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Актуальність. Процеси державотворення призвели до принципових змін в 
багатьох сферах суспільного життя, що не могло не зачепити і системи ставлень 
громадян як до процесів перебудови, так і до відповідних сфер життєдіяльності. 
Сьогодні, як ніколи, посилюється важливість психолого-педагогічних досліджень в 
сфері визначення ціннісних орієнтацій молоді, трансформацій, які відбуваються 
практично за всіма напрямами інтегрування людини в суспільне життя, включаючи 
навіть ті з них, що традиційно здавались сталими ознаками юнацького віку. 

Методи дослідження: аналіз сучасної спеціальної літератури. 
Виклад основного матеріалу.  Як відомо, процеси реформування в суспільстві 

не залишили осторонь і систему фізичного виховання молоді. Сьогодні йде активний 
процес створення національної системи фізичного виховання, пошук її концептуальних 
засад. Адже система фізичного виховання тісно пов'язана з освітою, охороною здоров'я, 
культурою матеріального виробництва, обороноздатністю суспільства, всіма галузями 
матеріального виробництва, духовним розвитком суспільства. Віддзеркалюючи 
соціальний, економічний, духовний стан держави, фізичне виховання виступає як 
якісно особливий, історично обумовлений тип соціальної практики, що включає 
ідеологічні, науково-методичні, програмово-нормативні та організаційні елементи і 
покликаний задовольнити потребу суспільства у фізичному вихованні громадян.  

Вихід з сучасної кризи фізичної культури, повинен ґрунтуватись на наукових 
концептуальних положеннях, які є основою процесу створення національної системи 
фізичного виховання. її основними є такі положення: 

Ідеологія системи фізичного виховання має відображати загальнолюдські 
гуманістичні цінності, будуватись на національних засадах з урахуванням регіональних 
особливостей та передового вітчизняного та світового досвіду. 

Фізична культура є певною цінністю для кожного конкретного учня, яка 
забезпечує його соціалізацію на основі оволодіння специфічним змістом фізичної 
освіти як частин загальної культури нації, в якій моделюються і віддзеркалюються 
людські взаємини. В цьому контексті фізична культура є засобом формування 
особистості, її свідомості і культури, розвитку психічних процесів, які керують 
емоційною та руховою сферами людини і вдосконалюють їх. 

Навчально-виховний процес, побудований за принципами демократизму і 
гуманізму, забезпечує досягнення індивідуально можливого рівня фізкультурної освіти, 
розвитку і підготовленості всіх, хто займається фізичними вправами; сприяє виявленню 
обдарованих у фізичному відношенні дітей та підлітків і надає їм змогу розвинути свої 
здібності. Фізичне виховання є базою, на якій формуються уявлення дітей про норми і 
правила здорового способу життя та виховуються відповідні звички. 

Висновки. Реалізація будь-яких перебудовчих процесів, прагнення досягти 
успіху на теренах реформування освіти і суспільства можливі лише за умов наявності 
знань щодо реальних тенденцій, що відбуваються на рівні окремих соціальних груп та 
конкретних індивідів. 


