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Анотація. Належне правове регулювання викладацької діяльності в галузі фізичної культури та спорту 
являється невід’ємною складовою частиною в комплексі заходів, спрямованих на відродження кращих традицій 
українського народу, на укріплення здоров’я нації, де особлива увага приділяється особистому прикладу 
викладачів, тренерів, що працюють в цій галузі, їх поведінці як на роботі, так і поза роботою. Правове 
регулювання діяльності осіб працюючих на викладацьких посадах в галузі фізичної культури і спорту буде 
сприяти недопущенню наявності у цих викладачів шкідливих для здоров’я людини звичок. 
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одно из приоритетных направлений по возрождению здоровья наций. Надлежащее правовое регулирование 
преподавательской деятельности в области физической культуры и спорта является неотъемлемой 
составляющей частью в комплексе мероприятий, направленных на возрождение лучших традиций украинского 
народа, на укрепление здоровья нации, где особое внимание уделяется личному примеру преподавателей, 
тренеров, работающих в этой области, их поведению, как на работе, так и вне работы. Правовое регулирование 
деятельности лиц работающих на преподавательских должностях в области физической культуры и спорта 
будет оказывать содействие недопущению наличия у этих преподавателей вредных для здоровья человека 
привычек. 
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of teaching activity in range of physical training and sports, as one of priority directions on revitalization of 
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on teaching posts in range of physical training and sports will assist not to an assumption of availability at these teachers 
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Вступ.  
Значні досягнення людства, пов’язані з ростом науково-технічного прогресу, розповсюдженням 

комп’ютерної техніки, широким діапазоном телепередач та багато іншого, впливають на суспільство, як з 
позитивного боку, так і з негативного – перш за все, зменшується рухова активність населення. Остання 
тенденція негативно впливає на здоров'я людей. Особливо від цього страждають діти, котрі значну частину 
вільного часу приділяють перегляду телепередач, комп’ютерним іграм, тобто тим заняттям, котрі не потребують 
необхідного в їх віці фізичного навантаження, що безумовно шкідливо впливає на їх розвиток. 

Виходячи з вище сказаного, збільшується роль фізичного виховання людей на різному етапі життя і, як 
наслідок цього – роль особистості працюючої в галузі фізичної культури та спорту, особистий приклад 
викладача. Для вирішення цієї проблеми потрібен державний підхід до неї, котрий через законодавчі акти 
регламентує професійну діяльність та поведінку осіб, працюючих на ниві фізичного виховання та спорту. 

В теперішній час, коли відкрита «залізна завіса» над професійним спортом, звертає на себе увагу 
обставина, що велика кількість людей, які тісно пов’язані із спортом дуже далекі від здорового способу життя. 
Під «здоровим способом життя» розуміється комплекс заходів, що передбачають регулярне заняття  
фізичною культурою, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та перешкоджають поширенню шкідливих 
для здоров'я людини звичок [4, с. 11]. 

У випадку, де мова йде про шкідливі для здоров’я людські звички, то мається на увазі не тільки, 
наприклад, вживання наркотиків, алкоголю, куріння, використання снодійних, збуджувальних та заспокійливих 
засобів, це і байдуже ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей із свого оточення, а саме: до харчування, 
добового режиму, профілактики захворювань через загартовування та своєчасну вакцинацію, хронічна 
перевтома. 

Нерідко ми можемо побачити картину, коли викладач фізичної культури в загальноосвітній школі, 
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замість того, щоб особистим прикладом пропагувати здоровий спосіб життя навпаки має шкідливі для здоров'я 
людини звички, не підтримує себе в належній фізичній формі, має надлишкову вагу тощо. Більш того, інколи 
під час занять, коли в школі діти грають у спортивні ігри, окремі викладачі фізичної культури, прямо біля 
спортивного майданчику, займаються тютюнопалінням. Подібні випадки не є рідкість у вищій та середній 
школі, на тренерській роботі.  

Мають місце випадки, коли після активних виступів на спортивних майданах спортсмени, які 
неодноразово прославляли країну високими спортивними досягненнями, не реалізували себе за межами 
великого спорту. Деякі з них не знаходять для себе іншого виходу, крім вживання алкоголю, наркотиків, 
тютюнопаління тощо. А це, в свою чергу, не є прикладом для молоді. 

Все це неприпустимо та потребує невідкладних заходів реагування з боку держави. 
Робота виконана за планом НДР Харківської державної академії фізичної культури. 
Мета, завдання роботи. 
Мета даної публікації полягає у тому, щоб звернути увагу суспільства на необхідність строгої правової 

регламентації життя та діяльності осіб задіяних в будь яких напрямках навчального процесу в галузі фізичної 
культури та спорту, обґрунтувати актуальність цієї проблеми. 

Результати дослідження.  
Загострення проблем здоров’я людини, питання її виживання в умовах сучасного погіршення соціального 

становища, екологічної кризи примушує ретельніше придивлятися до досвіду попередніх поколінь, бачити в 
цьому раціональні способи гармонійного розвитку особистості, вивірені століттями прийоми підтримання 
фізичного і морального здоров’я. Ознайомлення із джерелами переконує в тому, що український народ зробив 
свій достойний внесок до скарбниці європейської культури з цього питання. 

Фізична культура, як важлива складова суспільного буття, вимагає виваженого правового регулювання і 
уважної реалізації, – в ім'я здоров'я людини і нації, захисту їх прав і законних інтересів. Стаття 49 Конституції 
України, зокрема, стверджує: «Держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-
епідемічне благополуччя». Охорона здоров’я, забезпечення умов для здорового способу життя, ефективних 
санітарно-гігієнічних заходів віднесені до переліку основних прав громадян України, які захищаються 
державою на підставі конституційних положень у відповідності до міжнародних стандартів. 

Збереження та розвиток традицій здорового способу життя та зміцнення фізичної культури не можливі 
без удосконалення їх правового регулювання. Технології постіндустріального суспільства, складність 
екологічних умов, знижена рухова активність поруч із гостротою і важливістю проблеми збереження фізичного 
здоров’я, актуалізують як завдання і відповідальність держави щодо забезпечення ефективного регулювання 
відповідних суспільних відносин, так і дії щодо створення нормативно-правового підґрунтя цього регулювання. 
Завдяки ретроспективному аналізу виникає можливість простежити процес переходу від звичаєвого до писаного 
права в галузі відносин, пов’язаних із фізичною культурою та здоровим способом життя. 

У зв’язку з цим на особливу увагу заслуговує звичаєве право – сукупність неписаних правил поведінки 
(звичаїв), що склалися в суспільстві в результаті їх неодноразового традиційного застосування та 
санкціонування державною владою [5, с. 338]. 

Також велике значення має і дослідження більш розвинених юридичних норм, що сприяли охороні 
здоров'я, регулювали розвиток фізичної культури. Масово такі акти почали з'являтися у Східній Європі з XVIII 
ст., а в XIX – початку XX ст. вони вже мали розгорнуту форму. Важливо відзначити, що низка актів з'явилася 
завдяки українським культурним, політичним, науковим діячам (наприклад, медикам), або тим, хто на той час 
мав виключно відношення до українських земель.  

Нарешті, політичні, економічні та соціальні перетворення, що відбуваються сьогодні в нашій державі, 
наполегливо вимагають оновлення і удосконалення законодавства, в тому числі й у сфері фізичної культури, 
спорту, охорони здоров'я. Це визначає життєздатність генофонду нації, а отже, закладає фундамент майбутнього 
України. Видатний англійський історик Г.Т. Бокль (1821– 1862) свого часу зауважив: «Мета та тенденція 
сучасного законодавства – направити речі у те природне русло, у яке неосвіченість попереднього законодавства 
відвела їх». 

На сьогоднішній день основним правовим актом регулюючим загальні питання в галузі фізичної 
культури і спорту є Закон України «Про фізичну культуру і спорт». 

Цей закон визначає загальні правові, соціальні, економічні і організаційні основи фізичної культури і 
спорту в Україні, участь державних органів, посадових осіб, а також підприємств, установ, організацій 
незалежно від форм власності у зміцненні здоров’я громадян, досягненні високого рівня працездатності та 
довголіття засобами фізичної культури і спорту [2, с.1]. 

Важливе значення має Кодекс законів про працю (КЗпП). Так, наприклад, у статті 41 п. 3 вказано: 
«вчинення працівником, який виконує виховні функції, аморального проступку, не сумісного з продовженням 
даної роботи» [3]. Однак це стосується всіх осіб, що задіяні в будь яких видах викладацької діяльності, 
незалежно від дисципліни, що викладається. 

Окремого нормативно-правового акту, який суворо регламентує діяльність та поведінку осіб працюючих 
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в галузі фізичної культури та спорту не має. Авторський колектив вважає такий стан недостатнім, тому що саме 
особи задіяні у вказаній галузі суттєво впливають на формування правильного підходу до свого здоров’я у 
населення. Особистий приклад у даному випадку є зразком поведінки. 

Шляхи вирішення поставленої мети: 
1 Зобов’язати осіб, працюючих на викладацьких посадах в галузі фізичної культури та спорту, 

неухильно виконувати вимоги здорового способу життя. Особистий контроль за виконання цього покласти на їх 
керівників. 

2 Запропонувати депутатам Верховної Ради України розробити та затвердити додаток до Закону 
України «Про фізичну культуру і спорт», в якому буде регламентуватись діяльність та поведінка викладачів 
працюючих в галузі фізичної культури та спорту. 

3 Щорічно на базі фахових вищих навчальних закладів проводити перевірку рівня фізичного стану осіб 
працюючих на викладацьких (незалежно від форм власності та рівня акредитації учбового закладу) та 
тренерських посадах в галузі фізичної культури і спорту шляхом здачі контрольних нормативів з загально-
фізичної підготовки в залежності від медико-вікових показників. На здачу заліків особи перебувають з 
характеристикою де відображене, в тому числі, і виконання ними вимог здорового способу життя. Так, 
наприклад, на базі Харківської державної академії фізичної культури здають заліки усі особи, які працюють в 
галузі фізичної культури і спорту на території Харківської області. 

Новизна. В новому підході авторів до висвітленої теми є те, що вони обґрунтували необхідність 
доповнення до Закону України «Про фізичну культуру і спорт», а саме правового регулювання діяльності та 
поведінки осіб працюючих в галузі фізичної культури та спорту. 

Висновки.  
Таким чином, правове регулювання діяльності осіб працюючих на викладацьких посадах в галузі 

фізичної культури і спорту буде сприяти недопущенню наявності у цих викладачів шкідливих для здоров’я 
людини звичок і таким чином корисно відобразиться на здоров’ї осіб, що навчаються. Також це буде 
підвищувати авторитет співробітників, працюючих в цій галузі, сприятиме росту їх професійної майстерності. 

Перспективи подальших досліджень в цій галузі є підготовка нормативно-правових актів, що 
забороняють використання шкідливих для здоров'я людини звичок викладачами працюючими за будь яким 
напрямком викладацької діяльності, зобов'язання їх виконувати вимоги здорового способу життя, що безумовно 
позитивно відобразиться на здоров’ї населення України. 
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