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ДОСЛІДЖЕННЯ АКСІОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ОСВІТНЬОГО 

ПРОЦЕСУ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ 

У роботі подано диференціацію цінностей, цінностей фізичної 

культури. На основі пріоритету освітнього процесу досліджуються 

сутнісні і змістовні характеристики, які визначають формування 

фізичної культури студента 

Ключові слова: цінність, цінності освіти у фізичній культурі. 

Освіта у фізичній культурі – це процес передачі студентам цінностей, 

які формують їх світогляд, самосвідомість, мотивацію і спрямованість 

навчальної, поза навчальної життєдіяльності в цілому. Формування 

фізичної культури особистості неможливе без звертання до цінностей, 

механізмів і технологій переведення суспільних цінностей в особистісні. 

Цінності визначають змістовну основу освіти, де освітній процес – це 

передача не будь-якого, а значимого знання, яке має бути усвідомлене й 

осмислене особистістю, зрозуміле його місце в цілісній моделі власного 

життя та зв’язок з власними діями. Важливо сформувати для окремого 

студента єдність знань, вчинків і світоглядних позицій, зробити так, щоб 

цінності відповідали сенсу його життя.

Мета – зробити теоретичний аналіз змістовної сутності цінностей 

фізкультурної освіти.

Аксіологія виховання – орієнтація на цінності, які сприяють 

вдоволенню потреб людини та відповідають нормам у певній історичній 

та життєвій ситуації.

Для вирішення проблем формування світогляду особистості, 

цілеспрямованого впливу на динаміку його розвитку необхідно 

визначитись л сутністю і змістом поняття “цінність".

Цінність – те, що має матеріальну або духовну вартість; важливість, 

значущість чого-небудь [1, с. 1366].

До невід'ємних ознак цінностей належать:

1. Онтологічність. Цінності іманентно притаманні людині, дані їй

від народження і є її середовищем. Цінності осмислюються особисто в 

процесі оцінки людей, суспільства, ідей, предметів культури, природи, 

об’єктів і результатів власної діяльності, як прагнення людини до 

встановлення значимих для неї відносин є початком і підґрунтям її 

взаємозв'язку зі світом. Категорія цінність притаманна світу людини і 

суспільству. 
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2.Антропоцентричність. Без людини поняття “цінність” існувати не

може, тому що являє собою особливий людський тип значимості 

предметів і явищ. Цінність як філософська категорія означає позитивну 

значимість явища і відбувається із пріоритетності людських інтересів.

3.Об’єктивність і суб’єктивність. Цінність об’єктивна, хоча поза

зв’язком з потребами, бажаннями, інтересами особистості цінності бути 

не може. Об'єктивність як властивість цінності ґрунтується в предметно-

практичній діяльності суб’єкта в структурі людської культури. 

Суб’єктивність цінності визначається сприйняттям або відторгненням зі 

сторони індивіда, особистісними якостями, соціальними умовами, 

світоглядними, інтенціональними установками. 

4.Історичність. Цінності соціокультурні, детерміновані 

особливостями епохи і протягом історичного розвитку дістають новий 

сенс. Кожне покоління відтворює систему цінностей і передає її 

майбутньому поколінню. 

5.Залежність від родових людських потреб. “Цінність” може

існувати там, де є об’єкт, значимий для людини, її потреб, і можливості 

задоволення цих потреб. Цінність показує єдність об’єкта, наділеного 

певними властивостями, і суб'єкта, який має певні потреби. 

6.Гуманістична творча спрямованість. Цінності залежать не стільки

від їх здатності задовольняти матеріальні або духовні потреби людей, 

скільки від їх відповідності певним суспільним зразкам, вимірам, вимогам, 

ідеалам. У цінностях, на яких ґрунтуються моральні принципи, 

гармонічно поєднуються інтереси різних прошарків суспільства, держави і 

особистості, зосереджені інтелектуальні, емоційні і духовні можливості 

суспільного впливу на індивіда. 

7.Самодостатність. Цінності мають власний зміст, значення,

значимість, поліфункціональність, відносно постійні в часі, просторі, 

передбачувані. Сутнісні людські цінності є “сводом общечеловеческих 

добродетелей, которые сами для себя служат обоснованием и 

подтверждением – они изначально, по сути своей бліже, они исконно 

желанны и именно поэтому не нуждаются ни в оправданиях, ни в 

оговорках” [3, с. 16]. 

8.Багатозначність. Цінністю може називатись будь-який з елементів

ситуації оцінювання: предмет оцінювання; зразок, який лежить в основі 

оцінки; співвідношення відповідності об'єкта оцінки результату 

очікування [4, с. 659] 

9.Системна цілісна організованість і ієрархічність. За А. Маслоу,

цінності зростають за складністю від фізіологічних потреб до потреб у 
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безпеці, любові й уподобаннях, у визнанні й оцінці, у самоактуалізації, 

тобто реалізації здібностей і талантів [3].

Дослідження змістовної характеристики цінності свідчить, що різні 

науки виставляють свої акценти на зміст дефініції. Аналіз філософської 

літератури показав, що категорію цінності тлумачать, з одного боку, через 

категорію значимості і суміжних з нею понять (потреби, інтереси, життєві 

цілі і сенси), з другого – вона ототожнюється з культурно-історичним 

стандартом, ідеалом, ідеєю, нормою, які виступають індивідуальним або 

соціальним орієнтиром [7; 8]. 

У соціології цінності розглядаються як елементи суспільної свідомості 

і культури, які виконують стосовно до особистості нормативні функції, їх 

пов'язують, з одного боку, з установками, а з другого - з нормами. 

Цінності забезпечують інтеграцію суспільства, допомагаючи індивідам 

здійснювати соціально схвалений вибір своєї поведінки [9]. 

Психологія вивчає функціонування цінностей у процесах діяльності і 

свідомості конкретних індивідів. Особистісна цінність проявляє себе як 

стабільне джерело сенсо- і мотивостворення, витоки якої слід шукати в 

соціокультурній цілісності, до якої належить суб'єкт [6]. 

Цінності є джерелом інших цінностей і благ. Цільові за природою 

вони спрямовують функціонування самих цілей, що і визначає їх сутність. 

У педагогіці поняття “цінність” розкривається через мотиви 

діяльності і поведінки, вивчення і формування системи ціннісних 

ставлень, аналіз цілей навчальної і соціокультурної діяльності, у зв’язку з 

педагогічними впливами і саморозвитком особистості. Цінності 

розглядаються в освіті як фундаментальна формувальна основа, яка 

забезпечує досягнення поставленого виховного результату. Будь-яка 

педагогічна система орієнтована на передачу вихованцям цінностей і 

установок [5; 10]. 

Змістовна сутність цінностей розкривається через численність їх 

типологій. Класифікують цінності за такими критеріями:

- за об’єктивними характеристиками явищ, які виступають 

цінностями, – матеріальні і духовні, великі і маленькі;

- за суб’єктивними характеристиками – цінності суспільства, народу, 

нації, класу, партії, колективу, індивіда;

- за типом потреб суб’єкта – моральні, економічні, політичні, 

релігійні, медичні тощо [9];

- за спрямованістю і характером – об'єктивні, або предметні, як 

матеріальний результат людської діяльності і суб’єктивні (цінності 

свідомості), які репрезентуються в установках, оцінках, нормах, цілях,
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імперативах [7].

Розрізняють “інструментальні" цінності (цінності – принципи, які 

належать до засобів досягнення мети) і “цінності - цілі" життєдіяльності. 

Існують моральні, наукові, естетичні, юридичні, філософські, релігійні, 

соціальні, культурні, економічні, фінансові, екологічні, політичні, духовні, 

педагогічні й інші цінності, які впливають на поведінку людей у різних 

сферах предметної діяльності. Цінності можуть бути: тілесними (здоров'я, 

краса, сила) і духовними; вищими, пов’язаними з уявленнями людини про 

гідність, сенс життя, свободу, і значення, яке швидко минає, тобто 

задовольняються на рівні потреб і інтересів; діючими та ідеальними; 

безпосередніми й опосередкованими; абсолютними і відносними; 

істинними та удаваними; зовнішніми і внутрішніми; категорією 

естетичною й економічною.

Життєдіяльність базується на таких цінностях: матеріальних 

(природні ресурси, засоби виробництва, пам’ятки культури тощо), які 

призначені для задоволення безпосередніх потреб людини в необхідних 

для життя засобах існування з урахуванням умов і факторів споживання і 

виживання людини; соціальних (сім’я, держава, етнос, права людини, 

політичні свободи), які відображають особливості соціального життя 

людини і можуть виступати фундаментом життя суспільства; духовних 

(знання, совість, моральні норми, витвори мистецтва, щастя, філософські 

концепції, принципи світогляду, релігійні постулати, моральні норми, 

естетичні закони – все те, що сприяє духовному сприйняттю всесвіту); 

фізичної культури і гігієни (все те, що передбачає фізичне удосконалення 

людини, уміння підтримувати, зберігати і примножувати здоров’я).

Виходячи із методологічного принципу взаємозв’язку загального, 

особливого й одиничного, усю систему цінностей можна уявити як 

сукупність загальнолюдських та індивідуальних цінностей.

Загальнолюдські цінності, існуючи в індивідуальних, створюють 

особливе – загальне, реалізоване в одиничному.

Виховання особистості відбувається тоді, коли ціннісна основа 

суспільної свідомості переходить в її внутрішній план, сприяючи 

створенню і розвитку персональної системи цінностей, яка визначається 

кругозором і переконаннями, життєвим досвідом, моральним кредо, 

естетичними уподобаннями, політичними поглядами, індивідуальним 

розумінням, уявленнями про ідеал фізичної досконалості тощо. Цінність 

виступає підставою для особливої визначеності серед альтернатив вибору 

в оцінці явищ, обґрунтуванні прийняття рішення або здійснення вчинку. 

Система
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цінностей особистості визначає світоглядні позиції, ціннісні підстави 

ставлення особистості до себе й оточення.

Вершиною системи ціннісних орієнтацій особистості є життєвий ідеал 

– образ бажаного майбутнього. Цінності керують життям, створюючи ту

внутрішню психологічну реальність, в якій приховані витоки мотивації, 

активності, волі особистості як суб'єкта життєдіяльності, її поведінки, 

самовдосконалення. Мотивація кожної людини структурується 

особистими цінностями, які визначають ієрархію її потреб, детермінують 

першочерговість тих чи інших видів активності. Змінюються цінності, 

змінюються або модифікуються мотиви, їх пізнання відкриває для 

педагогів нові можливості щодо формування моральної основи ціннісної 

орієнтації особистості.

Цінності – невід’ємний елемент будь-якої діяльності, у тому числі 

пізнавальної, тому що її сенс, постановку цілей, норми і правила, 

систематизацію й ієрархію об’єктів, які розглядаються і перетворюються, 

підведення її під зразки і стандарти, відокремлення важливого і 

фундаментального від менш суттєвого і другорядного визначають саме 

цінності.

Для освітнього процесу у вузі важливі такі конкретні функції 

цінностей:

- управління особистісним розвитком. При інтеріоризації особистістю 

і колективом позитивних цінностей зникає необхідність в “директивній 

педагогіці" і виникає “педагогіка співробітництва", за якої з’являється 

мотиваційна (ціннісна) єдність учасників педагогічного процесу, 

спрямованість на цільову й операціональну самостійність навчальної 

діяльності;

- комунікативна, в якій спілкування основане не тільки на спільності, 

й на відмінності цінностей, що духовно збагачує, розширює світогляд, 

кругозір;

- залучення до базових аспектів професійної діяльності через 

професійні цінності, яка пов'язана з професійною етикою поведінки, 

професійними й особистісними якостями;

- емоційно-оцінна, яка спирається на цінності, подає матеріал у формі, 

що розкриває ціннісно-сенсову складову, дозволяючи досягнути стійкого 

й активного ставлення студентів до нової інформації;

- сенсостворююча, в якій ціннісні сенси освіти є важливим джерелом 

саморегуляції поведінки студента на довготривалу перспективу, і 

стимулюють його до формування широких життєвих замислів і 

осмислених планів на майбутнє.
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Цінності фізичної культури вивчались [2], але їх аналіз з освітніх 

позицій розкритий недостатньо, що негативно відбивається на якості 

процесу освіти.

З погляду освітнього процесу, цінності фізичної культури можна 

диференціювати так:

- цінності змісту дисципліни “Фізичне виховання”, який 

регламентується державним стандартом вищої професійної освіти;

- цінності освітнього процесу з фізичного виховання, навчальної 

фізкультурно-спортивної та інших видів діяльності викладача і студента, 

їх цілеспрямованої організованої взаємодії, самоосвіти, у результаті яких 

засвоюються і формуються нові цінності; 

- досвід і якості особистості, які отримуються в результаті процесу 

(ціннісне ставлення до здоров’я, фізкультурно-спортивної діяльності, до 

себе як до її суб’єкта (самопізнання, самовдосконалення); здоровий спосіб 

життя; розвинення фізичних, психічних, особистісних якостей,

- функціонального стану організму відповідно до вимог 

життєдіяльності і майбутньої професії, збереження здоров’я.

Цінності змісту освіти у фізичній культурі через її процес 

трансформуються в цінності особистості, які, у свою чергу, впливають на 

процес і зміст освіти.

У змісті фізкультурної освіти зосереджені цінності спеціальної освіти 

у цій сфері (знання, навички, уміння і досвід їх використання, які 

забезпечують компетентність застосування засобів фізичної культури для 

фізичного розвитку, підготовленості, удосконалювання), та цінності, 

спрямовані на загальний розвиток і життєздатність особистості (знання, 

уміння, навички, які забезпечують здоровий спосіб життя, адаптацію до 

змінних умов життєдіяльності, безперервність саморозвитку). 

Обов’язкові вимоги до фізкультурної освіти закріплені в таких 

нормативних цінностях змісту освіти, як освітній стандарт, програма тощо 

Освітній стандарт визначає обов’язковий мінімум змісту основної 

освітньої програми, максимальний обсяг навчального навантаження 

студентів, вимоги до рівня підготовки випускників. У програмі з 

фізичного виховання розкриваються цілі і завдання фізичного виховання 

студентів, коротко характеризуються основні поняття і структура змісту 

навчального матеріалу теоретичного, методичного і практичного розділу, 

методи і форми організації і контролю знань, критерії оцінки успішності 

засвоєння матеріалу. Цінністю змісту освіти виступають теоретико-

методологічні, науково практичні і спеціальні знання, представлені в 

різних видах, а саме: основні 
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терміни і поняття; закони, теорії, які розкривають сутність фізичної 

культури суспільства й особистості; провідні ідеї і знання, які мають 

світоглядне значення; знання про предметно-операціональне 

використання різних видів, способів і форм фізкультурно-спортивної 

діяльності, у результаті яких виробляються уміння і навички; знання про 

досвід творчого застосування засобів фізичної культури в різних сферах 

життєдіяльності (навчальної, професійної, суспільної, сімейної тощо).

Важливим елементом змісту фізкультурної освіти виступає досвід 

творчої діяльності студентів, який не можна передати повідомленням 

“готових" знань і тренувальних вправ, які виконуються за зразком. 

Включення в проблемне навчання пошукової діяльності створює 

можливість інтеграції студентом усіх наукових знань (філософії, 

соціології, анатомії, фізіології, педагогіки, психології тощо), які входять у 

дисципліну “Фізичне виховання”, як засобів вирішення цих проблем.

Наступним елементом змісту освіти можна вважати досвід; ставлення 

до дисципліни “Фізичне виховання”; розуміння себе й іншого, порівняння 

своїх і чужих цінностей; рефлексів; своєї навчальної, фізкультурно-

спортивної й інших видів діяльності; ціннісної проблематизації 

(визначення студентом актуальних для нього проблем у сфері фізичної 

культури); індивідуального пошуку і співтовариства у вирішенні проблем; 

народження цінностей. Такий досвід виступає ціннісним орієнтиром 

освітнього процесу, насиченого моральним змістом. Діяльність суб'єктів 

освіти визначається моральними (доброзичливість, взаємодопомога, 

чесність, відповідальність, відчуття обов'язку тощо), та соціально-

культурними цінностями (спілкування, взаємодія, самопізнання, 

саморегуляція, самореалізація, самовдосконалення, організація здорового 

способу життя тощо). 

Цінності змісту фізкультурної освіти існують тільки разом із 

цінностями його обміну, цінностями викладання (зі сторони викладача) і 

навчання (зі сторони студента). 

Педагогічний процес з фізичного виховання спрямований на розвиток 

світогляду і поведінково-діяльнісних властивостей особистості 

(організація здорового способу життя), суб'єктивних якостей (самоосвіта, 

самовиховання, самовдосконалення). 

Навчальну діяльність студентів визначають: цілі; зміст, зафіксований 

у навчальних планах, програмах, підручниках; методи навчання, 

виховання і розвитку (технології і методики освітньої діяльності); засоби й 

організаційні форми. Метою навчального процесу є формування 

ціннісного ставлення студента до здоров'я, фізкультурно-спортивної 

діяльності і до себе, як 
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суб’єкта цієї діяльності (самопізнання, саморозвиток, самовдосконалення). 

Освітній процес з фізичного виховання забезпечують цінності – цілі і 

цінності – засоби. Для того, щоб цінності-цілі освітнього середовища 

трансформувалися в цінності-цілі студента, необхідний розвиток мотивів і 

інтересів, переживання студентом власного сенсу дисципліни "Фізичне 

виховання”, накопичення її позитивного, предметного досвіду. 

Цінності – засоби поділяються на цінності-знання, цінності-уміння, 

цінності-якості, цінності-ставлення. Цінності-знання педагога 

відображають ступінь володіння ним знаннями не тільки дисципліни 

“Фізичне виховання”, різних видів і форм фізкультурної діяльності, а й 

психолого-педагогічними технологіями навчання, виховання, спілкування. 

Цінності-уміння демонструють уміння педагога добирати знання і 

оцінювати їх на основі концептуальної особистісної моделі педагогічної 

діяльності, володіння методами, прийомами, засобами освітніх (ігрових, 

комп’ютерних, діалогових, тренінгових) і фізкультурно-спортивних 

(сучасних видів фітнесу), технологій. Освітній процес з фізичної культури 

супроводжується педагогічним спілкуванням і взаємодією, 

продуктивністю співробітництва, співпереживанням, ціннісним 

взаємовпливом, неформальним спілкуванням, які обумовлені й 

опосередковані цілями навчання і виховання, діяльнісним змістом, 

смисловими утвореннями, які є результатом спільної діяльності. Способи 

взаємодії і гуманістичну спрямованість цього процесу визначає розвиток 

цінностей-ставлень (установок, орієнтацій, переконань, мотивів тощо) і 

цінностей-якостей викладача (прогностичних, комунікативних, 

креативних, емпатійних, інтелектуальних, рефлексивних і інтерактивних 

здібностей). 

Педагогічний процес достатньо технологічний (передбачає мету, 

проектування способів, організаційних форм, засобів, умов освітньої 

діяльності, можливість об’єктивних поетапних вимірювань і кінцевого 

оцінювання досягнутих результатів); зміст і організація задається 

методикою навчальної і фізкультурно-спортивної діяльності, доцільний 

спосіб реалізації якої стимулює пізнавальну діяльність студента, розвиток 

його інтелекту, тілесності, духовності. 

До цінностей-засобів навчального процесу з фізичного виховання 

належать: методика; організаційні форми (індивідуальна, групова, 

колективна); навчальні і методичні тексти, наочні посібники, комп’ютери 

з відповідним технічним і програмно-педагогічним забезпеченням; 

тренажери, спортивний інвентар, обладнання спортивних споруд і т. ін. 

У результаті освітнього процесу студент отримує свої цінності 

фізичної 
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культури, а саме: досвід і якості особистості, що залежить як від 

організації навчального процесу й якості викладання предмета, так і від 

цілей і потреби у розвитку, рівня засвоєння змісту, здібностей і ціннісних 

орієнтацій студента. 

Освітні цінності фізичної культури, засвоєні студентом, впливають не 

тільки на тілесний розвиток (безпосередній вплив фізичних вправ на 

організм), а й на його психіку, досвід, типологічні якості, що обумовлено 

їх перетворювальними і духовними засобами впливу. Кінцевим 

результатом освітнього процесу з фізичного виховання є становлення 

фізичної культури студента, яка б забезпечувала життєво важливі для 

нього цінності – здоров'я, працездатність, фізичну досконалість, фізичну і 

психічну підготовленість, самоствердження, емоційну задоволеність, 

необхідні для самореалізації особистісні якості і здібності. 

Інтеріоризація студентом освітніх цінностей фізичної культури 

визначає його індивідуально мотивоване і стимульоване ставлення до 

освіти у цій сфері, його рівня й якості, активізацію пізнавально-практичної 

діяльності самореалізацію, усвідомлення власних потенційних 

можливостей, духовне і фізичне вдосконалення 
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КАРПЮК И. Ю. Исследование аксиологической составляющей 

образовательного процесса по физическому воспитанию студентов. 

В работе представлена дифференциация ценностей, ценностей 

физической культуры. На основании приоритета образовательного 

процесса исследуются сущностные и содержательные характеристики, 

которые определяют формирование физической культуры студента. 

Ключевые слова: ценность, ценности образования в физической 

культуре. 
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KARPIUK I. Research of axiological component in educational process 

in physical training students.

In the work a differentiation of general values and values of of physical 

culture is presented Based on the educational process priority the essential and 

content characteristics which determine tin formation of student's physical 

culture are studied.

Keywords: value, educational values in physical culture.
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