
«Young Scientist» • № 11 (63) • November, 2018

Ф
ІЗ

И
Ч

Н
Е

 В
И

Х
О

В
А

Н
Н

Я
ТА

 С
П

О
РТ

565

© томенко о.а., Бондар а.с., 2018

удК 796.011:061.237(477)

ОсОбливОсті залучення дітеЙ та мОлОді  
дО фізкультурнО-ОздОрОвчОї діяльнОсті у сучасних умОвах 

томенко О.а.
сумський державний педагогічний університет імені а.с. Макаренка

бондар а.с.
харківська державна академія фізичної культури

на підставі аналізу статистичних показників визначено належний стан залучення дітей та молоді укра-
їни до фізкультурно-оздоровчої діяльності, про що свідчить збільшенням кількості осіб, які займаються 
всіма видами фізкультурно-оздоровчої роботи і зниженням кількості учнів та студентів, віднесених за 
станом здоров’я до спеціальної медичної групи. Показано, що фізкультурно-спортивні організації відігра-
ють важливу роль у забезпеченні фізкультурно-оздоровчої діяльності й рухової активності, змістовного 
дозвілля, здорового способу життя дітей та молоді нашої країни.
ключові слова: діти, молодь, здоров’я, фізкультурно-оздоровча діяльність, фізкультурно-спортивні організації.

Постановка проблеми. на сьогоднішній 
день у дитячому середовищі, у тому числі 

і у навчальних закладах, зберігаються і прогре-
сують негативні тенденції погіршення здоров'я, 
а саме: прогресує тенденція до збільшення з ві-
ком кількості учнів, які мають шкідливі звички, 
мають малорухомий спосіб життя, не відвідують 
уроки фізичної культури [5; 7]. вирішальний 
вплив на фізичне здоров’я школярів, особливо 
підліткового віку, має спосіб життя, оскільки 
у цей період існують значні ризики девіантної 
поведінки (куріння, вживання алкоголю, нарко-
тиків), що суттєво впливає на їх загальний стан 
здоров’я. як свідчать результати соціологічно-
го дослідження «ставлення молоді україни до 
здорового способу життя», тільки 34% дітей ви-
конують ранкову гімнастику, 21% – ніколи не 
здійснює прогулянки перед сном, тільки поло-
вина (52%) мають сон тривалістю 8 годин. отри-
мані результати свідчать про негативну тен-
денцію – чимало молодих людей не розуміють 
важливості та доцільності фізичних наванта-
жень, прогулянок на свіжому повітрі й необхід-
ності повноцінного сну [5].

таким чином постає проблема підтримки 
належного стану соматичного здоров’я дітей 
та молоді через їх залучення до спеціально ор-
ганізованої фізкультурно-оздоровчої діяльності, 
проведення активного дозвілля. у цьому кон-
тексті важливого значення для вирішення даної 
проблеми є вивчення особливостей залучення ді-
тей та молоді до занять у фізкультурно-спортив-
них організаціях: спортивних клубах за місцем 
проживання, дитячо-юнацьких спортивних шко-
лах, гуртках, секціях тощо. 

аналіз останніх досліджень і публікацій, ви-
ділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. аналіз науково-методичної літерату-
ри свідчить, що для покращення стану фізич-
ного здоров’я та рухової активності учнів, крім 
відвідування уроків фізичної культури необхідно 
використовувати сучасні засоби фізичного ви-
ховання та застосовувати здоров’яформувальні 
технології, які містять включення засобів фітне-
су до гурткових занять, фізкультурні хвилини 
під час уроків, фізичні вправи і рухливі ігри на 
подовжених перервах, щоденні фізкультурні за-
няття в групах продовженого дня, самостійні за-

няття у позанавчальний час, спортивно-масову 
роботу за місцем проживання тощо [1; 6; 11].

у наукових працях с.в. гаркуші [2], в.а. су-
тули [5; 6] та у наших роботах [8-17] підкресле-
но актуальність розв’язання проблеми зниження 
рухової активності дітей та молоді і підвищення 
рівня їх соматичного здоров'я відповідно. автори 
пов'язують це з тим, що в учнівської молоді фор-
мується несвідоме ставлення до занять фізичною 
культурою, в тому числі нерозумінням ролі і міс-
ця рухового, фізкультурного дозвілля в даному 
процесі. виходячи з викладеного вище, пробле-
ма, порушена у даній статті, є актуальною.

цілями дослідження є:
1. Проаналізувати стан залучення дітей 

та молоді до фізкультурно-оздоровчої діяльності 
у фізкультурно-спортивних організаціях україни.

2. визначити роль фізкультурно-спортив-
них організацій у забезпеченні дозвіллєвої ді-
яльності дітей та молоді.

методи дослідження. для досягнення постав-
лених цілей використовувались: аналіз науко-
во-методичної літератури і матеріалів мережі  
інтернет, методи математичної статистики.

виклад основного матеріалу. Фізкультурно-
спортивна діяльність дітей та молоді забезпечує 
розвиток фізичних здібностей вихованців, необ-
хідні умови для повноцінного оздоровлення, до-
звілля, занять фізичною культурою і спортом, 
підготовку спортивного резерву для збірних ко-
манд україни, набуття навичок здорового способу 
життя [7; 18]. вирішення завдань фізкультурно-
спортивної діяльності дітей та молоді в україні 
забезпечують фізкультурно-спортивні організації.

результати аналізу статистичних звітів Мі-
ністерства молоді та спорту україни за формою 
№ 2-ФК за 2015-2016 рр. свідчать, що кіль-
кість осіб, які займаються спортом збільшилась 
у 2016 р. на 0,7% і становить 1280611 осіб (табл. 1). 

збільшення кількості осіб, що займаються 
спортом відбулось у дитячо-юнацьких спортив-
них школах, спеціалізованих дитячо-юнацьких 
школах олімпійського резерву на 0,9%, спортив-
них клубах – 1,6%, проте у навчальних закладах 
спортивного профілю контингент знизився на 
17,2%. Кількість осіб, які займаються всіма вида-
ми фізкультурно-оздоровчої роботи збільшилась 
у 2016 р. на 4,6%, а саме: у закладах вищої осві-
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ти і і іі рівнів акредитації збільшилась на 6,4%, 
у закладах вищої освіти ііі і іV рівнів акредита-
ції – 13,7%, в організаціях за місцем проживання 
громадян – 4,2, у професійно-технічних навчаль-
них закладах кількість займаючихся знизилась 
на 4,6%.

Позитивним є те, що загальна кількість учнів, 
віднесених за станом здоров’я до спеціальної 
медичної групи, знизилась у 2016 р. зокрема: 
у загальноосвітніх навчальних закладах – на 
8,5%, у професійно-технічних навчальних закла-
дах – на 19,6%. але у закладах вищої освіти і і іі 
рівнів акредитації кількість осіб, віднесених за 
станом здоров’я до спеціальної медичної групи 
збільшилась на 1,4%, а у закладах вищої освіти  
ііі і іV рівнів акредитації – на 0,7%.

аналіз статистичних звітів показав, що кіль-
кість осіб, які займаються всіма видами фізкуль-
турно-оздоровчої роботи у 2016 р. зросла на 4,6%, 
у тому числі кількість дітей та підлітків віком 
6-18 років зросла на 2,4%, а кількість підлітків 
та молоді віком 19-35 років – на 5,3% (табл. 2).

у сучасних умовах ключовими факторами, 
які забезпечують безпосереднє або опосередко-
ване залучення до рухової активності, здорового 
способу життя, змістовного дозвілля є: сім’я, на-
вчальні заклади та оточуюче середовище й за-
соби масової комунікації. у контексті змін, що 
відбуваються у сучасному суспільстві сім’я, яка 
традиційно виступала провідним соціальним ін-
ститутом, що забезпечував безпосередній вихов-
ний вплив на дитину, втратила свої ключові по-
зиції. натомість електронні, друковані, візуальні 
засоби масової комунікації, які дотепер мали 
опосередкований виховний вплив, перебирають 
на себе ключову роль у вихованні дітей.

отже необхідно приділяти увагу агітації 
та пропаганді здорового способу життя на дер-
жавному рівні, за допомогою потужності засо-
бів масової інформації та соцмереж допомагати 
формуванню фізичної культури особистості.

висновки з даного дослідження і пропозиції.
1. до фізкультурно-оздоровчої діяльності 

у фізкультурно-спортивних організаціях украї-

таблиця 1
кількісні показники залучення дітей та молоді до фізкультурно-оздоровчої діяльності  

у фізкультурно-спортивних організаціях україні [3; 4]

кількісні дані: 2015 рік 2016 рік
+/- по 

відношенню 
до 2015 р.

відсоток 
збільшення 
(зменшення) 
кількості осіб  
по відношенню  

до 2015 р.
Кількість осіб, які займаються спортом, усього 1271593 1280611 +9018 0,7
з них:  
у дЮсШ та сдЮШор 601993 607338 +5345 0,9
у навчальних закладах спортивного профілю 5712 4729 -983 -17,2
у спортивних клубах 286871 291327 +4456 1,6
Кількість осіб, які займаються всіма видами 
фізкультурно-оздоровчої роботи, усього 4876904 5100067 +223163 4,6

у тому числі:  
у загальноосвітніх навчальних закладах 1496792 1520353 +23561 1,6
у професійно-технічних навчальних закладах 123761 118051 -5710 -4,6
у закладах вищої освіти і і іі рівнів акредитації 212437 226051 +13614 6,4
у закладах вищої освіти ііі і іV рівнів акредитації 348777 396646 +47869 13,7
в організаціях за місцем проживання громадян 827808 862589 +34781 4,2
Кількість дитячо-підліткових фізкультурно-
спортивних клубів за місцем проживання, одиниць 891 878 -13 -1,5

Кількість осіб, які займаються у дитячо-підліткових 
спортивних клубах за місцем проживання 94978 96556 +1578 1,7

Кількість учнів і студентів, віднесених за станом 
здоров’я до спеціальної медичної групи, усього 571827 504208 -67619 -11,8

у тому числі:  
у загальноосвітніх навчальних закладах 395274 361507 -33767 -8,5
у професійно-технічних навчальних закладах 33448 26878 -6570 -19,6
у закладах вищої освіти і і іі рівнів акредитації 45781 46423 +642 1,4
у закладах вищої освіти ііі і іV рівнів акредитації 68951 69400 +449 0,7

таблиця 2
залучення до фізкультурно-оздоровчої діяльності дітей та молоді в україні

кількісні дані: 2015 2016 +/-
Кількість осіб, які займаються всіма видами 
фізкультурно-оздоровчої роботи, усього 4876904 5100067 +223163

у тому числі:
віком 6-18 років 2255538 2309392 +53854
віком 19-35 років 1519870 1599668 +79798
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ни протягом 2016 р. було залучено 1280611 особу. 
Кількість осіб, що охоплена всіма видами фіз-
культурно-оздоровчої роботи у 2016 р. складає 
5100067 осіб. у дитячо-підліткових спортивних 
клубах за місцем проживання заняттями охопле-
но 9656 осіб.

2. Протягом 2016 р. кількість учнів, віднесених 
за станом здоров’я до спеціальної медичної гру-
пи, знизилась на 67619 осіб. Позитивний вплив 
на даний показник мають загальноосвітні на-
вчальні заклади – кількість осіб, які займають-
ся всіма видами фізкультурно-оздоровчої робо-
ти збільшилась на 23561, закладах вищої освіти 

і і іі рівнів акредитації – 13614, закладах вищої 
освіти ііі і іV рівнів акредитації – на 47869, орга-
нізаціях за місцем проживання громадян – 34781.

3. результати проведеного дослідження свід-
чать про те, що фізкультурно-спортивні орга-
нізації здатні забезпечити фізкультурно-оздо-
ровчу діяльність і відіграють важливу роль 
у організації рухової активності, змістовного до-
звілля, здорового способу життя дітей та молоді 
нашої країни. 

перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розробці нових форм організації фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності дітей та молоді.
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ОсОбеннОсти привлечения детеЙ и мОлОдеЖи к физкультурнО-
ОздОрОвительнОЙ деятельнОсти в сОвременнЫх услОвиях

аннотация
на основе анализа статистических данных определено надлежащее состояние привлечения детей и мо-
лодежи украины к физкультурно-оздоровительной деятельности, о чем свидетельствует увеличение 
числа лиц, занятых во всех видах физкультурно-оздоровительной работы и снижение числа учеников, 
относящихся по состоянию здоровья к специальной медицинской группе. Показано, что физкультрно-
спортивные организации играют важную роль в обеспечении физкультурно-оздоровительной деятель-
ности, физической активности, творческого досуга, здорового образа жизни детей и молодежи нашей 
страны. 
ключевые слова: дети, молодежь, здровье, физкультурно-оздоровительная деятельность, физкуль-
трно-спортивные организации.
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mOdern cOnditiOns Of inVOLVing chiLdren And YOung peOpLe  
in spOrts And recreAtiOnAL ActiVities

summary
Based on the analysis of statistical reports defined the proper condition of the participation of children 
and youth of ukraine to sports and recreational activities, as evidenced by the increase in the number of 
persons employed in all kinds of sports and recreational work and reducing the number of pupils on health 
related to special medical group. it is shown that sports organizations play an important role in providing 
sports and recreational activities, physical activity, creative leisure activities, a healthy lifestyle for chil-
dren and young people of our country. 
keywords: children, youth, wellness, physical well-being activities, sports organizations.


