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РОЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 
У ПАТРІОТИЧНОМУ ВИХОВАННІ МОЛОДІ 

Сучасні соціально-економічні і політичні трансформації 
українського суспільства, що супроводжуються, окрім іншого, 
зниженням рівня життя населення, його соціально-майновим 
розшаруванням, пропагандою жорстокості, бездуховності, 
насильства вплинули на моральні норми і цінності підростаючого 
покоління. Молодь виявилася неготовою до сприйняття змін, які 
відбуваються у всіх сферах життєдіяльності. Тому найголовнішим 
пріоритетом гуманітарної політики в Україні і важливою складовою 
національної безпеки має стати патріотичне виховання молоді, котре 
вплине на усвідомлення ними власної ідентифікації зі своєю 
Батьківщиною, відчуття гордості за досягнення свого народу, 
необхідності збереження унікальності культури країни та захисту 
інтересів власного народу. Головною спрямованістю патріотичного 
виховання є формування у молоді любові до своєї країни, готовності 
до виконання громадянських і конституційних обовязків.  

Останніми роками здійснено чимало досліджень, присвячених 
окремим аспектам вирішення проблеми патріотизму засобами 
спортивно-масової та фізкультурної роботи. Це, насамперед, 
дослідження основ туристсько-краєзнавчої діяльності 
(В. Вербицький, Г. Пустовіт, Т. Троценко), організації краєзнавчо-
пошукової роботи (М. Соловей), проведення військово-патріотичних 
спортивних ігор (Г. Коломоєць, В. Тимченко) та походів місцями 
бойової слави українського народу (М. Зубалій), організації 
спортивних змагань на призи учасників бойових дій 
(К. Жукотинський) тощо.  

Дослідження В. Гонського, В. Гуменюка, О. Докукіної, 
М. Зубалія, П. Ігнатенка, А. Мельниченка, Р. Петронговського, 
Ю. Руденка, К. Чорної та ін. засвідчують, що нині необхідно 
виховувати молоде покоління національно свідомими громадянами-
патріотами, які здатні своєю самовідданістю забезпечити рідній 
країні гідне місце у цивілізованому світі. 
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Суттєвого значення у патріотичному вихованні набуває і 
фізична підготовка молоді. Спорт, як складова фізичного виховання, 
впливає на основні сфери життєдіяльності суспільства, на ділове 
життя, суспільне становище, формує моду, етичні цінності, спосіб 
життя людей. Виховний потенціал фізичної культури та спорту 
реалізується завдяки формуванню у особистості такого поняття як 
патріотизм. Патріотизм охоплює емоційно-моральне й дієве 
ставлення до рідної землі, своєї нації, матеріальних та духовних 
надбань країни-Батьківщини. 

Розвиток фізичної культури і спорту є важливим компонентом 
соціальної політики держави. Він забезпечує втілення в життя 
гуманістичних ідеалів, цінностей та норм, активізацію людського 
фактора, визначає поведінку людини, сприяє вирішенню соціально-
економічних, виховних і оздоровчих завдань. У процесі фізичного 
удосконалення розвиваються особистісні якості, формуються 
моральні і психологічні основи особистості. 

Фізична активність здійснюється на основі опанування 
індивідом накопичених знань у галузі фізичного вдосконалення 
людини, цілеспрямованої зміни біологічних складових її природи й 
опосередкованого впливу на соціальні складові. Тому її можна 
вважати суттєвим елементом, що в поєднанні з іншими факторами 
формує фізичну культуру людини і в цьому розумінні є 
якнайважливішим компонентом суспільного виховання і 
самовиховання особистості, а отже, і основним компонентом 
патріотичного виховання. 

Фізична культура – це інтегрований комплексний предмет, 
покликаний не лише задовольнити природну потребу в русі, але й 
допомогти молодій людини свідомо обрати здоровий, повноцінний 
спосіб життя. Заняття людиною спортом стимулюють розвиток таких 
якостей особистості, як рішучість, наполегливість, 
самодисциплінованість. Тренування, змагання виховують у людини 
впевненість, цілеспрямованість, витривалість. У процесі фізичного 
виховання, використання його специфічних засобів, форм і методів, 
комплексно розв’язуються завдання розумового, морального, 
естетичного, військово-патріотичного виховання, формується 
особистість на національних спортивних традиціях народу. 

Функціонування системи патріотичного виховання засобами 
фізичного виховання і спорту неможливо без законодавчого 
забезпечення. МОН України пропонує до обговорення проект 
Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 
2015–2019 рр., що має на меті формування національно-патріотичної 
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свідомості, а саме: особистісної ідентифікації зі своєю нацією, віри в 
духовні сили та майбутнє країни, волі до праці на користь народу; 
усвідомлення національних та культурних цінностей; знання історії, 
звичаїв, обрядів, символіки як всієї країни так і її регіонального 
різноманіття. Організовуючи роботу з патріотичного виховання, 
потрібно враховувати, що в Україні історично склався широкий 
спектр регіонально-політичних та регіонально-культурних 
відмінностей, які проявляються і на заняттях фізичною культурою та 
сортом.  

Таким чином, система фізичного виховання здатна сформувати 
у молоді не лише повагу до загальнолюдських гуманістичних 
цінностей, а й забезпечити виховання патріотично налаштованої 
громадянсько-національно свідомої молодої людини, творчої 
особистості, здатної самостійно приймати рішення і реалізовувати їх 
у процесі життєдіяльності з метою збереження національної 
ідентичності українського суспільства та підвищення іміджу країни у 
глобальному просторі. 
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