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Фізична активність і якість життя людини: збірник тез доповідей І  Міжнародної науково-практичної конференції

Методи дослідження: поєднання логічного та історичного аналізу; системний аналіз; функ
ціонально-структурний аналіз; теоретичне прогнозування та моделювання.

Результати дослідження. Важливою складовою сучасної парадигми оздоровчої рухової актив
ності є концепція формування здоров’я особи шляхом залучення до здорового способу житгя, 
ключовим та генеруючим чинником якого є рухова активність.

На підставі узагальнення результатів наукових досліджень та передового світового досвіду акту
альною й обґрунтованою видається гіпотеза, що залучення особи до оздоровчої рухової активності 
стимулюватиме її до ведення здорового способу життя, а отже й до формування здоров’я. Перевірка 
такого припущення потребує подальших наукових досліджень щодо методологічних засад та 
наукового обґрунтування здоров’яформуючих технологій.

В основі сучасної парадигми оздоровчої рухової активності лежить концепція гуманізації процесу 
залучення особи до такої активності, що базується на сучасній філософській теорії людиноценризму. 
Нами обґрунтовано систему поглядів стосовно напрямів та механізмів впровадження гуманізму та 
недопущення проявів авторитаризму у вітчизняної системі фізичної культури.

Сучасна парадигма оздоровчої рухової активності базується на відповідних рекомендаціях Орга
нізації Об’єднаних націй, Всесвітньої організації охорони здоров’я, Ради Європи та Європейського 
Союзу, що адаптовані до викликів сучасного етапу розвитку України. Міжурядові організації міжна
родного та європейського рівнів активно підтримують розвиток оздоровчої рухової активності з 
метою використання її можливостей для: покращення якоРті життя людей; забезпечення гармонійного 
розвитку особистості; прискорення соціальної інтеграції та підвищення соціальної згуртованості, особливо 
серед молоді; виховання взаємної поваги, солідарності та толерантності у суспільних відносинах; 
зміцнення миру та активного залучення громадян до розвитку та демократизації суспільства; впро
вадження здорового способу життя, профілактики захворювань, зміцнення індивідуального Та" 
громадського здоров’я.

Обґрунтована парадигма -  це теоретичний базис для підготовки та практичної реалізації 
Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова 
активність -  здоровий спосіб життя -  здорова нація», яка затверджена Указом Президента України 
від 9 лютого 2016 року № 42. Важливе значення для практики має запровадження системи соціального 
моніторингу основних показників рухової активності різних груп населення, стимулюючих та стри
муючих чинників.

Висновки. Визначено теоретичні засади та практичні аспекти впровадження сучасної парадигми 
оздоровчої рухової активності в Україні.

ВІКОВІ В ІД М ІН Н О СТІ САМ ООЦІНКИ Ф ІЗИ ЧН О ГО  «Я» Ш КО ЛЯРІВ.
ТЕНДЕРНИЙ А СПЕКТ

Тетяна Круцевич1, Оксана Марченко2

‘'Доктор наук з фізичного виховання і спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного 
виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України, o.mar4enko@rambler.ru

2 Кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Національного університету фізичного 
виховання і спорту України, старший науковий співробітник НДІНУФВІСУ, o.mar4enko@rambler.ru

Вступ. Серед завдань, які постали перед загальноосвітньою школою, все більш актуалізується 
проблема формування цінностей фізичної культури, усвідомленого відношення до фізкультурно^ 
оздоровчої та спортивної діяльності, як до засобу збереження та зміцнення здоров’я. Актуальність 
гендерного підходу (від gender -  соціокультурний пол) в діяльнісній сфері сучасної фізичної культури не 
викликає сумнівів. Він дозволяє з нової точки зору поглянути на особливості особистості, що пов’язані з 
її статтю. Завдання виховання і освіти з огляду на тендерну проблематику визначено в працях 
Т. Говорун, О. Кікінежді, Л. Татарінцевої та ін. Проблеми вдосконалення змісту фізичного виховання 
розглянуті в роботах Т. Круцевич, Н. Москаленко, Н. Пангелової. Вивченню мотивації до занять 
фізичними вправами та питанням місця особистої фізичної культури в ієрархії цінностей сучасної 
молоді присвятили свої дослідження Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня, О. Ю. Марченко, М. Саїнчук. Ми 
вважаємо, що па даному етапі наукових досліджень у контексті реформування галузі фізичної культури 
необхідно звернути увагу на вікові та тендерні особливості молоді для формування належної моти-
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вації до занять фізичною культурою і спортом. Водночас, проведений нами аналіз наукових джерел 
не виявив цілісних наукових досліджень щодо зазначеної тематики. Що і обґрунтовує наше наукове 
дослідження.

Методи дослідження: аналіз науково -  методичної літератури, тест -  опитувальник «самоопис 
фізичного розвитку» , методи математичної статистики.

Результати дослідження. Аналіз результатів проведеного дослідження свідчить про наявність 
суттєвих тендерних відмінностей у юнаків і дівчат при самооцінці свого фізичного «Я». За всіма 
шкалами середні цифрові значення показників самоопису складають 80 % -  85 % від максимального 
балу, що свідчить про завищений характер уявлень про власну фізичну підготовленість. Самооцінка 
фізичного «Я» за шкалами «сила» і «витривалість» вище у юнаків, а за шкалою «зовнішній вигляд» - 
у дівчат. У юнаків самооцінка власної статури суб’єктивно має найвищий бал. Виявлено, що з віком у 
дівчат самооцінка стає більш диференційованою. Загальний рівень самооцінки фізичного «Я» старшо
класників більш реалістичний ніж у молодших школярів. Встановлено, що рівень самооцінки фізичного 
розвитку за всіма показниками опитувальника вище у тих респондентів, які займаються спортом. 
Також, за результатами кластерного аналізу встановлено, що із загальної суми респондентів -  52 % 
юнаків і дівчат для яких однаково важливо займатися спортом, вдосконалювати себе фізично та 
слідкувати за власним зовнішнім виглядом. 16,18 % респондентів, для яких зовнішність має більше 
значення ніж спортивні досягнення та здібності. 18,4 % респондентів мають занижену оцінку спор
тивних здібностей та завищену оцінку зовнішніх даних. ,

Висновки. Враховуючи вищезазначене, ми вважаємо за доцільне необхідність поглиблених гегг= 
дерних досліджень в сфері фізичної культури і спорту, результати яких стануть теоретичною основою 
концепції тендерного підходу у фізичному вихованні школярів. В даному випадку ми розглядаємо 
тендерний підхід не з точки зору тендерної політики рівних прав чоловіків і жінок, а з точки зору 
вивченнд їх психосоціальних особливостей для створення адекватних організаційно-методичних 
умов у процесі фізичного виховання задля формування стійкого інтересу до фізичного самовдоско
налення школярів.

П Е Д А Г О Г ІЧ Н І У М О В И  Р Е А Л ІЗ А Ц ІЇ М Е Т О Д И Ч Н О Ї С И С Т Е М И  
З А С Т О С У В А Н Н Я  О З Д О Р О В Ч И Х  Т Е Х Н О Л О Г ІЙ  

У  П Р О Ц Е С І Ф ІЗ И Ч Н О Г О  В И Х О В А Н Н Я  С Т У Д Е Н Т ІВ

Олена Кузнєцова

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання Національного
університету водного господарства та природокористування, kuz_lena@ulcr.net

Вступ. Обґрунтування дієвості системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного 
виховання студентів передбачає визначення відповідних педагогічних ум ов -  організаційних, дидактичних 
та фізкультурно-оздоровчих -  реалізація яких забезпечує успішну проектувальну діяльність, дозво
лить доповнити зміст концепції авторським баченням перспектив і можливостей її подальшого розвитку, 
визначити її місце в освітній системі, а також її адаптованість до реальних умов існування системи 
педагогічних взаємозв’язків і взаємодій.

Результати дослідження. П едагогічні ум ови  -  категорія, визначається як система певних форм, 
методів, матеріальних умов, реальних ситуацій, що об’єктивно склалися чи суб’єктивно створених, 
необхідних для досягнення конкретної педагогічної мети. У дослідженні педагогічні ум ови  мето
дичної системи застосування оздоровчих технологій у процесі фізичного виховання студентів 
потрактовано як чинники, які позитивно впливають на ефективність методичної підготовки студентів, 
сприяють формуванню в них методичної готовності до застосування оздоровчих технологій в процесі 
фізичного виховання та життєдіяльності, зокрема, та підвищення результативності фізкультурно- 
оздоровчої діяльності учасників навчально-виховного процесу у ВНЗ, у цілому.

Серед системи умов реалізації методичної системи застосування оздоровчих технологій у 
процесі фізичного виховання студентів в межах дослідження виокремлено три провідні педагогічні 
умови: організаційні, дидактичні, фізкультурно-оздоровчі. До організаційних ум ов  проектування системи 
застосування оздоровчих технологій відносимо: стан соціально-психологічного клімату у студент
ському колективі, рівень професіоналізму ледагогічного колективу навчального закладу, здатність
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