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Вплив фізичного виховання на формування особистісних 
морально-вольових якостей здобувачів освіти 
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ПЛАН 
• 1.Суть і зміст фізичного 

виховання здобувачів освіти.  

• 2.Основні засоби, шляхи та 

методи фізичного виховання 

здобувачів освіти.  

• 3.Фізичне виховання здобувачів 

освіти в освітньому  процесі.  

• 4.Позакласна робота з фізичного 

виховання здобувачів освіти. 
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В.О.Сухомлинський 

 

Заняття 

фізкультурою та 

спортом відіграють 

певну роль у 

всебічному розвитку 

учнів лише тоді, коли 

вся виховна робота 

пройнята турботою 

про здоровя.  
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   Фізичне виховання – це система 
соціально-педагогічних заходів, 
спрямованих на зміцнення 
здоров`я та загартування 
організму, гармонійний 
розвиток форм, функцій і 
фізичних можливостей 
здобувачів освіти, формування 
життєво важливих рухових 
навичок та вмінь. 
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Фізична культура – це людська 

досконалість, в якій об'єднуються 

прекрасне здоров`я, розум, краса тіла, 

висока активність, спортивна 

майстерність в окремому виді спорту 
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        Завдання фізичного виховання 

 • Виховання здорової зміни, бажання піклуватися про своє здоров`я, 

постійно займатися фізичною культурою 

• Розвиток основних рухових умінь і навичок, виконання 

різноманітних рухових дій у різних за складністю умовах, 

відпрацювання і і вдосконалення зовнішньої культури поведінки: 

постави, ходи, вправності, зграбності, спритності, влучності. 

• Формування у здобувачів освіти санітарно-гігієнічних навичок 

організації праці і розумного  відпочинку, правильного чергування 

розумових занять з фізичними вправами і різноманітною 

практичною діяльністю 

• Розвиток  у здобувачів освіти  фізичних задатків в різних видах 

фізкультури і спорту: у легкій і важкій атлетиці, в спортивних 

іграх, плаванні і т.п. 

•  Підготовка до фізичної праці, виховання працьовитості 
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Основні засоби фізичного виховання 

 Фізичні вправи  

(гімнастика, ігри, туризм, спорт)     

  Природні фактори          

   (сонце, повітря, вода)  

  Гігієнічні фактори  

( раціональний режим навчальної праці, 

відпочинку, харчування, сну і т.п. ) 
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Шляхи здійснення фізичного виховання 

• Здійснення фізичного виховання у ході вивчення 

навчальних дисциплін (фізкультхвилинки, розповіді, 

бесіди про фізичну і духовну культуру головного героя, 

науковця, дослідника, фахівця)  

• Фізичне виховання у позакласній роботі (організація 

різноманітних видів змагань, спортивних свят, козацьких 

забав тощо)  

• Залучення здобувачів освіти до різних видів практичної 

діяльності, участь в яких сприяє формуванню у них 

фізичних навичок і звичок  

• Прилучення сім`ї і громадськості до реалізації завдань з 

фізичного виховання здобувачів освіти 
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Форми фізичного виховання 

здобувачів освіти 

• Колективна  

• Індивідуальна  

• Групова  

• Парна 
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Основна форма фізичного 

виховання здобувачів освіти  

 – урок фізичної культури 
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  Характеристика виховного процесу 

• Процес виховання – система виховних заходів, 

спрямованих на формування всебічно і 

гармонійно розвиненої особистості.  

• Завдання виховання в освітніх закладах  

реалізують у процесі навчання і в спеціальній 

виховній роботі зі здобувачами освіти в 

позаурочний час в училищи та за його межами.  

• Виховний процес – це цілеспрямована виховна 

діяльність педагогів у процесі вирішення 

конкретних виховних завдань. 

 

 

 



ProPowerPoint.Ru 

• Процес виховання – цілеспрямована, динамічна 

взаємодія (співробітництво, партнерство) 

вихователя і вихованця у ході якої в 

різноманітних видах діяльності здійснюється 

самореалізація, ствердження вихованця, 

формується його особистість.  

• Процес виховання є процесом формування 

розвитку особистості, який включає 

цілеспрямований зовнішній вплив і 

самовиховання особистості. 

 

 

 



ProPowerPoint.Ru 

Фізкультурно-оздоровчі заходи в 

режимі освітнього процесу 

• Зарядка перед уроками  

• Фізкульт- хвилинка на уроці  

• Ігри і фізичні вправи на перервах 

• Фізичні вправи та ігри на спортивних 

секціях  
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Позакласна робота з фізичного 

виховання для здобувачів освіти  

• Фізкультурні свята  

 

 

• Спартакіади серед здобувачів освіти  

• Спортивні змагання  

•  Спортивні секції  
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Специфіка процесу виховання 
• 1.Цілеспрямований характер. Наявність конкретної цілі 

робить його систематичним і послідовним, не допускає 

випадковості, епізодичності та хаотичності у проведенні 

виховних заходів.  

• 2.Процес виховання залежить від обєктивних і 

субєктивних чинників:  

    - Обєктивні чинники:  

    - особливості розбудови України, та системи закладів 

освіти;  

    - перебудова економіки на ринкових засадах; 

    - особливості розвитку соціальної сфери.  

    - Субєктивні чинники:  

    - соціально-педагогічна діяльність сімї та громадьських   

організацій 

    - навчально-виховна діяльність закладів освіти 
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Основні дії викладача у виховному процесі:  

• 1.визначення цілей та завдань виховання;  

• 2.залучення вихованців до активної участі в цій 

діяльності;  

• 3.формування у них мотивів і мотивації 

самовдосконалення;  

• 4.визначення змісту виховання і виховних заходів; 

• 5.планування й організація виховної роботи;  

• 6.надання освітній і повсякденній діяльності вихованців 

позитивного емоційного забарвлення і виховного аспекту; 

• 7.допомога і регулювання;  

• 8.контроль за процесом виховання, функціонуванням його 

окремих компонентів та оперативне внесення до них 

відповідних змін;  

• 9.оцінка результатів виховання тощо. Основні дії 

викладача у виховному процесі: 
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• Отже, процес виховання – це динамічне складне 

педагогічне явище, яке відбувається на основі 

цілеспрямованого й організованого впливу 

вихователів, соціального середовища на розум, 

почуття, волю вихованця з метою формування 

всебічно і гармонійно розвинутої особистості. 
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Висновок 

• Між заняттями фізичною культурою й спортом та 

підвищенням рівня розвитку моральних цінностей існує 

тісний взаємозв’язок. Отже, перед викладачем фізичного 

виховання відкриті широкі можливості виховання 

моральних рис здобувачів освіти. І тут дуже важливий 

власний приклад, приклад професійної майстерності, 

ерудованості, чуйності та володіння високими 

моральними цінностями.  

• З ростом рівня спортивної майстерності відбуваються 

зміни у структурі особистості здобувачів освіти які 

займаються спортом, що відображається у якісних 

показниках розвитку індивідуально – психологічних 

властивостей. 
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Дякую за увагу! 


