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Культура здоров’я особистості  

як складова частина її фізичної культури
Халайцан А. П.

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Анотації:
Мета: визначити узагальнюючі по-
няття теорії і методики фізичної 
культури. На їх основі сформувати 
визначення компонентів фізичної 
культури особистості та відобрази-
ти місце культури здоров’я особис-
тості серед зазначених складових. 
Матеріал: опрацьовано більше 40 
літературних джерел. Результати: 
дано визначення узагальнюючих по-
нять: “культура”, “здоров’я”, “фізична 
культура”, “культура здоров’я”, сфор-
мульовані визначення компонентів 
фізичної культури особистості: куль-
тура здоров’я особистості, культура 
мотиваційно-ціннісних настанов і 
переконань, культура освітньої до-
сконалості, культура фізичної до-
сконалості, культура рухової доско-
налості та дано визначення кожної 
з них. Дано відображення культури 
здоров’я у фізичній культурі особис-
тості. Окремо розглянута культура 
здоров’я особистості, як складова її 
фізичної культури. Висновки: вста-
новлено логічну та ієрархічну єдність 
основних термінів теорії і методики 
фізичної культури, серед яких культу-
ра здоров’я особистості є сукупністю 
знань вмінь та навичок ведення здо-
рового способу життя, психологічно-
го самовдосконалення, соціального, 
духовного та фізичного розвитку.

Халайцан А. П. Культура здоровья лич-
ности как составляющая её физической 
культуры. Цель: определить обобщающие 
понятия теории и методики физической куль-
туры. На их основе сформировать определе-
ние компонентов физической культуры лич-
ности и отразить место культуры здоровья 
личности среди указанных составляющих. 
Материал: обработано более 40 литератур-
ных источников. Результаты: дано опре-
деление обобщающих понятий: “культура”, 
“здоровье”, “физическая культура”, “культура 
здоровья”, сформулированы определения 
компонентов физической культуры личности: 
культура здоровья личности, культура моти-
вационно-ценностных установок и убежде-
ний, культура образовательной совершен-
ства, культура физического совершенства, 
культура двигательной совершенства и 
дано определение каждого из них. Дано от-
ражение культуры здоровья в физической 
культуре личности. Отдельно рассмотрена 
культура здоровья личности, как составляю-
щая физической культуры. Выводы: установ-
лено логическое и иерархическое единство 
основных терминов теории и методики фи-
зической культуры, среди которых культура 
здоровья личности является совокупностью 
знаний умений и навыков ведения здорово-
го образа жизни, психологического самосо-
вершенствования, социального, духовного и 
физического развития.

Khalajtsan A.P. Culture of health 
of a person as a part of physical 
culture. Purpose: to determine the 
general concepts of the theory and 
methods of physical education. On 
the basis of their form defining the 
components of physical culture and 
personality reflect the place of culture 
health of individuals among these 
components. Material: processed 
more than 40 references. Results: a 
definition of generalizing concepts of 
“culture”, “health”, “physical culture”, 
“culture of health”  formulated defining 
components of physical culture 
personality: health culture personality, 
culture motivational values and beliefs, 
culture of educational excellence, 
physical culture perfection, excellence 
and culture of the motor provides a 
definition of each. Given a reflection 
of culture of health in the physical 
culture of the individual. Considered 
separately culture a person’s health 
as a component of physical culture. 
Conclusions: it has a logical and 
hierarchical unity of the principal terms 
of the theory and methods of physical 
education, including culture of health 
of the person is a body of knowledge 
and skills of a healthy lifestyle, self 
psychological, social, spiritual and 
physical development.
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Вступ. 1

На даний час в побуті громадян, а подекуди, і у на-
уковій літературі часто зустрічається ототожнення фі-
зичної культури з шкільним предметом фізична куль-
тура. Терміни фізична культура, фізична підготовка 
і фізичне виховання сприймають як синоніми. Зміст 
навчального предмета фізична культура не відповідає 
його назві.

Як зазначається у Державній національна програ-
ма “Освітаˮ (Україна ХХІ століття) перспективним на-
прямком реформування вітчизняної системи освіти є 
перехід від занять прикладного характеру до сучасних 
технологій реалізації творчого потенціалу студент-
ської молоді. Оздоровлення населення поступово стає 
головною ціллю в роботі працівників галузі фізичної 
культури, що досягається за допомогою покращення 
кількісних характеристик показників розвитку фізич-
них якостей [1; 2]. Спрямування зусиль добровільних 
фізкультурно-спортивних колективів та організацій, 
загальноосвітніх та вищих навчальних закладів на 
оздоровлення дітей, підлітків та молоді вимагає зла-
годженої дії. Тому актуальною є проблема приведен-
ня понятійного апарату теорії фізичної культури до 
сучасних вимог та рівня розвитку системи фізичного 
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виховання учнівської та студентської молоді.
У науковій літературі існує кількасот визначень 

поняття культура [2], де здебільшого воно тлумачить-
ся як надбання [3], творча діяльність та соціальні 
прояви людства [2]. Об’єднуючи зміст існуючих ви-
значень в єдине можна стверджувати що культура 
– це сукупність матеріального і духовного надбання 
людства, нагромадженого, закріпленого і збагаченого 
упродовж історії, яке передається від покоління до по-
коління [2; 3].

Фізична культура відображається як частина за-
гальної культури, являє собою творчу діяльність [4] 
спрямовану на гармонійне формування особистості 
[5] і є сукупністю досягнень суспільства у сфері фі-
зичного вдосконалення та оздоровлення людини [6].

В законі України “Про фізичну культуру і спорт” 
фізична культура визначається не як цінність, яка ві-
діграє провідну роль у формуванні здоров’я людини, 
а як процес активної діяльності суб’єктів сфери фі-
зичної культури ціллю якого є гармонійно розвинуте 
тіло та вміння вести здоровий спосіб життя. В цьо-
му контексті фізичне виховання виступає головним 
шляхом впровадження фізичної культури в життя 
громадян. Дане впровадження здійснюється завдяки 
обов’язковому проведенню занять фізичними впра-
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та медико-біологічні 
проблеми фізичного 
виховання і спорту

ПЕДАГОГІКА 
ПСИХОЛОГІЯ

вами в усіх навчальних закладах України [4; 6]. Та-
ким чином, ми бачимо в даному законі відображення 
фізичної культури відповідно до стереотипів нашого 
суспільства. Фізична культура відображається як про-
цес, а не як ціль фізкультурної діяльності. В законі 
України “Про фізичну культуру і спорт” також наведе-
ні визначення термінів: фізична підготовка та фізичне 
виховання. Фізична підготовка за ціль має формуван-
ня рухових вмінь та навичок, а також розвиток фізич-
них здатностей організму. Фізичне виховання за ціль 
має виховання особи з використанням рухової актив-
ності. Автори закону розглядають фізичну підготов-
ку як складову фізичного виховання, а під фізичним 
вихованням вони розуміють сукупність усіх відомих 
форм діяльності в сфері фізичної культури спрямова-
них на всебічний розвиток особистості, її оздоровлен-
ня та здатність займатися професійною діяльністю.

Здоров’я в науковій літературі розглядається як 
стан добробуту [7; 8; 2; 6, 19] та благополуччя орга-
нізму [7; 8; 2; 9], як здатність протидіяти негативному 
впливу зовнішнього середовища [7; 4; 2; 9, 20], та як 
найвища життєва цінність людини та суспільства [6]. 
Об’єднуючи досвід попередніх дослідників у єдине 
визначення можна стверджувати, що здоров’я це стан 
фізіологічного, психологічного і духовного добробу-
ту, та гармонії організму з навколишнім середовищем, 
який забезпечує та є визначальною передумовою 
ефективного здійснення фізичного виховання моло-
ді, фізичних, інтелектуальних, психічних і моральних 
здібностей особистості [7; 8; 2; 6; 9].

Культура здоров’я розглядається як складова фі-
зичної, а й відтак загальної культури, наявність якої 
сприяє збереженню здоров’я особистості [10; 11]. 
Остання визначається як  індивід, який в процесі соці-
ального розвитку стає носієм і творцем культури [12; 
13].

Таким чином аналіз досліджень свідчить про по-
требу додаткового опрацювання літературних джерел 
за темою статті.

Робота виконана згідно плану НДР Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета роботи визначити основні поняття теорії 

фізичної культури, систематизувати та упорядкувати 
їх у ієрархічній єдності.

Завдання.
1. Дати узагальнююче визначення понять: “куль-

тура”, “здоров’я”, “фізична культура”, “культура 
здоров’я”. 

2. Визначити компоненти фізичної культури 
особистості. 

3. Відобразити місце культури здоров’я у фізичній 
культурі особистості.
Методика дослідження. На основі опрацювання 

літературних джерел та проведеного аналізу отрима-
ної інформації були сформовані узагальнюючі попе-
редній науковий досвід визначення основних понять 
фізичної культури.

Результати дослідження.
Літературні джерела містять різні погляди на ви-

значення поняття «Фізична культура». Поєднуючи 
зміст даних поглядів у єдиному визначенні можна 
стверджувати наступне: фізична культура це частина 
загальної культури, що являє собою творчу діяльність 
[4] спрямовану на гармонійне формування особис-
тості [5] і є сукупністю досягнень суспільства у сфе-
рі фізичного вдосконалення та оздоровлення людини 
[6]. Метою фізкультурної діяльності, як стверджують 
ряд авторів, є формування здорової, вихованої, твор-
чої особистості. Особистості, яка здатна пристосову-
ватись до сучасних реалій існування і змін, що від-
буваються, як в природі, так і в суспільстві [4; 5; 6]. 
Формування такої особистості відбувається в процесі 
надбання індивідом цінностей фізичної культури і пе-
ретворенням їх на особисті цінності, характерні лише 
для даного індивіда, утворюючи таким чином фізичну 
культуру особистості, як складову загальної фізич-
ної культури [4; 5; 6]. У свою чергу, фізична культура 
особистості – це результативний аспект педагогічної 
діяльності фахівців, яка спрямована на формування  
життєве-необхідних умінь та навичок, знань, що за-
безпечують високий рівень та якість життя особис-
тості. Викладач фізичної культури це професіонал, 
який відзначається високим рівнем сформованості 
фізичної культури (фізично культурна особистість) і 
який здатен передавати та формувати в учнів життєве 
необхідні цінності в сфері фізичної культури. Але як 
свідчать практика та досвід не кожного викладача фі-
зичного виховання можна назвати викладачем фізич-
ної культури. І разом з тим викладачу необов’язково 
бути фахівцем з фізичного виховання щоб сприяти 
впровадженню в життя студентів цінностей фізичної 
культури [14].

Проведений аналіз наукових джерел з предмету 
дослідження дозволив нам визначити компоненти 
фізичної культури особистості та їх зміст, і до яких 
віднесено: культура здоров’я особистості, культура 
мотиваційно-ціннісних настанов і переконань, куль-
тура освітньої досконалості, культура фізичної доско-
налості, культура рухової досконалості (див. рис. 1).

Таким чином, компоненти фізичної культури осо-
бистості мають декілька елементів. По-перше, це 
культура здоров’я особистості – сукупність надбань 
особистості які отримані в процесі розвитку і спри-
яють збереженню та покращенню її здоров’я. По-
друге, культура мотиваційно-ціннісних настанов і пе-
реконань – надбання особистості отримані в процесі 
розвитку особистості з метою формування потреби у 
фізкультурному вдосконаленні, мотивації, ціннісних 
орієнтирів та розвитку вольових якостей. По-третє, 
культура освітньої досконалості – результат оволо-
діння знаннями з фізичної культури, методиками роз-
витку фізичних, психічних, інтелектуальних якостей 
організму, вміння самостійно застосовувати розвива-
ючі методики, здійснювати комплексну самоосвітню 
діяльність в сфері фізичної культури та спорту, при-
ймати участь у змагальній діяльності, володіння зна-
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Рис. 1. Структурно-змістова схема формування фізично культурної особистості. 
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самостійного 
пошуку та 
використання 
оздоровчих 
методик 

Знання та дотримання 
техніки безпеки виконання 
вправ 

Участь у 
змагальній 
діяльності 

Рис. 1. Структурно-змістова схема формування фізично культурної особистості.

ннями правил техніки безпеки, що в комплексі фор-
мують освітню складову особистості на даному етапі 
її розвитку. Ще два елементи визначено як: культура 
фізичної досконалості – результат фізичного вихо-
вання особистості що проявляється у пропорційно 
гармонійному розвитку м’язової системи, розвитку 
фізичних якостей організму та морфо-функціональ-
ному стані органів та систем організму; культура ру-
хової досконалості – результат фізичного виховання 
особистості що проявляється у ефективній техніці ви-
конання рухів, естетичності рухів та вмінні доцільно 

застосовувати набуті технічні вміння та навички у різ-
них ситуаціях.

В контексті завдань дослідження необхідно роз-
глянути сутність поняття “культура здоров’я особис-
ті”, визначити її компоненти та її поліфункціональну 
структуру. Так на думку, В.П. Горащука, В.М. Єфімо-
ва та ін. культура здоров’я це важлива складова фізич-
ної культури, яка визначається певним матеріальним і 
духовним середовищем життєдіяльності суспільства, 
виражена в системі цінностей, знань, потреб, вмінь 
і навичок з формування, збереження і укріплення 
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здоров’я. Сутність поняття “культура здоров’я осо-
бистості” також можна викласти як важливий складо-
вий компонент фізичної культури людини, що визна-
чає формування, збереження та зміцнення її здоров’я. 
[10; 11]. 

Як стверджують ряд авторів основним шляхом 
формування фізичної культури  є фізичне виховання 
[15]. Відповідно фізичне виховання є основним шля-
хом формування фізичної культури особистості, як 
складової фізичної культури і культури здоров’я осо-
бистості, як складової фізичної культури особистості. 
На даному етапі розвитку соціуму процес фізичне ви-
ховання орієнтується переважно на формування куль-
тури здоров’я особистості і є сукупністю усіх відомих 
форм діяльності в сфері фізичної культури спрямова-
них на всебічний розвиток особистості, її оздоровлен-
ня та здатність займатися професійною діяльністю. 
[10; 11; 15].

Світова наука розробила цілісний погляд на куль-
туру здоров’я особистості як феномен, що інтегрує 
принаймні чотири її сфери, або складові: фізичне 
здоров’я, психічне здоров’я, соціальне здоров’я і ду-
ховне здоров’я [15; 16; 17]. Як зазначає О.А. Федько 
в праці “Багатоаспектність поняття “здоров’яˮ у су-
часній науковій думціˮ про першу складову культури 
здоровʼя особистості, фізичне здоров’я є найважли-
вішою складовою культури здоров’я людини, вона 
характеризує біологічний стан організму. Залежить 
фізичне здоров’я від здатності організму адаптува-
тися до факторів середовища, рівня фізичного розви-
тку, фізичної і функціональної підготовки організму 
до виконання фізичних навантажень та спроможності 
продовження роду. 

Крім фізичного здоров’я особистості О.А. Федько 
дає характеристику другій і третій складовим куль-
тури здоров’я особистості, а саме психічного і соці-
ального здоров’я. Психічне здоров’я – стан психіки 
індивіда при якому усі психічні функції організму 
гармонійно й узгоджено співпрацюють та забезпечу-
ють індивіду відчуття комфортності, сприяючи ви-
сокій працездатності в даному середовищі, психічне 
здоров’я передбачає здатність жити в любові і гармо-
нії з самим собою та навколишнім світом. Соціальне 
здоров’я характеризується самопочуттям певного ін-
дивіда в навколишньому соціумі, наявність здоров’я 
дозволяє особистості почувати себе комфортно серед 
оточуючих її людей.  

Четвертою складовою культури здоров’я особис-
тості є духовне здоров’я яке включає в себе наступ-
не: наявність ідеалу здорової особистості, життєві 
цінності, працездатність, творча активність, почуття 
прекрасного й життєрадісного, віра в себе і людей, 
відповідальність за свої вчинки, а духовність осо-
бистості характеризують категорії: “мораль”, “духо-
вність”, “совість”, “відповідальність”, “повага” [16; 
18].

Висновки.
Аналіз літературних джерел та офіційних доку-

ментів засвідчив значні розбіжності та протиріччя в 

розумінні та тлумаченні вихідних наукових категорій 
теорії і методики фізичної культури. Так в законі Укра-
їни «Про фізичну культуру і спорт» “фізична культу-
ра” трактується не як ціль фізкультурної діяльності, 
а як процес діяльності спрямований першочергово на 
фізичний розвиток, та на ведення здорового способу 
життя. По суті таке тлумачення відображає сприй-
няття фізичної культури студентами вузу, опитування 
свідчить, що для більшості студентів перших курсів 
фізична культура це педагогічний предмет, який має 
забезпечити розвиток їхніх фізичних якостей. Коли у 
науковій літературі з теорії і методики фізичного ви-
ховання поняття “фізична культура” відображається 
як складова загальної культури, являє собою сукуп-
ність надбань людства спрямованих на формування 
здорової особистості.

В процесі опрацювання літературних джерел та 
проведеного аналізу отриманої інформації, нами були 
узагальнені визначення основних понять теорії і ме-
тодики фізичної культури. На основі отриманої ін-
формації нами було встановлено логічну та ієрархічну 
єдність основних термінів теорії і методики фізичної 
культури, де фізична культура, як полісемантичне по-
няття виступає частиною загальної культури людства. 
Фізична культура особистості є складеним поняттям, 
зміст якого утворюється набуттям нової якості внаслі-
док змістовного симбіозу компонентів, що входять до 
його складу: культура здоров’я особистості, культура 
мотиваційно-ціннісних настанов і переконань, куль-
тура освітньої досконалості, культура фізичної доско-
налості, культура рухової досконалості.

В результаті опрацювання літературних джерел 
нами встановлено, що у науковій літературі точаться 
наукові дискусії щодо змісту та складових культури 
здоров’я особистості, а стан розробленості проблеми 
характеризується подекуди суперечливими резуль-
татами, які отримані внаслідок застосування різних 
методологічних підходів до вирішення цієї важливої 
науково-педагогічної проблеми. В результаті прове-
деної нами роботи були визначені складові фізичної 
культури особистості та сформульовані їх визначення.

Культура здоров’я особистості є складовою фізич-
ної культури і є сукупністю знань вмінь та навичок 
ведення здорового способу життя, психологічного са-
мовдосконалення, соціального та фізичного розвитку. 
Складовими культури здоров’я особистості є: фізич-
не, психічне, соціальне та духовне здоров’я. Сформо-
ваність культури здоров’я особистості визначається 
рівнем розвитку здоров’я, здоров’язберігаючих ме-
тодик особистості, вмінням берегти й покращувати 
здоров’я своє і оточуючих, та сприймати його як най-
вищу цінність. Культура здоров’я особистості сприяє 
формуванню особистості як повноцінного члена сус-
пільства, пристосованої до життя в даному середови-
щі та здатної пристосовуватись до змін соціуму. 

Перспективи подальших досліджень у даному 
напрямку полягають у визначенні змісту методоло-
гічних основ формування культури здоров’я студент-
ської молоді.
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