромож-
ність існуючого традиційного підходу до викладання 
фізичної культури у вузі. Сучасна система вищої про-
фесійної освіти, детермінована завданнями навчання 
на шкоду комплексному здоров’ю, не забезпечує їхнє 
використання для індивідуально-професійного розви-
тку студентів. 

Аналіз світових соціокультурних і освітніх тен-
денцій свідчить про те, що в останні роки об’єктом 
пильної уваги суспільства і предметом міждисци-
плінарних досліджень у багатьох високорозвинених 
країнах стають різні аспекти поводження людини від-
носно свого здоров’я. Апробуються різні моделі на-
вчання здоровому способу життя (медична, освітня, 
радикально-політична та ін.) як факторові конкурен-
тоздатності особистості на ринку праці і умові твор-
чої самореалізації і щастя людини [2].

У той же час однією з вирішальних умов, що за-
безпечують ефективність і результативність профе-
сійної діяльності, є наявність продуктивної загальної 
працездатності, що базується на міцному духовному і 
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фізичному здоров’ї людини. 
На основі аналізу філософських, психолого-

педагогічних досліджень поняття “духовно-моральні 
цінності” схарактеризовано як внутрішні, світоглядні 
переконання, що формують життєву позицію та пове-
дінку особистості, входять до її психологічної струк-
тури у формі особистісних поглядів та принципів, 
котрі виступають об’єднувальною ланкою між куль-
турою суспільства і внутрішнім світом особистості. 
Саме завдяки духовно-моральним цінностям форму-
ється прагнення людини до самовираження і само-
вдосконалення.

Разом із тим, як показує вітчизняна освітня прак-
тика, мова повинна йти про організацію інтегровано-
го навчання та виховання молоді, що нормально роз-
вивається, у рамках освітньої установи, у спільному 
проведенні дозвілля і різних заходів, тобто передба-
чається не тільки освітня, а й соціальна інтеграція за 
умов створення інтегрованого виховного середовища 
за принципами співжиття, співтворчості.

Сучасна система навчання спрямована на різно-
сторонню – професійну та особисту високоякісну 
підготовку майбутнього фахівця. Одним із завдань 
вищого навчального закладу повинно бути розкриття 
таланту особистості до навчання, суспільного життя, 
творчості та максимальної реалізації себе ще в молоді 
роки, підготовлюючи таким чином студента до його 
майбутньої професійної діяльності.

Основою цього складного процесу має бути фор-
мування фізичної та духовної культури. Фізична куль-
тура у вищих навчальних закладах регулюється як 
важлива складова формування культури особистості 
майбутнього фахівця [4].

Фізичне фиховання у вузах можна розглядати, як 
педагогічний процесс, спрямований на формування 
духовної культури. У сучасному світі фізичне вихо-
вання може бути застосовано для вирішення важли-
вих, соціально-культурних гуманістичних завдань. 
Воно досить ефективно використовується для фізич-
ного удосконалення, з метою пізнання можливостей 
людини, зосереджує увагу на професіональний та ес-
тетичній культури.

Проблема формування духовної і фізичної куль-
тури студентів вузів у підготовці до професій-
ної діяльності істотно актуалізується у зв’язку із 
психолого-педагогічними факторами, основними ха-
рактеристиками яких виступають висока психічна і фі-
зична напруженість процесу виконання професійних 
обов’язків, затребуваність високого здоров’ятворчого 
професіоналізму. 

Пошук у цьому напрямку приводить до необхідно-
го дослідження інтегративного потенціалу духовної і 
фізичної культури студентів шляхом виділення гума-
нітарної складової із суспільно-соціального знання, 
що розкриває духовну сутність професійної діяльнос-
ті, світ його суб’єктивності [2]. 

Необхідною умовою гармонічного формування 
духовної і фізичної культури, які визначають цілі, 
зміст і досягання здорового способу життя студента, 
може бути освітнє середовище вузу. Це спричиняє до-
слідження інтеграції духовного і фізичного потенціа-

лу у формуванні культури здоров’я. При цьому в пер-
шу чергу необхідно змінити самосвідомість тих, яких 
навчають, привести у відповідність зміст і структуру 
підготовки студентів до сучасної професійної діяль-
ності з акцентом на забезпеченні духовно-моральної 
складової нашого суспільства. Сучасне суспільство 
вимагає відродження традиційних духовних ціннос-
тей та ідей здорового способу життя, серед яких осно-
вною була і залишається ідея формування духовної і 
фізичної культури студентів в освітній і професійній 
діяльності. 

Необхідний пошук нових технологій формування 
духовного і фізичного потенціалу студентів, що відпо-
відає сучасної соціокультурній ситуації та надають їм 
більш широкі можливості, для реалізації особистісно-
го потенціалу і вибору своєї професіонально-духовної 
позиції. У сучасній психолого-педагогічній літерату-
рі, незважаючи на значну кількість робіт в області 
духовного і фізичного виховання, цілісний процес 
формування духовної і фізичної культури студентів у 
підготовці до майбутньої професійної і соціальної ді-
яльності спеціально не досліджувався. 

Таким чином, можна констатувати, що в цей час 
має місце реальне протиріччя між потребою у фа-
хівцях, що володіють духовною і фізичною культу-
рою, що усвідомлює значення оздоровчих цінностей 
в умовах зміни соціального середовища, деформації 
духовної свідомості і самосвідомості молодих людей, 
і устояною логікою їхньої підготовки у вузі, не орієн-
тованої на рішення цих завдань [1].

Сьогодні є гостра необхідність у модернізації всі-
єї системи фізичного виховання через відродження 
духовно-фізичного потенціалу молоді. Крім гносео-
логічного аналізу проблеми необхідно розкрити ціліс-
ний процес і психологічні «механізми» формування 
на інтегративній основі духовної і фізичної культури 
студентів з урахуванням того, щовідбувається зни-
ження духовності в суспільстві [4].

Як показує практика, інтеграція духовної і фізичної 
культури студентів припускає включення в навчальну 
дисципліну «Фізична культура» елементів духовної 
культури; збагачення сукупної структури навчальної 
діяльності духовними і фізичними компонентами, що 
дозволяє реалізовувати гностичну, організаторську, 
комунікативну, виховну і інші функції. 

Відповідно до особливостей майбутньої профе-
сійної діяльності студентів, що навчаються, рівнем і 
характером розв’язуваних ними професійних завдань, 
визначені шляхи формування духовної і фізичної куль-
тури студентів через наступні компоненти: мотивацій-
ний, когнітивний, субьективноціннісний, діяльнісний. 
У кожному компоненті у свою чергу можна виділити 
такі основні етапи: аналіз реальної духовно-фізичної 
ситуації, прогнозування, цілеполагання, програмуван-
ня, проектування, прийняття приватних рішень, орга-
нізація виконання, стимулювання виконання ухвале-
ного рішення, контроль виконання. 

При цьому найбільш важливими є наступні показ-
ники: 

1. Розуміння соціокультурного значення спор-
тивної діяльності, значення гуманістичних ідеалів і 
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цінностей, пов’язаних з нормами здорового способу 
життя, моральної, естетичної, фізичної культури, які 
можуть бути реалізовані в спорті та за допомогою 
спорту; 

2. Декларативна (проголошувана) і реальна (по-
ведінкова) орієнтації на ці ідеали і цінності (інтерес 
до них, прагнення їх реалізувати, адекватні емоційні 
реакції й т.п.). [5]

Пошук шляхів удосконалювання фізичного ви-
ховання студентів до сучасної професійної діяль-
ності через систему комплексних завдань і ситуацій 
духовно-фізичного характеру дозволив нам виділити 
в якості одного з підходів до рішення даної пробле-
ми моделювання. У розробленій моделі як головною 
метою є розвиток індивідуальності студента як про-
цес самотворення на основі внутрішньої активності 
через створення умов волі, емоційного благополуччя, 
позитивної мотивації, творчості. Основний акцент у 
особисто орієнтованої моделі фізичного виховання 
майбутніх фахівців робиться на становленні цілісної 
людини, гармонізації її духовнотілесного потенціалу, 
на розвитку індивідуальності, самобутності і само-
стійності людини що навчається. 

Формування духовної і фізичної культури студен-
тів у підготовці до професійної діяльності повинне 
включати три основних етапи: довузівську підготов-
ку, навчальну та етап професійної діяльності. В основі 
формування лежать педагогічні умови, що враховують 
зміст і особливості духовного і фізичного становлення 
молодих людей, індивідуальні особливості студентів, 
їхні типові утруднення і помилки [2].

У загальній структурі фізична культура займає 
особливе місце. Вона не тільки організує і управляє 
діяльністю на зразок культури службової, культури 
побуту тощо, але і являє собою спеціальну діяльність. 
Це накладає особливу печатку на її гуманістичну 
функцію. Вона «гуманізує» не діяльність людини, а її 
саму. Тому розробці методів виховання фізичної куль-
тури треба приділяти велику увагу, задля виховання 
здорової нації як фізично так і духовно.

Висновки
Величезний потенціал у формуванні духовної і 

фізичної культури студентів має навчально-виховний 
процес вузу. При цьому ефективне керування проце-
сом інтеграції духовної і фізичної культури студентів 
вузів здійснюється на основі науково обґрунтованого 
планування, організації й контролю за їхньою діяль-
ністю. В основі керування лежить покроковий зворот-
ний зв’язок відповідно до етапів і логіки даного про-
цесу. При цьому результативність управління зростає, 
коли контроль викладача сполучається із самоконтро-
лем, самоврядуванням студентів [4].

Тому, на наш погляд, ланцюжок розробки методич-
ної системи формування духовної і фізичної культури 
майбутніх випускників має включати наступні етапи:

розробку цілей і завдань курсу;• 
 визначення методичних основ відбору змісту про-• 
цесу формування духовної і фізичної культури сту-
дентів під час навчання;
 розробку, вибір методів організації формування ду-• 
ховної і фізичної культури, що забезпечують процес 
формування і задоволення пізнавальних потреб осо-
би що навчається; 
розробку змісту і методики проведення практич-• 
них занять із позиції розвитку пошуково-творчої 
діяльності, формування пізнавальної активності і 
ключових професійних компетенцій у майбутнього 
фахівця; 
розробку нового учбово-методичного комплексу. • 
Етап професійної роботи, а точніше включення 

студентів у різні види соціальної і професійної діяль-
ності, припускає вирішення студентами різноманітних 
професійних завдань і ситуацій з використанням ду-
ховно фізичного інструментарію, збагачення досвіду 
спортивно-фізкультурної діяльності, розвитку само-
стійності і ініціативності. Успішність такої діяльності 
виявляється за допомогою моніторингу за індикато-
ром спрямованості вищої освіти на інтеграцію духо-
вної і фізичної культури у вузі, а також забезпечен-
ня зворотного зв’язку всіх трьох етапів формування 
духовно-фізичного потенціалу і внесення корективів 
у комплекс заходів щодо забезпечення ефективності 
даного процесу. 

Таким чином, в умовах сучасності, необхідно роз-
робляти методичну систему фізичного виховання з 
врахуванням усіх вищезазначених концепцій та про-
блем, які б базувалися на особистому та творчому під-
ході до виховання студентів, як фізичного так і духо-
вного.

Подальші дослідження планується провести у на-
прямах визначення інших проблем гармонізації та ін-
теграціїдуховної і фізичної культури студентів та роз-
робок новітніх методів фізичного виховання у ВНЗ.
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