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Фізичне виховання, фізвиховання, фізвих – педагогічний процес 

спрямований на фізичний розвиток, функціональне удосконалення організму, 

навчання основним життєво важливим руховим навичкам, вмінням і зв'язаними 

із ними знаннями для успішної наступної професійної діяльності. 

В Україні фізичне виховання здійснюється шляхом проведення 

обов'язкових занять в дошкільних виховних, середніх загальноосвітніх, 

професійних навчально-виховних та вищих навчальних закладах відповідно до 

навчальних програм, затверджуваних у встановленому порядку. 

Фізичне виховання у вищому навчальному закладі є невід'ємною частиною 

формування загальної і професійної культури особистості сучасного фахівця, 

системи гуманістичного виховання студентів. Як навчальна дисципліна, 

обов'язкова для всіх спеціальностей, воно є також засобом формування всебічно 

розвиненої особистості, оптимізації фізичного і фізіологічного стану студентів у 

процесі професійної підготовки. 

 

 

 
 

Основні завдання фізичного виховання: 

 підвищення функціональних можливостей організму засобами 

фізичної культури; 

 сприяння всебічному гармонійному розвитку, відмова від шкідливих 

звичок, покращення розумової і фізичної працездатності; 

 формування думки про систематичні заняття фізичними вправами з 

урахуванням особливостей їх майбутньої професії, фізичне самовдосконалення 

та здоровий спосіб життя; 

 отримання студентами та учнями необхідних знань, умінь та навиків 

у галузі фізичної культури з метою профілактики захворювань, відновлення 

здоров'я та підвищення професійної працездатності; 

 використання засобів фізичної культури в лікувально-

профілактичній діяльності; 

 оволодіння методами визначення фізичного стану та самоконтролю; 
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 виховання організаторських навиків, особистої гігієни та 

загартовування організму; 

 уміння складати та виконувати вправи з комплексів ранкової 

гігієнічної гімнастики; 

 виховання патріотичних, морально-вольових і естетичних якостей; 

 удосконалення спортивної майстерності студентів та учнів, що 

займаються обраними видами спорту. 

Фізична культура і спорт у навчально-виховному процесі вузів виступають 

як засіб соціального становлення майбутніх фахівців, як засіб активного 

розвитку їхніх індивідуальних і професійно значимих якостей, як засіб 

виховання в дусі колективізму і взаємодопомоги та засіб досягнення фізичної 

досконалості. Фізичне виховання є головним напрямком впровадження фізичної 

культури і становить органічну частину загального виховання, покликану 

забезпечувати розвиток фізичних, морально-вольових, розумових здібностей та 

професійно-прикладних навичок людини. 

Фізичне виховання є цілеспрямований вплив на комплекс природних 

властивостей організму, що належить до фізичних якостей людини. З допомогою 

фізичних вправ і інших засобів фізичного виховання можна в певному діапазоні 

змінювати функціональний стан організму, що веде до прогресивних 

адаптаційних змін у ньому. Мета фізичного виховання – в тому, щоб кожна 

людина засвоїла доступний їй зміст і обсяг 

фізичної культури. 
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