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Анотації:
Розглянуті особливості фізично-
го здоров'я учнів. Показано чин-
ники, що впливають на фізичне 
здоров'я дітей шкільного віку. 
Представлено методичний досвід 
вчителів фізичного виховання. Ви-
значені зміст поняття «фізичне 
здоров'я». Виділено методи оцін-
ки функціонального стану орга-
нізму школярів. Встановлено, що 
аксіологічний підхід до здоров'я 
учнів вимагає знань методів 
контролю за функціональним ста-
ном організму  й методів розвитку 
фізичного здоров'я. Зазначається, 
що сучасний вчитель фізичного 
виховання не може виконувати 
навчальні, виховні та оздоровчі 
завдання педагогічного процесу 
без знань рівня розвитку фізично-
го здоров’я та фізичної підготов-
леності учнів. Наголошується, що 
сучасний вчитель фізичного вихо-
вання повинен знати та вміти оці-
нювати показники рівня фізичного 
здоров’я і фізичної підготовленос-
ті організму дітей.

Деминская Л.А. Физическое здоровье 
ученика как главная ценность педаго-
гического процесса. Рассмотрены осо-
бенности физического здоровья учеников. 
Показаны факторы, которые влияют на фи-
зическое здоровье детей школьного возрас-
та. Представлен методический опыт учите-
лей физического воспитания. Определено 
содержание понятия «физическое здоро-
вье». Выделены методы оценки функцио-
нального состояния организма школьников. 
Установлено, что аксиологический подход к 
здоровью учеников требует знаний методов 
контроля за функциональным состоянием 
организма  и методов развития физическо-
го здоровья. Отмечается, что современный 
учитель физического воспитания не может 
выполнять учебные, воспитательные и 
оздоровительные задания педагогического 
процесса без знаний уровня развития фи-
зического здоровья и физической подготов-
ленности учеников. Отмечается, что совре-
менный учитель физического воспитания 
должен знать и уметь оценивать показатели 
уровня физического здоровья и физической 
подготовленности организма детей.

Deminskaya L.A. Physical health of the 
student as the main value of pedagogical 
process. The features of physical health 
of students are considered. Factors which 
influence on the physical health of children 
of school age are rotined. Methodical 
experience of teachers of physical 
education is presented. It is determined 
maintenance of concept «Physical 
health». The methods of estimation of the 
functional state of organism of schoolboys 
are selected. It is set that the axiological 
going near the health of students requires 
knowledge of methods of control after the 
functional state of organism  and methods 
of development of physical health. It 
is marked that the modern teacher of 
physical education can not execute the 
educational, educate and health tasks of 
pedagogical process without knowledge 
of level of development of physical health 
and physical preparedness of students. 
It is marked that the modern teacher of 
physical education must know and able 
to estimate the indexes of physical health 
and physical preparedness of organism of 
children level.
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Вступ.1

Аксіологічний підхід до педагогічного процесу, 
так звана аксіологізація освіти, є провідною сучасною 
тенденцією розвитку загальноосвітньої та вищої шко-
ли, провідний методологічний підхід в педагогічній 
науці. Аксіологізація – компонент гуманізації освіти, 
оскільки в теорії й в реальній практиці вона визначає 
склад та ієрархію гуманістичних цінностей освіти в 
якій людина виступає як головна цінність: Мелекесов 
Г.А., 2003.

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього 
вчителя фізичного виховання на засадах аксіології 
передбачає формування аксіологічної компетентності 
вчителя, яка повинна створювати умови для всебічно-
го розвитку здоров’я учня як головної цінності педа-
гогічного процесу, мал.1.

Одним із складових понять здоров’я є фізичне 
здоров’я учня, яке повинно бути в центрі уваги вчи-
теля фізичного виховання, тому що фізичне здоров’я 
це перш за все фізичний розвиток учня.  Рівень фізич-
ного розвитку учня залежить не тільки від індивіду-
альних, природжених якостей організму, але залежать 
від чинників зовнішнього середовища, які впливають 
перш за все на стан рухової активності.

У теперішній час педагоги відзначають низьку ру-
хову активність учнів –  гіпокінезію. Гіпокінезія – це 
обмеження кількості та обсягів рухів, яке визначається 
умовами життя, особливостями організму та іншими 
чинниками. Гіпокінезія супроводжується гіподинамі-
© Демінська Л.О., 2012

єю, тобто зменшенням м'язових зусиль, витрачених 
на утримання пози, переміщення тіла в просторі та 
фізичну роботу. Серед причин виникнення гіпокінезії 
виділяють так звану «шкільну» причину, яка полягає 
в неправильній організації навчально-виховного про-
цесу, перевантаження навчальними заняттями, ігно-
рування фізичного й трудового виховання, відсутність 
вільного часу: Сухарев А.Г., 1991.

Як вказує Т.Ю. Круцевич, низький рівень рухової 
активності робить складний вплив на організм дітей. 
Різноманіття причин дефіциту рухів, міра його вира-
женості й тривалість створює широкий діапазон змін 
в організмі: 

погіршення адаптації серцево-судинної системи • 
учнів до стандартного фізичного навантаження;
зниження життєвої ємкості легенів; • 
зниження станової сили; • 
появи надлишкової маси тіла за рахунок відкладен-• 
ня жиру;
підвищенню рівня холестерину в крові та інше. • 

Зменшення рухової активності викликає зниження 
енерговитрат, що призводить до недостатньої стиму-
ляції росту учнів та їх фізичного розвитку, рівня зни-
ження функціональних можливостей, які важко надо-
лужити в зрілому віці. Зміна функціонального стану 
центральної нервової системи при гіпокінезії одна з 
основних причин зниження адаптаційних можливос-
тей організму [2]. 

Таким чином, вивчення особливостей формування 
фізичного здоров'я учнів у процесі фізичного вихо-
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Мал.1. Зміст аксіологічної компетентності вчителя фізичного виховання

Мал. 2. Фізичне здоров’я учня, як головна цінність педагогічного процесу
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вання є актуальною проблемою, яка повинна вивчати-
ся у професійно-педагогічній підготовці майбутнього 
вчителя фізичного виховання на засадах аксіології.

Перш ніж ми приступимо до вивчення особливос-
тей формування фізичного здоров’я учня в процесі 
фізичного виховання, розглянемо значення визначень 
«здоров'я» і «фізичне здоров'я». 

Всесвітня організація охорони здоров'я визначає 
здоров'я як стан повного фізичного, духовного та 
соціального благополуччя, а не лише як відсутність 
хвороби  або фізичного дефекту. Поняття «здоров'я» 
включає й здібність людини до адаптації, тобто адек-
ватній зміні функціональних параметрів, що забез-
печує збереження працездатності в нових умовах. 
Компенсаторні реакції направлені на збереження го-
меостазу: Тімушкін А.В. та співавтори, 2003.

Словник з термінології спорту вказує на те, що 
здоров'я – стан організму, що характеризується до-
сконалою саморегуляцією органів і систем, гармоній-
ним поєднанням фізичного, морального й соціального 
благополуччя [7]. 

Ціннісну природу здоров’я підкреслює 
Н. Панкрат’єва, яка пише наступне: здоров’я – це при-
родна абсолютна й неминуща життєва цінність, що 
займає найвищу сходинку на ієрархічній градації цін-
ностей, а також у системі таких категорій, як інтереси 
й ідеали, гармонія, краса, смисл і щастя життя, творча 
праця, програма й ритм життєдіяльності [5].

Фізичне здоров'я педагоги та вчені характеризують 
та розглядають з різних точок зору. Так, А.Г. Фурма-
нов, вважає, що фізичне здоров’я це – рівень росту й 
розвитку органів та систем організму. Основу фізич-
ного здоров’я складають морфологічні та функціо-
нальні резерви, що забезпечують адаптаційні реакції: 
Фурманов А.Г. та співавтори, 2003.

Т.Ю. Круцевич розглядає фізичне здоров’я як ди-
намічний стан, що характеризується резервом функ-
цій органів та систем і є основою виконання індивідом 
своїх біологічних і соціальних функцій. Інтегральним 
показником резервів функцій органів і систем є енер-
гопотенціал біосистем: Круцевич Т.Ю., 2008.  

На думку Д.Є. Вороніна, фізичне здоров’я це рі-
вень розвитку й функціональних можливостей органів 
і систем організму. Основу фізичного здоров'я скла-
дають морфологічні й функціональні резерви клітин, 
тканин, органів і систем органів, що забезпечують 
пристосування організму до впливу різних факторів: 
Воронін Д.Є., 2006.

Як вказує В.М. Оржеховська, фізичне здоров’я це 
– правильне функціонування всіх систем фізичної до-
сконалості й загальна фізична працездатність, загар-
тованість організму, дотримання раціонального режи-
му дня, виконання вимог особистої гігієни, правильне 
харчування: Оржеховська В.М., 2004.

Дане дослідження проводиться в рамках науково-
дослідної теми Донецького державного інституту 
здоров'я, фізичного виховання і спорту: «Формування 
системи професійного самовизначення дітей та моло-
ді в галузі фізичного виховання та спорту» (№ держ-
реєстрації 0111U009241).

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета дослідження полягає у вивченні особливос-

тей фізичного здоров’я учнів як головної цінності пе-
дагогічного процесу.

Завдання дослідження:
Проаналізувати зміст понять «здоров’я» та «фізич-• 
не здоров’я».
Визначити методи оцінки стану фізичного здоров’я • 
учнів, якими необхідно володіти сучасному вчите-
леві фізичного виховання.
Визначити вплив занять фізичним вихованням на • 
стан здоров’я учнів.

Результати дослідження.
У нашому дослідженні ми розглядаємо фізичне 

здоров’я учнів, як: рівень фізичного розвитку та роз-
витку рухових якостей. Нормальне, відповідно до віку 
учня, функціонування опорно-рухової, дихальної та 
серцево-судинної систем забезпечується засобами фі-
зичного виховання, які спрямовані на створення умов 
профілактики виникнення захворювань та порушень 
в роботі систем організму. Напрям вивчення нами 
здоров’я учнів, як цінності педагогічного процесу по-
казано на малюнку 2.

Розглянемо зміст основних компонентів фізичного 
здоров’я учнів.

Оскільки ми привертаємо особливу увагу на рівень 
розвитку різних функціональних якостей особистості та 
здоров’я учня, розглянемо зміст поняття «розвиток».

У словнику з педагогіки сказано, що розвиток  
це зміна, що є переходом від простого до все більш 
складного, від нижчого до вищого; процес, в якому 
поступове накопичення кількісних змін призводить 
до настання якісних змін [1]. 

На думку В.С. Безрукової, розвиток це об'єктивний  
процес  внутрішньої   послідовної кількісної  та  якіс-
ної  зміни  фізичних  і   духовних   сил людини. Розви-
ток підрозділяється на  фізичний,  фізіологічний,  пси-
хічний, соціальний, духовний: Безрукова В.С., 1993.

Фізичний розвиток – це процес становлення й 
зміни біологічних функцій і форм організму людини, 
що здійснюється під впливом внутрішніх і зовнішніх 
чинників, особливо соціальних. Фізичний розвиток 
залежить не лише від спадкоємності людини, але й 
від умов життя, виховання та фізичного виховання: 
Тімушкін А.В. та співавтори, 2003.

На думку О.М. Худолій, фізичний розвиток – при-
родний процес вікової зміни морфологічних і функ-
ціональних ознак організму, обумовлений спадкоєм-
ними факторами й конкретними умовами зовнішнього 
середовища: Худолій О.М., 2007.

На наш погляд, якнайповнішим є пояснення, що 
пропонує Т.Ю. Круцевич, яка вважає, що термін «фі-
зичний розвиток» вживається за двома значеннями:

процес, що відбувається в організмі людини в ході • 
природного вікового розвитку;
стан, який виникає під впливом фізичного вихован-• 
ня. Фізичний розвиток як стан – це комплекс ознак, 
що характеризують морфо-функціональний стан 
організму, рівень розвитку фізичних якостей і зді-
бностей, необхідних для життєдіяльності.
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Автор, також, вважає, що фізичний розвиток має 

три групи ознак:
соматометричні (довжина й маса тіла, розміри об-• 
хвату грудної клітини, талії, стегон, довжина тулу-
ба, статевий розвиток);
стоматоскопічні (форма грудної клітини, спини, ніг, • 
стопи, постава, рельєф, пружність мускулатури, ста-
тевий розвиток);
фізіометричні (рівень розвитку скелетної муску-• 
латури, фізична робото здатність, рівень фізичних 
якостей – сили, швидкості, витривалості, гнучності, 
координації та тощо): Круцевич Т.Ю., 2008.

На нашу думку сучасний вчитель фізичного вихо-
вання не може виконувати навчальні, виховні та оздо-
ровчі завдання педагогічного процесу без знань рівня 
розвитку фізичного здоров’я та фізичної підготовле-
ності учнів, тому він повинен знати та вміти оціню-
вати наступні показники рівня фізичного здоров’я та 
фізичної підготовленості, а саме:

Показники рівня фізичного здоров’я:
індекс Руф’є (за показниками ЧСС);• 
життєвий індекс (за показниками ЖЄЛ і маси тіла);• 
силовий індекс (за показниками динамометрії й • 
маси тіла);
індекс Робінсона (за показниками ЧСС і АТ);• 
швидкісний індекс (за показниками швидкості бігу • 
й довжини тіла);
швидкісно-силовий індекс (за показниками довжи-• 
ни стрибка з місця й довжини тіла).

Показники фізичної підготовленості -
оцінка рівня витривалості (12 хвилинний біговий • 
тест К.Купера або по програмі Єврофіт);
оцінка рівня розвитку м'язової сили (віджимання, • 
присідання, підтягування на щаблині тощо);
оцінка прудкості рухів (по програмі Єврофіт);• 
оцінка стану розвитку спритності та координа-• 
ції рухів (по тестових завданнях Т.Ю. Круцевич, 
В.В.Веселової, В.А. Бальсевич та інші);
оцінка стану гнучкості й рухливості суглобів (сис-• 
тема тестів Єврофіт);
оцінка стану розвитку рівноваги (тести Е.Я. Бонда-• 
ревського, проба А.І. Яроцького та інші).

Фізичне виховання повинно виконувати оздоров-
чу функцію, яка спрямована, в першу чергу, на про-
філактику виникнення різних захворювань. Як вважає 
Б.М.Шиян, фізичне виховання виконує наступні оздо-
ровчі функції:

забезпечення оптимального розвитку фізичних • 
якостей і на їх основі вдосконалення фізичного роз-
витку;
зміцнення й збереження здоров’я на основі вдоско-• 
налення властивих кожному учню фізичних якос-
тей,  особливо тих, розвиток яких призводить до 
підвищення загального рівня функціональних мож-
ливостей організму;
удосконалення будови тіла й формування постави. • 
У комплексі поставлених завдань з метою оптиміза-
ції індивідуального фізичного розвитку передбача-
ються й конкретні завдання з вдосконалення будови 
тіла;

забезпечення творчого довголіття як наслідок вирі-• 
шення попередніх завдань: Шиян Б.М., 2001.

На думку Є.В. Совєтової оздоровче фізичне вихо-
вання має наступні правила:

засоби і методи фізичного виховання повинні засто-• 
совуватися лише такі, які мають наукове обгрунту-
вання їх оздоровчої цінності;
фізичні навантаження зобов'язані плануватися від-• 
повідно до можливостей учнів;
в процесі використання всіх форм фізичного вихо-• 
вання необхідно забезпечити регулярність і єдність 
педагогічного контролю та самоконтролю. Періо-
дичність і зміст педагогічного контролю залежать 
від форм занять фізичними вправами, величини фі-
зичного навантаження та інших чинників [6].

Разом із сприятливою дією занять фізичного вихо-
вання на опорно-рухову систему в  процесі фізичного 
виховання покращуються функціональні показники 
серцево-судинної, дихальної системи, прискорюється 
їх розвиток, відбувається зміцнення здоров'я дитини. 
Під впливом дозованих м'язових навантажень в орга-
нізмі учнів відбуваються багато чисельні фізіологічні 
й біохімічні процеси, які направлені на відновлення 
порушених функцій. Вправи викликають посилення 
змінних процесів в тканинах, покращують загальний 
стан. Завдяки механізму стимулюючої дії вони попе-
реджають затримку росту й  розвитку дитини, підви-
щують неспецифічну опірність його організму [3,4].

Важливу роль фізичних вправ в розвитку дихаль-
ного апарату і лікуванні його захворювань визна-
чає тісний фізіологічний і функціональний зв'язок 
м'язової діяльності й дихання. Кожне м'язове скоро-
чення, викликаючи зміни хімізму м'язів, рефлекторно 
й гуморально збуджує функцію дихання. Робота ске-
летної мускулатури не лише супроводжується  відпо-
відним посиленням вентиляції й газообміну, але й ви-
магає чіткого узгодження роботи внутрішніх органів, 
що забезпечують м'язове скорочення [3,4].

Під впливом зростаючої рухової активності і сис-
тематичних занять фізичними вправами збільшують-
ся резервні можливості дихання – життєва ємкість 
легенів, максимальна вентиляція, бронхіальна прохід-
ність; зростає коефіцієнт використання кисню з вен-
тильованого повітря. Зменшується робота дихання з 
розрахунку на одиницю вентиляції й споживання кис-
ню; покращується киснево-транспортна функція кро-
ві й удосконалюються механізми тканинного дихання. 
Всі ці сприятливі функціональні зрушення є не лише 
прямим наслідком вікових перетворення дихальної 
системи, але, перш за все, наслідком «енергетичного 
правила скелетної мускулатури» [3,4].

Висновки:
Аналіз різних визначень понять «здоров'я» і «фізичне 

здоров'я», дозволив нам зупинитися на таких значеннях. 
Здоров’я – це природна абсолютна й неминуща життєва 
цінність, що займає найвищу сходинку на ієрархічній 
градації цінностей. Здоров'я – стан організму, що харак-
теризується досконалою саморегуляцією органів і сис-
тем, гармонійним поєднанням фізичного, морального 
й соціального благополуччя. Фізичне здоров’я – рівень 
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фізичного розвитку та розвитку рухових якостей, функ-
ціональних можливостей органів і систем організму.

Сучасний вчитель фізичного виховання не може 
виконувати навчальні, виховні та оздоровчі завдання 
педагогічного процесу без знань рівня розвитку фі-
зичного здоров’я та фізичної підготовленості учнів. 
На нашу думку сучасний вчитель фізичного вихован-
ня повинен знати та вміти оцінювати такі показники 
рівня фізичного здоров’я, як частота серцевих скоро-
чень, величина артеріального тиску, життєва ємкість 
легенів, м'язова сила кисті, зріст маси тіла; а також 
показники фізичної підготовленості організму: ви-

тривалість, м'язова силу, швидкість рухів, гнучкість, 
рівновага та координація рухів.

Грамотне використання методів фізичного вихо-
вання розвиває опорно-рухову систему: м'язову силу 
й витривалість, координацію рухів, швидкісно-силові 
якості. В процесі фізичного виховання, також,  покра-
щуються функціональні показники серцево-судинної 
та дихальної систем, прискорюється їх розвиток, від-
бувається зміцнення здоров'я дитини.

Перспективи подальшого дослідження передба-
чають вивчення особливостей формування духовного 
здоров’я учнів у процесі фізичного виховання.
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