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ВСТУП 

Аналіз розвитку сучасної системи шкільної освіти в Україні показує, що 

незважаючи на лавину новацій в системі навчання та виховання, галузі 

фізичного виховання вони мало стосуються. Навчально-виховний процес 

загальноосвітньої школи все більше перевантажується предметами, які 

розвивають тільки розумову діяльність, і при цьому зовсім не враховується 

не зниження рівня фізичного розвитку сучасних дітей, ні постійне 

погіршення стану їхнього здоров’я. У той же час відхилення в шкільній 

практиці від мети фізичного виховання і зведення його до суто нормативного 

підходу, що спостерігається в останні роки, не тільки суперечить ідеї 

формування гармонійно розвиненої особистості, але й підсилює і без того 

критичний стан здоров’я школярів. 

Великий потенціал фізичного виховання полягає в тому, що він впливає 

не тільки на рухову сферу людини, а і на духовну, особистісну і соціальні 

сфери. 

Аналіз стану системи фізичного виховання дозволяє визначити причини 

неефективності її функціонування: 

- застаріла концепція системи фізичного виховання в школі, яка 

потребує нового трактування мети, завдань і принципів фізичного 

виховання; 

- авторитарний підхід при складанні програм з фізичного виховання; 

- необґрунтовані наукові підходи до регламентації фізичних 

навантажень з урахуванням індивідуальних особливостей розвитку 

дітей; 

- відсутність науково обґрунтованої системи нормативних оцінок 

фізичної підготовленості; 

- слабка постановка навчально-педагогічного процесу, яка повинна 

створювати умови для розкриття і розвитку фізичних, духовних і 

моральних якостей дитини; 
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- низький рівень організаційної структури педагогічного управління, 

яка забезпечує координацію та взаємодію адміністрації, батьків, 

педагогічного колективу, органів учнівського самоврядування. 

- відсутність науково обґрунтованих підходів щодо формування 

мотивації до занять фізичною культурою. 

Розв’язання проблеми збереження здоров’я та забезпечення 

гармонійного розвитку особистості в навчальних закладах є досить 

актуальною проблемою і має великий практичний інтерес. У зв’язку з цим 

перед фізичною культурою як основою забезпечення зміцнення здоров’я 

дітей, висуваються нові завдання, які потребують розробки сучасних 

педагогічних технологій щодо організації системи фізичного виховання в 

загальноосвітніх школах. 
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РОЗДІЛ І 

ІНОВАЦІЇ ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ 
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І 

СПОРТУ 

Завдання сучасної школи щодо збереження і зміцнення здоров’я 
дітей в системі вирішення інноваційних завдань 

 

У суспільстві немає більш діалектичного й багатогранного явища ніж 

школа. 

По-перше, це інститут через який протягом десятка років проходить 

практично все населення України, незалежно від соціального статусу, 

національності, віросповідання. 

По-друге, школа, є, як правило, державною установою, складником 

державної структури, а з іншого – суспільним інститутом, духовно-

моральним явищем. І це само по собі створює безліч протиріч у її діяльності. 

По-третє, на школу впливають різноманітні чинники (соціальне 

середовище, мікро середовище; рівень матеріально-технічного і фінансового 

забезпечення; чисельність складу; природне оточення; професійний рівень і 

навіть характерологічні особливості вчителів, які складають педагогічний 

колектив), що формує неповторний характер кожної школи. 

По-четверте, школи вже на етапі задуму і формування відрізняються 

одна від одної не тільки типом, а й рівнем матеріально-технічного 

забезпечення, складом педагогічного колективу і мотивацією батьків і учнів 

на навчання та підтримку школи. 

По-п’яте, через завдання, які стоять перед школою, до вчителя 

ставляться вимоги, які підіймають його на високий щабель суспільства: 

професіоналізм, розвинутий інтелект, високі моральні якості, психічне і 

фізичне здоров’я, мудрість. Але водночас учительська професія є масовою, 

непрестижною, оскільки соціальна мотивація на неї відсутня, професійно-



 

 

9 

 

педагогічна підготовка є неякісною. Тому очікуваного рівня здобуває зовсім 

незначка кількість вчителів (М. Мосієнко, 2004). 

Школа і шкільна освіта упродовж останніх років не залишається не 

змінною – вона розвивається, а її розвиток зумовлюється розвитком 

суспільства, яке пред’являє нові вимоги до освіти. 

Вимоги до освіти в системі фізичного виховання регламентуються 

Державною програмою розвитку фізичної культури і спорту в Україні, 

Державними вимогами до навчальних програм з фізичного виховання в 

системі освіти, Державними вимогами до системи фізичного виховання 

дітей, учнівської і студентської молоді. 

Сьогодні все більш беззаперечним стає те, що традиційна школа, яка 

орієнтована на передачу знань, вмінь і навичок, застаріла, оскільки темп 

наростання знань стає таким, що школа за ним не встигає. 

Можна по-різному представляти недоліки традиційної системи 

освіти, але основним є те, що школа не формує ціннісного ставлення до свого 

розвитку з інтенсивним розвитком засобів комунікації та інформаційних 

технологій  (І. Реморенко, 2006). 

Необхідність якісних змін у шкільній освіті обумовлює наявність 

ряду факторів. Перш за все це зміни соціально-економічного життя України. 

Підвищується значення правової та економічної свідомості засвоєння 

національної культури, усвідомленого відношення до свого здоров’я. 

У школі слід відрізняти систему функціонування і систему розвитку. 

Навчально-виховний процес та інші процеси, забезпечують його стабільне 

протікання – це процеси функціонування школи. Вони зорієнтовані на 

досягнення навчальних цілей. Функціонування забезпечується педагогічною 

системою школи – це сукупність, особливим чином пов’язаних між собою 

матеріально-технічними, інформаційними, нормативно-правовими та іншими 

компонентами навчально-виховного процесу і результатами освіти. 

У системі освіти все більш поширеного характеру стали мати ідеї і 

принципи системного підходу. На сьогоднішній день існує велика кількість 



 

 

10 

 

конкретних моделей системного підходу до управління. Загальним для них є 

те, що прагнення розглядати організацію не просто як сукупність окремих 

компонентів, а як ціле, що володіє інтегративними якостями. Сутність 

“системного підходу” заключається у дослідженні найбільш загальних форм 

організації, що передбачає перш за все вивчення частин системи, взаємодію 

між ними, дослідження процесів, які пов’язують частини системи з цілями. 

Зв’язок між компонентами системи здійснюється завдяки складним 

компонентам взаємодії, що впливають на зміну поведінки людей в 

організації. Основні частини системи пов’язані між собою окремими 

організаційними формами, до яких, головним чином, відносяться формальні 

та неформальні структури, канали комунікації та процеси прийняття рішення 

(Т.Ю. Круцевич, 2000). 

З позиції системного підходу школа розглядається як відкрита 

система, що розвивається і взаємодіє із зовнішнім оточенням, обмінюючись з 

нею інформацією. Її ефективність визначається не лише власними якостями, 

а й умовами середовища. Ці умови постійно змінюються. Тому для того щоб 

залишитися ефективною, організація повинна розвиватися і набувати нових 

якостей (В.С. Лазарев, 2002). 

Як писав, обґрунтовуючи історичний характер суспільних систем 

освіти, В.В. Давидов: “Історично сформована і вже встановлена система 

забезпечує засвоєння дітьми визначного кола здібностей, які відповідають 

вимогам даного суспільства. Але якщо даному суспільству необхідно 

формування у дітей нового кола здібностей, то для цього необхідне 

створення такої системи виховання і навчання, яка організує ефективне 

функціонування нових видів діяльності. У даному випадку розвиваюча роль 

системи виступає відкрито і стає об’єктом спеціального обговорення, аналізу 

і цілеспрямованої організації” (В.В. Давидов, 1986). 

Одним із головних напрямків роботи загальноосвітніх навчальних 

закладів є діяльність, яка спрямована на збереження фізичного здоров’я 
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дітей. Дбати про фізичне здоров’я, формувати розумові і фізичні якості 

покликана фізична культура і спорт. 

Існуюча система фізичного виховання школярів знаходиться у 

кризовому становищі. Це зумовлює аналіз структури фізичного виховання, 

закономірностей і факторів, які впливають на її функціонування. 

Використання системного підходу у фізичному вихованні дозволяє 

розглядати його як цілісну систему, яка складається із компонентів. 

Результатом іхнього функціонування є нова властивість – високий рівень 

фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я людини  

(С. Свириденко, 2007). 

Передусім, здоров’я розглядається як мета життя. Національною 

програмою “Діти України” визначено чотири аспекти здоров’я: фізичне, 

психічне, духовне, соціальне (http://zakon.rada.gov.ua.). 

Фізичне здоров’я: 

- медичне визначення – це стан росту і розвитку органів і систем 

організму, основу якого складають морфологічні та функціональні резерви, 

які забезпечують адаптаційні реакції; 

- педагогічне визначення – це удосконалення саморегуляції в 

організмі, гармонійна взаємодія фізіологічних процесів, максимальна 

адаптація до навколишнього середовища. 

Психічне здоров’я: 

- медичне визначення – це стан психічної сфери, основу якої 

складають статус загального психічного комфорту та адекватна поведінка 

особистості; 

- педагогічне визначення – це високий рівень свідомості, розвитку 

мислення, велика внутрішня та моральна сила, що спонукають особистість до 

творчої діяльності. 

Соціальне здоров’я: 

- медичне визначення – це оптимальні, адекватні умови соціального 

середовища, які перешкоджають виникненню соціально обумовлених 
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захворювань, соціальної дезадаптації та які визначають стан соціального 

імунітету, гармонійний розвиток особистості в соціальній структурі 

суспільства; 

- педагогічне визначення – це моральне самовладання, адекватна 

оцінка свого “я”, самовдосконалення особистості в оптимальних соціальних 

умовах мікро- та макросередовища (родині, навчальному закладі, соціальній 

групі тощо). 

Духовне здоров’я – це комплекс потреб мотиваційної та 

інформативної сфери життєдіяльності, основу якого визначає система 

цінностей, настанов і мотивів поведінки індивіда в суспільстві. 

А.Н. Леонтьєв (1999) визначає різні рівні вивчення людини: “Уровень 

биологический, на котором она открывается в качестве телесного, 

природного существа, уровень психологический, на котором она выступает 

как субъект одушевленной деятельности и наконец, уровень социальный, на 

котором он проявляет себя как реализующий субъективный общественные 

отношения, общественно-исторический процесс”. 

На кожному із названих аспектів здоров’я людини має особливості 

свого прояву. Сутність здоров’я на біологічному рівні розглядається як 

динамічна рівновага всіх внутрішніх органів та їх адекватне реагування на 

вплив оточуючого середовища. Особливий інтерес вчених зосереджений на 

визначенні механізмів, які забезпечують нормальну життєдіяльність 

організму. 

Питання здоров’я, які стосуються психологічного аспекту, пов’язані з 

особистісним контекстом дослідження, у рамках якого людина постає як 

психічне ціле. Чим більш органічно з’єднані всі властивості, які складають 

особистість, тим вона більш стійка, врівноважена і здібна протистояти 

впливам, що намагаються порушити її цілісність (Г.С. Никифорова, 2003). 

Перехід від психологічного до соціального рівня достатньо умовний. 

Психологічні властивості особистості не існують поза системою суспільних 

відносин, в яку ця особистість залучена. Людина являє собою на цьому рівні 
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перш за все істоту суспільну, а отже, на перший план виходять питання 

впливу соціуму на здоров’я особистості. Тільки люди зі здоровою психікою 

відчувають себе активними учасниками у соціальній системі, а душевне 

здоров’я прийнято визначати як привабливість у спілкуванні (А.Г. Маслоу, 

1999). 

Вивчення складу і розуміння природи, впливу тих чи інших факторів 

на стан здоров’я на біологічному, психологічному та соціальному рівнях 

представляє собою самостійне і достатньо не просте завдання. Ще більша 

складність пов’язана з розкриттям взаємозалежності між названими рівнями. 

Ідея гармонії душі і тіла як основи здоров’я людини прийшла до нас 

із глибин історії. Д. Локк запропонував коротке формулювання щастя: 

“Здоровий дух у здоровому тілі”. Однак здоров’я не є ознакою духовності,  

тобто фізичне здоров’я не є ознакою сили духу. Можна бути фізично 

здоровим і разом з тим психічно хворою людиною. 

Людський організм – це приклад найскладнішої живої системи, яка 

складається з великої кількості компонентів і форм взаємозв’язку між ними. 

У таких умовах реальна імовірність відхилення від норми у функціонуванні 

механізмів різної природи, які притаманні організму. 

Більшість захворювань організму починаються на психологічному 

рівні. Думка, яка стверджує здоров’я, оздоровчо діє на весь організм і 

навпаки. Негативні думки, злість, ненависть здійснюють згубний вплив на 

стан органів фізичного тіла. 

Результати досліджень показують, що на стан здоров’я також 

впливають властивості особистості. 

Рівень соціального здоров’я має свою специфіку розглядання. 

Основний акцент робиться на повноцінному виконанні людиною своїх 

соціальних функцій. Відповідно соціальне здоров’я визначається як кількість 

і якість міжособистісних зв’язків індивіда та ступінь його участі у 

суспільному житті. Серед факторів, які мають найбільший вплив на стан 

соціального здоров’я є професійна діяльність і сімейні стосунки. 
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Серед інших факторів соціального рівня, які впливають на здоров’я 

людини, слід відзначити вміння оберігати і підтримувати контакти з друзями, 

уміння налагоджувати соціальні зв’язки, добрі взаємостосунки з іншими 

людьми. Це також організований різнобічний, пізнавальний і емоційно 

спрямоване дозвілля. 

Таким чином, збереження фізичного, психічного і соціального 

здоров’я дітей – одне з найважливіших завдань нашого суспільства і, 

насамперед, втілення комплексу заходів, серед яких належне місце посідають 

заходи системи загальної середньої школи. 

По-перше, це створення у навчальних закладах сприятливого 

середовища для збереження та зміцнення здоров’я учнів, суттєвою ознакою 

якого є організація змістовного дозвілля. 

Потужною сферою формування свідомого ставлення до свого 

здоров’я є зміст освіти. Для учнівської молоді основним і дуже важливим 

джерелом формування вмінь зберігати власне здоров’я є навчальний процес. 

Другою важливою проблемою, яка потребує вирішення, є 

розроблення якісного навчально-методичного забезпечення навчальних 

предметів на основі компетентного підходу та відповідна організація 

навчального процесу. 

Для вирішення поставлених завдань необхідно шукати нові підходи 

до вдосконалення системи фізичного виховання, створення нових технологій 

збереження і зміцнення здоров’я в умовах загальноосвітніх навчальних 

закладів. 

 

Інновації та інноваційна діяльність загальноосвітніх навчальних 
закладів 

 

В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти 

важливого значення набуває інноваційна діяльність загальноосвітніх 



 

 

15 

 

навчальних закладів, яка характеризується системним експериментуванням, 

апробацією та застосуванням інновацій (нововведень) в освітньому процесі. 

На сучасному етапі розвитку системи загальної середньої освіти в 

Україні кількість експериментальних шкіл, що розробляють чи апробують 

педагогічні інновації, за останні три роки збільшилася в середньому на 18%. 

На всеукраїнському рівні експерименту зареєстровано 47 педагогічних 

інновацій, до реалізації яких залучено 134 загальноосвітніх навчальних 

заклади; на регіональному – 103 інновації, що діють у 340 закладах освіти 

(Л.І. Даниленко, 2004). 

3 аналізу освітніх інновацій, що діють у сучасних загальноосвітніх 

навчальних закладах, визначено, що особистісно-орієнтоване навчання 

становить 26%, розвиваюче – 16%, диференційоване – 9,3%, інтегроване 

навчання – 10%, рання соціалізація учнів – 14%, національне виховання – 

11,3%, духовне виховання – 12,6%, управління – 8% (Л.І. Даниленко, 2007).  

Оновлення змісту освіти, визначення державних вимог щодо її якості 

та обсягу на рівні досягнень науки, техніки, технології та світового досвіду 

активізували проблему інноватики – істотної складової гуманістичної 

парадигми навчання як неперервного процесу протягом усього життя людини. 

Нормативна база інноваційного шляху розвитку українського 

суспільства визначається законами України “Про інноваційну діяльність”, 

“Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної 

діяльності”, постановою Кабінету Міністрів України “Про затвердження 

Порядку державної реєстрації інноваційних проектів і ведення Державного 

реєстру інноваційних проектів”. Названі та інші нормативні документи 

визначають правові й організаційні засади функціонування, розвитку і 

державного регулювання інноваційної, наукової та науково-технічної 

діяльності в Україні, встановлюють форми стимулювання державою 

інноваційних процесів і спрямовані на підтримку розвитку всіх сфер 

суспільного буття інноваційним шляхом (Л.І. Даниленко, 2000). 
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У перекладі з грецької мови “інновація” означає “оновлення, новизна, 

зміна”. Вперше з’явилось поняття в зарубіжних дослідженнях XIX ст.  

у техніці при введенні деяких елементів однієї галузі в іншу і розглядається у 

психолого-педагогічній літературі неоднозначно. Найпоширенішим є 

визначення американського вченого К. Роджерса (2001), який стверджує, що 

“новизна – це ідея, що є для конкретної особи новою, і немає значення, чи є 

ідея об’єктивно новою, чи ні, ми визначаємо її в часі, який минув з моменту її 

відкриття або першого використання”. Ф. Брансуік визначає “інновацію, як 

нову ідею, дію або адаптовану ідею, або ті, для яких настав час реалізації”. 

Російський вчений С. Батишев вважає, що інновація є комплексним 

процесом створення, розповсюдження та використання нового практичного 

засобу (новизни, нововведення) в галузі техніки, технології, педагогіки, 

наукових досліджень (Л.І. Даниленко, 2004). 

Сучасні вітчизняні вчені розглядають інновацію в освіті як процес 

створення, поширення й використання нових засобів (нововведень) для 

розв’язання тих педагогічних проблем, які досі вирішувалися по-іншому; 

результат творчого пошуку оригінальних, нестандартних рішень 

різноманітних педагогічних проблем; актуальні, значущі й системні 

новоутворення, які виникають на основі різноманітних ініціатив і 

нововведень, що стають перспективними для еволюції освіти і позитивно 

впливають на її розвиток; продукти інноваційної освітньої діяльності, які 

характеризуються процесами створення, розповсюдження та використання 

нового засобу (новизни, нововведення) в галузі педагогіки та наукових 

досліджень; нові форми організації праці та управління, нові види 

технологій, які охоплюють не тільки окремі установи й організації, але й 

різні сфери діяльності; процес оновлення чи вдосконалення теорії і практики 

освіти, який оптимізує досягнення її мети; процес здійснення 

цілеспрямованих змін, зорієнтованих на перетворення яких-небудь 

компонентів у структурі або функціонуванні організацій; нові ідеї, дії, або 

адаптовані ідеї, або такі, для яких настав час реалізації; нововведення в галузі 
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техніки, технології, організації праці і управління, які ґрунтуються на 

використанні досягнень науки і передового досвіду, а також використанні 

цих нововведень у найрізноманітніших галузях і сферах діяльності  

(Т.И. Шашова, П.И. Трешикова, 1995). 

3 огляду на сутнісні ознаки інновації є всі підстави розглядати її як 

процес і як продукт (результат). Інновація як процес означає часткову або 

масштабну зміну стану системи і відповідну діяльність людини. Інновація як 

результат передбачає процес створення (відтворення) нового, що має 

конкретну назву “новація”.  

У ході аналізу сучасних досягнень педагогічної інноватики з’ясовано, 

що інновація в освіті є не лише кінцевим продуктом застосування новизни у 

навчально-виховному й управлінському процесах з метою зміни (якісного 

покращання) суб’єкта та об’єктів управління й отримання економічного, 

соціального, науково-технічного, екологічного та іншого ефекту, а й 

процедурою їхнього постійного оновлення (Т. Лукіна, 2004, Г. Сиротенко, 

2005). 

Інновація може бути спрямована на різні галузі людської діяльності 

(медичну, інженерно-технічну, освітню); освітня інновація є однією з її 

компонентів і складається з психолого-педагогічної, соціально-економічної 

та науково-виробничої новизни. 

Інновації, які суттєво змінюють освітній процес, визначаються нами 

як освітні; інновації, які суттєво змінюють педагогічний процес, як 

педагогічні (В. Малихіна, 2004). 

Під освітніми інноваціями ми розуміємо новизну, що істотно змінює 

результати освітнього процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові 

освітні, дидактичні, виховні системи; освітні, педагогічні технології; методи, 

форми, засоби розвитку особистості, організації навчання і виховання; 

технології управління навчальним закладом, системою освіти.  

Освітні інновації, що здійснюються на сучасному етапі розвитку у 

вітчизняній системі загальної середньої освіти, слід розглядати у змісті 
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навчання й виховання учнів; формах, методах і технологіях навчання та 

виховання учнів; змісті, структурі, формах і методах управління закладом 

освіти. 

Так, навчальні інноваційні технології – такий добір операційних дій 

педагога з учнем, у результаті якого суттєво покращується мотивація учнів 

до навчального процесу. Серед них значне місце посідають технології 

особистісно-орієнтовані, інтеграційні, колективної дії, інформаційні, 

дистанційні, розвиваючі, модульно-розвиваючі тощо (С.С. Павлова, 2009) . 

Як виявилося, педагогічні інновації здебільшого (88%) розроблені 

авторами у вигляді педагогічних інноваційних технологій, під якими 

розуміється якісно нова сукупність форм, методів і засобів навчання, 

виховання й управління, яка привносить суттєві зміни у результат 

педагогічного процесу. 

Педагогічна інноваційна технологія є багатокомпонентною моделлю, 

яка включає в себе навчальну, виховну й управлінську інноваційні 

технології. 

Під навчальною інноваційною технологією розуміється такий відбір 

операційних дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується 

мотивація учнів до навчального процесу, тобто змінюються потреби у 

навчанні і зацікавленість, формується нова якість – навчання стає життєвою 

цінністю. Під виховною – мистецькі засоби й прийоми впливу педагога на 

свідомість особистості учня з метою формування в нього особистісних 

цінностей у контексті із загальнолюдськими, такими як справедливість, 

чесність, відкритість, толерантність, воля тощо (Л.І. Даниленко, 2000). 

Педагогічна інноваційна технологія – це якісно нова сукупність форм, 

методів і засобів навчання, виховання й управління, що привносять суттєву 

зміну в результат педагогічного процесу. 

Таке розуміння поняття “інноваційна педагогічна технологія” та його 

складників виникло в результаті теоретичного аналізу педагогічної 

технології, яка розглядається багатьма вченими по-різному. 



 

 

19 

 

Педагогічні технології є організаційним початком, що запускає у дію 

і спрямовує у необхідне русло творчі сили носіїв наукових знань і 

педагогічного досвіду. Перехід від нормативного до відкритого навчання 

загострив проблему професійної підготовки педагога до впровадження 

педагогічних технологій. Проте більшість із них не готові до зміни власної 

позиції у відносинах з учнем (від авторитарного управління до спільної 

діяльності і співтворчості), до переорієнтації з репродуктивних навчальних 

завдань на продуктивну і творчу діяльність (Л. Ващенко, 2005).  

Важливою проблемою педагогічної технології залишається 

забезпечення цілісного педагогічного впливу, зорієнтованого не на окремі 

якості особистості, а на структуру особистості в цілому, оскільки 

ефективність педагогічної технології значною мірою визначається 

інтеграцією психологічних і педагогічних факторів, які впливають на процес 

навчання, з внутрішньою структурою особистості учня, з його 

індивідуальними можливостями і загальною спрямованістю (Л. Ващенко, 

2004). 

Модернізація системи освіти сьогодні пов’язується насамперед із 

введенням в освітнє середовище інноваційних концепцій, в основу яких 

будуть покладені цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на 

діалектичній єдності методології та засобів їх здійснення, тобто такі, які не 

лише на рівні ідей, а й на рівні інтерактивних технологій втілюють ідею 

гуманізації як щодо системи освіти в цілому, так і стосовно конкретних 

аспектів навчально-виховного процесу. 

Принципово нові концептуальні ідеї і положення щодо модернізації 

освіти вимагають переорієнтації методичної роботи на пошук та розробку 

нових, інноваційних шляхів розвитку регіональної системи освіти, 

формування в педагогічному середовищі справді нового педагогічного 

мислення на всіх рівнях педагогічної діяльності. Це надасть освітній сфері 

мобільності, прискорить її самооновлення, позбавить інертності, що властива 

централізовано керованим системам. Водночас для запобігання 
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деструктивно-руйнівному впливу інновацій важливо активізувати їх 

осмислення, моделювання, соціальний відбір та прискорити процеси 

апробації, перевірки і селекції педагогічних нововведень (Г.К. Селевко, 

2005). 

 

Стан здоров’я дітей шкільного віку та фактори, які його 
визначають 

 

В останні десятиліття світова наука долучила проблему здоров’я в 

широкому розумінні до кола глобальних проблем, вирішення яких 

обумовлює не тільки кількісні та якісні характеристики майбутнього 

розвитку людства, а й навіть сам факт його подальшого існування як 

біологічного виду. 

За сучасними уявленнями здоров’я вже не розглядається як суто 

медична проблема. Більше того, комплекс медичних питань становить лише 

малу частину феномена здоров’я. Так, узагальнені підсумки досліджень 

залежності здоров’я людини від різних чинників переконують, що стан 

системи охорони здоров’я обумовлює в середньому лише близько 10% 

всього комплексу впливів, решта 90% припадає на екологію (близько 20%), 

спадковість (близько 20%) і найбільше – на умови і спосіб життя (майже 

50%). 

Здоров’я нації в наш час розглядається як показник цивілізованості 

держави, що відбиває соціально-економічне становище суспільства. Здоров’я 

дітей і молоді особливо важливе, тому що за оцінками фахівців близько 75% 

хвороб у дорослих є наслідком умов життя в дитячі та молоді роки  

(Г.Л. Апанасенко, 1992). 

Важливим показником здоров’я дитячого населення в цілому є 

фізичний розвиток дітей та підлітків (В.В. Абрамов, 2003). Результати 

вивчення фізичного розвитку школярів Інститутом педіатрії та акушерства 

Академії медичних наук України дають змогу говорити про певне зниження, 
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порівняно з даними 1985 р., основних показників фізичного розвитку дітей 

України. За останні  10 років виявлено зменшення показників маси тіла у 

школярів усіх вікових груп, особливо у віці становлення статевих функцій 

(11-16 років), як у дівчаток, так і у хлопчиків. Дослідження у цьому напрямі 

свідчать про припинення процесів акселерації у рості та у розвитку дітей 

шкільного віку, пік яких мав місце в Україні у 70-х роках, і дають змогу 

констатувати наявність протилежної тенденції – уповільнення темпів росту і 

розвитку дітей. 

Результати вивчення фізичного розвитку школярів Інститутом 

педіатрії і акушерства Академії медичних наук України показують тенденцію 

уповільнення за останні десять років темпів росту і розвитку дітей. 

Матеріали цільової комплексної  програми “Фізичне виховання – здоров’я 

нації” засвідчують, що серед 6-18-річних учнів 56% мають низький рівень 

фізичного здоров’я, 36% – нижче середнього і лише 7,5% – високий.  

За даними Міністерства охорони здоров’я України серед школярів 

спостерігаються функціональні зміни в діяльності різних  систем організму: 

відхилення в серцево-судинній системі у 26,6% учнів, захворювання органів 

дихання мають 27% дітей і близько 40% мають захворювання шлунково-

кишкового тракту, 60% першокласників мають психомоторні порушення, у 

40% дошкільнят і 64% учнів початкових класів спостерігаються різноманітні 

порушення постави (http://www.moz.gov.ua). 

За даними Міністерства охорони здоров’я, серед дитячого населення 

за останнє десятиліття істотно (в 1,5-3 рази) зросла частота хронічних 

захворювань, які призводять до інвалідності. Кількість хронічно хворих дітей 

збільшується за роки навчання у 2,5 рази (http://www.moz.gov.ua). 

У червні 2001 року на спільній сесії Академії педагогічних наук і 

Академії медичних наук України “Актуальні проблеми здоров’я та освіти 

дітей на початку ХХІ століття” були оприлюднені  дані про те, що лише 35% 

дітей, які прийшли до школи, є здоровими, а  закінчують школу здоровими 

близько 11%. 
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Наведені цифри переконливо доводять, що проблема зміцнення 

здоров’я дітей є актуальною, а особливо для тих дітей, які інтенсивно 

займаються розумовою діяльністю. 

Низький рівень здоров’я відображається і на стан фізичної 

підготовленості дітей. За даними вибіркових досліджень, які проводила 

Академія медичних наук України, 36,4% учнів загальноосвітніх шкіл мають 

дуже низький рівень фізичної підготовленості, 33,5% – нижче середнього, 

22,6% – середній, 6,7% – вище середнього і тільки 0,8% – високий. 

У роботах багатьох авторів (Г.О. Жук, Т.Т. Ротерс, 2006, В. Кашуба, 

2000) вивчаються причини низького рівня здоров’я і фізичної 

підготовленості сучасних школярів. Так, дослідження показують, що 

здоров’я людей більше ніж на 50% залежить від способу життя, на 20% – від 

навколишнього середовища, на 20% – від спадковості і на 10% – від системи 

охорони здоров’я (Г.Л. Апанасенко, 1992). 

Негативно впливають на здоров’я дітей такі соціально-психологічні 

фактори як: зловживання тютюну у 71% сімей, у яких палить батько, в 6,1% – 

мати; погані матеріально-побутові умови; фактори медико-демографічного 

характеру; багатодітні сім’ї, сім’ї юних батьків і матерів. 

Соціально-економічні зміни призводять до погіршення морального 

клімату у середовищі дітей та молоді, збільшенню негативних проявів, 

народжуваності хворих дітей. 

У роботах Г.Л. Апанасенко (1992), Г.В. Сердюковської (1990),  

І.А. Когут (2006), А.Ц. Демінського (2002) досліджуються інші фактори, які 

формують здоров’я дитини, а саме: екологія, режим дня, організація 

фізичного виховання. 

У роботі І.О. Когут (2006) представлена модифікована схема 

Л.Г. Сухарева (1991), групи факторів, які впливають на формування здоров’я 

дітей (рис. 1). 

Тому основним шляхом покращення здоров’я школярів – є створення 

сприятливих соціально-економічних умов. Особлива роль у комплексі цих 
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факторів належить руховому режиму, режиму дня, умовам навчання і 

організації фізичного виховання в школах. 

 

Рис.1. Фактори, які впливають на формування здоров’я. 

 

Рухова активність дітей обумовлена соціальними, біологічними і 

природними факторами: станом здоров’я, розвитком рухових функцій та їх 

зв’язків з вегетативними системами, кліматичними умовами (Н.А. Фомин, 

Ю.Н. Вавилов, 1991). 

Потреба в руховій активності – одна з загальнобіологічних 

особливостей організму, що відіграє важливу роль у його життєдіяльності. 

Соціально-економічні умови 

Навколишнє середовище Фізичне виховання 

Спадковість  

Харчування 

 
Рижим дня 

Стан  
здоров’я дітей 

Мотивація до 
здорового 

способу життя 

 

Рухова 
активність 

Медико-санітарна 
допомога Умови навчання Умови побуту 
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Формування людини на всіх етапах еволюційного процессу 

відбувалося в нерозривному зв’язку з активною м’язовою діяльністю, що 

стала одним з основних чинників, що забезпечують сталість внутрішнього 

середовища організму, його гомеостаз.  

Зв’язок рухової активності зі станом здоров’я людини незаперечний. 

Рухова активність належить до ряду основних чинників, що визначають 

рівень обмінних процесів організму і стан його кісткової, м’язової і серцево-

судинної систем (А.Г. Сухарев, 1988). 

Під впливом занять фізичними вправами розширюються 

функціональні та адаптаційні можливості серцево-судинної і дихальної 

систем, опорно-рухового апарату, підвищується активність ферментативних 

реакцій, зростає інтенсивність окисно-відбудовних процесів у тканинах, 

підсилюється резистентність організму до дії несприятливих чинників 

зовнішнього середовища, здійснюється сприятливий вплив на 

функціональний стан нервової та ендокринної систем; поліпшується пам’ять, 

знижується дратівливість, нормалізується сон. 

Дослідження гігієністів показують, що до 82-85% денного часу 

більшість учнів знаходяться в статичному положенні (сидячи). Навіть у 

молодших школярів довільна рухова активність (ходьба, рухливі ігри) 

займають тільки 16-19% часу, з них на організовані форми фізичного 

виховання припадає лише 1-3%. Загальна рухова активність дітей із вступом 

до школи знижується майже на 50%, починаючи від молодших класів до 

старших. Встановлено, що дівчатка роблять менше кроків на добу, ніж 

хлопчики; рухова активність у вихідні вища, ніж у навчальні дні. Відзначено 

зміни величини рухової активності у різних навчальних семестрах. Рухова 

активність школярів особливо низькою є взимку, весною та восени вона 

підвищується. 

М.М. Амосов, І.В. Муравов (1985), А.І. Шпаков (1989), А.Г. Сухарєв 

(1988), вважають, що нормою обсягу рухової активності школярів є їхня 

фізична діяльність з достатнім фізичним навантаженням в межах 12-14 годин 
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на тиждень, враховуючи вікові та статеві особливості. Пропонуються  й інші 

показники, що характеризують норми рухової активності, серед них: добові 

локомоції (15000-20000 кроків) або енерговитрати (10,6-12,5 МДж), час, 

затрачений на виконання рухових дій різної інтенсивності, показники 

безперервної реєстрації ЧСС. 

Рухова активність, систематичні заняття фізичними вправами є дуже 

ефективними потужними засобами мобілізації резервних можливостей 

людини, формування різноманітних пристосувальних реакцій організму 

(окремих його органів, функцій, систем), спроможні ефективно і повноцінно 

функціонувати в несприятливих умовах зовнішнього середовища. 

Рухи є складовою частиною будь-якого виду діяльності і багатьох 

психічних процесів. Постійний приплив пропріоцептивної імпульсації, що 

виникає при м’язовій діяльності, всебічно стимулює фізичний, сенсорний і 

інтелектуальний розвиток дітей. 

Наукові дослідження останніх років дозволяють говорити про істотні 

зміни, що відбуваються в організмі при дефіциті рухової і м’язової 

активності в цілому. Дефіцит м’язової діяльності характерний для більшості 

дітей шкільного віку. 

Дефіцит м’язової роботи у дітей, як показують клінічні дані, може 

призводити до зниження ферментативної активності, що впливає на окисні 

процеси, до відставання моторики і розвитку фізичних якостей (швидкості, 

витривалості), до зниження адаптаційної спроможності серцево-судинної 

системи, розвивається схильність до ожиріння, знижується імунітет. 

Дефіцит руху безпосередньо впливає і на будівлю органів. У м’язах 

при недостатній руховій активності погіршується кровообіг і їхня іннервація, 

внаслідок чого м’язи атрофуються. Подібні зміни відбуваються і у деяких 

внутрішніх органах. 

При дефіциті рухової активності знижується опірність організму до 

застуди і дії хвороботворних мікроорганізмів, падає усталеність організму до 

перегрівання, охолодження, нестачі кисню. 
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Гіподинамія створює несприятливі умови для інтелектуального 

розвитку дитини, і знижує його розумову працездатність. Дослідження 

свідчать про те, що прогрес функцій мозку дитини в більшій мірі 

визначається прогресом у розвитку рухового аналізатора. Для удосконалення 

функції вищої нервової діяльності необхідна не тільки розмаїтість впливу 

зовнішнього середовища, але і постійний приплив тонізуючої його 

пропріоцептивної імпульсації в результаті моторної діяльності. 

Вчені встановили який обсяг добової рухової активності необхідно 

забезпечити дітям при виконанні різних видів фізичних вправ (Р. Масауд, 

1998). 

Раціональність форм рухової активності дозволяє одержати такі 

складові: лікувальний ефект при використанні локальних впливів – 

лікувальних вправ, оздоровчий – з використанням рухів, спрямованих на 

реалізацію окремих функцій і систем організму; спортивний – коли 

застосовуються дії, які вимагають відповідних реакцій на рівні цілісного 

організму. 

Велике значення для формування і забезпечення здоров’я має режим 

дня. Раціональний режим дня допомагає зміцнити стан здоров’я, сприяє 

підвищенню працездатності, а нераціональний – призводить до появи втоми, 

нервово-психічних розладів, погіршення пам’яті, емоційного настрою.  

У режимі дня значну роль відіграє рівень рухової активності, що є 

обов’язковою  умовою нормального росту і розвитку дітей.  

Встановлено, що режим дня, зміна видів діяльності, нетривалість 

окремих видів роботи, чергування періодів рухової активності і періодів 

зосередженої роботи, зміна ігор і навчальної роботи – необхідна умова 

збереження психічного і фізичного здоров’я  школярів (І.О. Когут, 2006). 

Найсуттєвішими елементами режиму дня, які на думку вчених 

Л.А. Симонової, Н.А. Малової, І.П. Белякової (1991) найбільше впливають на 

здоров’я школярів, є навчальне навантаження в школі та вдома, тривалість 
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відпочинку на свіжому повітрі та нічний сон, завантаження дітей у вільний 

час. 

Дослідження О. Гуменної (2002) дають підстави вважати, що 

відносно низький стан здоров’я дітей молодшого шкільного віку пов’язаний з 

нераціональним режимом дня. Згідно отриманих даних, діти 1 класу 

витрачають на домашнє завдання на 80,9% випадків більше рекомендованого  

Державними санітарними правилами і нормами (ДСПіН) часу (1 година), 

недосипають 1-1,5 години на добу, згідно нормам (ДСПіН). Лише четверта 

частина дітей 6-10 років перебуває на свіжому повітрі рекомендований час - 

3-3,5 годин. У дозвіллі дітей переважають заняття статичного характеру: 

перегляд телевізора, музика, комп’ютерні ігри, які витискують активний 

відпочинок на свіжому повітрі та спорт. Це в свою чергу спричиняє розвиток 

гіподинамії і погіршення здоров’я. 

Сьогодні традиційний урок фізичної культури забезпечує, в 

середньому, до 20% необхідної  тижневої рухової активності, близько 50% 

дітей не мають стійкого інтересу до уроків з фізичної культури                    

(Г.В. Безверхня, 2004). Єдина обов’язкова  форма організації занять 

фізичними вправами сприяє навчанню руховим навичкам. Крім того, 

фізичний потенціал практично не змінюється або покращується настільки 

несуттєво, що не сприяє досягненню оздоровчого  ефекту. 

Причини втрати інтересу до урочних форм занять полягають у 

наступному:  

- не враховуються інтереси школярів щодо вибору фізичних вправ, 

які жорстко регламентовані державною програмою; 

- не використовуються сучасні засоби фізкультурно-оздоровчої 

роботи; 

- не враховуються індивідуальні особливості розвитку дітей у різні 

вікові періоди; 

- не диференціюються фізичні навантаження з урахуванням стану 

здоров’я, рівня фізичної підготовленості; 
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- низький рівень матеріально-технічного забезпечення шкіл; 

- не розроблена достатньо ефективна система оцінки успішності 

учнів. 

Більшість фахівців вважають, що акцент  на посилення фізкультурно-

оздоровчої роботи необхідно робити на позаурочні або позашкільні форми 

організації занять. Проте, як свідчать наукові дані, залучення дітей до таких 

форм занять в містах становить 31,8%, у сільській місцевості – 29,8%  

(О.С. Куц, 1982). 

Покращення рівня здоров’я дітей залежить, як від правильної 

організації режиму дня, збільшення різних видів рухової активності, так і від 

включення елементів фізичного виховання у теоретичні дисципліни 

початкової школи, де матеріал повинен розглядатися з класу в клас, 

послідовно, кожного разу додаючи певний обсяг рухової активності в 

залежності від віку і фізичної підготовленості дітей. 

Проблема  формування в учнів фізкультурних знань, які повинні 

займати одне з провідних місць у системі ціннісних орієнтацій, формування 

пріоритету здоров’я як найвищої людської цінності і на основі цього 

покращення загального фізичного стану організму пов’язане з формуванням 

інтересу до занять фізичною культурою. 

За даними А.Ц. Пуні (1957), інтерес складається з трьох  компонентів: 

знання, якими володіє людина, практична діяльність та емоційне 

задоволення. Розвинути інтерес, зробити його глибоким, міцним, осмисленим 

можна лише за умови обов’язкового  включення у навчальний процес усіх 

зазначених компонентів. 

Аналіз практики фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах свідчить, що з трьох компонентів, необхідних для формування 

інтересу, представлений лише один – практична діяльність. Багато 

досліджень присвячено  розробці критеріїв оцінювання практичних навичок 

дітей (В. Бакатов, 2003, П. Барановська, 2000, В. Кожемякіна, 2005). 

Потребує вивчення питання формування теоретичних знань, які є 
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передумовою виховання потреби у заняттях фізичними вправами, глибокого і 

стійкого інтересу. 

Важливо зазначити, що, на думку фахівців (В.Г. Ареф’єв,  

Г.А. Єдинак, 2001, Б.М. Шиян, 2003), знання сприяють якісному оволодінню 

руховими навичками, формуванню потреби до фізичного вдосконалення, 

усвідомленого ставлення до свого здоров’я.  

Стає зрозумілим, що будь-які спроби впливати на організм дитини 

поза свідомістю ніколи не дадуть оздоровчого ефекту. Необхідно від самого 

народження дитини включення її в процес формування здоров’я, потреби в 

здоровому способі життя (Н.А. Тертична, 1997). 

Дослідження Д. Солопчука (2003) з проблеми формування здорового 

способу життя показали, що загальний рівень знань про здоровий спосіб 

життя низький, теоретичні відомості на уроках фізичної культури 

повідомляються не в повному обсязі, безсистемно. Діти недостатньо 

володіють спортивною термінологією. 

Останнім  часом вченими розробляються нові підходи до формування 

теоретичних знань. 

М. Зубаль (2004) основну ідею теоретичної підготовки учнів зводить  

на досягнення ситуації  “включення” самої особи школяра в цей процес на 

рівні свідомості, самосвідомості в комплексному прояві та сприйманні 

“особисте я”, “моє здоров’я”, “здоровий спосіб життя”, “заняття фізичними 

вправами”. 

А.В. Кучерова (2002), запропонувала нову  форму вивчення 

теоретичного матеріалу з використанням “пізнавально-практичного уроку” 

фізичної культури в школі, який відіграє, на погляд вчених, провідну роль в 

мотивації фізкультурної діяльності. 

К. Огниста (2004) розробила нові підходи до формування 

теоретичних знань з використанням наочної інформації, творчих завдань, 

дидактичних ігор зі спортивною тематикою. 
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Успішне розв’язання даної проблеми можливе лише за умови 

цілеспрямованого комплексного вирішення завдань з формування фізичної 

культури кожної особистості, починаючи з раннього віку, і впродовж усього 

життя. 

Як зазначає Т.Ю. Круцевич (2004), специфіка фізичного виховання 

полягає в тому, що усвідомлена інформація стає мотивованим  стимулом до 

виконання фізичних вправ, використання сил природи і формування такого 

способу життя, який сприяв би досягненню як особистісних,  так і суспільних 

цілей. Критерієм ефективності цього процесу повинен бути рівень здоров’я 

дітей, рівень їхньої фізичної працездатності і соціальної активності. 

 Велику роль у формуванні мотивації дітей до занять фізичною 

культурою, підвищенні ефективності фізичного виховання, розвитку 

активності, ініціативи і творчості, прагненні до збереження здоров’я є оцінка 

успішності, яка визначається  якісними, кількісними та іншими критеріями 

(А. Віндюк, 2002). 

З переходом на дванадцятибальну систему можливості викладача в 

оцінюванні результатів навчальної діяльності розширилися. Оцінка повинна 

брати до уваги всі аспекти навчальної діяльності, які є результатом роботи 

учня і вчителя. Оцінка відображає не тільки кінцевий результат процесу 

фізичного виховання, вона відіграє важливу роль на всіх етапах навчання, 

відображаючи вивчення індивідуальних особливостей дітей, прогнозуванні їх 

можливих досягнень, дозволяє адаптувати  програми з урахуванням 

можливостей, інтересів, потреб школярів. 

Прагнення школярів до зміцнення здоров’я та удосконалення форми 

тіла свідчить про наявність у них ціннісних категорій, спрямованість на 

досягнення культури здоров’я. Однак ці ціннісні категорії засвоєні у вигляді 

образів і не підкріплені реальною діяльністю. 

Це підтверджується даними, які свідчать, що близько 20% опитаних 

дітей дотримуються режиму дня; використовують гартуючі процедури  6-9%;  
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близько 55-65% мають шкідливі звички і тільки 25-30% вказують на заняття  

фізичними вправами (Т.Ю. Круцевич, 1999). 

В цілому проведені дослідження підтверджують широкі можливості 

фізичного виховання в плані впливу на показники, що характеризують рівень 

здоров’я дітей. 

 

Інноваційні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи з дітьми молодшого шкільного віку 

 

Зміни у суспільному житті неможливі без активізації духовного 

потенціалу особистості. Закон України “Про освіту” акцентує увагу на тому, 

що в умовах формування нових соціально-економічних відносин, переходу 

від авторитаризму до гуманного демократичного суспільства система 

виховання повинна ґрунтуватися на духовних цінностях. Тому створення 

необхідних умов для гармонійного розвитку та виховання підростаючого 

покоління – приорітетне завдання будь-якого цивілізованого суспільства. 

Школа повинна створити відповідні умови для виховання кожного 

учня не безликим індивідом, а особистістю з широким світоглядом, високою 

моральною культурою. Шлях досягнення цієї мети – актуалізація прагнення 

кожного учасника навчально-виховного процесу до особистісно значущої 

участі в спільній організації шкільного життя, яка б забезпечила розвиток 

відповідальності за свою і спільну справу та вищий рівень відповідальності 

за себе як суб’єкта суспільно важливої життєдіяльності. 

На сучасному етапі розвитку нашої держави для всіх видів 

навчальних закладів головною метою залишається формування гармонійної 

особистості. Індивід повинен виховуватися не просто як носій певної суми 

знань, а як справжній громадянин з властивою йому мораллю, високою 

культурою праці та поведінки. Тому особливої актуальності набуває питання 

особистісного розвитку школяра та створення психолого-педагогічних умов 

для формування його високої моральності. Це зумовлює зміну парадигми 
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навчально-виховного процесу, поступовий перехід до суб’єкт-суб’єктної 

розвиваючої взаємодії. У цьому плані набутий у дитинстві досвід  є настільки 

вагомим та дієвим, що зберігає силу впливу на поведінку дорослої людини.  

Молодший шкільний вік – сенситивний період для формування морально-

духовної культури, оскільки саме тут закладається підґрунтя для етичних 

знань, переконань та ряду інших необхідних передумов подальшого розвитку 

духовного потенціалу людини. Отже, правильно організована діяльність в 

якій школяр – не просто пасивний суб’єкт, а виступає творцем, активним 

учасником подій, відчуває своє зростання, викликає позитивні почуття, 

формує моральні якості й цінності, які згодом реалізуються в конкретних 

добродійних вчинках. 

Перебудовчі процеси в Україні обумовили нові тенденції в розвитку 

освіти. Потреба суспільства в творчих, діяльних, інтелектуально розвинених 

громадянах, оновлення національної свідомості, відродження духовності 

викликали необхідність у створенні шкіл нового типу і закладів 

альтернативної освіти (Є. Приступа, 1999). 

Місію нової школи України сьогодні реалізують гімназії, ліцеї, 

колегіуми, коледжі, школи-комплекси, авторські школи, кращі 

загальноосвітні школи, які перетворились у науково-дослідні центри 

апробації нового змісту навчання, педагогічних технологій. 

Впровадження навчально-виховних закладів нового типу, викликане 

потребами сьогодення і спрямоване на відродження та зміцнення 

інтелектуального потенціалу України. Навчання передбачає здобуття освіти 

здібною та обдарованою учнівською молоддю на основі глибокої профільної 

та рівневої диференціації, створення умов для повного розкриття 

інтелектуальних можливостей учнів, розвитку їх творчих здібностей,  

духовного і фізичного удосконалення. 

Ефективність навчання, складність навчальних програм, норми 

навчального навантаження в значній мірі залежать від стану здоров’я учнів. 
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Однак протягом останніх років навчання і виховання проходить за 

дуже складних соціально-економічних, соціально-психологічних та 

екологічних умов. Стан здоров’я населення, зокрема, дітей та підлітків, 

продовжує погіршуватись.   

Збереження фізичного і психічного здоров’я молодого покоління – 

одне з найважливіших завдань нашого суспільства і насамперед системи 

освіти. Утім здоров’я як фізичне, так і психічне залежить від багатьох 

чинників: соціальних та економічних умов, сімейних стосунків, - значну роль 

у вирішенні цих питань відіграють педагоги і медики (С. Максименко, 2002). 

Пошуки способів зміцнення здоров’я дітей особливо актуальні на 

сьогоднішній день, позначеного постійними стресами, хвилюваннями, 

негараздами. Дуже важливо, на наш погляд, дбати про здоров’я на різних 

етапах життя – насамперед у початковій школі. Адже тільки здорова дитина 

зможе в майбутньому реалізувати свій талант (О. Кочерга, 2003). 

Реалізація таких завдань потребує перебудови свідомості людини, а 

відповідно й мобілізації її життєвих ресурсів, усвідомлення необхідності 

дотримання здорового способу життя та вироблення особистісної позиції 

щодо зміцнення стану свого здоров’я упродовж всього життя (О.Б. Качеров, 

В.Г. Ареф’єв, 2003, А.Г. Комков, 2006).  

Основні підходи до формування й зміцнення здоров’я дітей і молоді 

визначені у Національній програмі “Діти України”, де здоров’я особистості 

розглядається як інтегрований показник соціального розвитку суспільства, 

могутній фактор впливу на економічний і культурний потенціал держави 

(Ю.Б. Мельник, 2003).  

При цьому молодший шкільний вік виступає основним періодом 

набуття соціального досвіду, зокрема, формування орієнтацій на здоровий 

спосіб життя, що є передумовою функціонування механізмів розвитку 

особистості та організації її життєдіяльності (Н.В. Петровский, 1990). 
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Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу 

необхідно шукати нові шляхи удосконалення системи фізичного виховання, з 

урахуванням специфіки навчального закладу (А.Г. Комков, 2007) 

Створення нових освітніх технологій пов’язане зі змістом 

навчального процесу – послідовністю засвоєння базових знань, вмінь і 

навичок, раціональними засобами засвоєння навчальної інформації, 

дидактичним спілкуванням учнів і вчителя. 

Конструювання і реалізація освітніх технологій можливе тільки з 

урахуванням психологічних закономірностей (до них відносяться 

особливості сприйняття, сукцесивне і симультанне відображення образів, 

характер розвитку провідних психічних функцій на визначеному віковому 

етапі) (И.А. Аршавский, 1982). 

До нових освітніх технологій підштовхує поява невідомих даних про 

психічний розвиток і зміни особистості в процесі навчання. 

Різні пошуки змін і вдосконалення навчально-виховного процесу 

привели до створення оригінальних проектів і технологій. 

Проблема створення системи навчання, яка була б спрямована на 

зміцнення здоров’я, належить Рудольфу Штайнеру (1861-1925), який був 

засновником Вольдорфської школи, основою якої є моральний розвиток 

дітей як обов’язкова організація навчального процесу для зміцнювання 

фізичного здоров’я дитини. 

В.Ф. Шаталов (2002) знайшов ключ до вирішення найбільш гострих 

проблем творчого розвитку. До них у першу чергу відносяться ліквідація 

перевантажень, що сприяє поліпшенню здоров’я, виховання у дітей інтересу 

до навчання, активності і самостійності.  

Ш.А. Амонашвілі (1983, 1988) науково розробив і довів на практиці 

умови, зміст й особливості навчання дітей з 6 років, становлення їх соціально 

значущих мотивів навчання і гуманізації знань.  
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С.Н. Лисенкова (2002) показала, що при керуванні навчанням 

молодших школярів у них з’являється радість від успіхів у навчальній 

діяльності, розвивається саморегуляція в процесі навчання. 

Істотний вплив на методи навчання в початковій школі зробила 

теорія Л.В. Занкова (1975). Основна ідея його теорії така: успіхи в 

психічному розвитку є основою  свідомого і міцного засвоєння знань. Процес 

загального розвитку залежить від діяльності: спостереження, розумової 

діяльності і практичних дій. 

Важливе значення для удосконалення навчально-виховного процесу в 

початковій школі мала теорія розвиваючого навчання В.В. Давидова. 

Формуючи свою теорію, він відштовхується від специфіки аналізу 

емпіричного мислення в педагогічній психології, показує спосіб сходження 

від абстрактного до конкретного, виявляє особливості змістовного 

спілкування і теоретичного мислення (В.В. Давидов, 1986). 

Д.Б. Ельконіним (1971, 1974, 1996) і В.В. Давидовим (1986) 

розроблені принципи розвиваючого навчання. 

Одним з напрямків є впровадження в навчально-виховний процес 

проблемного навчання. Поведінка учня в проблемній ситуації аналогічна 

поводженню вченого, що робить наукове відкриття; вирішуючи її, він і 

робить своє мікровідкриття. Саме неможливість виконати теоретичне чи 

практичне завдання за допомогою раніше засвоєних знань призводить до 

появи потреби в психічних новотвореннях (знаннях, способах дій), що 

дозволили б вирішити виникле протиріччя (А.М. Матюшкин, 1972). 

Нинішня система фізичного виховання практично на 50% не 

реалізується з 2-х основних причин: слабка постановка навчально-

педагогічного процесу й однобокість концепцій, закладених в основу 

навчальних програм (В.И. Лях, 1988).  

У школі ефективною буде така система фізичного виховання, яка, на 

думку М.Л. Бокарєва (1991), Ю.А. Копилова, Г.Б. Мейсона (1990) та ін., 

створює максимально сприятливі умови для розкриття і розвитку фізичних, 
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духовних та моральних якостей учнів. Система фізичного виховання також 

повинна забезпечити кожній дитині повноцінний і гармонійний  розвиток її 

здібностей з одного боку, а з іншого боку, ця система повинна озброїти 

педагогів методиками особистісно  зорієнтованого виховання (С.А. 

Смирнова,1999).  

Такий підхід враховує, перш за все, інтереси самої особистості, 

необхідність допомагати індивідууму розкрити свій потенціал, внутрішні 

резерви здоров’я та фізичного стану, дозволяє кожній дитині самовиразитися, 

бути поміченою, визнаною (О.Д. Дубогай, 1999, О.Н. Козленко, 1992). 

Особистісно-орієнтований  виховний процес будується не просто на 

врахуванні індивідуальних особливостей вихованців, а насамперед, на 

послідовному ставленні до них в процесі навчання і виховання, як до 

особистостей та відповідальних і свідомих суб’єктів діяльності (С.Г. 

Кикалишвили, 1991). 

Цілеспрямований розвиток індивідуальності можливий лише тоді, 

коли теорія освіти не декларуватиме необхідність творчості педагога і 

творчості школяра, а систематично за допомогою доцільних технологій 

втілюватиме її у навчально-виховний процес (І.Д. Бех, 1998). 

Розуміння змісту занять особистісно-орієнтованою фізичною 

культурою дає можливість вчителю цілеспрямовано керувати процесом 

оволодіння знаннями,  вміннями і навичками школяра, тобто процесом його 

поступового самовдосконалення. Саме фізична культура передається через 

навички, вміння, знання, а засвоюється через зміст. Якісна характеристика 

знань, умінь та навичок – один із критеріїв особистісного розвитку школяра 

(В.Ф. Паламарчук, 2002). 

Провідна ідея особистісно орієнтованої освіти – не сформувати, а 

знайти, підтримати, розвинути в дитині найкращі людські якості, закласти 

механізми самореалізації, саморозвитку, самовиховання, достатні для 

становлення творчої особистості та її взаємодії з людьми, природою, 

культурою (О.Д. Дубогай, 2005). 
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Система фізичного виховання має великі можливості для розв’язання 

завдань розвитку творчої особистості специфічними засобами фізичної 

культури. Проте впровадження нових підходів до змісту занять фізичною 

культурою, спрямованого на розвиток особистості, є актуальною проблемою 

і потребує вирішення широкого кола теоретичних і практичних питань. 

У процесі навчання необхідно також додержуватися гуманітарного 

підходу до дитини, який полягає в тому, щоб бачити в ній людину, яка росте, 

стає дорослішою; підтримувати в ній прагнення ставати такою. Щоб 

забезпечити входження дитини у дорослий світ, необхідно: поважати її 

гідність, визнавати її права на вибір поведінки, виявляти інтерес до неї, 

співчувати успіху чи невдачі; сприймати її як індивідуальність, 

проголошувати її досягнення. Потрібно враховувати активний процес 

саморозвитку, з повагою ставитися до факторів виявлення дитиною своєї 

власної позиції в конфліктних ситуаціях, її свідоме намагання реалізувати 

свої можливості тощо. 

Одним з варіантів якісної зміни системи фізичного виховання є 

концепція особистісної фізичної культури, яка запропонована В.І. Ляхом, 

Ю.А. Копиловим (1999) – унікальна можливість істотного впливу на 

проблему формування навичок ведення учнями здорового способу життя.  

Розробка концепції особистісної фізичної культури може 

здійснюватись за 2-ма основними напрямками. 

Перший – це переважно соціалізація особистості учня, яка враховує, в 

першу чергу, потреби держави, і спрямована на максимальну фізичну 

адаптацію дитини у суспільстві. 

Другий – спрямований на максимальне розкриття особистісних 

фізичних здібностей і задатків дитини з урахуванням індивідуальних 

особливостей зростання і розвитку, основних інтересів до певних видів 

спорту і фізичних навантажень, рівень психофізичних  і рухових 

можливостей організму. 
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Реалізація даної концепції передбачає  залучення дітей до різних 

форм фізкультурно-спортивних занять в системі загальноосвітніх  шкіл. 

Цікавий підхід до організації фізичного виховання російських вчених, 

які розробили концепцію спортивно орієнтованого фізичного виховання, 

полягає в тому, щоб створити таку форму організації фізичного виховання 

учнів школи, при якій була б виключена можливість диференційованого 

підходу до освоєння учнями фізичної культури і разом з тим відкривалася 

реальна перспектива їхнього ефективного фізичного удосконалення з 

урахуванням індивідуальних потреб, здібностей і рівнем потреб кожного 

учня (Є. Приступа, 1999). 

Авторами сформульовані основні принципи організації роботи з 

програми спортивно-орієнтованого фізичного виховання (В.К. Бальсевич, 

2000):  

▪ форма організації процесу фізичного виховання учнів повинна 

забезпечувати якнайбільші можливості для освоєння кожним з них цінностей 

фізичної культури і спорту відповідно до його задатків, здібностей, 

особистісних установок, потреб та інтересів, рівня фізичного розвитку і 

підготовленості;  

▪ принцип обов’язковості використання технологій спортивного, 

загальнокондиційного й оздоровчого тренування при організації фізичної і 

спортивної підготовки учнів, їх фізкультурного і спортивного виховання;  

▪ принцип об’єднання учнів в навчально-тренувальні групи, відносно 

однорідними за інтересами, потребами, рівнем фізичної підготовленості, 

типологічними особливостями морфо-функціонального статусу і ступеня 

біологічної зрілості. 

Реалізація вищевикладених принципів в організаційно-керувальному 

плані повинна здійснюватися шляхом винесення уроків фізкультури за межі 

звичайного шкільного розкладу, проведення їх не по класах, а в навчально-
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тренувальних групах за видами спорту, загальнорозвиваючої й оздоровчої 

фізичної активності. 

Заслуговує на особливу увагу підхід до організації системи фізичного 

виховання вчених Російського інституту вікової фізіології – це розробка 

концепції конгруентного фізичного виховання. 

Таке виховання враховує фізіологічні особливості дитини і коригує 

відповідно навчальний процес. Мета конгруентної системи фізичного 

виховання – реалізація індивідуальних особливостей  кожної дитини у сфері 

фізичної, психічної і моральної діяльності. При цьому ставляться три 

конкретні  завдання. Це – пробудження і розвиток інтересу до занять 

фізичною культурою; формування знань, умінь і навичок, необхідних для 

самостійного використання засобів фізичної культури; розуміння змісту 

діяльності, що виконується на заняттях фізичною культурою. 

Ряд вчених звертають увагу на вдосконалення системи організації та 

управління фізичним вихованням і стверджують, що ефективність 

підвищується, якщо:  

1) вдосконалюється організаційна структура педагогічного 

управління, яка забезпечує координацію та взаємодію адміністрації, 

громадських організацій школи, педагогічного колективу, органів 

учнівського самоврядування;  

2) застосовується конкретизоване перспективне планування 

підготовки і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів;  

3) здійснюється регулярний вихідний, поточний, підсумковий 

контроль з використанням якісної і кількісної оцінки діяльності педагогів та 

учнів [427]. 

Міжнародний проект Європейської комісії, Європейського Бюро 

Всесвітньої організації охорони та Ради Європи “Європейська мережа Шкіл 

сприяння здоров’ю” (ЄМШСЗ) впроваджено в Україні згідно з Національною 

програмою “Діти України”, затвердженою Указом Президента України від 
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18.01.96 р. за № 63/96, та спільним наказом за № 25/31 “Про залучення до 

міжнародного проекту “Європейська мережа Шкіл сприяння здоров’ю”. 

Ідея його створення народилась у грудні 1990 року на міжнародній 

конференції в Бонні і після апробації в ряді європейських країн проект було 

прийнято як самостійний проект для європейського континенту в цілому. Нині 

у ньому бере участь близько 2000 шкіл із більш ніж 40 країн і такі міжнародні 

організації, як ВООЗ, ООН, ЮНЕСКО, Комісія ЄС, Рада Європи та інші. Крім 

Європейського проекту, існують інвестовані ВООЗ, програми шкіл зміцнення 

здоров’я й на інших континентах. 

Даний проект спрямований на створення такої моделі освітнього 

закладу, при якій учні могли б не лише отримувати освіту в повній 

відповідності з державним освітнім стандартом, але й реалізувати свої 

здібності, сформувати ціннісні орієнтири на здоровий спосіб життя. 

Найбільш популярною моделлю Шкіл сприяння здоров’ю є 

восьмикомпонентна модель Лорда Колбі. Вона містить у собі: освіту в галузі 

здоров’я у вигляді наскрізної програми на весь курс навчання; фізичне 

виховання у всіх класах школи; службу харчування, яка забезпечує 

раціональне харчування; службу здоров’я персоналу школи, яка оцінює стан 

здоров’я й готовність до оздоровчої роботи викладачів і персоналу школи; 

психологічну й соціальну служби; здорове санітарно-гігієнічне й соціальне 

середовище; широке залучення до оздоровчих програм батьків і соціум. 

Існують ще й інші думки щодо організації комплексних програм 

збереження та покращення здоров’я підростаючого покоління. Так, Р. Надер  

[169] вважає, що школа є тільки частиною соціальної схеми, орієнтованої на 

здоров’я. Суспільство, сім’я, школа, друзі – це ті частини соціальної системи, 

котрі повинні об’єднати свої зусилля в справі оздоровлення учнівської молоді. 

Причому на перших етапах цієї  діяльності соціум повинен забезпечити 

необхідні ресурсні витрати, і тільки подальші кроки приведуть до створення в 

школі служби здоров’я, здорового шкільного середовища, педагогіки й 

здоров’я (А.Г. Комков, 2007).  
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Яскраво виражене функціональне спрямування зазначається в моделі 

комплексної програми здоров’я Алленсворса. Він розглядає Школу здоров’я 

не з точки зору того, із чого вона складається, а з позиції того, що вона робить. 

Відповідно з цією моделлю освітній заклад повинен гармонійно сполучати 

навчання з довгостроковою програмою оздоровлення вихованців. А це 

означає: координувати численні програми школи й суспільства, 

використовуючи міждисциплінарні інтегративні команди, заохочувати 

розвиток ґрунтовних засад сім’ї, забезпечувати активну участь залучення до 

цієї роботи учнів, персоналу тощо. 

Акцент на управлінському аспекті програми ми бачимо в моделі, яка 

розвивається департаментом здоров’я в Іллінойсі. Модель складається з 

шістьох базових елементів: керівництво; сприяння здоров’ю та освіта в галузі 

здоров’я; шкільна служба здоров’я; здорове середовище; інтеграція шкільних і 

спеціальних програм; спеціалізовані служби для учнів зі спеціальними 

потребами (Sale D.G., 1989). 

Розглянуті моделі досягають свого максимального розвитку в так 

званих школах повного обслуговування. У цьому випадку школа є своєрідним 

центром для розташування в ній великої кількості служб. Із одного боку, вона 

забезпечує кваліфіковану освіту, надаючи можливість альтернативних шляхів 

освіти, здоровий мікроклімат, ефективну дисципліну, залучення батьків тощо. 

Із другого – разом із суспільними організаціями здійснює комплексну освіту в 

галузі здоров’я, проводить планомірну і всебічну роботу для його збереження 

та зміцнення, формує соціальні навички й готовність до “світу роботи”. 

Загалом все різноманіття шкіл сприяння здоров’ю може бути умовно 

зведене до двох основних парадигм: “тоталітарної” й  “демократичної”. У 

першій домінують види діяльності, які є науковими, відтворюваними, досить 

суворо регламентованими. У другій, хоча й присутні деякі елементи 

дилетанства, чітко простежується прагнення до свободи волевиявлення, 

моделювання, самостійного проектування різних видів оздоровчої діяльності 

(Sale D.G., 1989). 
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З урахуванням великої різноманітності шкіл сприяння здоров’ю 

виникають проблеми з оцінкою ефективності їх діяльності. Частіше за все для 

цієї мети використовується оцінка з виділенням елементарних складових. 

Серед них звичайно розглядають: менеджмент школи, зв’язок із сім’єю та 

громадськістю; включення здоров’я до навчального плану; становище 

середовища; підходи, цінності; компетентність й орієнтація на здоров’я. При 

оцінюванні внутрішнього шкільного середовища особливо враховуються 

погляди вчителів на проблеми здоров’я й здорового способу життя. Оцінка 

ефективності в даному випадку спирається на експертний висновок 

спеціалістів і суб’єктивну думку вчителів, учнів, їх батьків, адміністрації. 

Незважаючи на популярність Шкіл сприяння здоров’ю, експерти 

ВООЗ відзначають ряд спільних проблем їх розвитку: теорія і практика 

діяльності цих шкіл важко піддається оцінці, координації, інтеграції, існують 

труднощі їх адаптації в різних націях і культурах; школи сприяння здоров’ю 

поки що не мають офіційного державного статусу, їх спонсорська підтримка з 

боку ВООЗ не перевищує 30000$ для кожної країни, а місцева адміністративна 

й фінансова підтримка є недостатньою в багатьох країнах; зв’язок оздоровчих 

програм з іншими освітніми програмами або відсутній, або здійснюється лише 

через один навчальний предмет, хоча вже наявна ефективність таких 

компонентів комплексних оздоровчих методичних посібників із їх 

впровадження. 

З 2008 року проект починає розвиватися з новою концепцією і новою 

назвою “Школи здоров’я в Європі” (SHE), що передбачає забезпечення рівня 

здоров’я через школи. Таким чином, школи сприяють здоров’ю, стають 

ключовою зв’язкою між МОН, МОЗ, Міністерством сім’ї, молоді та спорту, 

соціальними службами, соціумом та іншими відомствами. Тобто школа стає 

не тільки місцем отримання знань про здоров’я, а через програму, співпрацю, 

лідерство стає центром “екологічної моделі здоров’я”. 

Таким чином, найважливішим в роботі шкіл є збереження та 

нарощування резервів здоров’я. Для цього використовуються такі технології: 
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діагностика рівня здоров’я (а не хвороби), вибір оздоровчих не 

медикаментозних заходів, контроль за ефективністю оздоровлення та 

подальші корективи щодо способу життя. Як зазначає В.А. Шаповалова 

(2008), то це єдиний науково-обґрунтований підхід, який має чіткі критерії 

ефективності. 

Вивчення особливостей функціонування систем фізичного виховання в 

різних країнах світу сприяє визначенню напрямків удосконалення української 

системи фізичного виховання (Е.В. Андреева, 2002). 

Аналіз наведених даних свідчить про неоднакові підходи до стану 

фізичного виховання в різних країнах світу. Було виявлено, що в молодшій 

школі кількість занять коливається від 2 на тиждень в Австрії і до 2-разових 

занять на день в США. Визначено наявність значної кількості 

використовуваних засобів фізичного виховання, вибір яких, в основному, 

обумовлений перевагами педагогів, що викладають дисципліну (табл. 1). 

Аналіз інформації з організації фізкультурно-оздоровчих занять дає 

можливість вибрати шляхи оптимізації процесу фізичного виховання, 

адекватні можливостям українських школярів, здатність активізувати 

фізкультурно-спортивну діяльність у вітчизняних навчальних закладах  

(В.Г. Ареф’єв, 1997). 

З моменту становлення незалежної України провідними складовими її 

розвитку є освіта і виховання. Починаючи з 1991 року виникла потреба 

розробки нової освітньої політики, завдяки якій система національної освіти 

відповідала б сучасним потребам суспільства.    

Першим кроком у цьому складному і тривалому процесі було 

прийняття, а надалі і регулярне удосконалення Закону “Про освіту”. 

Наступним етапом формування законодавчої бази системи освіти стало 

прийняття Закону “Про загальну середню освіту”, а концептуальна основа 

переходу до 12-річної школи охарактеризована у відповідній Концепції і в 

Постанові Кабінету Міністрів України “Про етапний перехід до 12-річної 

середньої освіти”. 



 

 

44 

 

У нашій країні соціалізація дітей і придбання елементарних знань, 

необхідних для навчання у школі, відбуваються, як правило, у дошкільних 

навчальних закладах. На сьогоднішній день відзначається криза системи 

дошкільної освіти в зв’язку з існуванням невідповідності, коли створена 

законодавча і науково-методична база для повноцінного вирішення проблем 

дошкільників не реалізується через економічні, відомчі, соціальні й інші 

перешкоди. 

Вирішення нових проблем здійснюється в декількох напрямках. Один 

з них – це реорганізація дитячих садків у “міні-школи”, інший – досягнення 

того, щоб до школи дитина вчилася бути самостійною, всебічно розвинутою і 

розкутою. 

Таблиця 1  

Зміст і обсяг занять фізичним вихованням у країнах світу  
(О.В.Андрєєва, 2002) 

Країна 

Структура 
шкільного 
навчання 

Зміст програми 

К-сть 

годин  
на 

тиждень 

Примітка 

А
вс

тр
ія

 Початкова школа  
(6-7 років) 
(8-9 років) 

Загальнорозвиваючі вправи,  
коригуюча гімнастика, лижі, 

ковзани, плавання, сани, рухливі 
ігри, танці, теоретичні заняття 

2 Плавання 

з 8 років 

А
нг

лі
я 

Підготовча школа  
(7-8 років) 

Початкова школа  
(9-10 років) 

Гімнастика, спортивні ігри, 
танці, легка атлетика, плавання 

 

Спортивні ігри, легка атлетика, 
плавання 

5 

 

 

5 

Відсутня  
єдина 

загально-

освітня 
програма 

Бе
ль

гі
я 

Основна 
початкова школа  

(7-8 років)  
(8-10 років) 

 

(10-12 років) 

Загальнорозвиваючі вправи, 
теоретичні заняття 

Техніка окремих видів спорту, 
теоретичні заняття 

Удосконалення основних 
рухових якостей, теоретичні 

заняття  

3 

 

3 

 

3 

Танці і 
плавання 

включені в 
програму 

на всіх 
етапах 

навчання 

С
Ш

А
 

Основна школа  
(6-8 років)  

(9-11 років) 

Загальнорозвиваючі вправи, 
ігри, танці, елементи 

гімнастики, легка атлетика, 
плавання, волейбол, баскетбол, 
ковзани, велоспорт, теоретичні 

заняття  

2 рази 
на день 
по 15-20 

хв. 
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Продовження таблиці 1 

Країна 

Структура 
шкільного 
навчання 

Зміст програми 

К-сть 

годин  
на 

тиждень 

Примітка 
Ф

ін
ля

нд
ія

 

7-8 років 

9-10 років 

11-12 років 

Гра 

Навчання техніці найпростіших 
рухів на формування основних 

рухових якостей 

1-2 р. 
2-3 р. 
3 рази 

З 7 до 12 
років 
уроки 

проводить 
не 

фахівець 
ФВ 

Ф
ра

нц
ія

 

Неповна 
початкова школа 

(5-11 років) 

Легка атлетика, плавання, хокей 
на траві, футбол, регбі, крикет, 

баскетбол, волейбол. 

20-30 хв.  
На день 

Кількість і 
тривалість 

занять 
визначаєть

ся 
вчителем 

Я
по

ні
я 6-12 років Загальнорозвиваючі вправи, 

ритміка, плавання, ковзани, 
лижі, ігри, легка атлетика, 

теоретичні заняття 

3 У старших 
класах до 4 

занять 

 

Зміни, що мають відбуватися в системі фізичного виховання, повинні 

стосуватися не лише і не стільки кількісних її сторін, а й якісного 

покращення змісту, організації обов’язкових уроків, фізкультурно-

оздоровчих і спортивно-масових заходів. 

Якісні зміни змісту фізичного виховання  варто розуміти як органічне 

поєднання двох компонентів: орієнтованого на фізичну культуру і творчо-

діяльного (практичного) (А.П. Матвеев, .2005) 

Перший компонент: сформувати усвідомлення і переконання про 

фізичну культуру як елемент загальної культури людини. Це досягається 

через оволодіння основами знань про всебічний розвиток особистості, 

опорою на матеріал таких наук, як теорія і історія фізичного виховання, 

анатомія, фізіологія, біомеханіка фізичних вправ, а також – розкриттям 

зв’язків “людина – природа”, “людина – людина”, “людина – суспільство”. 

Другий компонент орієнтує процес фізичного виховання на творче 

засвоєння способів рухової, фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності, 
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на вміння застосувати їх при вирішенні оздоровчих, освітніх, розвиваючих і 

виховних завдань.  

Таким чином, в результаті поєднання таких компонентів система 

фізичного виховання зможе виконувати поставлені перед нею завдання в 

сучасній школі. 

З огляду на сучасний стан здоров’я школярів, вчені, керівники 

навчальних закладів освіти дійшли висновку, що фізичну досконалість і 

здоров’я дітей можна забезпечити  шляхом комплексного вирішення 

педагогічних, медичних і соціальних питань.  

Таким чином, найважливішим завданням основної шкільної освіти 

України є розробка нових підходів до організації системи фізкультурно-

оздоровчої роботи, яка спрямована на збереження і зміцнення здоров’я дітей, 

необхідність формування культури здоров’я учнів та їх переконання в 

доцільності ведення здорового способу життя. 

 

Спрямованість фізичних навантажень у фізкультурно-

оздоровчих заняттях з дітьми шкільного віку 

 

Сучасна система фізичного виховання характеризується 

безперервністю процесу, має чітко зорієнтовану оздоровчу спрямованість і, 

таким чином, визначає результат педагогічного управління – досягнення 

оптимального фізичного стану як критерію ефективності вирішення 

оздоровчих завдань. 

Для вирішення завдань оздоровчої спрямованості необхідна 

організація раціонального рухового режиму, що буде сприяти розширенню 

функціональних можливостей організму дитини.  

Розробка програми оздоровчого спрямування ґрунтується на 

використанні різних варіантів навантажень. Ефективність фізичних вправ 

оздоровчого тренування визначається періодичністю  і тривалістю занять, 
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інтенсивністю, характером засобів, режимом роботи і відпочинку  

(В.П. Горащук, 1985). 

Вчені пропонують три варіанти фізкультурно-оздоровчих занять. 

Перший варіант – це переважне використання вправ циклічного 

характеру безперервним методом протягом 10-30 хв. з потужністю 

навантажень 60-70% МСК (Н.М. Амосов, Я.А. Бендет, 1989).  

Другий варіант “кондиційних тренувань” передбачає застосування 

вправ швидкісно-силового характеру, які виконуються в інтервальному 

режимі. Потужність навантажень досягає 80-85% від індивідуального 

максимуму, а тривалість роботи і відпочинку від 15 с до 3 хв.  

У третьому варіанті оздоровчих програм використовується 

комплексний підхід до підбору фізичних вправ, що стимулюють як аеробну 

так і анаеробну продуктивність організму (М.М. Борейко, 2001). 

Найчастіше оздоровчий ефект фізичних тренувань пов’язують з 

використанням вправ помірної (аеробного спрямування) інтенсивності. 

Дослідженнями останнього часу доведена необхідність застосування в 

оздоровчих програмах вправ великої потужності, що стимулюють крім  

аеробних, також і анаеробні джерела енергозабезпечення. 

Що стосується проблеми раціонального підбору засобів різного 

спрямування, то ряд вчених вказують на необхідність використання вправ 

переважно (до 90-100%) на витривалість (Н.М. Амосов, 1987). 

В інших дослідженнях вказується на необхідність застосування 

фізичних вправ в таких співвідношеннях: 40-50% – на розвиток загальної 

витривалості, 20-30% – гнучкості і швидкості, 24-40% швидкісної та 

швидкісно-силової витривалості. На жаль, рекомендації представлені без 

врахування віку, статі та рівня фізичного стану дітей.  

Згідно сучасних уявлень щодо оздоровчого впливу занять фізичними 

вправами в межах окремого заняття граничною нормою дозування кожного 

навантаження є реакція організму з максимальною частотою серцевих 
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скорочень 160-170 уд./хв., а мінімальні параметри самого заняття становлять 

30-35 хвилин (Л.Я. Иващенко,1994).  

Пульсові значення фізичних вправ на окремі компоненти фізичного 

потенціалу повинні бути такими: вправи на швидкісний компонент –  

150-160 уд./хв., координаційний компонент – 140 уд./хв., силовий –  

130-140 уд./хв., швидкісно-силовий компонент, швидкісна і швидкісно-

силова витривалість – 170-190 уд./хв., загальна витривалість – 130-140 уд./хв. 

Під час визначення спрямованості тренувальних навантажень, 

головну увагу треба приділяти руховим здібностям, які крім знаходження у 

сенситивному періоді, також відзначаються  найбільшими темпами приросту 

в групи учнів певної типології. 

Проведені дослідження доводять найбільшу оздоровчу ефективність 

цілеспрямованої педагогічної дії на такі компоненти моторики, які мають 

типологічно обумовлений характер прояву в онтогенезі: ефективність 

комплексного впливу на усі головні рухові здібності становить лише              

1,0 ум. балів оцінки, вплив на “відстаючі” здібності – 2,15 ум. балів, на 

“відстаючі” м’язові групи – 1,16 ум. балів і “випереджаючі” здібності                

2,39 ум. балів оцінки педагогічного впливу. 

Як зазначає В.К. Бальсевич (2000), цілеспрямований педагогічний 

вплив на компоненти моторики, що знаходяться у сенситивному періоді 

свого розвитку, дозволяє оптимізувати природно обумовлений хід її 

становлення. Проведені в цьому напрямку дослідження на тваринах, 

екстраполяція отриманих результатів з наступною перевіркою на контингенті  

школярів дозволяють говорити про те, що ритм розвитку фізичного 

потенціалу значною мірою генетично детермінований. 

Отримання оздоровчого ефекту та ефективність педагогічного впливу 

буде значно вищою, якщо акцент буде зміщений на періоди прискорення 

розвитку  рухових якостей людини, коли проявляються  достатньо великі  

резервні можливості вдосконалення функцій.  
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У розвитку рухових якостей необхідно враховувати як особливості 

індивідуального розвитку, так і ступінь впливу фізичних вправ на організм 

дитини (В.А. Леонова, 1996). 

Зростання і морфологічне вдосконалення органів і тканин 

представляють єдиний процес. Організм – це дуже складна організація 

функціональних систем, у якому численні ланки взаємопов’язані й 

перебувають  під впливом нейроендокринної системи. Одна зміна спричиняє 

безліч інших. Ось чому розвиток організму не завжди відбувається плавно й 

послідовно, але разом з тим йде безперервно. 

Багаточисленні результати наукових досліджень свідчать про те, що 

розвиток рухових якостей відбувається гетерохронно (Л.В. Волков, 1981, 

1988, Д.Д. Глазирін, 2003). Ряд авторів вважає, що дітей молодшого 

шкільного віку можна навчити майже всім руховим діям, навіть з дуже 

складною координацією, якщо при цьому не вимагається значного прояву 

сили, швидкості, витривалості. Зокрема, стрибкам деколи важко навчити не 

тому, що у дітей недостатня координація рухів, а тому, що вони не можуть 

відштовхуватися з достатньою силою. 

Найкращим періодом розвитку швидкості є вік від 7-8 до 14-15 років. 

Ця фізична якість залежить як від можливостей креатинфосфатного 

енергетичного джерела, так і від якості нервової регуляції і розвивається 

паралельно динаміці розвитку фосфагенної  енергопродукції. 

Можливість дітей  виконувати роботу анаеробного  характеру 

знижена. Це пов’язано зі зниженням  гліколітичної здібності, яка не дозволяє 

досягти концентрації лактати у м’язах або крові при максимальних або 

субмаксимальних інтенсивностях навантаження, які характерні для дорослих. 

Знижені рівні лактати можуть відображати більш низьку концентрацію 

основного ферменту фосфофруктокінази, яка обмежує інтенсивність 

гліколізу. У той час, поріг лактату, виражений у відсотках від МСК, не є 

лімітуючим  фактором у дітей, оскільки відповідає або перевищує поріг 

лактату у дорослих людей такого ж рівня підготовленості. Тренування 
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анаеробної спрямованості у дітей призводить до: підвищення рівня 

креатинфосфату, АТФ і глікогену у стані спокою; до збільшення активності 

фосфофруктокінази; до підвищення максимального рівня вмісту лактати в 

крові. 

З 8-9 років відбувається приріст швидкості рухів у бігові та плаванні. 

Значно зростає швидкість поодиноких рухів при скороченні  різних м’язових 

груп від 4-5 до 13-14 років. Максимальна довільна частота  рухів з віком 

збільшується від 7 до 16 років (З.И. Кузнецова, 1975). 

Швидкісні здібності людини настільки специфічні, що навіть в 

елементарних формах прояву швидкості дані якості виявляються лише в 

певних рухах та конкретних рухових навичках. 

При цьому зміни, що відбуваються в ЦНС, в периферичному  

нервово-м’язовому апараті, завжди обумовлені конкретною системою  

динамічного стереотипу, пов’язаного з виконанням певного руху або дії. 

Тому методика розвитку різних видів швидкості має свої специфічні 

особливості, які обумовлені особливостями дій, що вивчаються  

(А.А. Гужаловский, 1988). 

З точки зору оздоровлення, рівень розвитку швидкості свідчить про 

стан функціонування основних фізіологічних систем. Різне уповільнення 

приросту показників швидкості або його припинення є одним з показників 

зниження здатності до мобілізації функціональних можливостей організму. 

Тому оптимальний рівень розвитку швидкості – це важлива умова доброго 

здоров’я. 

Згідно з даними літератури, найкращий період  розвитку швидкісно-

силових здібностей у дітей простежується у віці 8-9 років і характеризується 

збільшенням приросту показників на 22%, а в 10-11 років на 18%. 

Ступінь  прояву швидкісно-силових  здібностей залежить не тільки 

від величини м’язової сили, а й від здатності людини до високої  

концентрації нервово-м’язових зусиль, мобілізації функціональних 

можливостей організму. 
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Провідне місце у комплексі основних рухових якостей належить силі. 

Механізми розвитку сили у дітей в онтогенезі пов’язані з 

формуванням скелетних м’язів, нервової системи, збільшенням м’язової 

маси. Збільшення м’язової маси від народження до підліткового віку 

приходить разом із збільшенням маси тіла за рахунок гіпертрофії волокон 

при незначній гіперплазії. Розвиток сили у процесі тренування здійснюється 

в основному як і у дорослих, за єдиним винятком: приріст сили у дітей 

пкбертатного віку проходить без змін розмірів м’язів. 

Розвиток силових якостей людини, як і інших, носить гетерохронний  

характер. Сенситивні періоди приросту м’язової сили у хлопчиків та дівчаток 

не збігаються. Незначний загальний розвиток сили м’язів  спостерігається до 

9-річного віку у дівчат і 10-річного віку у хлопчиків. Віковий період від  

9-10 до 16-17 років характеризується найвищими темпами приросту 

абсолютної сили м’язів. До 10-11 річного віку величини річного приросту 

абсолютної сили у дівчаток і хлопчиків майже не відрізняються. 

У дітей від 6-7 років до 9-11 років особливо збільшується відносна 

сила м’язів. У 10-11-річному віці відносна сила досягає високих показників, 

які близькі до показників дорослих (Ф.Т. Козарян, 1975). 

Розвиток силових здібностей необхідно починати вже в молодшому 

шкільному віці, оскільки силова підготовленість є основою для розвитку 

швидкості і витривалості. Обираючи засоби для розвитку сили, основну 

увагу необхідно приділяти вправам динамічного характеру, тому що в м’язах  

відсоток сухожилля відносно невеликий, що забезпечує їх значне 

скорочення. Статичні вправи рекомендується використовувати для 

формування правильної постави. 

Однак при заняттях фізичними вправами з дітьми молодшого 

шкільного віку слід обережно використовувати статичні вправи, тому що їх 

виконання пов’язане з натужуванням, здавленням кровоносних судин, 

затримкою дихання, значною напругою м’язів. 
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При спеціальному тренуванні сила м’язів може значно збільшуватись, 

так, наприклад, збільшення кількості стрибкових вправ на уроках фізичної 

культури упродовж 4-х місяців дав приріст результатів, рівний річному у 

дітей 1-3 класів. 

Питанням розвитку витривалості приділяли увагу багато науковців. 

Загальна витривалість хлопців має високі темпи приросту від 8-9  до 10 років, 

від 11 до 12, від 14 до 15 років. Суттєво відрізняється від хлопців динаміка  

природного розвитку витривалості у дівчат. У них високі темпи приросту 

загальної витривалості спостерігаються лише від 10 до 13 років. 

Результати досліджень С. Воропая (2003) з визначення  силових 

здібностей дітей 4-13 років показали, що прояв силової витривалості досить 

інтенсивно (майже в 2 рази щороку) розвиваються з 4 до 7 років за 

показниками роботи м’язів верхнього плечового  поясу та з 5 до 7 років – за 

показниками роботи м’язів живота. Прояв статичного зусилля, на прикладі 

роботи м’язів верхнього плечового поясу має ще більший період – з 4 до 

9 років. 

Безперервний і в той же час нерівномірний ріст показників 

витривалості, підтверджує правильність висновків вчених про раціональність 

розвитку даної здібності з молодшого шкільного віку. Вчені зазначають, що 

значні вимоги, які пред’являють до організму фізичні вправи на 

витривалість, не виключають можливості і необхідності їх використання в 

фізичному вихованні дітей молодшого шкільного віку. При цьому необхідно, 

щоб розвиток витривалості здійснювався у оптимальному  співвідношенні  з 

розвитком інших якостей. 

Діти молодшого шкільного віку погано переносять тривалі однорідні 

рухи та статичні навантаження, які несприятливо впливають на кровообіг та 

дихання, викликають втомлення. 

Аеробна витривалість 7-річних дітей на 1/3 нижче, ніж у 10-річних. 

Прояв витривалості пов’язаний з силою мотиву діяльності людини. 
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Результати поглиблених досліджень (В. Білецька, 2008) з 

використанням бігової ергометрії, газоаналізу та пульсометрії показали різну 

реакцію організму дітей молодшого шкільного віку на циклічні 

навантаження аеробного характеру в залежності від рівня фізичного здоров’я 

та встановили, що діти у віці 7-10 років не можуть підтримувати тривалий 

час швидкість, яка необхідна для виконання нормативу бігу 1000 м, а діти з 

низьким та нижче середнього рівня фізичного здоров’я взагалі не змогли 

подолати дистанцію 500 м. 

Необхідно відзначити, що без цілеспрямованого розвитку цієї якості у 

дитячому віці значного приросту показників в сенситивні періоди не 

відбудеться.  

У педагогічних дослідженнях (М.М. Линець, 1997, С.І. Присяжнюк, 

2001) виявлений значний приріст результатів в циклічних рухах помірної 

інтенсивності в період від 7 до 12-13 років. Фізичні навантаження помірної 

інтенсивності, які спрямовані на розвиток витривалості є оптимальними для 

дитячого організму, оскільки виконання роботи відбувається при 

найкращому співвідношенні між надходженням  кисню в легені, 

транспортування його кров’ю і споживанням тканинами.  

Спеціальними дослідженнями доведено, що можна досягнути 

суттєвого підвищення витривалості дітей при використанні рівномірного 

тривалого бігу невисокої інтенсивності в комплексі з рухливими іграми.  

Науковці підкреслюють оздоровчий вплив фізичних вправ, які 

спрямовані на розвиток витривалості. 

Розвиток всіх видів витривалості має велике оздоровче значення. 

Зниження показників витривалості свідчить про негативні зміни в організмі: 

дискоординація в роботі органів дихання та кровообігу, зниження рівня 

діяльності системи енергетичного метаболізму, погіршення 

роботоспроможності, поява зайвого напруження (В. Білецька, 2006). 

Велика рухливість хребетного стовпа та еластичність поєднуючого 

апарату обумовлює високий приріст гнучкості від 7 до 15 років, але у різних 
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суглобах вона має різну динаміку розвитку. При цьому у дрібних суглобах 

розвивається швидше, ніж у великих.  

Амплітуда рухів у кулькових суглобах гетерехронно зростає до 

13 років. Найвищий темп її приросту спостерігається з 7 до 8 та з 11 до 

13 років.  

Якщо не застосовувати вправи з розвитку гнучкості, то уже в 

юнацькому віці амплітуда рухів практично в усіх суглобах починає 

поступово зменшуватися.  

Водночас спостерігаємо, що форсований розвиток гнучкості без 

належного зміцнення м’язів, зв’язок і сухожилля може викликати 

розхлябаність у суглобах і, зрештою, порушення постави. Звідси випливає 

необхідність оптимального поєднання розвитку гнучкості та сили. Проведені 

дослідження свідчать, що заняття силової спрямованості не тільки не 

знижують рівень гнучкості, а й в деяких  випадках збільшують її. Таким 

чином, правильна організація тренувального процесу може забезпечити 

приріст сили разом із збільшенням рівня гнучкості (М.Дж. Алтер, 2001) 

Спритність як комплексна якість характеризується високими темпами  

розвитку у молодшому шкільному віці. Маленькі діти ще у дошкільному віці 

успішно оволодівають елементами таких складних дій, як плавання, їзда на 

велосипеді тощо. Але значно складніше засвоюють навички, які пов’язані з 

точністю рухів руками, точністю відтворення  заданих зусиль.  

Загальна витривалість хлопчиків має високі темпи приросту (для 

даної вікової категорії) з 8-9 років до 10 років, тоді як високі темпи приросту 

загальної витривалості у дівчаток спостерігаються лише з 10 до 13 років. 

Гнучкість інтенсивно збільшується у дітей у віці від 6 до 8 та від 9 до 

10-11 років, однак, у дівчаток показники гнучкості на 20-30% є вищими, ніж 

у хлопчиків (В.И. Лях, 2000). 

Таким чином, вивчення засобів, методів та особливостей розвитку 

рухових якостей дають можливість цілеспрямовано впливати на підвищення 



 

 

55 

 

рівня функціональних систем організму для отримання високого оздоровчого 

ефекту занять. 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Назвати причини, які зумовлюють відхилення в стані здоров’я дітей. 
2. Назвати  факори, які впливають на формування здоров’я дітей шкільного 

віку. 
3. Дати визначення і розкрити поняття «навчальна інноваційна 

технологія». 

4. Дати характеристику поняття «особистісно орієнтований навчально-

виховний процес». 

5. Назвати основні принципи організації роботи програми спортивно-

орієнтованого фізичного виховання. 
6. Дати характеристику понять «фізичне здоров’я», «психічне здоров’я», 

«соціальне здоров’я», «духовне здоров’я». 

7. Визначити завдання сучасної школи щодо збереження і зміцнення 
здоров’я дітей. 

8. . Дати характеристику поняття «рухова активність». 

9. Визначити основні інноваційні підходи до формування і зміцнення 
здоров’я дітей. 

10. Дати характеристику варіантам навантажень у фізкультурно-

оздоровчих заняттях з дітьми шкільного віку. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПРОЕКТУВАННЯ 
КОНЦЕПЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОГРАМ ФІЗКУЛЬТУРНО-

ОЗДОРОВЧОЇ РОБОТИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДАХ 

 

Умови проектування концепції інноваційної програми 
фізкультурно-оздоровчої роботи в школах 

 

Концепція інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи 

створена з урахуванням тенденцій розвитку сучасної школи. 

Концепція інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи 

вирішує наступні завдання (рис. 2): 

1. Визначити проблеми на вирішення яких вона орієнтована. 

2. Визначити мету інноваційної програми. 

3. Науково-обгрунтувати нововведення за рахунок впровадження 

яких передбачається вирішити проблеми. 

4. Розробити стратегію та проект майбутньої програми фізкультурно-

оздоровчої роботи. 

5. Визначити кадрове та ресурсне забезпечення. 

6. Розробити план дій. 

Кожна школа пов’язана з оточуючим середовищем і тому зміни в 

зовнішніх умовах не можуть не вплинути на її життя. Одні зміни потребують 

швидкої реакції, а інші глибоких змін. Щоб не відставати від часу, не кажучи 

про таке, щоб випереджати його, школа повинна якісно змінюватися  

(В.А. Ясвин, 2001). 

Школи, які орієнтовані на зміни, завдяки появі нововведень 

отримують можливості і стимули для свого розвитку. Тому створення 

інноваційних програм з різних напрямів роботи шкіл призведе до оновлення 

системи освіти. 



  

5
7
  

                              

Стратегія 

програми 

Проблеми  Мета програми Нововведення Стратегія  

Ресурсне 
забезпечення 

Кадрове 

 забезпечення 
План дій 

Рис. 2. Структурна модель інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи. 
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Концепція проектування інноваційної програми фізкультурно-

оздоровчої роботи спрямована на всебічний розвиток особистості шляхом 

навчання та виховання і ґрунтується на загальнолюдських цінностях та 

принципах: 

- демократії – ключова стратегія полягає в тому, щоб організація, 

шляхи прийняття рішень, структура управління і етос були демократичні, 

при цьому надаються можливості і заохочується участь всіх учасників 

проекту; 

- справедливості та рівності – програма повинна бути створена 

для всіх соціальних груп, з урахуванням особливих потреб кожного учня; 

- прозорості – всі учасники проекту чітко повинні знати мету, 

засоби її досягнення, структуру і межі компетентності; 

- гуманізму – формування свідомого ставлення до обов’язків 

людини і виховання громадянина України; 

- інтегративності – полягає в єдності навчання і виховання на 

засадах гуманізму; 

- науковості – передбачає втілення інноваційних технологій на 

основі сучасних наукових досліджень; 

- законності – дотримання законодавчих актів, відповідальності 

перед законом, реалізація прав учнів на вільне формування політичних і 

світоглядних переконань; 

- системності – школа розглядається як система, комплекс 

взаємопов’язаних компонентів, які створюють нову інтегративну якість. 

Проектування інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої 

роботи передбачає врахування загальних принципів теорії фізичного 

виховання: 

- принцип гармонійного розвитку особистості полягає в тому, що 

фізична культура повинна відповідати потребам самої особистості; 

- принцип зв’язку з життєдіяльністю повинен бути спрямований 

на створення психофізіологічних передумов життєдіяльності, засвоєнню 
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нових форм рухової активності, сприяти формуванню фізичної культури 

особистості і мати прикладний ефект; 

- принцип оздоровчої спрямованості полягає в тому, що фізична 

культура повинна сприяти зміцненню здоров’я, педагогічний процес 

планується на основі науково-обгрунтованих підходів до зміцнення здоров’я. 

А також загальнометодичних принципах: 

- свідомості – покликаний сформувати у школярів світогляд 

здорового способу життя; 

- активності – забезпечує формування активної участі у 

фізкультурно-оздоровчих заходах; 

- принцип індивідуалізації – передбачає врахування 

індивідуальних особливостей дітей і здійснення диференційованого підходу. 

Розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи можна визначити як 

процес якісних змін у компонентах, які її складають, а також її структури, 

внаслідок яких  набувається здібність досягати більш високих результатів. 

У науковій літературі розрізняють поняття інновація і нововведення. 

Останнє визначається як цілеспрямована зміна, що вносить в середовище 

нові стабільні елементи, унаслідок чого відбувається перехід системи з 

одного стану в інше. Наряду з цим використовується термін “інновація”, що 

найчастіше трактується як поняття, тотожне нововведенню. 

У Положенні про порядок здійснення інноваційної освітньої 

діяльності, затвердженому наказом Міністра освіти і науки України № 522 

від 7 листопада 2000 р., даються такі визначення: “Інноваційною освітньою 

діяльністю є розробка, розповсюдження та застосування освітніх інновацій. 

Освітніми інноваціями є вперше створенні, вдосконалені або застосовані 

освітні, дидактичні, виховні, управлінські системи, їх компоненти, що 

суттєво поліпшують результати освітньої діяльності”. 

Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи відбувається, 

якщо є такі ознаки реальних змін: 

- нова освітня діяльність та новий зміст освіти; 
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- новизна укладу життя, організація освітнього процесу; 

- нові завдання і засоби педагогічної діяльності; 

- тенденція до збереження здоров’я і розвиток індивідуальності й 

унікальності зростаючої особистості; 

- толерантне ставлення до носіїв потенціально критичної 

інформації, здатних генерувати нові ідеї, ламати стереотипи тощо. 

Вчені визначають педагогічні інновації як специфічну форму 

передового досвіду й ототожнюють їх з радикальними нововведеннями  

(В.С. Лазарев, 2002). 

На їхню думку, інновація виявляється тим, що: 

- по-перше, інновації завжди містять нове рішення актуальної 

проблеми; 

- по-друге, використання інновацій призводить до якісно нових 

результатів, що пов’язані зі зміною рівня інтелектуального і психологічного 

розвитку особистості; 

- по-третє, впровадження викликає якісні зміни інших компонентів 

системи. 

Педагогічні інновації являють собою змістовну сторону 

інноваційного процесу і складаються з наукової ідеї, технології і процесу 

реалізації. Процес переходу системи з одного якісного стану в інше за 

допомогою використання інновацій називається інноваційним. 

Інноваційний процес визначає зміни, які мають: 

- новизну; 

- потенціал підвищення ефективності цих процесів у цілому або 

якихось інших частинах; 

- здатність дати довгостроковий корисний ефект, що виправдовує 

витрати зусиль і засобів на впровадження нововведення; 

-  узгодження з іншими здійснюваними нововведеннями. 

 



 

 

61 

 

Інноваційний розвиток не може відбуватися за принципом “все і 

відразу”. Необхідно пройти принаймні п’ять сходинок (рівнів): 

1) інновації на рівні окремих учителів (шляхом підвищення рівнів 

їхньої кваліфікації, стимулювання пошукової діяльності й т. ін.); 

2) інновації на рівні наявних процедур (нові форми проведення 

фізкультурно-оздоровчих занять та контролю за якістю викладання), які 

зумовлюють зміни в груповій поведінці; 

3) зміни у структурі організації, які спричиняють перерозподіл 

повноважень, відповідальності, зміни функцій тощо. Тобто змінюються і 

стосунки всередині організації, і поведінка окремих співробітників чи груп; 

4) зміна стратегії розвитку організації, яка теж впливає на ціннісні 

орієнтації педагогів; 

5) зміна організаційної культури. 

Інноваційна програма повинна використовувати наступні функції: 

- визначити напрямок дії її учасників та їх цільові орієнтири, тобто 

бути засобом забезпечення цілеспрямованості; 

- визначити зв’язки між окремими виконавцями та їх групами, тобто 

бути засобом координації; 

- бути засобом передбачення можливих проблем досягнення 

поставлених цілей; 

- бути засобом вирішення при відхиленні від запланованого. 

Основні об’єкти впливу при реалізації інноваційних програм 

організаційного розвитку – позначка, структура, технології, спеціалісти. Як 

показали дослідження, програми нововведень, які зосереджені на одному з 

об’єктів, не такі ефективні як ті, що направлені одночасно на декілька з них. 

Тому сьогодні використовується системний підхід до втілення змін у роботі. 

Суть “системного підходу” заключається в дослідженні найбільш 

загальних форм організації, які передбачають вивчення частин системи, 

взаємозв’язок між ними, дослідження процесів, які зв’язують частини 

системи з цілями. 
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З позиції розглянутого підходу, організація – це відкрита система. 

Вона взаємодіє з навколишнім середовищем, обмінюючись з нею енергією, 

інформацією, матеріалами, і її ефективність визначається не тільки її 

власними якостями, але й умовами середовища. Ці умови постійно 

змінюються. Тому, щоб залишатися ефективною, організація повинна 

розвиватися і здобувати нові якості. Зміна деяких частин організації не 

повинні здійснюватися ізольовано. Вони неминуче зажадають погоджених 

змін в інших частинах. 

Інноваційний розвиток фізкультурно-оздоровчої роботи сьогодні в 

основному здійснюється в наступних напрямках: 

- створення нової організаційної структури; 

- вдосконалення системи управління; 

- вибір стратегічних альтернативних систем навчання, спрямованих 

на підвищення якості освіти. 

Що стосується такого напрямку як створення системи навчання, яка 

спрямована на збереження здоров’я дитини, то, на жаль, інноваційних 

технологій щодо вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи 

розробляється недостатньо. Практично повністю відсутній системний підхід 

до вирішення даного питання. 

При системному підході до керування фізкультурно-оздоровчою 

роботою в центрі уваги знаходиться процес прийняття рішень. Рішення 

приймаються на всіх рівнях організації, від директора школи до рядових 

учителів фізкультури. Завдання полягає в тім, щоб на кожнім рівні 

керування, приймалися рішення, що відповідають її інтересам і 

узгоджуванням між собою. 

Розходження в модифікації системного підходу визначаються 

вихідними моделями, на основі яких організація розглядається як система. 

Компоненти системи виділяють: мету, завдання, стратегію, структуру, 

ресурси, технологію. 
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Центральним компонентом і інтегруючим фактором системи звичайно 

визначають цілі, які формуються на підставі визначення проблем фізичного 

виховання і особливостей фізичного стану дітей. Від характеру їх залежать і 

технологія, і структура й інші компоненти. 

При призначенні мети моделі фізкультурно-оздоровчої роботи треба 

виходити із мети і завдань загальної середньої освіти (А.Л. Венгер, 1986), де 

визначено, що школа повинна виховувати свідоме ставлення до свого здоров’я 

та здоров’я інших громадян, соціальної цінності, формування гігієнічних 

навичок і засад здорового способу життя, збереження, зміцнення здоров’я 

учнів. 

Здійснення організаційного розвитку фізкультурно-оздоровчої роботи в 

загальноосвітніх школах передбачає створення спеціальної інноваційної 

програми, яка спрямована на вирішення мети і буде сприяти самоактуалізації і 

особистісному розвитку дитини. 

 

Структура інноваційної програми. Проблеми, на рішення яких 
зорієнтована інноваційна програма фізкультурно-оздоровчої роботи в 
загальноосвітніх школах 

 

Інноваційні програми розвитку школи орієнтовані на рішення одної 

загальної проблеми – підвищення якості освіти. 

Але у такому абстрактному виді проблему вирішувати неможливо. В 

залежності від умов організації навчально-виховного процесу її потрібно 

конкретизувати і структурувати, представляти у виді сукупності пов’язаних між 

собою особистих проблем, вирішення яких дає можливість розв’язувати 

загальну проблему. 

Вирішення окремої і загальної проблем передбачає проведення 

глибокого аналізу стану фізкультурно-оздоровчої роботи, починаючи від 

аналізу результатів роботи школи, недоліків навчально-виховного процесу, які 
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впливають на результати, а потім необхідно здійснити умови, які визначають 

проблеми навчально-виховного процесу. 

Визначення проблем з організації фізкультурно-оздоровчої роботи ми 

проводили за результатами аналізу сучасного стану фізкультурно-оздоровчої 

роботи, опитування і анкетування фахівців початкової школи і фізичного 

виховання. 

На підставі аналізу статистичних даних, які отримані від структурних 

підрозділів фізкультурно-оздоровчих організацій, визначено, що у порівнянні з 

попередніми роками зменшилась кількість навчальних закладів і в основному 

скорочуються кількість учнів у загальноосвітніх закладах.  

Так, у Дніпропетровській області у 2004 році кількість загальноосвітніх 

навчальних закладів становила 1007, а у 2008 році – 987, тобто зменшилась на 

20 одиниць. 

Загальна кількість учнів шкіл у 2004 році складала 397001 дитина, у 

2008 році – 303657 дітей. Кількість унів зменшилась за 4 роки на 9334 особи. У 

початковій школі у 2004 році навчалось 5977 дітей, у 2008 році їх кількість 

зменшилась на 816 осіб і склала 5161 особу. 

Серьозне занепокоєння суспільства викликає стан здоров’я дітей, 

зумовлений несприятливим навколишнім середовищем, погіршенням 

санітарно-гігієнічних умов навчання та якістю медичного обслуговування, 

поширення шкідливих звичок серед учнівської молоді. 

За даними Міністерства охорони здоров’я серед першокласників тільки 

5-9% практично здорові діти, а серед випускників зафіксовано вдвічі більше 

осіб з відхиленнями в стані здоров’я, ніж учнів перших класів  

(В.С. Язловецький, 1991). 

Стан здоров’я дітей та підлітків – вищий показник життєдіяльності 

народу. 

У структурі факторів, які обумовлюють патологію людини, 50-52% 

складає спосіб життя, 18-20% – генетичний фон, 20% – навколишнє 

середовище, 10-12% – охорона здоров’я.  
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Тому вплив індивіда на власне здоров’я пов’язане зі зміною способу 

життя. Разом з тим, зберегти і поповнити здоров’я залежить від 

самозберігаючої поведінки, яка визначається суб’єктивною самооцінкою 

фізичного стану, місцем здоров’я в системі цінностей (В.А. Шаповалова,  

В. Волков, В. Коршак, 2000). 

 Найбільш руйнівний вплив на стан здоров’я молоді здійснює 

поширення шкідливих звичок. Сьогодні в країні спостерігається тенденція до 

збільшення проявів негативної поведінки серед дітей та молоді, прилучення до 

нікотину, алкоголю, вживання наркотиків, ранні сексуальні зв’язки, рання 

вагітність дівчат-підлітків (Т. Бойченко, Н. Колотій, А. Царенко, 2001). 

У дітей і молоді розвиваються агресивність, невдоволеність, почуття 

заниженої самооцінки, що нерідко спричиняє конфлікт з однолітками, 

вчителями, батьками. 

Вчені називають урбанізацію і гіподинамію в числі причин високої 

смертності, яка погіршує стан здоров’я.  

Обмеження життєвого простору позбавляє більшість дітей рухливих 

ігор, а телебачення і комп’ютеризація лише погіршувати цей стан. Але як 

відомо, м’язова активність дитини впливає на формування і вдосконалення всіх 

органів і систем організму, психологічних особливостей нервової системи і 

стану здоров’я, тому обмеження м’язової діяльності в цьому віці дуже 

небажано (Е.М. Якуш, А.В. Помолов, 2009). 

Практика показує, що проблеми, які викликані гіподинамією не 

можливо вирішити в рамках традиційних підходів до освіти і оздоровлення. 

Необхідна нова концепція, яка спирається на комплексне використання 

досягнень людського розуму, нові принципи та засоби, технічні засоби, методи 

їх реалізації і технології використання. 

Аналіз стану фізкультурно-оздоровчої роботи у навчально-виховних 

закладах свідчить, що в цілому менше 10% учнів регулярно займаються 

фізкультурою і спортом. Понад половини дітей, на превеликий жаль, має 

незадовільну фізичну підготовленість. Швидкого поширення серед школярів 
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набувають шкідливі звички. Потребує вирішення питання перебування в 

дошкільних закладах та навчання в школах Віл-інфікованих дітей, кількість 

яких продовжує зростати. З метою прищеплення навичок здорового способу 

життя Міністерство запровадило у початковій школі предмет “Основи 

здоров’я”. На виконання Закону України про фізичну культуру і спорт, Указу 

Президента України про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку освіти в 

Україні. 

Власне, кожен навчальний заклад повинен бути школою здоров’я за 

всіма параметрами, у тому числі місцями особистої гігієни учнів. Стан цих 

приміщень, багато з яких все ще розташовано не в шкільній будівлі, часто не 

відповідає ні санітарним нормам, ні уявленням про загальну культуру. 

Слід відзначити, що середньостатистична українська дитина хворіє  

1,6 разів на рік. Цей показник приблизний, оскільки точної статистики немає. 

Українські матері звертаються до лікаря в середньому в одному випадку із 

десяти (в містах). 

Держава на охорону здоров’я одного українця виділяє нині в 

середньому до 150 гривень на рік. Для порівняння: Польща – 200 євро, 

Німеччина – 1500 євро, а США та Канада – $2000. Чи треба дивуватися, що 

медики фіксують погіршення стану здоров’я дітей: 90% випускників мають ті, 

чи інші відхилення у здоров’ї, з них: 70% – поганий зір, 60% – сколіоз, 40% – 

захворювання серцево-судинної системи, 40,5% – захворювання шлунково-

кишкового тракту (http://www.moz.gov.ua.). 

56% дітей, які перебувають нині під профілактичним наглядом в 

органах внутрішніх справ, – це діти з неблагополучних сімей алкоголіків або 

наркозалежних; 49% – з неповних сімей; 20% – сироти. 50% дітей, що 

виховуються в притулках, опинилися там за бродяжництво та жебрацтво. З них 

тільки 30% дітей – умовно здорові (М. Мосієнко, 2004). 

Правильно організована система фізичного виховання у школі – фактор, 

який впливає на формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом 

учнів. Ставлення підлітків до уроків з фізкультури визначається не 
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систематичністю їх відвідування та вираженнями незадоволення від їх 

проведення. 

Вчені відзначають про недоліки класно-урочної системи занять, яка 

базується на стандартно-нормативному підході, коли у якості модельних 

характеристик для окремої групи учнів використовуються стандартні 

популяційні нормативи, створює ефект доброї організації, але не витримує 

перевірки часом. 

У цілому біля 50% школярів не відчувають стійкого інтересу  до уроків 

фізкультури. Причинами цього є неадекватність фізичних навантажень 

фізичним можливостям школярів (завищений або занижений рівень). 

З віком збільшується кількість школярів незадоволених змістом занять, 

якщо у 5-му класі про це говорять 17,4 ± 3,8% хлопців і 12,5 ±3,3% дівчат, то у 

9-11 класах 23 ± 1,6% хлопців і 35,6 ± 2,1% дівчат. 

У школярів з’являється впевненість, що на уроках фізкультури нецікаво, 

на це вказують 20-25% хлопців і дівчат. Виявлені вікові особливості ставлення 

школярів до процесу фізичного виховання у школі свідчать про необхідність 

доопрацювання програм з фізичної культури, адекватних віково-статевим 

потребам, мотивам й інтересам школярів, та диференційованого підходу до 

учнів на уроках фізкультури, що сприятиме підвищенню їх мотивації до занять 

фізичними вправами як у системі урочних, так і позаурочних форм. 

Вагомими причинами зниження здоров’я є відсутність інтересу до 

самостійних занять фізичними вправами школярів, відсутність індивідуальних 

програм, недосконалість системи педагогічного контролю фізичного стану у 

процесі фізичного виховання, яка має у своєму арсеналі тільки рухові тести, 

результати яких залежать від кумулятивного ефекту, і зміни їх починають 

виявлятися на 3-4 тижні занять, крім того, їх неможливо виконувати в 

домашніх умовах. 

Сучасна система фізичного виховання потребує оновлення як у  

змістовному, так і в технологічному планах. 
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Застарілі методики викладання предмету “Фізична культура”, його 

матеріальна база, підготовка курсів, обсяг годин (3 год. на тиждень) не чинять 

серйозного впливу на оздоровлення і соціалізацію учнів (М.М. Булатова,  

А.Т. Литвин, 2003). 

Модернізація шкільної освіти передбачає реалізацію принципу 

варіативності програм з фізичного виховання, використання в фізичному 

вихованні науково-технологічних досягнень спортивної культури в рамках 

загальноосвітньої школи, що дає можливість виявити невикористані резерви 

для укріплення здоров’я, гармонійного розвитку, підвищення розумової і 

фізичної активності дітей. 

Система освіти потребує активних перетворень у сфері фізичного 

виховання дітей і молоді. Суспільству необхідні здорові, освіченні, 

заповзятливі люди, які здатні приймати відповідальні рішення, прогнозувати їх 

наслідки (К. Ангеловський, 1991). 

В той же час сучасна молодь повинна бути мобільною, толерантною до 

оточуючого світу, здібного до співробітництва, мати відповідальність. 

Дані завдання повинні вирішуватися в повній мірі засобами фізичного 

виховання і спорту. 

Внаслідок нових тенденцій в освіті в галузі фізичної культури і спорту, 

поставлені завдання, рішення яких залежить від розробки і обґрунтування 

інноваційних технологій, механізмів їх втілення в практику загальноосвітніх 

шкіл, які враховують індивідуальні особливості, рівень фізичної 

підготовленості і стан здоров’я школярів. 

Все більш очевидною стає необхідність проведення спеціально 

організованих експериментальних досліджень акцентованих на розробку 

фізкультурно-оздоровчих технологій в методиці фізичного виховання дітей. 

Аналіз факторів, що обумовлюють виникнення в учнів різних 

патологічних станів, свідчить про неефективне фізичне виховання в школі та 

позашкільних форм роботи, низький рівень медичного обслуговування, 

загальне перевантаження учнів шкільними заняттями, нераціональне 
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харчування, недостатня рухова активність, низький рівень знань учнів у галузі 

фізичної культури й оздоровчих технологій, негативна мотивація до 

систематичних занять фізичною культурою, здорового способу життя. 

Виходячи з проблем фізкультурно-оздоровчої роботи, нами визначена 

мета створення інноваційної програми. 

 

Мета інноваційної програми розвитку фізкультурно-оздоровчої 
роботи школи 

 

Мета – це очікуваний результат діяльності, до якого прагне людина. 

Вона, як і система в цілому, випливає з певних потреб окремої людини, групи 

людей, всього суспільства. 

Усвідомлення цих потреб та забезпечення належних умов для її 

задоволення є гарантом формування правильної мети. Якщо мета не відповідає 

потребам людини чи суспільства в цілому, або якщо для її реалізації не створені 

належні умови, то така мета не буде досягнута або поставлена неправильно. Це 

важливо усвідомити фахівцям, оскільки, формуючи систему фізичного 

виховання своїх колективів, необхідно визначити мету цих систем. 

Мета системи фізичного виховання може бути визначена як 

задоволення певних потреб суспільства та окремих його громадян, пов’язаних з 

біологічним і духовним розвитком, здоров’ям та високопродуктивною працею і 

захистом від несприятливих природних та соціальних факторів. 

Першою потребою, яка спонукає людину до руху, є біологічна потреба, 

пов’язана з розвитком рухового апарату в певному віці. Вона з’являється в 

ранньому дитинстві і поступово згасає, починаючи з підліткового періоду 

розвитку. Однак біологічна потреба рухатись живе в людині протягом усього 

життя і повинна постійно задовольнятись. Надзвичайної шкоди дорослі 

завдають розвитку дитини (свідомо чи несвідомо), якщо обмежують її рухову 

активність. 
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Другою є потреба у всебічному гармонійному розвитку особистості. У 

цьому однаково зацікавлені як окремо взята особа, так і суспільство в цілому.  

Саме у здатності захищати організм від “хвороб цивілізації” полягає 

одна з найважливіших потреб і стимулів до широкого використання засобів 

фізичної культури і спорту. Отже, ця потреба диктує фахівцям одну вимогу: 

будь-яке заняття, незалежно від конкретного завдання, засобів і форм 

організації, повинно сприяти зміцненню і збереженню здоров’я або принаймні, 

не шкодити йому. 

Четверта потреба полягає у підготовці членів суспільства до 

високопродуктивної праці та оборони своєї Батьківщини. 

П’ята потреба пов’язана з необхідністю навчатись раціонально 

організовувати дозвілля і проводити вільний час, наповнюючи його зміст 

фізичними вправами, іграми, розвагами. 

Шоста потреба передбачає прагнення людей до спілкування та 

згуртування у групи для здійснення спільних дій. 

Вітчизняна педагогічна наука, роль якої завжди зростала на переломних 

етапах розвитку суспільства, запропонувала цілий ряд методично 

обґрунтованих положень і концептуальних рішень реформування шкільної 

освіти. У своїй основі, усі вони відбивають потребу суспільства у формуванні 

різнобічної особистості,  здатної реалізувати творчий потенціал у динамічних 

соціально-економічних умовах, як у власних життєвих інтересах, так і інтересах 

суспільства.  

Відповідно до загальної цільової настанови, формулюється мета 

загальної середньої освіти з фізичної культури, що орієнтує її предметний зміст 

на формування різнобічного розвитку особистості, здатної активно 

використовувати цінності фізичної культури для зміцнення здоров’я,  та 

оптимізації власної трудової діяльності. 

Будь-яка усвідомлена діяльність можлива лише за умов чіткого 

визначення її мети. Вся педагогічна система, її зміст, форми і методи залежать, 
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насамперед, від тієї мети, яка лежить в її основі, або від виховного ідеалу, до 

якого вона прагне. 

При проектуванні цілей інноваційної програми і їхній оцінці зручно 

працювати з моделлю мети. Ця модель визначає основні відносини і 

властивості мети (рис. 3). 

Відношення ціль – потреба. Будь-яка мета як образ бажаного 

результату відповідає деяким потребам і відбиває їх у своєму змісті. Цю 

властивість мети будемо називати актуальністю. 

Відношення ціль – можливість. Будь-яка мета не може бути досягнута 

якщо для цього немає відповідних умов. Зміст мети повинен бути таким, щоб 

відповідати наявним ресурсам і обмеженням. Цю властивість мети будемо 

називати реалістичністю.  

Відношення ціль – результат. Ціль є образ бажаного результату. Цей 

образ повинен бути таким, щоб можна було порівняти бажаний і фактично 

досягнутий результати. Властивість мети бути засобом контролю називатимемо 

контрольованістю. 

Відношення ціль – час. Мета буває кінцева чи нескінченна в часі. 

Нескінченна ціль – це ідеал. Практично мета завжди кінцева. Але у всіх 

випадках повинен бути визначений момент чи інтервал часу, коли ціль має бути 

досягнутою. Цю властивість мети будемо називати тимчасовою визначеністю. 

Відношення ціль – місце. Будь-який бажаний результат повинен бути 

отриманий у тім чи іншім місці простору. Властивість мети визначати місце 

одержання бажаного результату будемо називати просторовою визначеністю. 

При розробці мети повинна бути забезпечена наявність у неї всіх 

перерахованих вище властивостей. 

Мета інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи полягає у 

формуванні фізично розвиненої особистості, здатної реалізувати творчий 

потенціал, активно використовуючи фізичну культуру для зміцнення і 

збереження здоров’я, усвідомленого ставлення до формування власного 

здоров’я, захисту від несприятливих природних і соціальних факторів. 
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Рис. 3. Властивості і ставлення мети. 
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Виходячи з мети інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої 

роботи, основними очікуваними результатами повинні стати такі: 

- зниження показників захворюваності; 

- підвищення рівня здоров’я; 

- підвищення рівня фізичної підготовленості; 

- стабільність фізичної і розумової працездатності; 

- наявність певних знань з основ формування власного здоров’я і 

вміння реалізувати їх у практичній діяльності; 

- успішний розвиток (в межах вікової норми) основних психічних 

процесів, творчих здібностей, особистісних рис; 

- сформованість потреби в рухах; 

- стійка мотивація до занять фізичною культурою і спортом. 

 

Стратегія здійснення змін в системі фізкультурно-оздоровчої 
роботи 

 

Загальна послідовність стратегії втілення інноваційної програми може 

бути наступною: 

- оцінка пріоритетності основних напрямків змін педагогічної 

системи школи; 

- оцінка терміну реалізації кожного напрямку змін; 

- планування графіку реалізації змін за напрямками; 

- визначення терміну реалізації етапів програми і їх змісту. 

Здійснення змін у педагогічній системі школи з метою покращення її 

результатів – це основна задача програми. 

Для вибору пріоритетних напрямків змін директор школи за 

пропозицією керівника з розробки програми створює експертну групу, що 

включає представників школи кожного ступеня, якій доручається вирішити 

наступне:  
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1) відомі недоліки в результатах роботи школи, що передбачається  

цілком або частково усунути за рахунок реалізації змін, передбачених 

концептуальним проектом;  

2) оцінки ступеня очікуваних поліпшень;  

3) здійснення оцінки пріоритетності досягнення цих поліпшень у 

результатах, тобто проранжирування усіх поліпшень в результатах з точки зору 

того, які з них хотілося б одержати якомога раніше. 

Розробка стратегії програми – це функція її керівництва. До виконання 

цієї функції слід заохочувати найбільш кваліфікованих співробітників школи. 

Усі члени експертної групи повинні бути добре знайомі з результатами 

проблемно орієнтованого аналізу і концептуальним проектом бажаного 

майбутнього. Робота експертної групи може будуватися з використанням 

спеціальних опитувальних аркушів або у формі дискусії. 

За результатами експертизи всі бажані поліпшення в результатах 

утворення з їхньої пріоритетності поділяються на три групи: 

 високопріоритетні; 

 середньопріоритетні; 

 найменш пріоритетні. 

Але досягнення кожного поліпшення в результатах вимагає визначених 

витрат часу і ресурсів. Тому потрібно оцінити, за який час можуть бути 

виконані всі роботи, що необхідні для одержання бажаних результатів по 

закінченню кожного ступенів освіти. 

Тій же самій групі експертів ставиться задача оцінити тривалість робіт, 

що буде потрібно виконати, щоб здійснити передбачувані зміни.  

У результаті даної роботи формується стратегічний план переходу від 

існуючої педагогічної системи школи до бажаного. 

Групувати задачі змін зручно за ступенями утворення і змінюваному 

об’єкту: навчальні плани, навчальні програми, освітні технології, кадровий 

потенціал і т.д. 
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Якщо прийняти цей принцип угрупування дій, то стратегічний план 

буде мати наступний вигляд: 

1. Розвиток системи початкової освіти. 

2. Формування мотиваційного середовища. 

3. Відновлення змісту початкової освіти з фізичної культури. 

4. Відновлення технологій початкової освіти з фізичної культури. 

5. Удосконалювання методів контролю й оцінки результатів з 

фізичного виховання. 

6. Підвищення кадрового потенціалу початкової школи. 

7. Поліпшення матеріально-технічної бази початкової школи. 

8. Інноваційна програма фізкультурно-оздоровчої роботи ставить 

психічне, соціальне і фізичне здоров’я у центр навчальної діяльності.  

У неї використовується широкий спектр активних інтервекціонних 

стратегій, що працює із почуттями, мотиваціями, ствердженнями, поведінкою, 

соціальним оточенням людини. 

 

Модель проекту інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої 
роботи 

 

У реалізації проекту інноваційної фізкультурно-оздоровчої програми 

вирішуються наступні завдання: 

- формування культури здоров’я у школярів, батьків, вчителів; 

- створення у закладах освіти структурних підрозділів з орієнтацією на 

здоровий спосіб життя (центрів, служб, рад, клубів та ін.); 

- підвищення кваліфікації медпрацівників з питань здорового способу 

життя; 

- здійснення комплексного психолого-педагогічного, фізичного та 

медичного контролю і супроводу школярів; 

- оволодіння знаннями та вміннями щодо збереження та зміцнення 

здоров’я; 
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- розвиток особистісних якостей та творчих здібностей школярів. 

Основу розробки  інноваційної програми складає покращення здоров’я 

учнів і створення умов для формування особистості дитини. 

Програма забезпечує покращення всіх складових здоров’я (рис. 4)  

(В. Поуль, Г.Челах, 2006). 

 

Рис. 4. Складові здоров’я учнів. 

 

Всі складові здоров’я учнів забезпечені системою сучасних форм 

інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Психічне здоров’я пов’язане з психічною сферою людини, яка 

забезпечує адекватну поведінку особистості, формування свідомості та 

розвитку мислення. 

Покращення психічного здоров’я здійснює “Психологічна служба 

школи”, до складу якої входять психологи, лікарі, спеціалісти з лікувальної 

фізичної культури, педагоги. 

Для вирішення медико-педагогічних завдань (тобто норм навчального 

навантаження, диференційованого шкільного режиму, індивідуального підходу 

до учнів) необхідне проникнення медпрацівників у сферу педагогіки,  

а педагога – в розуміння суті профілактичних і лікувальних заходів, що 

проводяться у школі. 

Ось чому необхідні нововведення. По-перше, необхідно значно 

підвищити рівень знань усіх педагогів з питань психогігієни навчання і 
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виховання та надати їм інформацію щодо початкових проявів дитячих неврозів, 

психопатизації особистості та про різні відхилення в поведінці дітей з тим, щоб 

лікар або психолог завчасно надали свою допомогу учневі. А в подальшому 

вибрати вірну тактику в спілкуванні з учнем. По-друге, необхідно навчити 

педагога методам або елементам психофізичної саморегуляції (наприклад АТ) 

для подолання особистого негативного стресового стану, для попередження 

нервово-психічного перевантаження та втоми. А в подальшому набуті навички 

використовувати в своїй навчальній практиці для зняття втоми.  

По-третє, необхідно проводити цикли занять з санітарно-гігієнічного навчання 

всього технічного персоналу навчально-виховного закладу з урахуванням 

специфіки роботи в  середньому навчальному закладі. По-четверте, активніше 

включати в шкільну програму дисципліну “Валеологія” – науку про здоров’я, 

курс якої читається з 1 по 11 класи. 

Першочергову увагу необхідно приділяти питанням 

психопрофілактики, тобто попередженню нервово-психічного перевантаження 

та перевтоми, пов’язаної з навчанням, попередженню гострого та хронічного 

негативного стресового стану, підвищенню адаптаційних можливостей 

здорових школярів. 

Вже у школі на основі характерологічних даних та особливостей 

поведінки з певною імовірністю треба виділити дітей, схильних у майбутньому 

до різних форм неврозів, психопатій, анемічної хвороби серця, гіпертонічної 

хвороби, виразки шлунка. 

Як зазначає лікар-психотерапевт Т.С. Черкашин (2006), 

психопрофілактика серед учнів може проводиться за трьома напрямками:  

1. Робота зі школярами, що мають фактори ризику, фізично 

послабленими дітьми, у яих легко виникають неврози, дітей з окремими 

хворобливими симптомами. 

2. Робота з дітьми, у яих спостерігаються клінічні прояви 

захворювання. 
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3. Робота із здоровими дітьми з метою покращення їх адаптаційних 

можливостей. 

Психопрофілактика як комплекс заходів має декілька етапів: 

1. Медико-психологічне обстеження учнів. 

2. Вияв групи ризику, учнів з початковими порушеннями в 

функціонуванні організму та учнів з хворобливим станом. 

3. Проведення завершальної діагностики з кожним учнем, який має 

відхилення через незадовільний стан здоров’я. 

4. Консультація батьків, що мають дітей, у яких виявлена патологія. 

5. Складення та реалізація медико-психологічних оздоровчих програм. 

Індивідуальна медико-психологічна програма для учня повинна 

включати: психологічні, психотерапевтичні, медикаментозні заходи, 

фітотерапію, лікувальну фізкультуру, загартування та інші заходи. 

Дослідження Т.С. Черкашина (1999) показали, що можна виділити 4 

групи учнів, що потребують допомоги: 

1. Учні, які потребують тільки психологічної допомоги. 

2. Учні, що потребують лише психотерапевтичної допомоги. 

3. Учні, які потребують комплексного лікування в умовах школи. 

4. Учні, які потребують лікування в дитячому лікувальному закладі. 

Розуміння основних завдань, щодо психологічної підтримки дитини, 

суттєво змінилося. А це – є наступні завдання: 

- створення освітнього середовища – оптимальних умов, що 

забезпечують повноцінний психологічний розвиток та становлення особистості 

дитини як суб’єкта діяльності та соціальних відношень з усталеною системою 

гуманістичних цінностей; 

- створення психолого-педагогічних умов, які забезпечуватимуть 

духовний розвиток кожної дитини, її душевний комфорт, основу 

психологічного здоров’я; 

- увага до внутрішнього світу дитини: до її почуттів, переживань, 

захоплень, інтересів, здібностей, знань, її ставлення до себе, однолітків, 
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дорослих, до навколишнього світу, сімейних та суспільних подій, до життя 

взагалі. 

Мета психолого-педагогічної служби підтримка особистості, 

формування в особистості здатності до самостійного творчого здійснення свого 

життя, уміння жити в нових суспільних умовах, долаючи або компенсуючи 

певні особистісні обмеження. 

Метою реабілітаційної діяльності соціально-психологічної служби 

школи є фізичне, психічне і моральне здоров’я учнів, організація навчально-

виховного процесу в такий спосіб, щоб максимально знизити навантаження 

дітей, уникнути неврозів, забезпечити своєчасну діагностику і корекцію, 

систематичну медико-психологічну допомогу, зміцнити адаптаційний 

потенціал дитини. 

Високий рівень психічного здоров’я пов’язаний зі здатністю сприймати 

нову інформацію, приймати рішення, пам’ятати, обговорювати та знаходити 

рішення нових ситуацій. 

Психічне здоров’я визначається такими параметрами як розумове 

благополуччя, спокій, концентрація, уважність, гарна пам’ять, активне 

заохочення почуття власного достоїнства і гідності, що забезпечується 

системою заходів, які сприяють раціональному поєднанню розумових і 

фізичних навантажень, створенням “ненапруженої атмосфери”, 

використовуючи при цьому форми фізкультурно-оздоровчої роботи в режимі 

дня (фізкультхвилинку, паузи, рухливі перерви, динамічний час) і різні сучасні 

технології: “психогімнастика, музична терапія, аромотерапія і танцювальна 

терапія”. Високий рівень психічного здоров’я впливає на розвиток розумового, 

емоційного й духовного здоров’я. 

Важливим для розвитку розумового й духовного здоров’я є: 

- вміння слухати; 

- впевненість у собі; 

- вміння справлятися зі стресом; 

- вміння керувати змінами; 
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- мати гарні взаємини; 

- бути в гармонії із собою та навколишнім світом; 

- бути комунікабельним; 

- бути сприятливим до чужих думок. 

Високий рівень психічного здоров’я сприяє формуванню духовного 

здоров’я, яке розглядається як комплекс потреб мотиваційної та інформативної 

середи життєдіяльності, основу якої становить система цінностей, настанов і 

мотивів поведінки індивіду в суспільстві. 

Програмою визначені основні форми роботи, що спрямовані на 

формування духовного здоров’я – втілення зошитів з предмету «Фізична 

культура», система інтегрованих уроків, які сприяють формуванню і розвитку 

особистості дитини через систему цінностей фізичної культури. 

Розвиток духовної сфери учнів здійснюється в процесі проведення 

фізкультурно-художніх і спортивно-художніх свят, презентації книг в яких 

реалізується гуманістична ідея олімпізму, принципи чесної та справедливої гри, 

приділяється увага до художнього відображення спорту, його гуманістичного 

осмислення. Свята спрямовані на формування високого соціально-культурного 

і духовного потенціалу дітей. 

Важливу увагу треба приділяти емоційному стану дітей, який 

пов’язаний зі здатністю переборювати щоденні психоген- і стрес-фактори. Воно 

забезпечує задоволеність власним життям. 

Формування цінностей, мотивів поведінки дитини, підвищення 

емоційного тонусу й активності учнів здійснюється в процесі використання 

елементів змагань у навчальній діяльності. Беручи участь у змаганнях, школярі 

збагачуються новими враженнями, глибше пізнають себе і своїх товаришів, 

формують особисті якості, які сприяють адаптації поведінки дітей в 

суспільстві. 

Фізичне здоров’я пов’язане з біологічною структурою людини і 

функціями, що забезпечують певну фізичну працездатність. 

Фізичне здоров’я забезпечується цілісною системою, яка передбачає 

втілення щоденних фізкультурно-оздоровчих занять за основною програмою, а 
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також додаткових занять “на вібір” (на яких діти згідно з інтересами і віковими 

особливостями займаються різними видами спорту), фізкультурних хвилинок 

різної спрямованості, рухливих перерв, спортивного часу у групах подовженого 

дня, самостійних занять фізичними вправами, прогулянок на свіжому повітрі з 

використанням рухливих ігор, фізкультурно-спортивних свят, спортивних 

змагань, занять у спортивних секціях (рис. 5). 

Система побудована таким чином, щоб всі діти мали можливість 

займатися фізичними вправами. Особлива увага приділяється дітям, які мають 

відхилення в стані здоров’я і відвідують заняття у спеціальних медичних 

групах. Слід відзначити, що втілення різних форм фізкультурно-оздоровчих 

занять передбачає втілення нових підходів щодо їх проведення (М.В. Коняхин, 

Д.М. Коняхин, С.С. Хурбатов, 2003, Е.А. Логвина, 2009, В.Г. Папуша, 2006). 

Система фізкультурно-оздоровчих занять повинна забезпечувати 

оптимальний руховий режим, який складає 16-18 годин на тиждень для дітей 

молодшого шкільного віку. 

При складанні рухового режиму дня необхідно враховувати раціональне 

сполучення різних видів діяльності (розумової і фізичної), щоб попереджати 

процес втомлення. У таблиці 2 представлений орієнтовний руховий режим 

учнів початкової школи (на прикладі 2 класу). 

Руховий режим дня учнів початкових класів упродовж тижня може 

складати: 

1. Заняття в основній школі – 5 годин. 

Рухливі перерви – 1 година 15 хвилин. 

Фізкультхвилинки – 2 години 5 хвилин. 

2. Заняття у центрі позашкільної роботи – 2 години. 

3. Прогулянки на свіжому повітрі. 

4. Спортивно-оздоровча робота (спортивні секції, студії, розваги з 

батьками, спортивні свята) – 11 годин.  

5. Санітарно-просвітницька діяльність – 15 хвилин. 

6. Лікувально-профілактичні заходи у лікувально-оздоровчому центрі – 

5 годин. 
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Рис. 5. Форми фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми молодшого шкільного віку. 
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Всього: 27 годин 50 хвилин, тобто 1/3 часу в навчально-виховному 

процесі відведено на спортивно-оздоровчу, санітарно-просвітницьку та медико-

лікувальну роботу (табл. 2). 

Таблиця 2 

Руховий режим дня учнів початкової школи на прикладі 2 класу 

Понеділок 8.15 – 8.30 Бесіда шкільного лікаря (санітарно-просвітницька 
діяльність). 

Вівторок 8.30 – 9.10 

12.20 – 13.05 

Урок фізкультури (“Школа здоров’я”) 
Урок хореографії 

Середа 9.25 – 10.10 Урок фізкультури (“Школа здоров’я”) 
Четвер 13.20 – 14.25 Урок хореографії 

П’ятниця 10.20. – 11.05 

16.30 – 17.30 

Урок фізкультури 

Спортивні розваги, свята разом з батьками 

Субота  Активний відпочинок у сім’ї 
Неділя    

Щоденно  11.05 – 11.20 Рухлива перерва 

 12.05 – 12.2 Прогулянка на свіжому повітрі 
 по 5 хвилин 

кожного уроку 

Фізкультхвилинки 

 

 16.00 – 17.00 Прогулянка на свіжому повітрі (спортивні ігри) 
 14.15 – 17.30 Заняття хореографічної студії (центр позашкільної 

роботи) 
 14.15 – 17.30 Заняття у спортивних секціях за розкладом 

 14.15 – 17.30 Плавання (басейн ДНУ) 
 14.00 – 20.00 Консультації спеціалістів, лікувальні процедури в 

оздоровчому центрі НВК № 28 для батьків і дітей 

 

Фізичне здоров’я також забезпечується системою лікувально-

профілактичних засобів, яка спрямована на діагностику початкових форм 

захворювання, реабілітації після амбулаторного лікування, загартування, 

навчання психічної саморегуляції, втілення системи контролю за фізичним 

станом учнів. 

Сьогодні для вирішення питань оздоровлення, профілактики і лікування 

захворювань можна використовувати наступні оздоровчі технології і 

немедикаментозні  засоби: 

- імунна гімнастика; 

- рефлекторний масаж; 

- горіховий і каштановий масаж; 

- дихальна гімнастика; 
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- оздоровчий біг; 

- ходіння босоніж; 

- загартування ступнів ніг холодною водою; 

- вітамінотерапія; 

- елементи ароматотерапії; 

- лікувальна фізкультура; 

- соляна шахта; 

- фізіопроцедури; 

- фіточай, часникові інгаляції; 

- інгаляції. 

Школи традиційно приділяють увагу в основному здоров’ю учнів, однак 

не можна очікувати результатів покращення здоров’я учнів, якщо педагогічний 

колектив та батьки не залучені до вирішення даного питання. 

Тому, адміністрація повинна розробляти і втілювати заходи з 

формування здорового способу життя, залучаючи до них всіх учасників 

педагогічного процесу. 

Соціальне здоров’я визначається умовами соціального середовища, 

тому необхідно передбачити заходи, участь всіх структур в реалізації 

інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи, акцентуючи увагу на 

проблемі покращення здоров’я і формування здорового способу життя. 

Особливу увагу треба звернути на підвищення рівня знань вчителів, яке 

здійснюється у формах, що представлені на рис. 6. 

Формування соціального здоров’я пов’язане з вирішеннями завдань  по 

підвищенню рівня знань батьків, керівників, вчителів з основ покращення 

здоров’я засобами ФК. 

Вчителям запропоновано: 

 Тематичні засідання циклової комісії, що проводяться з метою 

підвищення якості організації фізкультурно-оздоровчої роботи, рівня 

професійної майстерності викладачів фізичної культури, обмін досвідом.  
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Рис. 6. Форми роботи школи по формуванню знань з основ здорового  

способу життя. 
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Орієнтована тематика засідань циклової комісії: 

Серпень 2007 р. 

1. Аналіз роботи циклової комісії з фізичного виховання за 2006-2007 рр. 

2. Планування системи навчально-виховного процесу на 2007-2008 рр. 

3. Затвердження плану роботи циклової комісії на 2007-2008 рр. 

Вересень 2007 р. 

1. Аналіз рівня фізичної підготовленості дітей за результатами 

тестування.  

2. Організація роботи з учнями, які віднесені до спеціальної медичної 

групи.  

3. Про організацію роботи спортивних секцій. 

Жовтень 2007 р. 

1. Методика використання нових технологій з фізичного виховання 

учнів початкових класів. 

2. Про хід участі школярів у спортивних змаганнях. 

3. Методика удосконалення проведення уроку фізичної культури. 

Листопад 2007 р. 

1. Методика використання українських народних ігор на уроках 

фізичної культури. 

2. Організація самостійних занять фізичними вправами з учнями  

9-11 класів.  

3. Про організацію фізкультурно-оздоровчих свят з дітьми молодшого 

шкільного віку. 

Грудень 2007 р. 

1. Сучасні технології організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

школі.  

2. З досвіду роботи вчителів фізичної культури.  

3. Послідовність навчання елементам техніки на уроках з волейболу та 

баскетболу. 
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Січень 2008 р. 

1. Аналіз діяльності кафедри фізичного виховання в І півріччі.     

2. Фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня.  

3. Диференційований підхід на уроках фізичного виховання.    

 Лютий 2008 р. 

1. Організація теоретичних занять з дітьми 5 класів шкільного віку з 

предмету “фізична культура” з використанням зошита “Мандрівка в країну 

“Спортландія”.  

2. Аналіз стану здоров’я дітей. 

3. Організація туристичних походів з дітьми. 

Березень 2008 р. 

1. Взаємозв’язок працівників психологічної служби з викладачами 

фізичного виховання. 

2. Аналіз взаємовідвідувань уроків фізичної культури. 

3. Особливості методики занять фізичною культурою з дівчатами 

старшого шкільного віку. 

Квітень 2008 р. 

1. Методика уроку з футболу з 1 по 11 класи.  

2. Підсумки участі дітей у спортивних змаганнях за 2007-2008 н.р. 

3. Організація години здоров’я в групах подовженого дня. 

Травень 2008 р. 

1. Підведення підсумків фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи. 

 Науково-методичні семінари для вчителів початкових класів 

організовує завуч початкової школи з метою удосконалення організації системи 

фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку. 

Орієнтовна тематика семінарів. 

1. Основні напрямки вдосконалення системи фізичного виховання 

дітей молодшого шкільного віку. 

2. Організація фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального 

дня. Обмін досвідом. 
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3. Фізичне виховання учнів спеціальної медичної групи. 

4. Сучасні підходи щодо проведення уроків з фізичної культури. 

5. Домашні завдання з фізичної культури. 

6. Організація теоретичних занять з дітьми молодшого шкільного 

віку. Методика проведення інтегрованих уроків згідно з зошитами “Спортивна 

абетка”, “Разом з Фізкультуркіним”, “Подорож у Спортивне місто”, 

“Спортивний клуб Фізкультуркіна”, “Фізкультуркін у країні Спортландія”. 

7. Методика проведення рухливих ігор на свіжому повітрі. 

8. Організація режиму дня молодших школярів. 

9. Диференційований підхід в системі фізичного виховання молодших 

школярів. 

 Педагогічна нарада з питань організації фізичного виховання. На 

педагогічній нараді викладачі фізичного виховання розкривають основні 

напрямки вдосконалення системи фізичного виховання в школі, нові підходи до 

організації системи занять, роблять аналіз стану фізичної підготовленості 

школярів. Лікар школи доповідає про стан здоров’я школярів, аналізує 

фактори, які впливають на здоров’я дитини. Вчителі з фізичної культури 

доповідають про спортивні досягнення учнів школи та результати виступу 

спортсменів на спортивних змаганнях різного рівня. 

Соціальне здоров’я також залежить від фізичного середовища школи. 

Для цього необхідно забезпечити:  

- високу якість для фізичної роботи; 

- раціональне та “здорове” харчування;  

- адекватні приміщення для відпочинку, розваг, навчання, фізичного 

виховання; 

- не вживання алкоголю та тютюнопаління. 

Провідну роль у формуванні соціального здоров’я має сім’я, оскільки 

соціальний статус сім’ї забезпечує формування мотивації до здорового способу 

життя і можливість занять фізичною культурою і спортом. Форми роботи з 

батьками представлені на рис. 6. 
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Досягти високого рівня можна, якщо вчителі, адміністрація школи у 

всіх формах навчального процесу будуть сприяти формуванню позитивного 

настрою, мати позитивний настрій, заохочувати на досягнення, виявляти увагу і 

цінувати учнів, сприяти формуванню всіх складових здоров’я в системі 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

 

Нововведення, за рахунок впровадження яких передбачається 
вирішення проблем 

 

Для того, щоб визначити нововведення, втілення яких повністю або 

частково вирішує проблему вдосконалення фізкультурно-оздоровчої роботи, 

надається можливість створення інноваційних технологій. Для цього необхідно 

проаналізувати мотиваційне середовище школи, тобто сукупність умов, які 

визначають вибір співпрацівниками зусиль, які вони готові витратити для 

досягнення мети. 

Більшість керівників шкіл стверджують, що результатом розробки 

інноваційних програм є сама програма. Треба відзначити, що основним 

результатом розробки і реалізації інноваційної програми повинна стати якісна 

зміна педагогічної системи школи. Головною складовою цієї системи є 

педагогічний колектив. Критерієм добре організованої програми є активна 

участь педагогів. 

Для визначення мотиваційного середовища нами використовувалась 

анкета В.С. Лазарєва (2002), в якій за 11 бальною шкалою треба дати відповіді 

на запитання. 

У дослідженнях брали участь 19 вчителів з фізичної культури, стаж 

яких складає до 10 років, 23 – від 10 до 20 років, 24 – більше 20 років. 

Використання анкети дало можливість визначити суттєві причини того, 

чому вчителі не зацікавлені досягти максимальних результатів у своїй 

діяльності та втіленні інноваційних технологій в систему навчання. 
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Вчителі фізичної культури, стаж яких складав до 10 років, відзначають, 

що очікувані школою результати роботи вчителів чітко визначені 

адміністрацією і кожен викладач їх знає – середній бал 8,7. 

Але педагоги недостатньо впевнені в тому, що в школах є необхідні 

умови – матеріально-технічні, організаційні, кадрові для очікуваних 

керівництвом результатів по втіленню сучасних технологій фізкультурно-

оздоровчої роботи. 

Викладачі відзначають, що винагороди, які вони отримують, не 

відповідають результатам їх праці, кількість балів за відповідь складає 3,2 бали. 

Аналіз відповідей свідчить про те, що в школах здійснюється достатній 

об’єктивний контроль за професійною діяльністю молодих викладачів, середній 

бал відповідей складав 8,5 балів. 

Викладачі фізичної культури, стаж яких складав від 10 до 20 років, 

відзначили високий статус педагога в школі і ставлення до нього з боку колег, 

що залежить від того, як він працює (середній бал за відповіді 8,8 балів). 

Вчителі вказують на те, що не потрібно великих зусиль для досягнення 

очікуваних адміністрацією школи результатів (середній бал за відповідь –  

5,9 балів). 

Знову педагоги визначили, що винагороди не відповідають результатам 

їх праці (3,5 балів), оскільки в школах не в повній мірі створені умови для 

втілення новітніх технологій навчання в системі фізичного виховання. 

Аналіз відповідей вчителів, стаж яких складає більше 20 років, свідчить 

про те, що найважливішою проблемою є матеріально-технічне забезпечення 

системи фізичного виховання. 

Слід зазначити, що всі опитувані отримують позитивні емоції від своєї 

роботи. 

Дослідження мотиваційного середовища вчителів фізичної культури 

показало, що підвищення мотивації до професійної діяльності залежить від 

матеріально-технічних, організаційних та інших умов, які визначають 

ефективність діяльності викладача. 
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Адміністрації шкіл необхідно звернути увагу на справедливість 

розподілу винагород, які отримують викладачі. 

В цілому, рівень готовності та бажання вчителів до втілення 

інноваційних технологій достатньо високий, але адміністрація загальноосвітніх 

навчальних закладів не ставить перед викладачами завдань щодо втілення 

сучасних інноваційних технологій для підвищення професійної майстерності і 

якості фізкультурної роботи. 

Рівень професійної майстерності вчителів фізичної культури 

підтверджується результатами аналізу профілю педагогічної системи школи і 

оцінкою ступеня необхідності змін окремих компонентів педагогічної системи. 

Вчителями чітко визначені зміни, які необхідно здійснити для покращення 

фізкультурно-оздоровчої роботи.   

Узагальнення результатів аналізу профілю педагогічної системи школи і 

оцінка ступеня необхідності окремих компонентів педагогічної системи 

фізкультурно-оздоровчої роботи за відповідями вчителів показує, що жоден з 

вчителів не оприлюднив думку, що зміни не потрібні; 30% вказали на те, що 

потребує невеликих змін контроль і оцінка результатів діяльності; 35,6% 

вважають за необхідну потребу помірних змін у навчальних планах, методах 

навчання і виховання, кадрового потенціалу, 35,4% вважають, що потребують 

великих змін навчальні програми, організація навчально-виховного процесу, 

мотиваційне середовище. 

Таким чином, при проектуванні інноваційної програми слід звернути 

увагу на розробку нових підходів у складанні навчальних програм, організацію 

навчально-виховного процесу, мотивацію та матеріально-технічне 

забезпечення. 

Виходячи з аналізу проблем та мети, на яких зорієнтована інноваційна 

програма фізкультурно-оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах, для її 

створення необхідно: 

- зробити корекцію навчальної програми з предмету “Основи 

здоров’я і фізична культура”; 
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- зробити корекцію навчальних планів; 

- вдосконалити організацію навчально-виховного процесу – нові 

підходи до планування режиму дня, проведення основних форм фізкультурно-

оздоровчої роботи в режимі дня,  уроків фізичної культури, системи 

позакласної роботи; 

- визначити підходи щодо забезпечення фізичної досконалості і 

здоров’я шляхом комплексного вирішення педагогічних, медичних і соціальних 

питань; 

- визначити нові підходи до використання методів навчання і 

виховання, зосередження не на тому, щоб вчити, а на тому, щоб вчитися і 

використовувати активні методи навчання з формуванням позитивної ідеї на 

здоровий спосіб життя; 

- вдосконалити систему контролю і оцінку результатів діяльності; 

- створити систему заходів на підвищення знань батьків – як 

важливого компоненту формування здоров’я дітей; 

- розробити систему заходів з підвищення рівня кадрового 

забезпечення. 

 

Ресурсне та кадрове забезпечення інноваційної програми 

фізкультурно-оздоровчої роботи 

 

Фізичне виховання в школі є складовою частиною навчально-виховного 

процесу. Забезпечити таку організацію фізкультурно-спортивної роботи, яка 

відповідала б вимогам сьогодення, може вчитель, який впевнено володіє 

сучасною психолого-педагогічною теорією і технологією професійної 

діяльності. 

Вчитель повинен спрямувати свої зусилля так, щоб поступово потреба 

дітей у рухах перетворювалася на упорядковану усвідомлену діяльність. 

Аналіз наукових джерел свідчить, що успішність професійної діяльності 

вчителя фізичної культури визначається багатьма компонентами, які 
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характеризують глибокі теоретичні знання, стан фізичного здоров’я, рівень 

розвитку рухових і емоційно-вольових якостей, соціально-психологічну 

схильність, педагогічні і спеціальні здібності, властивості особистості  

(В.І. Дружинін, 1999, О. Куц, 2002, В.Т. Яловик, 1998). 

Діяльність вчителя фізичної культури являє собою замкнену систему 

внутрішньо підпорядкованих різних видів діяльності  і їх елементів.  Теорія 

мотивує, програмує, регулює і контролює практичну діяльність. Практика 

виступає більш активною і конкретною стороною цілісної діяльності, головним 

засобом перевірки істинності і значимості теоретичних положень  

(Н.А. Леонтьева, 2001). 

З точки зору Л.В. Волкова (1999, 2008), успішність діяльності фахівця з 

фізичного виховання визначається високим рівнем розвитку низки здібностей, 

які потребують теоретичних знань і практичних навичок. Кожна з цих 

здібностей конкретна і оцінюється тільки в професійній діяльності вчителя 

фізичної культури з цілого ряду компонентів. 

Професійну підготовку спеціаліста-педагога характеризують такими 

критеріями: 

- професійні знання: спеціальні, методичні, психолого-педагогічні; 

- професійні вміння: дидактичні, організаційні, конструктивні, 

прогностичні, комунікативні; 

- професійні якості особистості: ціннісні, здібності, риси характеру. 

Кожна професійна здібність має свою структуру, в складі якої можна 

виділити опірні і провідні якості, а також певний фон або допоміжні засоби.         

В.Т. Яловик (1998) визначає провідні і допоміжні педагогічні здібності. 

До провідних педагогічних здібностей автор відносить: експресивні, 

дидактичні, організаторські, психомоторні та педагогічну спостережливість. Ці 

здібності, як вважає автор, складають стрижень в діяльності фахівця з фізичної 

культури, а решта виконують допоміжну функцію. 
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Допоміжні педагогічні здібності включають: потенційні, почуттєві, 

сугестивні, мобілізаційні, гностичні, науково-дослідницькі, перцептивні, 

особистісні, конструктивні, академічні, комунікативні, мовленнєві. 

С.Ю. Балбенко (1973) відзначає основні професійно-значимі якості 

вчителя, які необхідні для роботи на заняттях з фізичного виховання, і 

пропонує об’єднати в такі групи: 

 якості, які визначають спрямованість особистості (ідейні 

переконання, соціальні потреби, моральна орієнтація, усвідомлення соціального 

і суспільного обов’язку, громадська відповідальність, суспільна активність); 

 якості, які визначають фізкультурно-педагогічну спрямованість 

особистості вчителя фізичної культури (любов до дітей, інтерес до фізичної 

культури, спостережливість, педагогічний такт, організаційні можливості, 

вимогливість, цілеспрямованість, справедливість, реальна самооцінка, 

стриманість, професійна працездатність); 

 якості, які визначають пізнавальну активність (інтереси, 

інтелектуальна активність, відчуття нового, готовність до самоосвіти). 

Будуючи свою освітню систему знань, умінь і навичок, вчителі повинні 

оволодіти педагогічними технологіями, вміти впроваджувати їх у навчальний 

процес, орієнтуватися в широкому спектрі сучасних інноваційних технологій, а 

також вміти моделювати навчальний процес, його специфічні особливості.  

Державна національна програма “Освіта” (“Україна ХХІ століття”, 

1994) (С.О. Гунько, 1998, Е.В. Давиденко, В.П. Семененко, 2009) одним із 

стратегічних завдань реформування змісту освіти передбачає забезпечення її 

розвитку на основі нових прогресивних концепцій, запровадження у навчально-

виховний процес сучасних педагогічних, інформаційно-комп’ютерних 

технологій та науково-методичних досягнень (А.И. Федоров, 2000). Дані 

завдання повинні вирішувати фізкультурні кадри, які мають високий 

професійний рівень. 
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Нами був проведений аналіз кадрового забезпечення Дніпропетровської 

області на основі звітів обласного управління з фізичного виховання і спорту з 

2004 по 2008 роки. 

Загальна кількість вчителів фізичної культури у 2004 році складала  

1627 осіб. Значно збільшився цей показник у 2006 році до 1661 особи, але на 

кінець 2008 року кількість вчителів знизилась до 1544 осіб. Таким чином, за  

4 роки кількість вчителів змінилась на 5% (рис.7). 

Рис. 7. Загальна кількість вчителів за роками. 

 

Аналіз показників освітнього рівня вчителів фізичної культури 

Дніпропетровської області (табл. 3) свідчить про підвищення кількості вчителів 

з вищою освітою на 15%, з середньою спеціальною освітою зменьшилась на 

23,4%. 

Треба звернути увагу на збільшення кількості вчителів, які мають 

незакінчену вищу освіту на 32,2%, без фізкультурної освіти на 96,7%. 

Даний факт впливає на якість викладання предмета “Фізична культура” 

і систему організації фізкультурно-оздоровчої роботи в школі. 

Вивчення показників вікового цензу вчителів фізичної культури показує 

про зменьшення кількості “зрілих” вчителів з 31 до 55 років на 14,5%, і 

збільшення вчителів пенсійного віку на 17,2%. 
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Таблиця 3 

Показники освітнього рівня вчителів фізичної культури 
Дніпропетровської області за 2004-2008 рр. (%) 

 2004 2005 2006 2007 2008 

Освіта:      

вища 79,5 55,4 79,7 77,5 83,9 

середня спеціальна 16,9 20,9 14,3 22,4 13,4 

Віковий ценз.:      

до 30-ти 20,4 20,9 21,0 21,6 23,4 

від 31 до 55-ти 64,8 63,4 62,6 61,5 58,4 

більше 55-ти років  14,6 15,5 16,2 16,7 18,1 

Спеціальна фізкультурна освіта:      

вища 75,5 76,2 76,2 74,3 69,2 

середня спеціальна 14,9 14,2 18,1 14,5 10,3 

незакінчена вища 1,9 2,4 2,6 1,9 2,6 

без фізкультурної освіти 7,4 7,0 6,8 6,5 1,5 

заочно 4,0 4,0 2,2 2,6 3,4 

Педагогічна категорійність:      

вчитель-методист 8,9 9,5 9,6 9,1 10,8 

старший вчитель 8,0 8,4 8,8 8,6 10,5 

вища категорія 30,9 34,2 33,7 34,4 38,4 

перша категорія 23,2 20,6 20,4 19,8 19,4 

друга категорія 13,2 12,2 19,3 12,4 12,5 

спеціаліст 30,9 31,2 26,4 20,5 21,5 

молодший спеціаліст 1,4 1,5 1,2 1,1 4,0 

“відмінник освіти” 3,0 4,4 9,5 9,7 10,8 

заслужений вчитель України 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

 

Аналіз рівня педагогічної категорійності вчителів показав збільшення 

кількості вчителів-методистів на 14,4%, старших вчите летів – на 24,4%, 

вчителів, які мають вищу категорію – 17,8%. Особливу увагу треба звернути на 

значне підвищення кількості вчителів, які отримали відзнаку Міністерства 

освіти і науки України “відмінник освіти”.  

Зменьшення кількості вчителів ми спостерігаємо у першій категорії на 

20,9%, другої категорії на 10,7%, спеціалістів на 34,2%. 

Вивчення освітнього рівня вчителів фізичної культури 

Дніпропетровської області показує про необхідність вирішення окремих 
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проблем, а саме: підвищення кількості вчителів, які повинні мати фізкультурну 

освіту, залучення до роботи вчителя молодих фахівців, що на наш погляд, буде 

сприяти втіленню інноваційних технологій у фізичному вихованні і 

покращенню системи організації фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Розмаїття змісту роботи викладача фізичного виховання щодо 

формування та забезпечення здоров’я населення можливо реалізувати лише за 

умов обізнаності фахівця з проблемами індивідуального здоров’я людини 

(Закон України “Про загальну середню освіту”, 2002). 

Забезпечити високу якість та ефективність навчання з формування 

здоров’я неможливо протягом окремих уроків, оскільки необхідно, щоб 

формування здоров’я проходило через всю навчальну програму, весь спектр 

навчальних предметів і в цілому всю систему організації фізкультурно-

оздоровчої роботи. 

Не можна очікувати високих результатів у справі формування здоров’я і 

здорового способу життя, якщо вчителі, адміністрація школи не зацікавлені у 

максимальній продуктивній роботі по створенню школи, у якій пріоритетним 

напрямком є оздоровлення. 

Впровадження інноваційної програми розвитку фізкультурно-

оздоровчої роботи передбачає спеціально організоване навчання вчителів з 

оволодіння сучасними педагогічними технологіями і особливостями їх втілення 

у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів. 

Протягом 2003-2007 рр. нами проведено 41 семінар за темою: 

“Інноваційні підходи щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах”, а також 11 семінарів для вчителів 

сільських шкіл. 

Для вчителів початкових класів організовано 42 семінари, кількість 

годин складає 72 на курсах підвищення кваліфікації в Дніпропетровському 

обласному інституті післядипломної освіти. 
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На семінарах та лекціях вивчались наступні теми: 

- Сучасні підходи до організації фізкультурно-оздоровчої роботи з 

дітьми молодшого шкільного віку; 

- Сучасний урок фізичної культури з молодшими школярами; 

- Оновлення змісту початкової освіти з фізичної культури; 

- Система заходів по формуванню здорового способу життя в 

загальноосвітніх школах; 

- Основи формування теоретичних знань з фізичної культури у дітей 

молодшого шкільного віку; 

- Формування міжпредметних зв’язків на заняттях з фізичної 

культури; 

- Організація самостійних занять фізичними вправами дітей 

молодшого шкільного віку; 

- Взаємодія сім’ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої 

роботи; 

- Використання кольору у фізичному вихованні молодших школярів. 

Організовано проведення відкритих уроків, масових фізкультурно-

оздоровчих заходів, навчання комп’ютерному тестуванню рівня теоретичних 

знань дітей молодшого шкільного віку. 

Протягом 5 років пройшли підвищення кваліфікації з вивчення 

інноваційних підходів щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи  

1345 вчителів з фізичної культури, за 3 роки – 480 вчителів початкової школи. 

Реалізація інноваційної програми передбачає визначення та задоволення 

загальнодержавних та регіональних потреб у кваліфікованих кадрах, підготовку 

нового покоління спеціалістів з фізичної культури та спорту; підвищення їх 

професіоналізму на всіх рівнях діяльності, науково-методичне забезпечення 

фізичного виховання, фізичної культури і спорту на підставах 

фундаментальної, прикладної науки, взаємозв’язку наукових досліджень з 

практичними проблемами підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів. 
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На думку вчених, одним з головних недоліків традиційної системи 

вищої освіти є те, що сьогоднішній випускник у своїй професійній діяльності 

може зіткнутися з процесами і технологіями, з якими він не міг ознайомитися 

при навчанні у ВНЗ. Тому однією з основних проблем вищої професійної освіти 

є невідповідність змісту освіти й освітніх технологій соціо-культурним вимогам 

суспільства і розвитку науки. 

Модернізація процесу професійної підготовки фахівців фізичної 

культури на рівні перетворення цілісного навчального процесу у ВНЗ з 

використанням технологічних підходів до його побудови і реалізації значно 

підвищує реальність вирішення завдань для досягнення якісно нового 

результату навчання. 

Створення інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи в 

загальноосвітніх навчальних закладах дало можливість визначити шляхи 

удосконалення підготовки спеціалістів з фізичного виховання і спорту в умовах 

вищих навчальних закладів фізкультурного профілю. 

Для удосконалення системи підготовки спеціалістів з фізичного 

виховання і спорту необхідно розширити взаємозв’язки вищих навчальних 

закладів із загальноосвітініми закладами і спортивними школами. 

Реалізація теоретичних знань в практичній діяльності ДДІФКіС 

здійснюється у наступних формах: 

- проведення практичних занять безпосередньо в умовах 

загальноосвітніх та спортивних шкіл для виконання навчальних завдань; 

- складання основних документів планування з фізичного виховання та 

спорту; 

- організація і проведення педагогічної та тренерської практики 

студентів; 

- виконання розділу “Науково-дослідна робота студентів” у ході 

педагогічної та тренерської практик; 

- аналіз матеріалів з практики роботи вчителів фізичної культури та 

тренерів на методичних заняттях; 
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- виконання дипломних, курсових, магістерських і дисертаційних 

робіт з напрямку “Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” 

і “Олімпійський та професійний спорт”; 

- надання науково-методичної допомоги загальноосвітнім та 

спортивним школам викладачами інституту. 

Велике значення для ознайомлення з передовим досвідом вчителів 

фізичної культури, підвищення професійної майстерності майбутніх фахівців є 

міський і обласний конкурси “Вчитель року”. Аналіз уроків фізичної культури 

кращіх вчителів дає можливість побачити нові напрями в методиці навчання, 

системи організації роботи з фізичного виховання. 

Вдосконалення системи підготовки фахівців за освітньо-

кваліфікаційними рівнями ОКР “Спеціаліст” та “Магістр” передбачало 

розробку навчальних дисциплін, зміст яких дає можливість опанування 

студентами інноваційних технологій, ефективними формами соціально-

педагогічної активності, формування особистісного світогляду майбутнього 

педагога, включення студентів в самоосвітню діяльність, навчальну практику та 

використання активних методів навчання. 

Дані завдання вирішувались у ході вивчення наступних навчальних 

дисциплін: 

- “Інноваційні технології у фізичному вихованні”; 

- “Сучасні педагогічні технології у фізичному вихованні”; 

- “Професійна діяльність фахівців з фізичного виховання”; 

- “Теорія і методика оздоровчої фізичної культури”; 

- “Сучасні фізкультурно-оздоровчі технології у фізичному вихованні”; 

- “Організація та проведення наукових досліджень у сфері ФКіС”. 

Аналіз здачі державних іспитів та захист магістерських робіт показав, 

що студенти мають високий рівень знань. У студентів, які навчаються за  

ОКР “Спеціаліст” абсолютна успішність склала 100%, якість знань – 80%, 

середній бал – 4,0; ОКР “Магістр” 100%, 100% та 4,7 відповідно. 
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Таким чином, для підвищення якості навчання студентів фізкультурних 

ВНЗ необхідно використовувати форми і методи для формування фахівців 

здатних творчо і активно мислити, моделювати освітньо-виховний процес, 

самостійно впроваджувати сучасні технології фізичного виховання. 

Аналіз ресурсного забезпечення дозволив визначити, що вчителі 

фізичної культури найбільш важливою проблемою для вдосконалення системи 

фізичного виховання в загальноосвітніх школах є матеріально-технічне 

забезпечення навчального процесу. Статистичні дані свідчать про те, що у  

2008 році в Дніпропетровській області кількість шкіл, які мають стандартні 

спортзали складає 79,3%. У порівнянні з 2002 роком цей показник збільшився 

тільки на 1%. Це вказує на те, що будівництво нових сучасних спортивних залів 

практично не здійснюється. Більшість спортивних залів мають обладнання, яке 

придбано школою ще в 80-90 роках. Низька забезпеченість спортивним 

обладнанням навчального процесу, пов’язана з відсутністю виділення коштів на 

придбання. При складенні інноваційної програми, розробки сучасних 

інноваційних технологій фізкультурно-оздоровчої роботи треба провести аналіз 

стану матеріально-технічного забезпечення навчального процесу. 

Треба відзначити, що більшість шкіл (98%) Дніпропетровської області 

мають спортивні клуби, адже кількість дітей, які займаються спортом в 

шкільних спортивних секціях складає за даними 2008 року – 46%, що свідчить 

про необхідність вдосконалення системи позакласної роботи. 

Основна причина низького рівня організації позашкільної роботи – це 

відсутність фінансування. 

В цілому, що стосується кадрового забезпечення, то кількість фахівців, 

які мають фізкультурну освіту достатньо велика і складає у Дніпропетровській 

області 94%. Рівень і кваліфікація педагогічних кадрів дали можливість на 

всякому рівні забезпечити введення 3 уроку фізкультури у 97,8% школах від 

загальної кількості шкіл, а показник відвідування уроків фізкультури у  

2001 році складав 28%, у 2002 – 58,4%, у 2003 – 71,2%, у 2004 – 71,4%, 2005 – 

70,6%, 2006 – 69,2%. Проблема підвищення кількості дітей, які б постійно 
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відвідували уроки фізичної культури, є надзвичайно актуальною і багато в чому  

залежить від високої педагогічної культури фахівців фізичного виховання, їх 

емоційної мотивації та особистого прикладу як фактора позитивного впливу на 

ситуацію.  

Вчитель повинен спрямувати свої зусилля так, щоб поступово потреба 

дітей у рухах перетворювалася на упорядковану усвідомлену діяльність. 

Складення інноваційної програми потребує вивчення питання якісного 

складу учнів школи, їх стану здоров’я, рівня фізичного розвитку і фізичної 

підготовленості, соціального статусу сім’ї, інтересів і мотивів дітей.  

Ресурсне забезпечення програми є визначальною основою складення 

інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи. 

 

Стратегічний план дій втілення інноваційної програми 
фізкультурно-оздоровчої роботи  

 

Вичення мотиваційного середовища вчителів фізичної культури 

дозволив виявити компоненти педагогічної системи фізкультурно-оздоровчої 

роботи, які потребують змін. Аналіз існуючої системи фізкультурно-оздоровчої 

роботи дозволив розробити стратегічний план дій втілення інноваційної 

програми, фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Стратегічний план передбачає розробку інноваційних підходів з 

урахуванням впливу на всі складові здоров’я – психічне, фізичне, соціальне 

(табл. 4). 

Стратегічний план розробляється експертною групою в яку залучені 

представники керівництва навчального закладу, фахівці з фізичного виховання 

та спорту, психологи, медики, науковці, представники батьківської ради і за 

необхідністю інші спеціалісти для забезпечення реалізації інноваційної 

програми. 
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Таблиця 4 

План втілення інноваційної програми 

№ 
з/п 

Напрямки  
змін 

Очікувані результати Терміни Відпові-
дальні Поча-

ток 

Закін-

чення 

1 2 3 4 5 6 

1 Оновлення змісту 
початкової освіти 

Реалізація навчальної 
програми, яка 
дозволяє формувати 
необхідні вміння і 
навички 

   

1.1. Корекція 
навчальної 
програми з 
предмету 
“Основи здоров’я 
і фізична 
культура” 

Підвищення мотивації 
дітей до занять ФКіС, 
покращення 
фізичного стану 

   

1.2. Корекція 
навчальних 
планів 

    

2. Оновлення 
технологій 
початкової освіти 

Підвищення 
викладання якості 
предмету “Фізична 
культура” 

   

2.1. Розробка нових 
підходів 
планування 
режиму дня 
змісту і основних 
фізкультурно-

оздоровчих форм 
роботи 

Підвищення рівня 
рухової активності. 
Формування 
мотивації до занять 
ФкіС 

   

2.2 Розробка нових 
підходів до змісту 
уроків фізичної 
культури  

Підвищення рівня 
фізичної 
підготовленості 
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Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 

  Формування 
пізнавальних і 
творчих здібностей, 
мотивацій до занять 
ФКіС 

   

2.3. Обґрунтування і 
втілення системи 
самостійних 
занять з 
урахуванням 
індивідуальних 
особливостей 

Підвищення рівня 
фізичного стану, 
рухової активності 
дітей 

   

2.4. Наукове 
обґрунтування 
втілення сучасних 
засобів фізичного 
виховання у 
навчальний 
процес 

Підвищення якості 
навчання, 
формування інтересу 
до занять ФКіС 

   

2.5. Розробка 
освітньої 
програми в сфері 
здоров’я, яка 
інтегрована через 
всю навчальну 

програму 

Підвищення рівня 
знань з ФКіС, 
усвідомленого 
ставлення до власного 
здоров’я 

   

3.1. Реалізація 
програми “Сім’я і 
школа” 

Залучення батьків до 
фізкультурно-

оздоровчої роботи з 
дітьми 

   

3.2. Створення 
системи 
позакласної 
роботи з 
фізичного вихо-

вання з урахуван-

ням потреб і 
інтересів дітей 

Підвищення мотивації 
до занять спортом, 
покращення 
фізичного стану дітей 

   

4. Підвищення 
кадрового 
потенціалу 
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Продовження таблиці 4 

1 2 3 4 5 6 

4.1. Забезпечення 
заходів для 
покращення 
здоров’я вчителів 

Підвищення рівня 
здоров’я вчителів 

   

4.2. Вдосконалення 
навчальної 
діяльності 
вчителів, які 
викладають 
предмет “Фізична 
культура” 

Підвищення 
професійної 
майстерності, якості 
викладання предмету 
“Фізична культура” 

   

5. Вдосконалення 
матеріально-

технічної бази 

    

5.1. Нововведення у 
фізичному оточені 

Підвищення якості 
навчання 

   

5.2. Створення 
психологічного 
центру 

Покращення 
психічного здоров’я 
дітей з метою адаптації 
до навчання 

   

5.3. Створення 
медичної служби 
школи 

Покращення стану 
здоров’я, організація 
медичного контролю. 
Покращення здоров’я 
шляхом комплексного 
підходу, вирішення  
медичних, 
педагогічних і 
соціальних питань 

   

6. Вдосконалення 
методів контролю і 
оцінки результатів 
початкової освіти. 

    

6.1. Створення системи 
контролю і оцінки 

діяльності учнів. 

Підвищення якості 
навчального процесу, 

рівня знань дітей. 

   

6.2. Створення системи 
контролю і оцінки 
діяльності 
вчителів. 

Підвищення 
професійної 

майстерності вчителя і 
якості навчання. 
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Створення концепції інноваційних програм фізкультурно-оздоровчої 

роботи дозволило визначити ознаки реальних змін у діяльності – зміни, які 

визначають інноваційний процес, рівні інноваційного процесу, функції 

інноваційної програми. 

Науково-обгрунтована структура інноваційної програми фізкультурно-

оздоровчої роботи повинна включати: 

- проблеми, на вирішення яких вона зорієнтована; 

- мету програми; 

- стратегію визначення проблеми; 

- проект майбутнього системи фізкультурно-оздоровчої роботи; 

- кадрове та ресурсне забезпечення; 

- стратегічний план дій. 

Проведений аналіз проблем на вирішення яких зорієнтована інноваційна 

програма дозволив визначити її мету і сформулювати очікувані результати до 

яких віднесено: 

- зниження показників захворюваності; 

- підвищення рівня здоров’я; 

- підвищення рівня фізичної підготовленості; 

- стабільність фізичної і розумової працездатності; 

- наявність певних знань з основ формування власного здоров’я і 

вміння реалізувати їх в практичній діяльності; 

- успішний розвиток (в межах вікової норми) основних психічних 

процесів, творчих здібностей, особистісних рис; 

- сформованість потреби в рухах; 

- стійка мотивація до занять фізичною культурою і спортом. 

Розроблена загальна послідовність стратегії втілення інноваційної 

програми включає: вдосконалення змісту початкової освіти з фізичного 

виховання, оновлення педагогічних технологій, удосконалення методів 

контролю й оцінки результатів діяльності, підвищення кадрового потенціалу, 

формування мотиваційного середовища.  
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Представлений проект інноваційної програми, який передбачає втілення 

системи фізкультурно-оздоровчих занять і забезпечує покращення всіх 

складових здоров’я – психічного, соціального, фізичного. 

Аналіз ресурсного та кадрового забезпечення Дніпропетровської області 

показав, що більшість загальноосвітніх навчальних закладів мають необхідні 

умови як для втілення окремих сучасних інноваційних технологій, так і в цілому 

інноваційну програму фізкультурно-оздоровчої роботи. 

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. Розкрити умови проектування концепції інноваційної програми 
фізкультурно-оздоровчої роботи в школах. 

2. Розкрити принципи, на яких грунтується концепція проектування 
інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої роботи. 

3. Визначити проблеми організації фізкультурно-оздоровчої роботи в 
загальноосвітніх школах. 

4. Визначити мету інноваційної програми розвитку фізкультурно-

оздоровчої роботи школи. 
5. Описати основні відносини і властивості мети. 
6. Визначити  форми фізкультурно-оздоровчих занять з дітьми шкільного 

віку. 
7. Визначити форми роботи школи по формуванню знань з основ здорового 

способу життя. 
8. Визначити професійні якості вчителя фізичної культури. 
9. Скласти алгоритм втілення інноваційної програми в системі 

фізкультурно-оздоровчої роботи школи. 
10. Скласти план втілення інноваційної програми. 
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РОЗДІЛ ІІІ 
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ У СФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

Основні сучасні тенденції світового розвитку зумовлюють істотні зміни 

в системі освіти: прискорюють темпи розвитку суспільства і, як наслідок, 

підготовка людей до життя в умовах, що швидко змінюються; перехід до 

постіндустріального, інформаційного суспільства, розширюються маштаби 

міжкультурної взаємодії; формується у молодого покоління сучасне мислиння. 

Україна нині на шляху нових звершень, розпочався новий етап 

утвердження незалежності – етап конструктивних реформ, поглиблення 

трансформації в усіх сферах суспільно-політичного життя: економіки й 

політики, науки й культури, освіти й виховання. Сьогодні освіта є одним із 

визначальних чинників відтворення інтелектуальних і продуктивних сил 

суспільства. Пріоритетним вважається не просте накопичення знань, 

предметних умінь і навичок, а формування уміння вчитися, оволодіння 

навичками пошуку інформації, здатності до самонавчання упродовж життя. 

Модель особистісно орієнтованого навчально-виховного процесу як оновлена 

парадигма освіти передбачає визнання учня суб’єктом цього процесу, носієм 

двох груп якостей – уміння навчитися та бажання вчитися, що можливе за 

умови, з одного боку, оволодіння продуктивними уміннями і навичкакми, а з 

іншого – сформованості позитивного емоційно-ціннісного ставлення як до 

процесу діяльності, так і до її результату. 

Тенденції розвитку сучасного суспільства , його яскраво виражена 

інформатизація зумовлюють необхідність значно ширшого використання 

інноваційних технологій у сфері фізичної культури. Реалізація інновацій 

забеспечить створення умов для особистісного розвитку і творчої 

самореалізації кожної дитини. 

Як зазначають науковці (М.Е. Бершадский, 2002; В.В. Борисова, 2002; 

В.І. Бондін, 2004), існують різні підходи до класифікації інноваційних 

оздоровчих стратегій і технологій, які впроваджуються в загальноосвітні 
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школи. Розглядають п’ять основних підходів до здійснення програм сприяння 

здоров’ю (В.А. Вишневський, 2002): 

• медичний, чи превентивний (спрямований на скорочення 

захворюваності і смертності); 

• поведінковий (формує сприятливі для здоров’я форми поведінки); 

• навчальний (забезпечує знаннями й інформацією, розвиває 

навички, необхідні для усвідомленого вибору зв’язаного зі здоров’ям 

поводження); 

• повноважний допомагає людям визначити свою власну позицію 

щодо здоров’я і діяти відповідно до неї); 

• соціальна зміна (реалізується під гаслом «Зробити здоровий вибір 

найлегшим вибором»). 

Згідно з даними досліджень технології, що зберігають здоров’я за 

характером дії розділяються на 4 групи: 

• захисно-профілактичні (виконання норм СЕС, проведення щеплень, 

обмеження граничного рівня навчального навантаження); 

• компенсаторно-нейтралізуючі. При їхньому використанні постає 

завдання заповнити недолік того, що потрібно організму для повноцінної 

життєдіяльності (вітамінізація, фізкультпаузи, емоційні розрядки); 

• стимулюючі. Дозволяють активізувати сили організму 

(загартовування, педагогічна психотерапія); 

• інформаційно-навчальні. Забезпечують учню рівень грамотності, 

необхідний для ефективної турботи про здоров’я. 

Реалізація здоров’я зберігаючик технологій - така організація освітнього 

процесу на всіх рівнях, при якій відбувається якісне навчання. Розвиток і 

виховання учнів відбувається без завдання збитків їхньому здоров’ю  

(Є.А. Короткова, 2000; В. Медведев, 2001; В. Левицький, 2004). 

Мета здоров’язберігаючих освітніх технологій навчання - забезпечити 

школяру можливість збереження здоров’я за період навчання в школі, 

сформувати в нього необхідні знання, уміння й навички по здоровому способу 
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життя, навчити використовувати отримані знання в повсякденному житті. 

Основний показник, що відзначає всі здоров’язберігаючі освітні технології - 

регулярна експрес-діагностика стану учнів і відстеження основних параметрів 

розвитку організму в динаміці (початок-кінець навчального року), що дозволяє 

зробити відповідні висновки про стан здоров’я учнів (В. Поліщук, 2006). 

Серед інноваційних технологій у фізичному вихованні важливе 

значення мають організаційно-педагогічні, навчально-виховні та лікувально-

оздоровчі.  

Організаційно-педагогічні технології визначають структуру 

навчального процесу, що сприяє запобіганню перевтоми. Психолого-

педагогічні технології пов’язані безпосередньо з роботою вчителя на уроці й 

психолого-педагогічному супроводі всіх елементів освітнього процесу. 

Лікувально-оздоровчі технології включають лікувальну фізкультуру, 

лікувальну педагогіку, вплив яких забезпечує відновлення фізичного здоров’я. 

Розгляду та аналізу представлених технологій присвячені роботи багатьох 

авторів (Н.В. Седых, 2002; Г.И. Семенова, 2005; Н.І, Коцур, 2006;  

М.Н. Селантьев, 2006). 

Навчально-виховні технології включають програми по навчанню 

грамотній турботі про своє здоров’я й формування культури здоров’я учнів, 

мотивації їх до ведення здорового способу життя, попередження шкідливих 

звичок, освіта батьків. Соціальноадаптуючі і індивідуальнорозвиваючі 

технології включають технології, що забезпечують формування й зміцнення 

психологічного здоров’я.  

Сучасний стан організації фізкультурно-оздоровчої роботи показує, що 

одним із шляхів його вдосконалення є втілення інноваційних технологій які 

сприяють покращенню стану здоров’я дітей різних вікових груп. 
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Організація навчально-виховного процесу. Сучасні методи 

навчання і виховання 

 

Мета фізичного виховання – забезпечити всебічний гармонійний 

розвиток особистості, прищепити їй фізичну культуру як складову частину 

загальної культури людини. Всебічний розвиток особистості передбачає 

гармонійне поєднання розумового, фізичного, морального, естетичного, 

трудового виховання, єдність свідомості і поведінки. Фізичній культурі, як і 

будь-якій іншій культурі, властива національна своєрідність. Історичні 

надбання української фізичної культури містять традиції, звичаї, засоби і 

методи вдосконалення тіла і духу, загартування організму природними 

факторами в повсякденному житті, в процесі навчання та військової підготовки. 

Правильне фізичне виховання в шкільному віці є не тільки необхідною 

умовою всебічного гармонійного розвитку особистості учня, а й дійовим 

фактором підвищення його розумової працездатності. Раціонально організовані 

заходи з фізичного виховання в режимі дня розширюють функціональні 

можливості організму дитини, підвищують продуктивність розумової праці, 

зменшують втомлюваність. 

Успішне розв’язання завдань фізичного виховання школярів можливе 

лише в тому разі, якщо воно стає органічною частиною всього навчально-

виховного процесу школи, предметом спільної турботи педагогічного 

колективу, учнівських організацій, батьків, громадськості. 

Основним напрямом реформування навчально-виховного процесу з 

фізичного виховання є втілення всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи з 

використанням сучасних педагогічних технологій (рис. 8). 
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Рис. 8. Форми занять з фізичного виховання. 

 

Такий підхід, перш за все, вирішує дуже важливе завдання – 

забезпечення норми рухової активності в межах 8-14 годин на тиждень, яка 

сприяє мобілізації резервних можливостей дитини, формуванню різноманітних 

пристосувальних реакцій організму, які спроможні ефективно і повноцінно 

функціонувати в несприятливих умовах зовнішнього середовища. 

Залучення дітей до фізкультурно-оздоровчих занять необхідно 

здійснювати з урахуванням їх інтересів, мотивів і потреб. Тому існує 

необхідність розробки нових підходів до організації і методики їх проведення. 
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Сучасні технології організації фізкультурно-оздоровчих занять з 

фізичного виховання в режимі дня школи 

  

Впровадження сучасних технологій в систему організації фізкультурно-

оздоровчих занять дає можливість забеспечити оптимальний руховий режим 

школяра. 

Фізкультхвилинка. Упродовж навчального дня поступово зростає 

втомлюваність дітей і зменшується працездатність. У них знижується увага, 

збільшується кількість помилок у виконанні завдань і випадків порушення 

дисципліни (відволікання від навчальної роботи, неспокій, розмови). Тривале 

сидіння за партою спричинює втому м’язів спини, шиї, ніг, призводить до 

застійних явищ у нижній частині тіла. Стомившись, учень сутулить спину, 

лягає грудьми на парту, перекошує тулуб вліво або вправо. Все це негативно 

впливає на поставу дитини. 

Спостереження показали, що розвиток втомлюваності підсилюється при 

одноманітній роботі, а також при порушенні дозування занять, що послаблює 

увагу дітей. Це пояснюється гальмуванням, що розвивається у корі головного 

мозку й у зв’язку з цим спостерігається зниження швидкості рефлекторних 

реакцій, зменшується здатність дитини до засвоєння навчального матеріалу. 

Дитина починає відволікатися,  активність уваги спадає, сприйняття 

знижується. Усі ці ознаки вказують на необхідність у даний момент зміни 

діяльності (А.В. Кенеманн, 1978).  

Після 20-30 хвилин уроку в учнів виявляються ознаки розумової втоми, 

викликаної тривалим роздратуванням визначених ділянок кори головного 

мозку. Настає і втома окремих груп м’язів, пов’язаних з робочою позою. Якщо 

вчасно не переключити дітей на інший вид роботи, це може привести до 

погіршення здоров’я, порушення постави. Отже, чергування розумової роботи з 

активним відпочинком у вигляді фізкультурної хвилинки просто необхідне. 

Фізкультхвилинки – короткочасні фізичні вправи, що мають за мету 

попереджувати втому, відновлювати розумовоу працездатність (збуджуються 
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ділянки кори головного мозку, що не брали участі у попередній діяльності, і 

дають відпочинок тим, що працювали). Вони поліпшують кровообіг, знімають 

стомлення м’язів, нервової системи, активізують мислення дітей, створюють 

позитивні емоції і підвищують інтерес до занять.  

Фізкультурні хвилинки спрямовані на всебічний вплив на організм 

дітей, попередження несприятливих явищ, що виникають унаслідок малої 

рухової активності, профілактику порушень постави, зниження статичного 

навантаження, відновлення уваги діяльного стану всього організму, 

регулювання психічного стану, корекцію подиху, активний відпочинок дітей. 

Традиційно викладачі початкової школи використовують одну 

фізкультхвилинку на 20-й хвилині 3 уроку – який визначається найбільшою 

втомою дітей. 

Час проведення фізкультхвилинок залежить від місця уроку в розкладі, 

а також від його характеру та фізичного стану учнів. У 1-3-х класах їх 

проводять, як правило, з 30-ї по 35-у хвилини уроку, а в підготовчих класах 

(при тривалості уроку 30 хвилин) – з 20-ї по 25-у хвилину, в середній школі 

(при тривалості уроку 45 хвилин) – з 30-ї по 35-у хвилину. 

Нами запропоновано проведення фізкультурних хвилинок на кожному 

уроці. 

Фізкультурна хвилинка, яка проводиться на 1-му уроці “будить і 

заряджає” на весь день. Інші фізкультурні хвилинки плануються з урахуванням 

змісту навчальної діяльності дітей на уроках. 

Аналіз рівня захворюваності дітей шкільного віку показує доцільність 

використання фізкультхвилинок, які спрямовані на профілактику порушень 

постави, запобігання втоми очей, розвитку м’язів рук, які стомлюються від 

одноманітних динамічних напружень. Крім того, виконуючи письмові роботи, 

учні довше, ніж при виконанні інших завдань, перебувають у зігнутому 

положенні. Тому в комплекси фізкультхвилинки треба включати вправи на 

інтенсивне потягування, випрямлення, на вигинання хребта, на розпрямлення 

грудної клітки. Тривале сидіння за партою спричиняє застій кровообігу у 
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нижніх кінцівках, ділянках тазу та живота, тому рекомендується виконувати 

вправи для ніг. 

Досвід проведення фізкультхвилинок у школі показує доцільність їх 

проведення у наступних формах: 

- у формі загальнорозвиваючих вправ. Загальнорозвиваючі  вправи 

підбираються за тими ж ознаками, що і для ранкової гімнастики. 

Використовуються 3-4 вправи для різних груп м’язів. Закінчити 

фізкультхвилинку можна стрибками, бігом на місці чи ходьбою. 

- у формі рухливої гри. Підбираються ігри середньої рухливості, які не 

потребують великого простору, з нескладними, добре знайомими дітям 

правилами. 

- у формі дидактичної гри з рухом. Такі фізкультхвилинки добре 

вписуються в заняття ознайомлення з природою, з фонетичної культури мови, з 

математики. 

- у формі танцювальних рухів. Використовуються між структурними 

частинами заняття під звукозапис, спів вихователя чи самих дітей. Більше 

всього підходять мелодії помірного ритму, неголосні, іноді плавні. 

- у формі виконання рухів під текст вірша. При підборі віршів 

звертається увага на таке: текст віршів повинен бути високомистецьким. 

Використовуються вірші невідомих авторів, потішки, загадки, лічилки; 

перевага віддається віршам з чітким ритмом; зміст тексту вірша повинен 

поєднуватись з темою заняття, його програмним завданням. 

- у формі будь-якої рухової дії і завдання. Можливе відгадування загадок 

не словами, а рухами; використання різних імітаційних рухів: спортсменів 

(лижник, ковзаняр, боксер, гімнаст), трудових дій (рубаємо дрова, заводимо 

мотор, їдемо на машині). 

Фізкультхвилинки можна класифікувати на 5 видів: 

1. Фізкультхвилинки на зняття втоми організму дітей. 

2. Фізкультхвилинки на профілактику порушень постави. 

3. Фізкультхвилинки на відновлення м’язів кінцівок. 
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4. Фізкультхвилинки на стимуляцію системи дихання. 

5. Фізкультхвилинки на регуляцію психічного стану. 

Слід пам’ятати, що фізкультхвилинки мають позитивний вплив лише 

тоді, коли вони добре організовані і методично правильно проведені. 

Фізкультхвилинка триває 2-3 хвилини. До її комплексу включають 3-4 

прості, доступні вправи, які не вимагають складної координації і впливають на 

основні м’язові групи. Кожну вправу повторюють 4-6 разів, темп виконання 

вправ середній або повільний. Такі вправи поліпшують кровообіг, дихання, 

сприяють підвищенню розумової працездатності, позитивно впливають на 

емоційний стан учнів. За своїм характером вправи мають нагадувати 

“потягування”, а деяке розслаблення м’язів сприяє активізації дихання і 

діяльності серцево-судинної системи. 

Складаючи комплекс фізкультхвилинки, необхідно використовувати 

вправи, які вивчаються на уроках фізичної культури. Це заощадить час, який 

довелося б витратити для пояснення того або іншого вихідного положення і 

виконання вправи. 

З метою попередження і зняття втоми і підвищення продуктивності 

розумової діяльності на заняттях з математики, з розвитку мови навчальний 

матеріал поєднується з рухами. Наприклад, дітям пропонують поплескати в 

долоні стільки разів, скільки буде показано предметів; стрибнути на місці на 

один раз менше кількості показаних іграшок і т.д. Крім того, з дітьми 

проводяться спеціально підібрані фізичні вправи з використанням 

чотиривіршів. 

Послідовність вправ у комплексі повинна бути такою: 

1. Вправи для рук і плечового пояса; 

2. Вправи на поставу; 

3. Вправи для м’язів ніг; 

4. Нахили і повороти тулуба. 

Підбираючи вправи, треба враховувати також обмеженість простору для 

їхнього виконання. 
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Беруть до уваги також такі особливості фізкультхвилинок: 

а) доступність (вправи повинні відповідати побудови та функціям 

рухового апарату дітей, не вимагати великих витрат нервової і м’язової 

енергій); 

б) різноманітність рухів (вони повинні охоплювати усі великі групи 

м’язів – плечового поясу, спини, живота, ніг); вправи для зміцнення дрібних 

груп м’язів (кистей, пальців рук і ніг) поєднуються з вправами для великих 

м’язових груп. 

Нові вправи треба чітко і виразно пояснювати, показуючи і 

використовуючи «дзеркальний» спосіб. Показують вправи красиво, без якої-

небудь напруги. Для правильного засвоєння його демонструють в анфас і в 

профіль (нахили убік – анфас, нахили вперед – у профіль). 

Одним із основних завдань у роботі з дітьми шкільного віку є правильне 

використання фізкультурних хвилинок у режимі робочого дня учня, а також  

різноманітні методи їхнього проведення і практичне впровадження музичного 

супроводу. 

Виховання художнього смаку в школярів, емоційної чуйності на  

музику – одна з немаловажних і ведучих задач учителя середньої 

загальноосвітньої школи. 

Використання музичного інструмента чи супроводу при проведенні 

фізкультхвилинок у багато разів підвищує емоційне сприйняття проведення 

фізкультурних хвилинок, а також сприяє розвитку динамічного слуху у дітей. 

Вміле поєднання мелодії і фізичних вправ сприяє зосередженому 

сприйняттю музики і виконанню різних рухів. Наприклад, “Танець маленьких 

каченят” сприяє розвитку різних груп м’язів, розвиває почуття ритму, музичний 

слух і увагу дітей, а також удосконалює психіку дитини молодшого шкільного 

віку. Цілеспрямовано розвиває почуття дружби і колективізму. Виконання пісні 

створює у дітей бадьорий настрій і є своєрідною та корисною дихальною 

гімнастикою. 
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Діти дуже люблять танцювати, тому можна на фізкультхвилинках 

використовувати танцювальні рухи, це помітно підвищує активність дітей, 

сприяє виникненню емоцій. 

Музичний супровід фізкультхвилинок сприяє формуванню 

доброзичливого, лагідного ставлення до природи, діти більше довідаються про 

пори року, про птахів і тварин, про те, як можна в русі повторити рух крил 

птахів, незграбного ведмедя, швидку лисицю, боягузливого зайця і т.д. 

Фізкультурна хвилинка може бути музичною загадкою. Наприклад:  

Ходжу в пухнатій шубці, 

Живу в густому лісі, 

В дуплі на старому дубі, 

Горішки я гризу. 

Цей процес відбувається жвавіше, емоційніше, цікавіше. 

На перших уроках можна використовувати більш тиху, спокійну музику 

на потягування для приведення організму дитини в «робочий стан», при цьому 

стежити за подихом і поставою. 

Використовуючи музичний супровід, учитель повинен чітко ставити 

перед собою ціль, завдання, планомірно і послідовно використовувати методи 

навчання. 

Аналіз використання фізкультхвилинок на кожному уроці протягом 

навчального тижня дозволив підвищити рівень рухової активності в 1 класі на 

60 хвилин, у 2, 3 та 4 класах на 75 хвилин, у 5-9 класах на 75-90 хвилин. 

Організоване проведення великих перерв та фізичних вправ. У режимі 

дня школяра передбачається використання рухливих ігор у організованих 

формах роботи з фізичного виховання. 

Молодші та середні школярі особливо потребують частої зміни 

діяльності. Працездатність учнів початкових класів упродовж навчального дня 

змінюється залежно від змісту і характеру їхнього активного відпочинку під час 

перерв. Вона підвищується, якщо учні на перервах перебувають на свіжому 

повітрі, якщо їхній відпочинок емоційно насичений іграми (С.П. Жидков, 2006). 
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Спостереження деяких учителів стосовно того, що проведення з учнями 

фізкультурних заходів на перервах збуджуватиме їх, не мають підстав. 

Навпаки, організація ігор та розваг дітей усуває безладдя і метушню, ставить у 

певні рамки збудливих дітей і стимулює до діяльності пасивних. Діти 

залучаються до педагогічно організованої рухової діяльності, де в невимушених 

умовах дістають потрібні дози фізичного навантаження, удосконалюють рухові 

уміння і навички. Треба тільки добирати масові і прості ігри та розваги, які б 

надмірно не збуджували дітей. 

Рухливі ігри досить важливі для всебічного розвитку дитини. Цінність 

їх не лише в тому, що вони розвивають рухи дітей, а й у тому, що спонукають 

бути активними, діяльними, успішними. Завдяки цим іграм увесь організм 

дитини втягується в роботу, у неї поліпшуються апетит і травлення, стає 

глибшим дихання, зміцнюється нервова система, виховуються такі риси 

характеру, як дисциплінованість, стриманість тощо. 

Рухливі ігри мають багато переваг перед гімнастичними вправами і 

незамінні для рухового розвитку дитини. Розглянемо їхні особливості: 

1. Емоційна насиченість надає рухливим іграм привабливості, мобілізує 

зусилля дитини, дарує їй радість і задоволення. Емоційне піднесення зростає 

завдяки наявності в іграх елементів несподіванки та змагання. 

2. Характер рухової діяльності в більшості ігор забезпечує роботу 

значної маси великих м’язів (біг, стрибки, кидання), що відповідає 

особливостям рухового апарату дітей. 

3. Різноманітність рухів – заміна під час гри одних видів іншими (діти 

бігають або тихо підкрадаються, присідають, нахиляються вперед або 

зупиняються) – запобігає швидкому втомлюванню. 

4. Можливість саморегулювання темпу, енергії та тривалості рухів (за 

бажанням і відповідно до потреби можна пришвидчити чи сповільнити біг, або 

зробити перерву й присісти) робить гру привабливою, рухи легше виконуються. 
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5. Можливість для проявів особистої ініціативи дітей (попри готовий 

зміст гри й окреслювану правилами довільність рухів є достатній простір для 

власних пропозицій) активізує рухову творчість. 

6. Наявність передумов для розвитку ряду психічних якостей – 

колективізму, дисциплінованості, сміливості, винахідливості тощо – сприяє 

моральному становленню дитячої особистості. 

Рухливі ігри стимулюють розумовий розвиток дитини, регулюючи й 

поглиблюючи її уявлення про довкілля, розвиваючи увагу, пам’ять, 

спостережливість. За їхньою допомогою можна виховувати моральні якості: 

сміливість, рішучість, чесність, почуття товариськості. Вони допомагають 

також педагогові виховувати естетичні почуття: динамічність, чіткість, 

плавність рухів, чіткі шикування (у пари, колони, коло), різні фігури, образи, 

словесний супровід тішать дітей. 

Отже, рухлива гра є потребою здорової дитини. Вона розвиває здатність 

усвідомлювати свої дії та вчинки, сприяє формуванню внутрішнього ставлення 

до того, що її оточує, дарує їй радість і втіху. Тобто рухлива гра є для дітей 

своєрідною формою пізнання світу, задовольняючи їхні пізнавальні, соціальні, 

моральні й естетичні потреби. 

Але рухливі ігри будуть чудовим виховним засобом лише за умови, 

якщо буде забезпечено правильне керівництво з боку вчителя. Ця вимога 

зумовлюється своєрідним характером такої рухової діяльності дітей. 

Найпоширеніші серед дітей два види рухливих ігор – сюжетні та 

несюжетні (ігрові вправи). В основу сюжетно-рольових ігор покладено 

життєвий досвід дитини, її уявлення про навколишній світ (дії людей, птахів, 

тварин тощо). Для ігрових вправ характерна конкретність рухових завдань 

відповідно до вікових особливостей та фізичної підготовки дітей. До 

несюжетних ігор належать, зокрема, рухливі ігри з елементами змагань 

(індивідуальні або групові). Деякі ігри цієї підгрупи проводяться без розподілу 

гравців на команди – тоді кожна дитина намагається виконати завдання якомога 

краще, граючи сама за себе. 
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Особливе місце посідають народні ігри. Національні рухливі ігри 

створені народом, так само, як казки, приказки, загадки передаються з 

покоління в покоління. В їхньому змісті відбито національну психологію 

кожного народу. Народна гра – це освітньо-оздоровчий засіб соціалізації 

особистості, здатний інтенсифікувати навчально-виховний процес, забезпечити 

мотиваційну основу для формування в діалектичному взаємозв’язку фізичних і 

духовних якостей та особистісну самореалізацію. 

Традиційні народні ігри справляють комплексний вплив на особистість. 

Окрім виразного спрямування на фізичний розвиток, у них міститься потужний 

пізнавальний та емоційний заряд. Різноманітні рухи та ігрові дії ефективно 

впливають на діяльність серцево-судинної системи, дихальної та інших систем 

організму, задовольняють потребу організму дитини в русі, сприяють 

збагаченню її рухового досвіду (Э.С. Вильчковский, 1997). 

Гра для дитини - найбільша насолода. В іграх виявляються всі здібності 

дитини, нахили. Треба давати їй змогу задовольняти свій природний інстинкт 

до гри. Спостерігайте за дитиною, коли вона грається, і ви знайдете ключ до 

розуміння її душі. Гра – це настільки природний стан дитини, що багато 

педагогів намагалися все навчання малих дітей перетворити в гру, бо вона 

найбільш інтенсивно захоплює дітей. Гра – це потяг до щастя.  

Важко переоцінити значення творчості у грі. Усвідомлення творчого 

елементу спонукає до оволодіння новими знаннями, облагороджує їх, гартує 

волю. Фізична діяльність разом з творчою діяльністю є умовою утвердження 

моральної гідності і фізичної витривалості. Завдяки цьому збагачується 

емоційне життя, розкриваються задатки, здібності кожного окремого 

індивідуума. 

Творчість – це свідома, цілеспрямована, розумова і практична 

діяльність, яка породжує щось якісне нове, оригінальне, індивідуальне, але й 

тим самим соціально значуще, оскільки при цьому формується і проявляється 

особистість. Творча активність школяра – це така активність, яка передбачає 
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внутрішнє прагнення до активної участі в навчальному процесі, як пошук ним 

самостійних шляхів вирішення різних проблем. 

Щоб цілеспрямовано розвивати в учнях творчу активність під час 

вивчення народних ігор, необхідно насамперед чітко усвідомити основні риси 

творчої діяльності, які мають бути сформовані в учнях протягом усього періоду 

вивчення народних ігор у школі. Виділяють наступні риси творчої діяльності: 

1) самостійне перенесення знань і вмінь у нову ситуацію; 

2) передбачення нових проблем у знайомих, стандартних умовах; 

3) передбачення нової можливої функції знайомого об’єкта; 

4) передбачення структури об’єкта, що підлягає вивченню; 

5) вміння бачити альтернативу вирішення проблеми, альтернативу 

підходу до пошуку; 

6) вміння комбінувати відомі аспекти проблеми для конструювання 

нового способу її вирішення; 

7) вміння створювати оригінальний спосіб, крім відомих інших. 

Творча активність може виявлятися на різних рівнях: від перенесення 

набутих знань, умінь, досвіду в нову ситуацію до спроможності знайти новий 

варіант вирішення проблеми. При цьому слід широко враховувати творчу 

активність самих дітей. Учителю фізкультури даються необмежені можливості 

разом із дітьми винаходити, уточнювати і вводити нові правила гри. 

Виховне значення ігор пов’язане з характером рухової діяльності, яка 

проходить у змінних умовах і при активній співдружності гравців. Зміст гри – 

це боротьба з перешкодами, які постійно виникають. За таких умов правильне 

керівництво поведінкою гравців сприяє вихованню моральних та вольових 

якостей. Серед них найактивніше формуються колективізм, дисциплінованість, 

організованість, ініціативність, рішучість, сміливість. 

Нами запропоновано проведення рухливих перерв з використанням 

фізичних вправ, творчих завдань і рухливих ігор, які придумали діти разом з 

батьками. 
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Даний підхід вирішує наступні важливі завдання: 

- залучення батьків до фізкультурно-оздоровчої діяльності дитини; 

- формування творчої активності, самостійності дітей; 

- підвищення інтересу до фізкультурно-оздоровчих занять; 

- підвищення рухової активності дітей. 

Умови рухової гри діти записують в зошит з фізкультури. 

Протягом проведення рухливої перерви дитині надається можливість 

самостійно організувати і провести гру у своєму класі. Діти за 5-бальною 

шкалою оцінюють рухливу гру кожного учня, а вчитель рахує загальну оцінку 

класу. 

У кінці кожного місяця вчитель визначає переможця і призерів, дітей, 

які отримали найвищі оцінки за творче завдання. 

Ми пропонуємо зробити стенд на якому необхідно представити 

фотокартки дітей і зміст творчого завдання. 

Педагогічна ефективність інноваційного підходу в проведенні рухливої 

перерви залежить від організаторських здібностей вчителя, вмінням зацікавити 

дітей і батьків, вміло керувати даним процесом, буди об’єктивним і уважним в 

оцінці ігрових дій дітей, знайти засоби для заохочування дітей і батьків у 

фізкультурно-спортивній діяльності. 

 

Сучасний урок фізичної культури 

 

Основною формою шкільного навчання та виховання, координуючим та 

інтеграційним компонентом усієї діяльності вчителя у загальноосвітньому 

навчальному закладі є урок. Особливості організації та проведення уроку в 

умовах сучасної школи визначає головна мета педагога – сприяти розвитку 

ініціативної, самостійної та творчої особистості дитини. 

Навчальним предметом “Фізична культура” в школі виступає область 

культури, на підставі якої лежить діяльність з перетворення (удосконалення) 

людиною власної фізичної природи. Як і будь-яка діяльність, фізкультурна 
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діяльність, окрім перетворення того об’єкта, на який вона направляється, 

забезпечує розвиток особистості людини,  його мислення і творчості, 

своєрідність індивідуальних якостей і здібностей. Фізкультурна діяльність, так 

само як і будь-яка  діяльність, має складну системно-структурну організацію 

своєї підстави, що включає інформаційний, операційний і мотиваційно-

діяльнісний компоненти: 

- інформаційний компонент поєднує в собі знання про фізичну 

природу людини (медико-біологічні основи діяльності), про психічну природу 

людини (психолого-педагогічні основи діяльності) і соціальну природу людини  

(історико-соціологічні основи діяльності); 

- операційний компонент представляється засобами, методами і 

формами організації діяльності, методами і формами планування, контролю і 

регулювання її предосвітнього процесу; 

- мотиваційно-діяльнісний компонент містить у собі зразки рухів і 

рухових дій, види і різновиди фізкультурної діяльності. 

Основною метою предмета “Фізична культура” є – формування 

фізичного, психічного, духовного та соціального здоров’я школярів, фізичної 

культури особистості, оволодіння основами оздоровчо-корегувальної та 

прикладної спрямованості фізкультурної діяльності, розвиток основних 

фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної 

підготовленості учнів. 

Мета предмета “Фізична культура” реалізується шляхом застосування 

комплексного підходу до розв’язання навчальних, оздоровчих і виховних 

завдань: 

- формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних 

вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров’я, проведення 

активного відпочинку та здорового способу життя; 

- набуття елементарних знань з фізичної культури, гігієни, основ 

здоров’я та здорового способу життя; 
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- формування навичок самостійних занять фізичними вправами, 

розвитку фізичних якостей, корекції постави, профілактики травматизму та 

надання першої допомоги; 

- удосконалення функціональних можливостей організму, розвитку 

основних життєзабезпечувальних систем; 

- виховання бережливого ставлення до свого здоров’я і здоров’я 

оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості; 

- виховання інтересу, потреби і звички до занять фізичними вправами; 

- розвиток кондиційних якостей (сили, швидкості, витривалості, 

гнучкості й швидкісно-силових) та координаційних здібностей (швидкості 

перешикування, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення 

м’язів, вестибулярної стійкості тощо); 

- профілактика асоціальної поведінки учнів засобами фізичної 

культури; 

- формування адекватної самооцінки особистості, моральної 

самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки; 

- виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних 

якостей особистості. 

Охорона здоров’я школярів, забезпечення оптимального 

функціонального стану їхнього організму без надмірного напруження нервової 

системи та перевтомлення значною мірою залежить від правильної організації 

навчально-виховного процесу на уроці, дотримання гігієнічних норм 

навчальної діяльності. 

На жаль, як зазначає В.П. Лук’яненко (2009), сучасний урок фізичної 

культури має ряд недоліків. Це – слабке використання можливостей оволодіння 

інтелектуальним комплексом, недостатня націленість на створення умов для 

перетворення навчального процесу у процес фізичного самовдосконалення, 

слабко виражений свідомий аспект навчальних занять; проведення уроку як 

тренувального заняття або засобу активного відпочинку, боротьби з розумовою 

втомою та післядіями гіподинамії. 
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Головними вимогами до сучасного уроку з фізичної культури, згідно з 

програмою “Фізична культура” для загальноосвітніх навчальних закладів V-ХІІ 

класів є: 

- забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням 

стану їхнього здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та 

статі; 

- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із 

застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення 

міжпредметних зв’язків; 

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої  та інструктивної 

спрямованості; 

- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними 

вправами. 

Круцевич Т.Ю. (2006) зі співавторами  в експериментальній програмі 

“Фізична культура” для учнів 1-4 класів до вимог сучасного уроку фізичної 

культури відносять: 

- забезпечення диференційованого підходу до учнів із урахуванням 

стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової підготовленості та статі; 

- урахування мотивів та інтересів учнів до занять фізичними вправами; 

- тісний зв’язок із попереднім і наступними уроками, тобто кожний 

крок повинен стати самостійною, проте невід’ємною частиною системи уроків; 

- організація самостійної діяльності учнів, яка забезпечується 

послідовним формуванням і закріпленням за допомогою вчителя вмінь і 

навичок навчальної роботи прийомами самоконтролю і самоосвіти, культури 

рухів; все це – необхідне для виховання потреби до систематичних занять 

фізичними вправами; 

- обов’язкове використання вчителем різноманітних організаційних 

форм, засобів, методів та прийомів; 

- досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів упродовж 

кожного уроку; 
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- забезпечення раціональних умов проведення уроку стосовно 

матеріальних, гігієнічних, естетичних і морально-психологічних вимог до них. 

Досягнення кінцевої мети виховання припускає забезпечення 

взаємозв’язку всіх його сторін. Тому при визначенні завдань фізичного 

виховання враховується не тільки його специфіка, але й місце в загальній 

системі виховання. 

Прийнято розрізняти 2 категорії завдань: специфічні і неспецифічні. До 

першої категорії відносяться оздоровчі завдання, а також частина 

загальноосвітніх завдань, що призводять до формування рухових умінь і 

навичок. До другої категорії відносяться освітні завдання, пов’язані з 

формуванням знань, і виховні.  

Загальні завдання можна представити у вигляді оздоровчих, освітніх і 

виховних. Вони мають свої особливості в залежності від віку, що у період 

навчання підрозділяється на молодший, середній і старший шкільний вік. 

Освітні завдання в молодшому шкільному віці пов’язані з формуванням 

рухових умінь і навичок. Вони збагачують руховим досвідом, а також надають 

знання про значення фізичних вправ для здоров’я людини, про руховий режим, 

особисту гігієну і загартовування. 

Оздоровчі завдання сприяють природньому розвитку організму, 

підвищенню фізичних можливостей, формуванню постави, боротьбі з 

надлишковою вагою, розвитоку рухових якостей, підвищенню аеробних 

можливостей. 

Рішення оздоровчих завдань забезпечується збільшенням моторної 

щільності уроку ФК. 

Виховні завдання – виховання особистісних якостей, пробудження 

інтересу до занять ФК. 

У пошуках інноваційних підходів до організації уроків з фізичної 

культури з дітьми молодшого шкільного віку необхідно намагатися розкривати 

інтереси самої особистості дитини, необхідно допомогти їй як індивідууму 
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розкрити свій потенціал, внутрішні резерви здоров’я та фізичного стану, дати 

можливість кожній дитині самовиразитися, бути поміченою, визнаною. 

Нові підходи до змісту занять фізичною культурою повинні орієнтувати 

вчителя не тільки на фізичну підготовленість, але й на розвиток особистості, на 

індивідуальне сприймання навчального матеріалу. 

Розв’язання цих завдань допускає відхід від жорсткої регламентації 

занять, підвищення їх емоційної насиченості, максимальної різноманітності 

форм, методів та засобів фізичного виховання, широкого використання 

наукових та технічних засобів. 

Одним із нових інноваційних підходів є втілення в практику роботи 

вчителів фізичної культури сюжетних уроків, які забезпечують оптимальні 

умови для розвитку творчого потенціалу учнів, формування міжпредметних 

зв’язків.  

Досвід проведення сюжетних уроків у загальноосвітніх школах міста 

Дніпропетровська дозволяє виділити основні організаційно-методичні підходи 

до організації таких занять. 

Ми пропонуємо втілення сюжетних уроків фізичної культури для 

вирішення наступних завдань: 

- формування рухових вмінь і навичок; 

- розвиток рухових якостей; 

- формування інтелектуального розвитку через отримання певної 

системи знань; 

- формування творчих здібностей та емоційної сфери – ігрова ситуація 

сприяє отриманню задоволення; 

- сприяти формуванню індивідуальності дитини, виховати механізм 

самореалізації, самовиховання. 

Підготовка до сюжетного уроку фізичної культури починається з 

визначення теми і мети заняття. Цікаву тематику занять пропонує одеський 

вчений Єфименко М.М. (автор власної системи фізичного виховання дітей 

дошкільного віку “Театр фізичного виховання дошкільників”) – це “Африка, 
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Африка”, “Цирк запалює вогні!”, “У світі казок і пригод”, “У джунглях 

Амазонки”, “Альпіністи”, “Кругосвітня подорож”. Сюжетна лінія може бути 

запланована на одне чи кілька занять. Вибір теми уроку залежить від інтересів і 

мотивації, рівня інтелектуальної підготовки, рухових вмінь та навичок. Заняття 

розглядається як спектакль, педагог – як режисер, план-конспект – сценарій, 

діти – актори; вправи – ролі; мова – діалоги; тренажери – декорації; іграшки – 

глядачі. Кожне заняття вчитель орієнтує на головну мету – формування та 

розвиток особистості. Викладач повинен згідно з темою і метою занять 

визначити зміст, структуру і хід уроку; методику і організацію; чіткі і конкретні 

завдання; підкріпити кожне завдання необхідними, найбільш ефективними і 

доступними для дітей фізичними вправами. 

Вчитель повинен спланувати систему власних дій організаційно-

методичного характеру – підготовка інвентаря і обладнання, підбір методів 

організації, визначення фізичного навантаження, оцінку результатів діяльності, 

акцентуючи увагу на позитивних якостях та досягненнях учнів, на задоволенні 

їх потреби в самоствердженні та спілкуванні. 

Планування сюжетного уроку потребує від учителя раціонального 

розподілу часу на вирішення освітніх завдань (оскільки в ході уроку діти 

отримують знання з теми сюжету про різні явища природи, сфери діяльності 

людини) і часу, який відводить учитель на підвищення рухової активності, 

навчання рухових дій. 

Сюжетний урок – це “велика тематична гра, яка може тривати одне чи 

декілька занять”. У структурі заняття традиційно виділяють три частини 

[Додаток Е]. 

Підготовча частина включає організуючі та установчі дії: загальну 

розминку, послідовну активізацію функціональних систем організму, 

спеціальну розминку, яка забезпечує специфічну профіліровану оптимальну 

роботу систем організму. 
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Основна частина спрямована на розвиток рухових якостей, підвищення 

рівня функціональних систем організму, навчання руховим діям, 

використовуючи сюжетно-образне викладання. 

Заключна частина вирішує завдання відновлення організму після 

фізичних навантажень, зниження м’язової напруги. 

Велика увага приділяється естетичним аспектам уроків фізичної 

культури та виразності рухів, музичному супроводженню занять. Важливим є 

мовлення педагога, його вміння створити ігрову ситуацію для того, щоб діти 

повірили в неї як у реальність, незвичайну атмосферу слів, асоціацій, бажань 

дітей. 

Створення сюжетних уроків базується на специфічних принципах  

(Л.Д. Глазиріна, 1999, Д.Д. Глазирін, 2003): 

- Фасцінації (зачарованість) – спеціально організований вербальний 

вплив, який передбачає зменшення витрати значущої інформації для 

сприйняття дітьми, управління процесом занять та досягнення результативності 

у всіх сферах реалізації оздоровчої, виховної та освітньої програми. Кожна 

дитина насолоджується предметом дій, самою дією, діями оточуючих.  

- Синкретичності – спрямовані на встановлення у руховій сфері 

синкретичних зв’язків, за допомогою яких дитина осягає правдиве значення 

фізичних вправ. На заняттях здійснюється об’єднання знань про явища 

природи, про взаємодію природи з людиною. 

- Для таких занять характерною є повна відсутність механічної 

системи виконання рухів і рухових дій, присутня висока емоційність, 

отримання великого обсягу знань. 

- Творчої спрямованості – це створення дитиною нових рухів, які 

засновані на використанні його рухового досвіду і наявності мотиву, який 

спонукає до творчої діяльності. Виконання рухів, вирішення проблемних 

ситуацій, що піднімають настрій. 
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Сюжетні уроки здійснюють соціальний вплив, (перш за все, це 

усвідомлення кожного учня як особистості), сприяють формуванню 

самостійності, активності, наполегливості. 

Таким чином, можна визначити подібні і неподібні ознаки в проведенні 

традиційного і інноваційного уроку з фізичної культури. 

Подібні ознаки: 

- вирішуються освітні, виховні і оздоровчі завдання; 

- структура уроку – підготовча, основна і заключна частина; 

- зміст уроку, обумовлений програмою з фізичного виховання; 

- систематичність та тривалість проведення; 

- вимоги до сучасного уроку з фізичної культури. 

Неподібні ознаки: 

- вирішуються специфічні завдання – формування пізнавальної сфери 

через отримання певної системи знань, творчих здібностей, емоційної сфери, 

виховання механізмів самореалізації та самовиховання; 

- проведення уроку передбачає дотримання специфічних принципів – 

фасцинації, синкретичності, творчої спрямованості; 

- зміна власних дій вчителя організаційно-методичного характеру з 

підготовки уроку (інвентар, обладнання, музичний супровід, підбір фізичних 

вправ повинні відповідати сюжету уроку); 

- підвищуються вимоги до естетичного аспекту уроку, виразності 

рухів, музичного супроводу, мовлення педагога та його вміння створити ігрову 

ситуацію, незвичайну атмосферу слів, асоціацій, бажань дітей. 

- планування уроку передбачає визначення змісту, ходу, методики і 

організації уроку згідно з темою сюжету, інтересами і мотивацією дітей. 

Опитування дітей показало, що 96% вважають сюжетні уроки більш 

цікавими, сприяють підвищенню інтересу до занять фізичною культурою. 

Нами розроблено більше 120 сюжетних уроків (Додаток Е). Найкращі з 

них представлені у методичних рекомендаціях “Сюжетні уроки фізичної 

культури для дітей молодшого шкільного віку” (Н.В. Москаленко, 2004). 
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За останні 5 років на обласному конкурсі “Вчитель року з фізичної 

культури” було представлено 47 сюжетних уроків, що свідчить про 

зацікавленість викладачів з фізичної культури до даної методики проведення 

уроку. 

Посилити ефективність уроку можна за рахунок використання різних 

засобів фізичної культури, які мають високий оздоровчий ефект і становлять 

інтерес для дітей.  

 

Педагогічні умови процесу навчання елементів бадмінтону на уроках 
фізичної культури  

 

Аналіз фахової літератури та практичний досвід показує велику 

зацікавленість дітей бадмінтоном. Гра у бадмінтон – доступна, захоплююча, 

близька до народних ігор; задовольняє природну потребу людини у фізичній 

активності; підтримує високу працездатність на довгі роки; зміцнює здоров’я; 

сприяє естетичній освіті; розвиває швидкість рухів, точність зорового 

сприйняття, просторове уявлення свого тіла; знімає негативний вплив на 

людину одноманітності праці, засіб зміни діяльності; сприяє інтелектуальному 

розвитку (рис. 9). 

Нами урок з елементами бадмінтону використовувався як третій урок 

фізичної культури для учнів 2-х класів. 

Розробка експериментальної методики будувалася на основних 

положеннях програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів, де визначено, що основними завданнями школи та вчителів з фізичної 

культури є виховання у  учнів бажання систематично займатися фізичними 

вправами, зміцнення здоров’я, навчання їх самостійно виконувати  прості 

рухові дії, сприяння правильному фізичному розвитку, розвитку фізичних 

якостей, виконання правил безпеки. 

Основним організаційно-педагогічним принципом фізичного виховання 

учнів є диференційоване використання засобів фізичної культури на заняттях зі 
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школярами різної статі та віку з урахуванням стану їхнього здоров’я, рівня 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості. 

Головними критеріями при виставленні оцінки за виконання рухових 

дій є оцінювання знань, техніки виконання та нормативного показника. 

Процес навчання елементів бадмінтону передбачав дотримання 

загально-дидактичних принципів (активності та свідомості, наочності, 

доступності, індивідуалізації, систематичності, міцності та прогресування), 

знання та реалізація яких робить процес фізичного виховання ефективнішим. 

- Принцип активності та свідомості забезпечувався за рахунок 

активного розуміння необхідності виконання фізичних вправ, їх значущості для 

людини, творчої активності учнів. 

- При реалізації принципу наочності враховували здатність дітей 

молодшого шкільного віку до образного мислення. Створення уявлення про 

техніку виконання здійснювалось шляхом демонстрації вправи вчителем, а 

також малюнків. 

- Принцип доступності реалізовувався з урахуванням можливостей 

учнів засвоювати теоретичний матеріал, оволодівати структурою рухових дій, а 

також виявляти фізичні зусилля. Пропоновані вправи були досить легкими, щоб 

гарантувати вільну над ними роботу, але одночасно складними, щоб 

стимулювати до мобілізації інтелектуальні, психічні та фізичні можливості. 

- Принцип індивідуалізації здійснювався шляхом пристосування 

навчального матеріалу до індивідуальних можливостей школярів, а також 

диференціації методів, засобів, інтенсивності навчальної діяльності відносно 

груп, сформованих з урахуванням вікових та статевих особливостей, стану 

здоров’я та рівня фізичної підготовленості. 

- Принцип систематичності передбачав планування навчального 

матеріалу таким чином, щоб вивчене раніше готувало до засвоєння нового. 

- Принцип міцності та прогресування. Одним із основних завдань 

навчально-виховного процесу є здобуття дітьми міцних знань, умінь та 

навичок, які можуть застосовуватися ними на практиці. Велике значення 
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приділялось повторенню раніше вивчених вправ, а також постійному 

підвищенню вимог до учнів шляхом постановки все нових та нових завдань з 

метою міцного засвоєння матеріалу. 

Організація процесу фізичного виховання молодших школярів 

здійснювалась з урахуванням особливостей правил гри у бадмінтон, 

адаптованих до умов загальноосвітньої школи. 

Мета гри – послати волан на протилежну сторону так, щоб його не 

можна було відбити або повернути у гру точним ударом. 

Гра складається з трьох партій, у мужчин – до 15 очок, у жінок – до 11. 

Для дітей нами були запропоновані ігри за спрощеними правилами: без 

урахування помилок при виконанні подачі, прийому подачі, ігри проводилися 

до різної кількості очок (що дозволяється також правилами змагань), хлопчики 

грали з дівчатками та інші. 

Гра ведеться воланом та ракетками. Ракетки бувають дитячі, юнацькі та 

дорослі. Діти 8-10 років могуть вже грати юнацькими дерев’яними або 

металевими ракетками. Волани ми рекомендували синтетичні. 

Майданчик для гри має прямокутну форму (13,40 х 6,10 м для парних 

ігор; для одиночній гри ширина 5,18 м). Обладнання майданчика складається з 

дерев’яних або металевих стійок та сітки, яка натягується між ними (довжина 

6,1 м, ширина 0,75 м). Сітка натягується на висоті 155 см від поверхні 

майданчика. 

Для бадмінтоністів, які починають займатися та для школярів до  

10 років нами було рекомендовано використовувати майданчики зменшених 

розмірів. Таких майданчиків (10 х 3 м) у спортивному залі 12 х 24 м можна 

розмістити сім, у залі 9 х 16 м – п’ять.  Розташовувалися вони поперек залу та 

проміжків між майданчиками не робилося. 

Для занять, які проводилися на спортивному майданчику у I та  

IV чвертях (на відкритому повітрі) нами було вибрано місто, яке більше, ніж 

інші, захищене від вітру зеленими насадженнями. 
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Таким чином, бадмінтон – це гра, яка може бути адаптована до 

різноманітних спортивних залів та майданчиків. 

Ефективність уроку фізичної культури у досягненні та підтримці 

належного рівня фізичної підготовленості та здоров’я визначається не тільки 

положеннями, принципами та правилами, але і педагогічними умовами, у яких 

здійснюється процес навчання школяра. 

Одним зі шляхів оптимізації навчального процесу є раціональне 

планування навчального матеріалу, зокрема, планування його за чвертями 

(табл. 5). 

Запропонований нами урок проводився за загальноприйнятою схемою, 

яка складалась з трьох частин. Підготовча частина була спрямована на 

організацію учнів, ознайомлення їх зі змістом та підготовку до основної роботи. 

Основними засобами були: ходьба, біг, вправи, спрямовані на збільшення 

рухливості у суглобах, на покращення гнучкості, постави та інші. Вправи 

підбиралися таким чином, щоб вони могли послідовно впливати на 

гомілковостопні, колінні, тазостегнові суглоби, а також променезап’ястний, 

ліктьовий та плечовий суглоби. Виконувались вправи з поступовим 

збільшенням амплітуди, швидкості, зі включенням до роботи все крупніших 

груп м’язів. 

В основній частині вирішувалися завдання – підвищення рівня фізичної 

підготовленості, засвоєння техніки. 

Засоби, використовувані у заключній частині – стрибки, легкий біг, 

ходьба, вправи на розслаблення, вправи на увагу – були спрямовані на 

поступове зниження навантаження, на зняття збудження. 

При проведенні занять використовували зміну місць занять, зміну 

партнерів, що дозволяло, не виділяючи окремих учнів, тримати їх постійно у 

полі зору, і у той же час приділяти увагу. 
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Рис. 9. Схема напрямків впливу занять з бадмінтону. 
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Для молодших школярів характерним є навчальний тип уроку з 

навантаженнями невеликого обсягу та малої інтенсивності. Діти у цьому віці 

швидко стомлюються від монотонної, одноманітної роботи. Відновлення 

успішніше проходить в умовах переключення, зміни вправ, поєднання 

навантажень на різні групи м’язів. Навантаження носять дрібний характер з 

частими чергуваннями вправ та відпочинку. 

Оскільки діти цього віку мають сприятливі можливості розвитку 

швидкості, приділялось більше уваги розвитку таких компонентів швидкості 

як швидкість реакції, частоти рухів та швидкості ударного руху. 

Рухливі ігри, естафети, які вміщують біг, стрибки, метання, елементи 

акробатики складали 20% загального часу уроку. Ці вправи дозволили нам 

підвищити емоційність занять та одночасно комплексно вирішити завдання 

фізичного розвитку дітей. 

Рухливі ігри досить важливі для загального розвитку дітей. Цінність 

їх полягає, з одного боку, у тому, що вони розвивають природні рухи дітей, 

які ще у цьому віці є недостатньо досконалими; з іншого боку примушують  

дітей бути активними, діяльними, міркувати, досягати успіху. Рухливі ігри 

також стимулюють розвиток розумових здібностей, розвивають увагу, 

пам’ять, спостережливість, є своєрідною формою пізнання світу, 

задовольняючи їх пізнавальні, соціальні, моральні та естетичні потреби. 

Таким чином, рухливі ігри повинні займати велике місце у житті учнів 

молодших класів, тому що це відповідає їх віковим особливостям. 

Частину загального часу (60%) було витрачено на навчання основам 

техніки, причому основне місце відводилося методу поєднаного впливу, який 

дозволяє за допомогою спеціальних вправ бадмінтоніста та методичних 

прийомів одночасно вирішувати завдання технічної підготовки та розвитку 

фізичних якостей. Через те, що діти у цьому віці добре сприймають нові рухи 

та частіше за все виділяють основні деталі, що найбільше запам’яталися, то 

при навчанні техніці ми віддавали перевагу цілісному методу. Інші 20% 
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відводилися на спеціальну фізичну підготовку (контрольні вправи, 

тестування). 

У педагогічному експерименті широко використовувалися методичні 

прийоми з елементами змагань для формування позитивного емоційного 

стану, інтересу до виконання фізичних вправ. 

Таблиця 5 

Умовна сітка розподілу навчальних годин програмного матеріалу з 
бадмінтону (3-й урок фізичної культури) 

Зміст занять Кількість годин за чвертями 

I II III IV 

Теоретико-методичні знання На всіх уроках 

Рухливі ігри та естафети На всіх уроках 

Початкове навчання, тобто 
створення попереднього 
уявлення про розучувані 
елементи 

9 — — — 

Поглиблене розучування 
технічних елементів 

— 7 10 8 

Всього годин 34 

 

Використання ігрового та змагального методів дозволили розвивати 

рухові якості, а також оптимально об’єднати процес розвитку фізичних 

якостей та формування рухових навичок. 

Темповій режим гри пред’являє високі вимоги до функціонування 

систем енергозабезпечення організму. Недостатній рівень їх розвитку стає 

причиною появи феномена неповної реалізації рухового потенціалу. 

Таким чином, в основі підвищення технічної майстерності лежить 

рішення проблеми паралельного вдосконалення технічних навичок, рухових 

якостей та функціональних можливостей, що дасть можливість гравцю 

реалізувати свій потенціал у грі будь-якої інтенсивності. 

Одним із завдань фізичного виховання у школі є  також розвиток 

фізичних якостей, необхідних для зміцнення здоров’я та формування систем 

організму. 
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Вправи швидкісно-силової спрямованості у молодшому шкільному 

віці посідають одне з чільних місць (Л.В. Волков, 2002). Розвиток швидкісно-

силових якостей здійснювався за допомогою вправ стрибкового характеру, 

метання тенісного м’яча, вправ з гумовим амортизатором. 

Стрибки є природним засобом пересування. Вони зміцнюють та 

розвивають м’язи ніг, спини, живота, зміцнюють зв’язки та суглоби. 

Враховуючи особливості дитячого віку та потяг учнів до вправ такого 

характеру, кількість стрибків у довжину та висоту з розбігу виконували  

9-12 разів на одному уроці. Тривалість серії безперервних стрибків на 

скакалці ми доводили до 1 хвилини у зв’язку з тим, що дані вправи 

викликають посилену діяльність органів дихання та кровообігу. 

Метання сприяють зміцненню всіх основних м’язів, зв’язок та 

суглобів, розвитку окоміру, пальців рук, кісті і т. ін. На уроках 

використовували метання тенісного м’яча та волана в ціль та на дальність. 

Вправи виконували як правою, так і лівою руками, а також з різних вихідних 

положень: стоячи, сидячи, на одному та двох колінах, лежачи. 

Враховуючи той факт, що вік 6-10 років є найсприятливішим для 

розвитку швидкісних здібностей, приділялась велика увага розвитку даної 

якості. Вправи для розвитку швидкості включалися нами до підготовчої або 

до початку основної частини кожного уроку. 

Вправи виконувалися до настання втоми. Основними засобами 

розвитку швидкісних здібностей були рухливі ігри, естафети, біг на короткі 

дистанції 15 – 30 м, вправи стрибкового характеру. 

Тривалість швидкісних вправ не перевищувала 10-12 с. Щоб 

запобігти стабілізації рівнів у розвитку швидкості та швидкісної витривалості 

інтервали відпочинку не повинні бути постійними. Тож ми планували їх 

такими: між виконанням вправ з бігу на короткі дистанції відпочинок складав 

3-5 хв, в одиночних стрибках – 1-1,5 хв, багатоскоках – до 2 хв. 

Використовувались вправи, які були вже раніше вивченими і не складними за 

технікою виконання. 
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Для розвитку спритності ми використовували рухливі та спортивні 

ігри, легкоатлетичні стрибки, метання, гімнастичні вправи. 

При виконанні вправ, спрямованих на розвиток спритності 

дотримувались таких методичних прийомів: виконання вправ з незвичайних 

вихідних положень, дзеркальне виконання вправ, зі зміною швидкості та 

темпу рухів, виконання вправ вправо та вліво, двома руками, ускладнення 

вправ додатковими рухами. Вправи включались на початку основної частини 

кожного заняття. Інтервали відпочинку – до повного відновлення. Постійно 

до комплексів включалися нові фізичні вправи або ускладнювалися вже 

наявні. 

Для розвитку координації рухів застосувалися вправи з предметами і 

без них на розвиток точності рухів. При виконанні вправ необхідно було 

точно дотримуватися напрямку, темпу та амплітуди рухів, часової точності 

рухів та точності м’язових зусиль (кидки м’яча на точність, жонглювання, 

ходьба по гімнастичній лаві, колоді, стрибки на місці з поворотами на 45°, 

90°, 180°, 360°, повороти головою вправо, вліво, перекиди вперед, назад). 

Тривалість окремої вправи від 10 до 120 с, кількість повторювань – 

від 6 до 10-12, інтервал відпочинку – 1-2 хв. 

При силовій підготовці молодших школярів використовували такий 

методичний підхід, як комплексне виховання фізичних якостей. Така 

рекомендація виходить з концепції, що у цьому віці найбільшою мірою 

виражено позитивний вплив розвитку однієї якості на розвиток інших 

фізичних якостей. 

Ефективними для розвитку сили рук, тулуба та ніг є кидки у різному 

темпі м’ячами різної ваги (волейбольним, футбольним, баскетбольним). 

Навантаження під час кидків дозували їхньою вагою, темпом та відстанню 

між партнерами. Вправи виконувалися з вихідного положення стоячи, сидячи 

на підлозі, на гімнастичній лаві. 
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Розвитку силових здібностей сприяли також короткочасні статичні 

напруження: фіксація основних положень частин тіла, вправи для 

формування правильної постави, різноманітні виси. 

При виконанні вправ на розвиток сили дотримувалися таких умов: 

кількість повторювань – до 10, кількість серій – до 3, з інтервалом 

відпочинку 3-4 хв. 

Гнучкість взаємопов’язана з іншими фізичними якостями і впливає на 

рівень їх розвитку. 

Найефективнішими вправами для розвитку гнучкості були такі: 

нахили з різних вихідних положень, махи ногами у передньозадньому та 

поперечному напрямках, випади, шпагати, обертання руками, вправи з 

палками та біля гімнастичної стінки. 

При розвитку гнучкості використовували динамічні та статичні 

вправи. Фіксація окремих частин тіла здійснювалась у межах 20-30 с. 

Загальна кількість повторювань при розвитку рухливості у різних суглобах – 

до 55. Вправи виконувались серіями, по 3-5 повторювань у кожній. Інтервали 

між серіями заповнювались вправами на розслаблення та на силу. В уроці 

вправи на гнучкість проводились у кінці основної частини. 

Діти молодшого шкільного віку не відзначаються високим рівнем 

витривалості, однак як статичну, так і динамічну витривалість можна 

розвивати, що значною мірою буде сприяти підвищенню їх працездатності. 

Для розвитку динамічної витривалості ми використовували біг з 

постійною швидкістю та прискоренням, рухливі ігри такої ж спрямованості, 

згинання та розгинання рук в упорі лежачи, піднімання прямих ніг з 

вихідного положення лежачи на спині, стрибки на скакалці та ін. Статичну 

витривалість розвивали за допомогою вправ на опір. При цьому у вигляді 

відпочинку використовували вправи на розслаблення. Для виховання 

загальної витривалості застосували повільний біг (8-30 хв), „фартлек” (гра 

швидкостей). При розвитку витривалості використовували рівномірний, 

повторний та перемінний методи. 
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Уроки фізичної культури у I та IV чвертях проводилися на 

спортивному майданчику, у II та III – у спортивному залі. 

Дослідженнями встановлено, що діти одного віку мають відмінності у 

темпах вікового розвитку. У зв’язку з цим великого поширення набули 

дослідження з розробки методики диференційованого підходу до процесу 

фізичного виховання (Т.В. Петровская, 1983; Н.В. Москаленко, 1992;  

В.Г. Ареф’єв, В.В. Столітенко, 1997; М.М. Борейко, 2001). 

У сучасній науковій та методичній літературі розроблено достатньо 

кількість критеріїв диференційованого підходу до фізичного виховання 

молоді. 

Навантаження сприяє зросту адаптаційних змін в організмі, від 

характеру та величини яких залежить результат. Найціннішими для 

фізичного виховання учнів є великі (тобто розвиваючі) та середні 

(закріплюючи) навантаження, використання яких дозволяє вчителю 

забезпечити оздоровчу спрямованість занять та керувати розвитком 

організму школярів з урахуванням вимог їх загального фізичного 

вдосконалення (Л.Е.Любомирский, 1989; Я.С. Вайнбаум, 1991;  

Т.Г. Кацитадзе, 1992; Б.М. Шиян, 2002). 

Для зміни величини навантаження ми використовували такі прийоми: 

збільшення або зменшення кількості повторювань, амплітуди виконання 

вправ, зміна умов, часу, темпу виконання вправи, вихідного положення, 

тривалості інтервалів відпочинку. 

Внутрішнім проявом навантаження є відповідна реакція організму на 

виконану роботу. 

Оскільки ЧСС є інтегральним показником стану організму, то 

використовувалась загальноприйнята класифікація навантажень при 

виконанні роботи різної спрямованості: 

- максимальної інтенсивності – ЧСС вище 180 уд./хв.; 

- великої інтенсивності – ЧСС до 170 – 180 уд./хв.; 

- середньої інтенсивності – ЧСС до 140 – 160 уд./хв.; 
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- низької інтенсивності – ЧСС до 110 – 130 уд./хв. 

Ознаки втоми визначалися нами за почервонінням шкіри обличчя, 

потовиділенням, частотою дихання, чіткістю виконання команд, наявністю 

або відсутністю скарг на важкість виконання вправ, стан здоров’я. 

Тривалість інтервалів відпочинку між виконанням вправ є одним з 

важливих компонентів тренувальної дії. Від тривалості та характеру 

відпочинку залежить і виборчий розвиток фізичних здібностей. 

Узагальнивши рекомендації, які представлені у літературі  

(В.Н. Платонов, 1997; Л.В. Волков, 2002), нами використовувалися наступні 

інтервали відпочинку. 

При навантаженні великої інтенсивності при розвитку спритності 

застосовувалися великі інтервали відпочинку (150-180с), при розвитку 

швидкісно-силових здібностей використовувалися скорочені інтервали (60-

90с), при розвитку витривалості та гнучкості – малі, рівні 30-60с. 

При виконанні вправ середньої інтенсивності при розвитку 

витривалості, гнучкості та спритності використовувалися скорочені 

інтервали відпочинку, при розвитку швидкості – малі. 

У процесі занять застосовувався також активний та пасивний 

відпочинок. 

Процес навчання технічних елементів у бадмінтоні будувався у два 

етапи: перший – початкове навчання, тобто створення попереднього 

уявлення про розучувані елементи; другий – поглиблене, більш деталізоване 

розучування технічних елементів. Початковому навчанню передувала та 

супроводжувала його робота, пов’язана з розвитком фізичних якостей та 

вмінь. Для цього використовувалися такі засоби: 

1. Загально розвиваючі вправи. 

2. Вправи, спрямовані на розвиток фізичних якостей (швидкості, 

гнучкості, витривалості, координаційних здібностей, сили, спритності та ін.). 
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3. Вправи, які носять поєднаний характер, тобто які одночасно 

розвивають необхідні фізичні якості та полегшують перехід до навчання 

технічних елементів. До таких вправ відносяться: 

- біг зі зміною напрямку пересування та зупинкою за сигналом; 

- переміщення приставними кроками, стрибками; 

- кидки волана (м’яча) з різних положень на точність і дальність; 

- естафети з елементами бігу, стрибків, кидків, акробатики; 

- рухливі ігри „Скакуни”, „Мисливці та качки”, „М’яч капітану”  

та ін.; 

- вправи з воланом та ракеткою: хват ракетки, стійки гравця, великі 

та малі кола та „вісімки” з ракеткою у плечовому та променезап’ястному 

суглобах; 

- підкидання та ловля волана ракеткою, жонглювання. 

На другому етапі здійснювалося більш поглиблене розучування 

техніки: вивчення ударів зверху, знизу, подач, плоских ударів. 

Рухи та дії, які використовуються у бадмінтоні – різноманітні: це 

ходьба, біг, стрибки, різні удари. Гравці намагаються, застосовуючи ігрові 

прийоми добитися переваги над суперником, який чинить активний опір. 

Активні протидії суперника завжди змінюють умови здійснення 

задуманих дій окремим гравцем. Швидка зміна ігрових ситуацій ставить 

перед гравцями різноманітні завдання, які вимагають миттєвого вирішення. 

Для цього у найкоротші відрізки часу слід оглянути обстановку, що склалася 

з тим, щоб оцінити її, і відібравши найдоцільніші дії, застосувати їх. Все це 

можна здійснити, маючи певні знання та навички. 

Рухові навички гравців відрізняються великою рухливістю та 

різноманітністю. Гравці повинні вміти виконувати технічні дії різними 

способами та за різних умов. 

Програмовий матеріал, пропонований нами визначає зміст 

теоретичної, фізичної та технічної підготовки. 
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Загальне ознайомлення з грою у бадмінтон здійснювалося шляхом 

проведення показових виступів кваліфікованих спортсменів, показу 

відеофільмів з поясненням вчителя. 

Теоретична підготовка включала теми, які були запропоновані 

програмою, а також такі: „Фізична культура і спорт України”, „Огляд стану 

та розвитку бадмінтону у світі та на Україні”, „Правила гри у бадмінтон”, 

„Технічна підготовка”. 

Технічна підготовка  передбачала навчання: різних способів тримання 

ракетки (хватки) під час ударів справа, знизу, зліва, зверху; основного 

вихідного положення бадмінтоніста під час подачі, у грі, виконуючи удари 

справа, зліва, знизу, зверху; особливостей пересувань бадмінтоністів по 

майданчику з імітацією ударів без волана; вправ з підвісним воланом; 

жонглювання воланом на різній висоті – відкритим та закритим боком 

ракетки; навичок слідкування за воланом під час жонглювання; високодалекі 

удари, подачі. 

Аналіз спеціальної літератури дозволив виділити основні положення 

методики навчання основним елементам у бадмінтоні на початковому етапі 

навчання (Ю.Н. Смирнов, 1980; Д.П Рыбаков, 1982; А.А. Ивашин,  

Б.В. Глебович, В.А. Дегтярев, 1983; М.М. Полевщикова, 1988; М.В. 

Ібраїлова, В.М. Швачко, А.Г. Курбаченко, 2000). 

Кількість технічних елементів, які ми пропонуємо для навчання у 

молодших класах є нижчим, ніж у ДЮСШ  на початковому етапі підготовки. 

Для гармонійного розвитку дітей ми пропонували виконувати 

елементи як правою, так і лівою руками. 

1. Хватка ракетки. Всі удари у бадмінтоні можна виконувати 

використовуючи тільки універсальну хватку, проте для виконання окремих 

сильних та точних ударів її треба змінювати. При будь-якій хватці ракетку 

слід тримати під час удару міцно, але після удару тут же необхідно ослабити. 

Таке послаблення хватки дає можливість для швидкого переходу від однієї 

хватки до іншої. 
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Ведення атакуючої гри вимагає від гравця такої хватки, щоб ракетка 

не знаходилася в опущеному положенні. Ракетка не повинна чекати волан 

внизу, а повинна рухатися назустріч волану, прагнучи ударити по ньому, 

якомога раніше, не допускаючи зустрічі волана вже нижче за рівень сітки. 

Саме тримання ракетки у верхньому положенні відповідає вимогам ведення 

на сітці атакуючої гри. 

 Згинання та розгинання у променевозап’ястному суглобі кисті з 

ракеткою 

 Колові рухи у променевозап’ястному суглобі кисті з ракеткою 

 „Вісімки” у променевозап’ястному суглобі кисті з ракеткою 

 Пронація, супінація кисті з ракеткою 

Методичні вказівки: при вивченні хватки ракетки звернуть увагу на 

положення великого та вказівного пальців. Пояснити вплив розташування 

пальців на техніку ударів справа та зліва. 

2. Ігрові стійки. Правильна ігрова стійка з оптимальним 

розташуванням ланок тіла забезпечує швидкий старт. У бадмінтоні 

розрізняють три види стійок: стійка при виконанні подач, стійка при прийомі 

подач, ігрова стійка. І серед них, залежно від індивідуальних особливостей, 

існують: високі, середні, низькі. 

 Із ігрової стійки старти та стрибки 

Методичні вказівки: для прийняття ефективної стійки бадмінтоністу 

необхідно вагу тіла перенести на передню частину стопи. Ноги злегка зігнуті 

у колінах, тіло розташовано паралельно сітці, плечі нахилені вперед, кисть 

ігрової руки розслаблена і лише злегка стискає ручку ракетки. 

3. Пересування. Швидке пересування у процесі ігрової діяльності 

дозволяє своєчасно виконувати удар у відповідь. Велика кількість виходів до 

волана на високій швидкості пред’являють високі вимоги до ряду 

компонентів, таких як: техніка виконання, частота руху ніг, гнучкість 

тазостегнового суглоба, поперекового та грудного відділів хребта. 
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Пересування з основної ігрової стійки можуть бути у будь-якому 

напрямку, але частіше за все доводиться переміщатися в основні шість 

„крапок”. Це: вперед у лівий та правий кут передньої зони; убік до бічних 

ліній вправо та вліво; назад  у правий та лівий дальній кут до задньої лінії. 

Для всіх переміщень характерні наступні закономірності: якщо удар 

виконується у передній частині майданчика, перед собою у сітки, збоку, але 

попереду себе, то у момент удару права нога повинна знаходитися попереду, 

завжди ближче до волана, а ліва ближче до ігрового центру. Якщо удар 

виконується у задній частині майданчика, то права нога знаходитися ближче 

до задньої лінії, а ліва ближче до ігрового центру. 

Основна робота ніг на майданчику включає наступні елементи: крок, 

приставний крок, скресний крок, стрибок вперед, вправо, вліво, вгору, 

використання їх у певних поєднаннях. 

 Із ігрової стійки бадмінтоніста випади 

 Пересування вперед у два кроки (лівою, правою) та повернення у 

ігровий центр 

 Пересування назад у один крок правою, у два кроки, у три кроки, 

зі зміною ніг та стрибком вгору 

 Приставні кроки вправо та вліво  

 Перенесення волана по кутам майданчика 

Методичні вказівки: при виконанні різноманітних пересувань 

добитися повного виключення підстрибування та різких рухів. 

4. Спеціально підготовчі вправи з воланом. 

 Спіймати волан, який підкинув сам спортсмен вперед-вправо, 

рухом, що нагадує виконання удару справа 

 Спіймати волан, підкинутий від себе вперед-вліво, рухом, що 

нагадує виконання удару зліва 

 Спіймати рукою волан, який відскочив від тренувальної стінки, 

рухом, що нагадує виконання ударів справа та зліва 

 Жонглювання воланом: 
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- жонглювання воланом „відкритою” та „закритою” стороною 

ракетки; 

- жонглювання з ловлею волана; 

- жонглювання зі зміною висоти польоту волана; 

- жонглювання воланом на максимальну висоту одночасно 

виконуючи нахили, присіди, повороти тулуба, різноманітні 

рухи руками; 

 Окремі удари з власного підкидання у стінку 

Методичні вказівки: коригувати хват ракетки, при жонглюванні волан 

приймати на рівні плечового поясу, після удару ракетка рухається по інерції 

вгору. 

5. Висока подача. Кожний розиграш волана починається з подачі. 

Гравець під час подачі займає середню стійку. Частіше всього при подачі 

права нога (коли той, що займається тримає ракетку у правій руці) 

знаходиться дещо ззаду, на відстані середнього кроку. Руку з воланом треба 

розташовувати так, щоб було видно і волан, і супротивника, і його поле. При 

виконанні подачі необхідно послати волан якомога вище на задню лінію поля 

супротивника, виконуючи удар після широкого маху рукою та інтенсивного 

завершального руху кистю. 

 Імітація подачі без ракетки та з ракеткою 

 В.п. – стійка для подачі. Виконання подачі по прямій, по 

діагоналі, у „зону” подачі 

 Виконання подач зі зміною рівня висоти 

Методичні вказівки: волан тримати двома пальцями великим та 

вказівним у обхват за головку. При випусканні волана добитися рівного 

польоту та приземлення у носка лівою ноги. У процесі удару ланки руки з 

ракеткою рухаються послідовно – плече, передпліччя, кисть. Виконувати 

подачу так, щоб волан падав вертикально вниз у зоні задній лінії. 

6. Удари зверху відкритою стороною ракетки. Рухи бадмінтоніста 

при виконанні ударів відкритою стороною ракетки дуже природні і 
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нагадувати рухи людини, яка кидає однією рукою який-небудь невеликий 

предмет. Основною особливістю ударів є правильна послідовність рухів рук, 

ніг, тулубу та використання інерції ракетки, що рухається. Всі ці моменти 

важливі, коли потрібно додати волану високу швидкість польоту. 

При виконанні ударів зверху відкритою стороною ракетки необхідно 

встигнути на останньому кроці обернутися лівим плечем до сітки на носку 

лівої ноги та перенести вагу тіла на злегка зігнуту праву ногу. Лікоть руки з 

ракеткою повинен знаходитися трохи нижче за рівень плечового пояса. У 

такому положенні плече та передпліччя утворює прямий кут. Ракетка злегка 

опущена вперед, ліва рука витягнута вгору. Рух починається з поштовху 

правої ноги вперед-вверх та одночасного повороту тулуба у напрямку удару. 

Надалі за рахунок швидкого випрямляння та повороту передпліччя та 

хльосткого руху кисті ракетка виконує удар по волану. 

Залежно від траєкторії польоту вола та сили удару серед ударів 

зверху відкритою стороною ракетки виділяють високодалекий удар (волан 

летить по висхідній траєкторії та опускається за приймаючого зверху), 

укорочений (волан летить у зону сітки приймаючого гравця). 

 Імітація удару з відходом у один, два та три шага 

 Виконання високих ударів справа по лініям та діагоналям 

 Виконання – таке ж саме, лише після відходу у один, два та три 

шага та поверненням у в.п. після кожного удару 

 Перекидання волана у парах з партнером 

 Виконання серії ударів окремо справа та зліва з накидання волана 

 Виконання серії окремих ударів справа та зліва у визначеній та 

довільній послідовності 

Методичні вказівки: при виконанні ударів зверху звернути увагу на 

ритм руху, на розташування ланок руки, яка виконує удар у підготовчий фазі; 

у основній – на включення у роботу м’язових груп, починаючи з носка лівою 

ноги; у заключній – слідкувати за рухом ракетки після удару. 
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7. Плоский удар. Цей технічний прийом відноситься до атакуючих і, 

як правило, виконується з середньої та рідше задньої частини майданчика, на 

середньому рівні висоти, збоку від гравця, паралельно майданчику та 

використовується для прискорення або завершення гри. 

Зробивши крок правою ногою убік або трохи назад, гравець відводить 

праве плече трохи назад. Рука теж відводиться назад. Відбувається своєрідне 

скручування навкруги вертикальної осі. Удар починається з послідовного 

розкручування всіх частин тулуба. 

 Імітація плоских ударів справ та зліва з відходом у один, два та 

три шага 

 Виконання плоских ударів справ та зліва з відходом у один, два 

та три шага 

 Плоскі удари справа та зліва по лініям та діагоналям 

 Чергування плоских ударів зліва та справа 

Методичні вказівки: при виконанні плоских ударів необхідно 

зустрічати волан на рівні або трохи вище верхнього краю сітки. Слідкувати 

за тім, щоб удар виконувався усією рукою, а не лише передпліччям, 

контролювати площину ракетки під час удару. 

8. Удари зверху підставкою. Це обманний удар. Виконується цей 

технічний прийом несподівано для супротивника. Основна мета такого  

удару – направити волан якомога ближче до сітки, примусити супротивника 

зсунутися у передню зону, припуститися помилки при грі у сітці. 

Підставка виконується у передній частині майданчика, ближче до 

верхнього краю сітки. Основна вимога –  до швидкості виконання та висоти 

прийому волана. Характерна межа цього технічного прийому – відсутність 

замаху, а ударна фаза нагадує укол у фехтуванні. 

 Імітація підставки 

 Виконання підставки з накидання волана вчителем 
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Методичні вказівки: обід ракетки повинен бути не нижчим за рівень 

кромки сітки. Кисть під час виконання підставки повинна бути розслаблена, 

але пальці руки повинні міцно утримувати ракетку 

Дослідження показали і проблеми, які необхідно вирішувати в 

процесі втілення елементів бадмінтону на уроках фізичної культури. 

Специфіка гри у бадмінтон передбачає збільшення навантаження на ведучу 

руку (ліву або праву), тому достатня увага в процесі занять повинна 

приділятися равномірному розподілу навантажень, включення вправ для 

обох рук. Такий підхід забезпечує вирішення важливої задачі фізичного 

виховання у молодшому шкільному віці – забезпечення гармонійності 

розвитку дитини і профілактики порушень постави. 

Таким чином, розробка експериментальної методики проведення уроку 

фізичної культури з пріоритетним використанням елементів бадмінтону 

будувалася на загальних положеннях програми з фізичної культури для 

загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням вікових особливостей 

молодших школярів з метою оптимізації процесу фізичного виховання. 

 

Степ-аеробіка в системі урочних форм занять дітей середнього 
шкільного віку 

 

Степ-аеробіка розроблена в 90-х роках двадцятого століття відомим 

американським тренером Джин Міллер, представляє собою тренування в 

атлетичному стилі на спеціальних платформах висотою 20-30 см.  

Степ-аеробіка приваблює структурою та змістом вправ, оригінальністю, 

емоційністю, красою рухів, доступністю, ефективністю оздоровчого впливу 

на фізичний стан, тому широко використовується в заняттях з людьми 

різного віку та рівня фізичної підготовленості. (Т.В. Нестерова, 1998). 

Степ-аеробіка поєднує в собі духовне та фізичне, сприяє 

гармонійному розвитку душі і тіла, формує ритм рухів. Заняття степ-

аеробікою під музичний супровід є засобом зняття нервового напруження, 
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стресів та депресій, впливаючи позитивно на стан їхнього здоров’я, загальну 

працездатність (Н. Нікольська, 1995). 

Формування духовного здоров’я на заняттях степ-аеробікою має 

велике значення для формування в учнів індивідуальних ціннісних 

орієнтацій на заняттях фізичними вправами, особистісно-орієнтованих 

потреб, розвиток пізнавальної та творчої активності школярів. Відповідні 

знання, які спрямовують на пріоритетний розвиток духовного здоров’я, 

дають можливість розглядати здоров’я як основну мету життя. При цьому 

духовність у відповідності до здоров’я має моральну основу і спрямована на 

виховання інтересів, потреб бути здоровим, використовуючи при цьому саме 

елементи степ-аеробіки. 

У степ-аеробіці використовуються вправи середньої і великої 

інтенсивності, які виконуються на основі аеробного механізму 

енергозабезпечення. Досягнення очікуваного оздоровчого ефекту під час 

аеробного уроку можливо при використанні контролю рівня інтенсивності 

вправ і оцінки змін показників ЧСС тих, хто займається. 

З появою великої кількості програм, виникла необхідність їх 

наукового обґрунтування і створення максимально безпечних для здоров’я 

умов і методик проведення занять. Велика увага приділяється профілактиці 

травматизму опорно-рухового апарату. Вправи, які містять велику кількість 

стрибкових і бігових рухів (High-impact – високоударні) збільшують ризик 

пошкоджень суглобів нижніх кінцівок та хребта. Альтернативою 

використання таких вправ є низькоударні вправи (Low-impact), при 

виконанні яких постійно зберігається контакт ніг з підлогою, відсутня фаза 

польоту. Для збереження високої інтенсивності таких вправ, рекомендується 

збільшувати амплітуду їх виконання, додавати різноманітні переміщення, 

повороти, рухи руками, що збільшує кількість працюючих м’язових груп і 

сприяє збільшенню сумарної витрати енергії. 

Організм людини оптимально функціонує у випадку узгодженої 

роботи його органів та систем. Будь-який дисбаланс, безперечно, веде до 
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погіршення оздоровчого потенціалу організму. Тренування, спрямоване на 

однобічний розвиток певної функції, нерідко стає причиною виникнення 

патологічних станів. У зв’язку з тим, що основною метою степ-аеробіки є 

досягнення оздоровчого ефекту, вона повинна передбачати створення умов 

для гармонійного розвитку усіх систем організму та фізичних якостей. 

Це досягається завдяки насиченості вправами загального характеру, у 

яких до роботи залучено  не менше 2/3 м’язового масиву. Якщо включаються 

спеціальні вправи, то вони повинні носити різнобічний характер, впливати на 

різні сторони підготовленості. Співвідношення загальних і спеціальних вправ 

залежить від рівня фізичної підготовленості тих, хто займається. 

У степ-аеробіці використовуються навантаження аеробної 

спрямованості. В умовах техногенного розвитку цивілізації, сучасна дитина 

зазнає негативного впливу гіпокінезії, соціальної нестабільності, що є 

причиною широкого розповсюдження захворювань кардіо-респіраторної 

системи. У зв’язку з цим, у степ-аеробіці вагоме місце (60-80%) займають 

засоби, які сприяють розвитку структурно-функціонального потенціалу цих 

систем. Дослідженнями встановлено, що використання аеробних програм 

серед населення, виявляється найбільш ефективним для зниження факторів 

ризику серцево-судинних захворювань. 

Однією з найбільш важливих сторін фізичної підготовленості в степ-

аеробіці є силове тренування і стретчинг. Силове тренування сприяє корекції 

фігури під час занять фітнесом. Від здатності до проявлення сили залежить 

здатність людини до виконання багатьох соціально-значимих функцій у 

процесі життєдіяльності. 

На основі вправ силового характеру у світі постійно створюються 

нові корегуючі методики фітнес-підготовки. 

Проявлення сили, витривалості та інших фізичних якостей значною 

мірою залежать від еластичності м’язів, зв’язок і сухожиль, рухливості 

суглобів, тобто розвитку гнучкості. 
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Стретчинг – це методика виконання вправ, направлених на розвиток 

гнучкості і є невід’ємною частиною занять зі спортивною і оздоровчою 

направленістю. Вправи на гнучкість носять підготовчий, тренувальний і 

відновлювальний характер (майкл Дж. Алтер, 2001). 

Враховуючи оздоровчий і навіть лікувальний ефект стретчингу, слід 

звернути увагу на доступність цих вправ не тільки дітям і підліткам, але й 

людям старшого віку. Стретчинг реалізує природний принцип м’язової 

діяльності, в основі якої лежить чергування напруження і релаксації. Заняття 

вимагають глибокого зосередження, яке досягається шляхом концентрації 

думки та волі в поєднанні з рухами й особливим диханням, що значно 

покращує механізми регуляції функції організму, підвищує розумову та 

фізичну працездатність. Проведені дослідження показали, що ці вправи 

оптимізують діяльність кори головного мозку позитивно впливають на 

функцію серцево-судинної системи. 

Установлено, що заняття аеробікою, незважаючи на високе фізичне 

навантаження, не має негативного впливу на показники розумової діяльності, 

а навпаки, дещо покращує їх, позитивно впливаючи на функціональний стан 

рухової сфери, нервової системи і психологічний стан. 

Таким чином, на основі аналізу даних спеціальної літератури ми 

з’ясували, що дівчат приваблюють нові види аеробіки, що з’являються в 

останні роки. Одним із таких видів є степ-аеробіка, що має широкі 

можливості для різноманіття існуючих комплексів вправ за рахунок 

використання степ-платформи. 

Незважаючи на популярність степ-аеробіки, у літературі не визначено 

найбільш ефективної програми занять оздоровчою степ-аеробікою з 

дівчатами-підлітками. Існуючі розробки, основані на базовій аеробіці, не 

включають рекомендацій щодо застосування  різних варіантів фізкультурно-

оздоровчих вправ у шкільній програмі занять з дівчатами даного віку. Ряд 

фахівців наголошують на необхідності пошуку нових засобів фізичного 

виховання школярів, тому що застосування традиційних засобів сьогодні не 
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сприяє підвищенню рухової активності дітей. Однак застосування новітніх 

технологій у фізичній культурі потребує глибокого науково-методичного 

обґрунтування. 

Розробка методики уроків фізичної культури з використанням степ-

аеробіки передбачає розробку найбільш ефективних і раціональних засобів і 

методів тренування, які базуються на інформації про значимі фактори, які 

впливають на успішність рішення оздоровчих завдань фізичного виховання. 

Аналіз науково-методичної літератури, практичний досвід 

проведення занять зі степ-аеробіки дає можливість визначити основні 

положення експериментальної методики проведення занять. 

1. Комплексний підхід до навчання рухових дій і розвитку фізичних 

якостей. 

Розвиток рухових якостей на кожному уроці здійснюється з чітким 

дозуванням параметрів фізичних навантажень. 

2. Диференційований підхід до планування фізичних навантажень в 

залежності від рівня статевої зрілості. 

При плануванні фізичних навантажень враховувати тип тілобудови, 

рівень фізичної підготовленості, фізичний стан дітей, рівень статевої зрілості. 

3. Здійснення контролю за фізичним станом дівчат. 

Щомісячне тестування та визначення функціонального стану 

необхідно для розрахунку параметрів навантаження, слідкування за 

тенденціями в змінах основних показників. 

4. Підбір вправ у силовій частині заняття потребує приділити увагу не 

тільки вправам на розвиток м’язів тулуба, рук, а і вправам, які розвивають 

м’язи ніг. 

При сходженні на степ-платформу найбільше навантаження 

отримують чотириглава і двоглава м’язи стегна, тому необхідно особливу 

увагу приділити розвитку інших м’язів ніг. 
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5. Планування навантаження здійснювалось з урахуванням висоти 

степ-платформи, кількості підйомів та ваги тіла дівчат, що дає можливість 

розраховувати навантаження індивідуально для кожного учня. 

Втілення експериментальної методики проводилося у 3 основних 

етапи, протягом 3 місяців. Степ-аеробіка проводилася на уроках гімнастики  

3 рази на тиждень з врахуванням змісту програмного матеріалу. Загальна 

кількість уроків склала 30. Тривалість уроку становила 45 хвилин. 

1. Ознайомчий етап 

Особливості і незвичні умови виконання вправ зі степ-аеробіки 

пов’язані з особливим положенням тіла та постановкою ніг при сходженні на 

степ-платформу і спусканні з неї, істотно впливають на характер прояву 

рухових навичок, і потребують засвоєння нових механізмів руху. Це 

обумовлює необхідність початкового ознайомлення дітей з особливостями 

виконання базових кроків, які використовують в степ-аеробіці. Зміст 

основної частини повинен бути спрямований на розучування основних 

базових кроків степ-аеробіки з різними рухами рук та підвищення рівня 

фізичної підготовленості за допомогою вправ загального впливу (ходьба, 

танцювальні вправи, біг, підскоки) за рахунок часу, який відведено для 

занять на степ-платформі, а також гімнастичних вправ, які включені до 

змісту програмного матеріалу і спрямовані на розвиток гнучкості та 

локального впливу для різних м’язових груп. 

Зміст основної частини кожного тренувального заняття на даному 

етапі незначно відрізняється. Інтенсивність 55-60% від mах ЧСС. Кількість 

підйомів на степ-платформу за заняття 230-240, потужність роботи 270 Вт. 

1 заняття включає вивчення до чотирьох базових кроків без роботи 

рук. Кожний базовий крок вивчається як з правої, так і з лівої ноги, потім 

повторюється до 16 разів з кожної ноги по 8, по 4, по 2 з наступним 

використанням перемінного кроку. Темп музики – 60-70 уд/хв-1. 
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2 заняття присвячено повторенню вивчених базових кроків в іншій 

послідовності з простими одночасними, односпрямованими, симетричними 

рухами рук. Темп музики – 70-80 уд/хв-1.  

3 заняття – повторення вивчених базових кроків по 8 раз, по 4, по 2  

з простими рухами рук. Після того поєднати базові кроки між собою  

(в блоки), з повторенням кожного по 4, по 2, перемінно починаючи з правої 

ноги без рухів руками, потім добавити їх. Те ж повторюється починаючи з 

лівої ноги. Темп музики: 70-80 уд/хв-1.  

4 заняття – вивчення комбінації із вже відомих базових кроків із 

правої, так і з лівої ноги, з простими рухами рук. Темп музики поступово 

змінюється на занятті від 70-80 уд/хв-1 до 100-110 уд/хв-1. 

5 – заняття – повторення вивченої комбінації на попередньому уроці 

та  тестування рівня розвитку основних фізичних якостей та ЧСС до, під час 

та після заняття степ-аеробікою.  

2. Підготовчий етап 

Підготовчий етап характеризується поступовим збільшенням об’єму 

навантаження і підвищення інтенсивності. 

Використовується індивідуальний підбір навантаження в залежності 

від рівня статевої зрілості, адаптації до навантаження (ЧСС).  

Інтенсивність – 60-65% від мах ЧСС. Кількість підйомів на степ-

платформу за заняття – 260-280, потужність роботи – 315 Вт. 

Зміст основної частини уроків фізичної культури в підготовчому 

етапі змінюється таким чином: 

6 заняття – вивчення комбінації із базових кроків. При поєднанні 

базових кроків використовуються прості танцювальні кроки, повороти поза 

степ-платформою, без рухів руками. Темп музики – 90-100 уд/хв-1. 

Інтенсивність – 60-65% від мах ЧСС. 

7-9 заняття – виконуються різні комбінації із вивченням нових 

базових кроків (по 2 кроки), танцювальні кроки та повороти, стрибки 
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виконуються як поза степ-платформою так і на ній, без рухів руками. Темп 

музики – 90-100 уд/хв-1. 

10 заняття – у другій половині уроку проводилося тестування рівня 

фізичних якостей, фізичної працездатності (РWС170) та ЧСС до, під час та 

після заняття степ-аеробікою. 

3. Тренувальний етап  

Тренувальний етап характеризується подальшим збільшенням 

навантаження за рахунок зміни інтенсивності основної частини заняття (65-

70% від мах ЧСС). Кількість підйомів на степ-платформу за заняття – 290-

320, потужність роботи – 360 Вт. Темп музики змінюється в залежності від 

рівня складності вивченої комбінації.  

11-29 заняття – основна частина кожного заняття включає як 

повторення базових, так і вивчення  нових кроків степ-аеробіки з подальшим 

об’єднанням в комбінацію. Повторюється комбінація по 2 рази праворуч та 

ліворуч з поступовим ускладненням різними поворотами, стрибками, та 

танцювальними кроками на степ-платформі і поза неї. Рухи руками 

ускладнюються до перемінних, різноспрямованих, симетричних. Темп 

музики змінюється від 100 уд/хв-1 до 120 уд/хв-1.  

15, 20, 25, 30 заняття – друга половина основної частини уроку 

присвячена тестуванню фізичної підготовленості, фізичної працездатності 

(РWС170) та ЧСС. 

Вправи виконуються на спеціальних степ-платформах висотою  

20-30 см. Нами в процесі експерименту використовувалася висота 10 см. Це 

пов’язано з віковими особливостями розвитку дівчат в підлітковому віці. 

Опорно-руховий апарат повністю не сформований, продовжується зріст, 

тому велике навантаження може призвести до різних відхилень у стані 

здоров’я. 
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Враховуючи, що степ – не складний за конструкцією, його можна 

виготовити в шкільній майстерні. 

В основі програмування фізкультурно-оздоровчих занять був 

використаний принцип FІТТ: 

F (від англ. frequency) – кількість занять на тиждень; 

І (від англ. intensity) – характеристика навантаження, яка визначалась 

контролем за ЧСС; 

Т (від англ. time) – тривалість заняття; 

Т (від англ. tipe) – вид заняття, високо або низько ударна аеробіка, 

інтенсивність. 

Окрім загальновизнаних методів при проведенні занять аеробікою 

широко використовуються специфічні методи, що забезпечують 

різноманітність (варіативність) танцювальних рухів. До них відносяться: 

1. Метод музичної інтерпретації – варіації рухів відповідно до змін у 

змісті музики. 

2. Метод ускладнення – поступове ускладнення за технікою вправ за 

рахунок змін темпу, ритму, техніки виконання, амплітуди, напрямків рухів, а 

також введення додаткових рухів. 

3. Метод блоків – об’єднання між собою різних вправ (аеробних 

кроків) в хореографічне з’єднання (блок). Кожен блок виконується на  

16 рахунків. Спочатку блоки розучуються окремо (блок А, блок В, блок С, 

блок D), а потім об’єднуються, при цьому послідовність об’єднання може 

бути різною (А+В; А+В+С; або А+В; С+D; А+В+С+D). 

4. Метод «Каліфорнійський стиль» – фактично є комплексним 

проявленням вимог до зазначених вище методів: кожна вправа розучується 

поступово (метод ускладнення), потім вправи об’єднуються  в блоки (метод 

блоків) і виконуються з переміщенням в різних напрямках.  

До теоретичного розділу програми включені відомості про вплив 

степ-аеробіки на організм дівчат, особливості використання елементів степ-
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аеробіки в системі самостійних занять, методи контролю за фізичним станом 

дітей. 

Зміст уроків з використанням степ-аеробіки для дівчат 13 та 14 років 

сприяє досягненню оптимального фізичного стану, покращенню здоров’я; 

формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою; формуванню 

культури рухів, поширенню рухового досвіду; формуванню знань про 

ефективність використання засобів фізичної культури з оздоровчою 

спрямованістю. 

З метою ефективного рішення оздоровчої задачі на уроках та 

забезпечення адаптаційного процесу, планування об’єму та інтенсивності 

фізичних навантажень здійснювалось у відповідності з принципом 

хвилеподібно збільшених навантажень, які знаходились у діапазоні від 

низької до помірної. 

Урок складається з трьох частин: в підготовчій частині уроку 

використовувалися вправи для підготовки м’язів ніг, ступнів – це базові 

кроки степ-аеробіки (марш, бейсік-степ, степ-тач, відкритий крок, степ-ап, 

степ-даун, ві-степ), під час яких виконувалися вправи для м’язів шиї, 

верхнього плечового поясу, рук та тулуба. Тривалість – 7 хв. 

Основна частина уроку починається з вивчення основного комплексу 

вправ зі степ-аеробіки (5-6 вправ). До комплексу підібрані основні, базові 

види кроків степ-аеробіки. Вивчаються вправи комплексу послідовно, 

безперервно, згруповуючи спочатку по 2-3 вправи, а кінцевим результатом є 

виконання комплексу в цілому. Тривалість – 18 хв. 

Степ-аеробіка втілена для покращення кардіореспіраторної та 

опорно-рухової систем організму, координації рухів, рівноваги. У степ-

аеробіці використовуються вправи різної спрямованості, неважкі за 

виконанням, які формують поставу, підтримують і покращують фізичні 

кондиції, самопочуття та настрій. 
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Вправи виконуються в аеробному режимі, інтенсивністю 55-65% від 

мах ЧСС (ЧСС не повинно перевищувати 170 уд/хв). Для дівчат-підлітків 

характерною є навчально-тренувальний тип уроку.  

Після комплексу степ-аеробіки використовувалися елементи 

стретчингу – система вправ, заснованих на елементах хатха-йоги, інших 

східних систем: активні та пасивні, динамічні та статичні розтягування, які 

покращують еластичність м’язів, розвивають гнучкість, запобігають 

травматизму, болісним відчуттям в м’язах після великих напружень; вправи 

на розслаблення, які є засобами зняття нервового напруження, прискорення 

процесів відновлення, досягнення відчуття спокою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 10. Блок-схема занять степ-аеробікою на уроках фізичної культури. 

 

З елементами стретчингу ми поєднували виконання акробатики, 

вправ із програмного матеріалу (вправи на рівновагу, стійка на лопатках, 

напівшпагати, “міст”). 
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Друга половина основної частини направлена на вивчення 

програмного матеріалу (стрибки через козла, стрибки через скакалку і т.д.) та 

силові вправи (з гантелями, набивними м’ячами, гімнастичними палками). 

Тривалість – 17 хв. 

У заключній частині уроку виконувалися вправи на увагу, 

відновлення дихання, досягнення відчуття спокою. Тривалість – 3 хв. 

Для підвищення емоційного фону уроку нами використовувалися 

естафети, ігри з використанням скакалок, обручів, гімнастичних стрічок. 

Самоконтроль здійснювався за допомогою щоденників контролю за 

фізичним станом організму дівчат, за допомогою степ-тесту – працездатність 

учнів (РWС170) та тестуванням фізичної підготовленості. 

У щоденниках дівчата відмічали вагу тіла, свій пульс до заняття, під 

час заняття і після заняття, свій настрій до і після заняття, своє самопочуття. 

Одним із завдань фізичного виховання у школі є також розвиток 

фізичних якостей, необхідних для зміцнення здоров’я та формування систем 

організму, якому сприяють заняття степ-аеробікою. 

Вправи силової спрямованості та розвитку гнучкості у середньому 

шкільному віці на уроках гімнастики посідають одне з чільних місць. 

При силовій підготовці дівчат-підлітків використовували такий 

методичний підхід, як комплексне виховання фізичних якостей. Така 

рекомендація виходить з концепції, що у цьому віці найбільшою мірою 

виражено позитивний вплив розвитку однієї якості на розвиток інших 

фізичних якостей. 

Ефективними для розвитку сили рук, тулуба та ніг є підйом на степ-

платформу та сходження з неї; силові вправи: згинання і розгинання рук, 

вправи з гантелями (200 г, 400 г), випади. Вправи виконувалися з вихідного 

положення стоячи, сидячи на підлозі, степ-платформі. 

Розвитку силових здібностей сприяли також короткочасні статичні 

напруження: фіксація різних положень частин тіла, вправи для формування 

правильної постави. 



Таблиця 6 

Щоденник-самоконтролю 

П.І.____________________________________ 

_______років 

Дата       

Самопочуття: 
до заняття 

      

після заняття       

Настрій: 

до заняття 

      

після заняття       

Ступінь стомлення       

ЧСС (за 10 сек): 
до заняття 

      

під час заняття       

після заняття       

Вага тіла: 
 

      

Примітка:  

1. Самопочуття: незадовільне, задовільне, добре, відмінне. 
2. Настрій: незадовільний, задовільний, добрий, відмінний. 
3. Ступінь стомлення: не втомився, втомився, сильно втомився. 
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При виконанні вправ на розвиток сили дотримувалися таких умов: 

кількість повторювань – до 15, кількість серій – до 3 з інтервалом відпочинку 

1-3 хв. 

Гнучкість взаємопов’язана з іншими фізичними якостями і впливає на 

рівень їх розвитку. 

Найефективнішими вправами для розвитку гнучкості були такі: 

нахили з різних вихідних положень, махи ногами у подовжньому та 

поперечному напрямках, випади, шпагати та різні захвати. 

При розвитку гнучкості використовували динамічні та статичні 

вправи, вправи стретчингу. Фіксація окремих частин тіла здійснювалась у 

межах 30-40 с. Загальна кількість повторювань при розвитку рухливості у 

різних суглобах – до 32. Вправи виконувались серіями по 2-4 повтори у 

кожній. Інтервали між серіями заповнювались вправами на розслаблення та 

на силу. В уроці вправи на гнучкість проводились як стретчинг після 

комплексу степ-аеробіки та в кінці основної частини (вправи з програмного 

матеріалу). 

Дівчата середнього шкільного віку мають високі (10-13 років) та 

повільні (13-15 років) темпи приросту загальної витривалості. Тому 

необхідно розвивати як статичну, так і динамічну витривалість, що значною 

мірою буде сприяти підвищенню їх працездатності. 

Для розвитку динамічної витривалості ми використовували 

комплекси зі степ-аеробіки в одному темпі, чи зі зміною темпу музичного 

супроводу, згинання і розгинання рук в упорі лежачи, піднімання ніг та 

тулуба з вихідного положення лежачи на спині, стрибки на скакалці. 

Статичну витривалість розвивали за допомогою вправ на опір. При розвитку 

витривалості використовували рівномірний та перемінний методи. 

Для розвитку координації рухів застосувалися поєднання базових 

кроків з танцювальними кроками, повороти на степ-платформі та поза нею, в 

поєднанні з рухами рук. При виконанні вправ необхідно було точно 
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дотримуватися напрямку, темпу, амплітуди рухів та точності м’язових 

зусиль. 

При виконанні вправ, спрямованих на розвиток спритності 

дотримувались таких методичних прийомів: виконання вправ з незвичайних 

вихідних положень, дзеркальне виконання вправ, зі зміною темпу рухів, 

виконання вправ вправо та вліво, двома руками, ускладнення вправ 

додатковими рухами. Постійно до комплексів включалися нові фізичні 

вправи або ускладнювалися вже наявні. 

Розроблений зміст уроків з використанням степ-аеробіки доповнює 

зміст державної програми з предмету “Основи здоров’я і фізична культура”. 

Значну увагу в процесі занять ми приділяли раціональному 

плануванню навантажень з урахуванням: вікових особливостей, рівня 

статевої зрілості, фізичного здоров’я, фізичної підготовленості та 

працездатності. 

Навантаження сприяє підвищенню адаптаційних змін в організмі, від 

характеру та величини яких залежить результат. Найціннішими для 

фізичного виховання учнів є великі (тобто розвиваючі) та середні 

(закріплюючи) навантаження, використання яких дозволяє вчителю 

забезпечити оздоровчу спрямованість занять та керувати розвитком 

організму школярів з урахуванням вимог їх загального фізичного 

вдосконалення. 

Для зміни величини навантаження ми використовували такі прийоми: 

збільшення або зменшення кількості повторювань, амплітуди, складності та 

темпу виконання вправ, кількості стрибків та підйомів на степ-платформу, 

вихідного положення, тривалості інтервалів відпочинку. 

Внутрішнім проявом навантаження є реакція організму на виконану 

роботу. 

Оскільки ЧСС є інтегральним показником стану організму, то 

використовувалась загальноприйнята класифікація навантажень при 

виконанні роботи різної спрямованості: 
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- максимальної інтенсивності – ЧСС вище 180 уд/хв; 

- великої інтенсивності – ЧСС до 170-180 уд/хв; 

- середньої інтенсивності – ЧСС до 140-160 уд/хв; 

- низької інтенсивності – ЧСС до 110-130 уд/хв. 

Під час занять степ-аеробікою утримували ЧСС 140-170 уд/хв. 

Ознаки втоми  визначалися нами за почервонінням шкіри обличчя, 

потовиділенням, частотою дихання, чіткістю виконання команд, наявністю 

або відсутністю скарг на важкість виконання вправ, стан здоров’я. 

Тривалість інтервалів відпочинку між виконанням вправ є одним з 

важливих компонентів тренувальної дії. Від тривалості та характеру 

відпочинку залежить і виборчий розвиток фізичних здібностей. 

Узагальнивши рекомендації, які представлені у літературі, нами 

використовувалися такі інтервали відпочинку. 

При навантаженні середньої інтенсивності при розвитку 

витривалості, сили та спритності використовувалися скорочені, малі та рівні 

інтервали відпочинку (30-90 с), при розвитку гнучкості – малі (30 с). 

У процесі занять застосовувався також активний та пасивний 

відпочинок. 

Таким чином, наукове обґрунтування використання елементів 

бадмінтону та степ-аеробіки на уроках фізичної культури дозволило 

розробити інноваційні підходи в системі планування навчального матеріалу, 

забезпечення розвиваючого навчання, створення педагогічних умов 

проведення уроку. 

Одним із сучасних підходів до проведення уроків фізичної культури є 

використання засобів фізичного виховання, які впливають на формування 

пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку. Відсутність реальних 

механізмів, які обумовлюють взаємозв’язок між активізацією пізнавальних 

процесів і руховою діяльністю в процесі навчання спонукав нас до пошуку 

нових підходів вирішення даної проблеми в системі уроків фізичної культури. 
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Нами систематизовані фізичні вправи, які можна використовувати 

при вивченні різних розділів програми “Легка атлетика”, “Гімнастика”, 

“Основні елементи і поняття спортивних ігор” для формування пізнавальних 

процесів. 

Дуже широко нами використовувалися рухливі ігри, а також народні, 

естафети, вправи ігрового і сюжетно-образного характеру. Враховуючи 

інтерес та позитивні емоції, які супроводжують виконання запропонованих 

вправ, ми їх використовували не тільки для вирішення основних завдань 

уроку, але й для розвитку здібностей переключення і зосередження уваги, 

зняття напруги, пробудження інтересу та підвищення настрою. 

Включення в урок вправ, спрямованих на розвиток пізнавальних 

процесів сприяє формуванню всіх складових особистості дитини – його 

фізичної сфери, поведінки, соціально-психологічного потенціалу, 

міжособистісних відносин. Крім того, під час ігрової діяльності дітей йде 

інтенсивний розвиток інтелекту на всіх його рівнях від сенсомоторного до 

словесно-логічного. 

Дослідження показали необхідність подальшого пошуку засобів і 

методів фізичного виховання, які сприяють формуванню пізнавальних 

процесів дітей молодшого шкільного віку. 

Сучасний урок з фізичної культури треба проводити так, щоб 

уявлення дітей зв’язувалися зі змістом всіх навчальних предметів. 

Наприклад, для розвитку рідної мови ставляться завдання: навчити 

спілкуванню з метою збагачення та покращення тезаурусу. Для цього на 

уроках фізичної культури можна використовувати ігри із сюжетом, 

речитативом, ігри – завдання, супроводжувані яскравими, образними 

поясненнями (взаємному контролю за виконанням вправи, пояснення правил 

виконання). 

Треба приділяти увагу розвитку навичок в музично-ритмічних рухах, 

умінню виражати в рухах темп, ритм, характер і виразні особливості 
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музичного супроводу, потрібно створити в них відповідну рухову основу у 

ходьбі, у вправах зі зміною темпу, із зупинками за сигналом. 

Треба дотримуватися доступності, тобто йти від простого до 

складного, від вивченого до маловивченого. Виставляти оцінки, по 

можливості, на кожному занятті, особливо в молодших класах, давати і 

перевіряти домашнє завдання. Між уроками не повинно бути перерви понад 

72 години, інакше урок буде неефективним.  

Уроки фізичної культури проводяться як на свіжому повітрі з 

використанням необхідного обладнання, так і в спортивних приміщеннях з 

обов’язковим дотриманням установлених санітарно-гігієнічних вимог та 

заходів щодо запобігання травматизму. Спортивний одяг і взуття мають 

відповідати вимогам і правилам видів спорту, елементи яких вивчаються на 

уроках (з дозволу вчителя у вимоги до одягу і взуття можуть вноситися 

зміни). 

Аналіз організації навчально-виховного процесу неможливо 

здійснювати  без визначення ступеня виконання психологічно-педагогічних 

умов: 

- відповідність навчально-виховного процесу функціональним і 

психологічним можливостям та віковим особливостям дітей; 

- особистісно орієнтована взаємодія вчителя та дітей; 

- можливість для кожної дитини вільно обирати діяльність, 

партнерів; 

- орієнтація педагогічної оцінки на відносні показники дитячої 

успішності (порівняння сьогоденних досягнень дитини з її власними 

вчорашніми досягненнями); 

- створення освітнього середовища, яке сприяє емоційно-

ціннісному, пізнавальному, естетичному розвитку та забезпечення 

відповідності цього середовища індивідуальним особливостям дитини; 

- формування  провідної діяльності як важливого чинника розвитку 

школяра; 
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- використання гри в організації навчальної діяльності; 

- збалансованість репродуктивної та дослідницької творчої 

діяльності, колективної та самостійної активності. 

До дидактичних вимог сучасного уроку можна віднести: 

- чітке формулювання освітніх завдань у цілому та його складових, 

їх зв’язок із розвиваючими оздоровчими та виховними завданнями; 

- визначення місця в загальній системі уроків; 

- визначення оптимального змісту уроку відповідно до вимог 

навчальної програми та мети уроку, з урахуванням рівня підготовки й 

підготовленості учнів; 

- прогнозування рівня засвоєння учнями знань, сформованості вмінь 

і навичок, як на уроці, так і  на окремих його етапах; 

- вибір найбільш раціональних методів, прийомів і засобів навчання, 

стимулювання й контроль оптимального впливу їх на кожному етапі уроку, 

забезпечення пізнавальної активності сполученням різних  форм колективної 

та індивідуальної роботи на уроці й  максимальної самостійності в навчанні 

учнів; 

- дотримання на уроці дидактичних принципів; 

- створення умов для успішного навчання учнів. 

Ефективність уроку фізичної культури визначається за результатами 

аналізу і самоаналізу уроку (табл. 7). 

Таблиця 7 

Особливості сучасного уроку 

Вихідна ідея сучасного уроку: єдність навчання, виховання та розвитку 

Загальна функція уроку:  цілісне формування особистості на основі 

 виховного та розвиваючого навчання 

Навчальний  

аспект 

Виховний  

аспект 

Розвиваючий 

аспект 

Оздоровчий 

аспект 

Навчально-виховне завдання уроку: 1 2 3 4 5 6 …n 
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До основних форм аналізу і самоаналізу уроку відносять: 

1 – короткий (оцінний) аналіз – це загальна оцінка навчально-

виховної функції уроку, яка характеризує рівень досягнення освітньої, 

виховної, розвиваючої та оздоровчої мети та оцінює урок; 

2 – структурний (поетапний) аналіз – це виявлення та оцінка 

домінуючих структур (елементів) уроку, їхня доцільність, що забезпечує 

розвиток пізнавальних здібностей учнів; 

3 – системний аналіз – це розгляд уроків як єдиної системи з погляду 

розв’язання головного дидактичного завдання, одночасного з вирішенням 

розвиваючих завдань уроку, забезпечення формування знань, умінь і навичок 

учнів, засвоєння ними способів навчання; 

4 – повний – це система аспектних аналізів, тобто оцінка реалізації 

завдань уроку, зміст і види навчальної діяльності учнів за такими 

характеристиками, як рівні засвоєння учнями знань і способів розумової 

діяльності, розвиток учнів, реалізація дидактичних принципів і 

результативності уроку; 

5 – структурно-часовий аналіз – це оцінка використання часу уроку за 

кожним його етапом; 

6 – комбінований аналіз – це оцінка (одночасна) основної 

дидактичної мети уроку і структурних елементів; 

7 – психологічний аналіз – це вивчення дотримання психологічних 

вимог до уроку (забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвивального 

типу); 

8 – дидактичний аналіз – це аналіз основних дидактичних категорій 

(реалізація принципів  дидактики, добір методів, прийомів і засобів навчання 

школярів, дидактична обробка навчального матеріалу уроку, педагогічне 

керівництво самостійною пізнавальною діяльністю учнів тощо); 

9 – аспектний аналіз – це розгляд, детальне та всебічне вивчення та 

оцінка, якої-небудь зі сторін або окремої мети уроку у взаємозв’язку з 

результатами діяльності учнів. Приклади аспектів уроку: 
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 реалізація вчителем  завдання уроку; 

 використання  розвиваючих методів на уроці; 

 вивчення способів активізації пізнавальної діяльності учнів; 

 шляхи розвитку пізнавального інтересу; 

 формування загальнонавчальних методів і навичок у школярів; 

 перевірка та оцінка знань, умінь і навичок учнів; 

 організація проблемного навчання на уроці тощо. 

10 – комплексний аналіз – це одночасний аналіз дидактичних, 

психологічних та інших основ уроку (найчастіше системи уроків). 

Сутність підготовки керівника до відвідування уроків має містити: 

- визначення мети; 

- складання програми спостереження уроку відповідно до мети; 

- ознайомлення з науково-методичними матеріалами, зміст яких 

відповідає меті відвідування уроку; 

- ознайомлення з навчальною програмою; 

- перегляд і аналіз висновків та пропозицій, зроблених для вчителя 

на раніше відвіданих уроках; 

- доцільність запрошення на урок інших учителів; 

- проведення (за необхідністю) попередньої бесіди з учителем, 

ознайомлення з його задумкою проведення уроку, уточнення поурочного 

плану. 

Аналіз найкраще проводити за наступними п’ятьма напрямками з 

використанням двадцяти п’яти показників. 

1. Оцінка основних особистісних якостей викладача: 

1.1. Знання предмета і загальна ерудиція викладача в цілому. 

1.2. Рівень педагогічної і методичної майстерності. 

1.3. Культура мовлення, дикція, інтенсивність, освіченість, 

емоційність, загальна і специфічна грамотність. 

1.4. Ступінь тактовності й демократичності взаємин з учнями. 

1.5. Зовнішній вигляд педагога, міміка, жести, культура поведінки. 



 

 

172 

 

2. Оцінка основних характеристик учнів на заняттях: 

2.1. Ступінь пізнавальної активності, творчості і самостійності. 

2.2. Рівень загальнонавчальних та спеціальних умінь і навичок. 

2.3. Наявність і ефективність колективних (групових) форм роботи. 

3. Оцінка змісту діяльності викладача та учнів: 

3.1. Науковість, доступність і посильність досліджуваного 

навчального матеріалу, сформованих умінь і навичок. 

3.2. Актуальність і зв’язок із життям (теорії з практикою). 

3.3. Ступінь новизни, проблемності й привабливості навчального 

матеріалу (отриманої учнями інформації). 

3.4. Оптимальність обсягу, запропонованого для засвоєння матеріалу. 

4. Оцінка ефективності способів діяльності викладача й учнів у 

ході занять: 

4.1. Раціональність та ефективність використання часу занять, 

оптимальність його темпу, а також чергування і зміни видів діяльності. 

4.2. Доцільність та ефективність використання наочності й технічних 

засобів навчання. 

4.3. Раціональність та ефективність  використаних методів і 

організаційних форм роботи. 

4.4. Рівень зворотного зв’язку з усіма учнями в ході занять. 

4.5. Ефективність контролю за роботою учнів і рівень вимог, на якому 

проведено оцінку їх знань, умінь і навичок. 

4.6. Ступінь естетичного впливу проведеного заняття на учнів. 

4.7. Ступінь дотримання правил охорони праці і техніки безпеки 

вчителем і учнями в ході занять. 

5. Оцінка мети і результатів проведеного заняття: 

5.1. Ступінь конкретності, чіткості і лаконічності формулювання мети 

занять. 

5.2. Реальність, доцільність, складність і досяжність мети одночасно. 
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5.3. Ступінь навчального впливу проведеного заняття на учнів (чого і 

в якій мірі навчилися). 

5.4. Ступінь виховного впливу (що сприяло їхньому вихованню). 

5.5. Ступінь впливу занять на розвиток учнів (що сприяло їхньому 

розвитку). 

Одним із найважливіших видів педагогічного контролю є повний 

педагогічний аналіз уроку фізичної культури. 

Педагогічне спостереження вважається повним, якщо в логічному 

взаємозв’язку контролюються всі сторони та результати діяльності педагога  

та тих, хто займається. 

Складність спостереження і аналіз обумовлюється необхідністю 

приділяти увагу всім сторонам навчально-виховної діяльності, поведінки 

педагога і учнів, а також умовам і результативності педагогічної діяльності. 

Необхідно одночасно осмислювати, класифікувати і оцінювати, приймати 

рішення та спланувати рекомендації вчителю, який проводив урок.  

Для підвищення якості проведення сучасного уроку фізичної 

культури необхідно вчителю вміти якісно проводити педагогічний аналіз 

уроку та інших форм фізкультурно-оздоровчої роботи. Упродовж 6 років 

нами було проведено узагальнення змісту нових педагогічних спостережень 

уроку фізичної культури, що дало можливість запропонувати наступну 

схему. 

І. Стан плану-конспекту уроку: 

а) формулювання завдань. Правильність формування загальних та 

окремих завдань, їх логічний зв’язок зі змістом попереднього уроку.  

Можливість вирішення завдань в даному уроці, враховуючи ресурси часу, 

підготовленість учнів і умови проведення уроку; 

б) підбір засобів; відповідність запланованих засобів поурочному 

плану на чверть, програмним вимогам, завданням та умовам проведення 

уроку; їх освітньо-виховна цінність, оригінальність; методично правильна 

послідовність вправ в уроці (якість і кількість вправу у підготовчій частині, 
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їх відповідність руховим можливостям учнів, забезпечення 

загальнофункціональної готовності до виконання основної частини уроку; 

зміст і якість вправ основної частини, забезпечення рішень завдань уроку, 

наявність допоміжних і підготовчих вправ; відповідність підібраних засобів у 

заключній частині, специфіка даної частини), обґрунтованість дозування 

вправ; 

в) розробка організації і методики навчання і виховання. 

Доцільність і достатність  передбачених методів і методичних прийомів, стан 

і доцільність технічних засобів ведення навчального процесу; наявність 

загальних, групових та індивідуальних завдань (в тому числі і домашніх). 

Вміння лаконічно записувати методичні прийоми, творчо їх ілюструвати; 

контроль за успішністю; наявність персонального переліку необхідних 

помічників з визначенням їх функцій, способів залучення до роботи; 

г) оформлення конспекту; відповідність конспекту формі, яка 

рекомендована; термінологічна точність, грамотність, лаконічність і 

охайність всіх записів, теоретичний підхід до розробки змісту і структури 

уроку. 

ІІ. Проведення уроку педагогом. 

1. Організаційне забезпечення уроку. 

Основним завданням спостереження і аналізу є характеристика і 

оцінка організаційних здібностей знань і вмінь вчителя, який проводить урок. 

Головним є визначення педагогічної доцільності, відповідності конкретним 

навчально-виховним ситуаціям і актуальним на даний момент завданням 

навчання і виховання. На підставі аналізу можливі правильні оцінки, 

висновки і рекомендації педагогу. 

а) дотримання регламенту уроку; своєчасність, чіткість початку і 

закінчення уроку, обґрунтованість відхилень від часу, який планується на 

проведення занять; 

б) організація матеріально-технічних умов; проведення 

попереднього прибирання місць занять, перевірка якості приладів; 
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забезпечення безпеки занять, привчання дітей до бережливого використання 

інвентаря, виховання дисциплінованості, працелюбності; 

в) розміщення та переміщення того, хто займається; проведення  

шикувань і перешикувань (правильність і чіткість команд і розпоряджень, 

забезпечення якості виконання, дотримання вимог до точності дій і положень 

у шерензі): повноцінність розміщення учнів у просторі (з точки зору 

забезпечення зручності для виконання вправ, гарної видимості педагогом 

учнів і навпаки, взаємоспостереження, дотримання етичних вимог); 

г) використання методів організації роботи; доцільність 

використання основних форм організації занять (фронтальний, груповий, 

індивідуальний і круговий); дотримання основних вимог до їх використання. 

Організація роботи фізоргів, чергових капітанів команд. Ступінь їх 

підготовленості  по відношенню до виконання доручень вчителя. Успішність 

їх діяльності. Контроль і оцінка роботи помічників педагогом. Рівень 

практичних вмінь учителя в організації навчально-виховної роботи і 

забезпечення їх ефективності. 

2. Навчально-виховна робота педагога.  

а) створення робочої настанови і регулювання взаємовідносин; 

вміння педагога контролювати, конкретизувати і роз’яснювати учням 

завдання, забезпечувати зацікавленість вправами, спонукати до появи 

усвідомленості, активності та ініціативи в процесі їх виконання. 

Ставлення педагога до учнів, вміння проявляти такт і необхідний тон 

у спілкуванні, уважність до запитів учнів, вимоги до їх навчальної роботи, 

взаємовідносин і поведінки;  

б) реалізація принципів навчання, дотримання основних вимог до 

побудови процесу навчання (додержування дидактичних принципів; 

забезпечення єдності рухової підготовки дітей з моральним і етичним 

вихованням); 

в) управління та методичне керівництво навчально-виховним 

процесом. Вміння керувати навчальною діяльністю учнів (давати необхідні 
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знання, завдання, спрямовувати увагу, контролювати і оцінювати виконання, 

активізувати мислення, надавати необхідну допомогу, забезпечувати 

страховку, дозувати інтелектуальні, фізіологічні і емоціональні 

навантаження); вміння доцільно і правильно використовувати  методи 

фізичного виховання; ясність мовного спілкування, правильність команд, 

регулювання темпу руху, уміння вражати тоном, інтонаціями голосу. 

Технічна підготовленість викладача до виконання фізичних вправ, які 

необхідно показувати дітям, володіння прийомами підтримки і страховки; 

якість аналізу роботи учнів, об’єктивність оцінок поведінки і успішності; 

г) виявлення педагогом самостійності та ініціативи в роботі; 

допущення відхилень від трафарету, ступінь їх виправданості. Аналіз 

загальної моторної щільності, ефективність навчально-виховної роботи; 

виправданість величин і розподіл навантажень; використання педагогом 

передового досвіду вчителів. 

3. Діяльність учнів в процесі уроку: 

а) стосунки. Зацікавленість учнів змістом і формою заняття; рівень  

свідомості, відповідальності в роботі, ступінь їх характеристики для класу в 

цілому; ставлення учнів до педагога (поважне, байдуже, боязливе, 

нетактовне). Взаємовідносини учнів (міжособистісні, групові); етичні 

ставлення учнів (до свого зовнішнього вигляду, постави, до виконання вправ, 

дій, до навколишніх обставин); дисциплінованість учнів; 

б) навчальна робота і пов’язана з нею поведінка; прояв старанності, 

особистої ініціативи, творчої активності; вміння контролювати свої дії, 

емоції і поведінку, оцінювати результати, вносити в роботу необхідні 

корективи; характерні труднощі об’єктивного і суб’єктивного характеру  в 

роботі учнів. Недоліки в навчальній діяльності і поведінці учнів.  

Рівень вирішення завдань уроку. Відповідність змісту рішенню 

завдань уроку. Головні помилки, які допущені в методиці навчання і 

виховання, в організації уроку. Особистісні риси педагога. Найбільш суттєві  

особистісні недоліки педагога, прогалини в знаннях, практичних вміннях; 
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загальний професійно-педагогічний рівень викладача; загальна оцінка уроку; 

рекомендації вчителю. 

Аналіз навчально-виховного процесу на уроці з точки зору 

збереження психологічного та фізичного здоров’я дітей може мати такий 

вигляд: 

1. Температурний режим. 

2. Фізико-хімічні властивості повітря (необхідність порівнювання 

тощо). 

3. Освітлення. 

4. Попередження стомлюваності дітей. 

5. Чергування видів діяльності дітей. 

6. Своєчасне та якісне проведення фізкультхвилинок. 

7. Дотримання дітьми правильної робочої пози. 

Інші вимоги (доповнити у разі необхідності). 

 

Алгоритм аналізу уроку 

(виявлене підкреслити, необхідне дописати) 

 

Дата відвідування “______” ___________ 20___ р. 

Клас ______________________________________ 

Кількість учнів за списком ___________________ 

Присутні __________________________________ 

Предмет __________________________________ 

Мета відвідування уроку ____________________ 

Зміст та хід уроку Зауваження до ходу уроку 

  

 

Гігієнічні вимоги до 

уроку 

           Фіксування 

(“+” – виконуються; 

“-” – не виконуються) 
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Орієнтовна схема аналізу виховного заходу 

Дата: __________________________ Клас(и) ____________________  

Форма заходу _______________________________________________ 

Тема заходу:  _______________________________________________ 

Хто проводить: _____________________________________________ 

Мета відвідування: __________________________________________ 

ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ АНАЛІЗУ 

І. Аналіз готовності педагога (педколективу) до проведення 
виховного заходу:  

1) постановка мети і завдань заходу; на виховання яких якостей 

школярів спрямовано захід; 

2) урахування рівня вихованості учнів під час визначення мети і 

завдань заходу; 

3) місце даного заходу в загальній системі виховної роботи. 

ІІ. Процес підготовки: 
1) спрямовуюча роль класного керівника (педагога-організатора, 

керівника гуртка) у ході підготовки заходу, тактовна допомога учням; 

2) роль органів самоврядування під час підготовки й проведення 

заходу; 

3) забезпечення в процесі підготовки згуртованої, злагодженої роботи 

колективу; формування стосунків співробітництва, взаємодопомоги, 

вимогливості; 

4) організація діяльності учнів (вихованців): уточнення обов’язків і 

повноважень кожного учня (вихованця) та встановлення конкретних термінів 

виконання окремих завдань тощо. 

ІІІ. Проведення заходу: 
1. Організація: 

а) місце проведення, оформлення приміщення, обладнання, 

використання наочності, технічних засобів навчання; 

б) своєчасність початку та організоване проведення; 
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в) дотримання регламенту, доцільність його використання; 

г) співучасть представників громадськості, батьків у проведенні 

заходу; ефективність їхньої участі; 

д) дотримання під час заходу санітарно-гігієнічних вимог, правил 

пожежної безпеки, техніки безпеки; 

е) запобігання перевтоми та врахування особливостей фізичного 

розвитку учнів (вихованців); 

ж) зовнішній вигляд учнів (вихованців); 

з) дисципліна. 

2. Зміст: 

а) цілеспрямованість; розуміння учнями мети заходу; 

б) зв’язок із життям класу, школи, району, міста; 

в) використання під час проведення заходу питань, які хвилюють 

школярів; 

г) врахування вікових та індивідуальних особливостей; 

д) емоційна насиченість заходу; 

е) вплив на розширення світогляду учнів, на розвиток пізнавальних 

інтересів. 

3. Методика проведення: 

а) чи оптимально обрано форму проведення (бесіда, ранок, лекція, 

година спілкування, конференція, конкурс, змагання тощо); 

б) роль класного керівника (педагога-організатора, керівника гуртка)  

у проведенні заходу, його педагогічна майстерність; 

в) наявність елементів обговорення, відкритого обміну думками в 

процесі заходу; 

г) рівень самостійності школярів в обговоренні проблем. 

ІV. Результати: 
1. Досягнення поставлених педагогом мети та завдання даного 

заходу. 

2. Виконання плану заходу. 
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3. Аналіз ставлення школярів до змісту заходу, рівень їхньої 

активності. 

4. Чи був захід цілісною системою, чи був набором різних, не 

об’єднаних між собою частин? 

5. Що вдалося краще, що гірше? Цікаві знахідки педагога. 

V. Загальні висновки. 
VІ. Рекомендації. 
Під час заходу заступнику директора бажано робити записи висновків 

у книзі внутрішньошкільного контролю у такому вигляді (табл. 8): 

Таблиця 8 

Параметри внутрішньошкільного контролю 

Параметри  

аналізу 

Позитивні аспекти 

заходу (досягнення) 

Негативні аспекти 

заходу, 

(зауваження) 

І. Аналіз готовності 

педагога 

  

ІІ. Процес підготовки   

ІІІ. Проведення 

заходу: 

1. Організація. 

2. Зміст. 

3. Методика 

проведення 

  

ІV. Результати   

V. Загальні висновки   

VІ. Рекомендації   

 

Для аналізу виховного заходу також можна використовувати 

математичний спосіб визначення якості та оцінки заходу (табл. 9): 
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Таблиця 9 

Визначення якості та оцінки заходу 

Основні 
параметри аналізу 

Рівень якості 
оптимальний 

(5) 
достатній 

(4) 
критичний 

(3) 
неприпустимий 

(2) 

1 2 3 4 5 

І. 1) постановка мети і 
завдання… 

    

І. 2) врахування рівня     

І. 3) місце заходу в 
системі… 

    

ІІ. 1) роль кл. керівника, 

 вчителя… 

    

ІІ. 2) роль органів 

самоврядування 

    

ІІ. 3) забезпечення 

злагодженої роботи… 

    

ІІ. 4) організація 

діяльності учнів 

    

ІІІ. 1. а) місце, 

оформлення, ТНЗ… 

    

ІІІ. 1. б) своєчасність 

початку 

    

ІІІ. 1. в)  дозування 

часу… 

    

ІІІ. 1. г) участь батьків…     

ІІІ. 1. г) реалізація 

санітарно-гігієнічних 

вимог 

    

ІІІ. 1. д) запобігання 

перевтоми… 
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1 2 3 4 5 

ІІІ. 1. е) зовнішній 

вигляд… 

    

ІІІ. 1. є) дисципліна…     

ІІІ. 2. а) 

цілеспрямованість… 

    

ІІІ. 2. б) зв’язок з 

життям… 

    

ІІІ. 2. в) врахування 

запитань, які 

хвилюють… 

    

ІІІ. 2. г) врахування 

вікових та індивідуальних 

особливостей… 

    

ІІІ. 2. г) емоційна 

насиченість… 

    

ІІІ. 3. а) оптимальність 

вибору форми… 

    

ІІІ. 3. б) пед. 

майстерність кл. 

керівника… 

    

ІІІ. 3. в)  обмін 

думками… 

    

ІІІ. 3. г) рівень 

самостійності учнів… 

    

ІV. 1. Досягнення мети і 

завдань… 

    

ІV. 2. Виконання плану 

заходу… 
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Продовження таблиці 9 

1 2 3 4 5 

ІV. 3. Рівень активності 

учнів… 

    

ІV. 4. Чи був захід 

цілісною системою… 

    

 

Міжпредметні зв’язки на заняттях з фізичної культури 

 

Державною програмою “Фізична культура” серед головних вимог до 

сучасного уроку фізичної культури визначено необхідність здійснення 

міжпредметних зв’язків. 

Треба відзначити, що вирішення даної вимоги повинно здійснюватися 

не тільки в системі уроків фізичної культури, а й при проведенні всіх форм 

фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Як наголошує О.Я. Савченко (2001), донедавна зміст початкової 

освіти визначався переважно у формі предметів, але нині існує нова 

проблема: поєднати предметну основу навчання з інтеграцією змісту. 

Інтеграція вважається необхідним дидактичним засобом, що уможливлює 

створення в учнів цілісної картини світу. 

О.Д. Дубогай (2001) зазначає, що одним із негативних явищ 

традиційних і нових систем освіти є розрив між фізичним вихованням і всіма 

іншими видами навчальної діяльності у процесі навчання, який може 

забезпечити освітній, оздоровчий і виховний ефект. 

Головною умовою розвитку здібностей в період навчання є спільна 

ігрова діяльність, під час якої дитина не тільки рухається, а й легко 

запам’ятовує всі почуття в даний період. 

Дослідження М.А. Мілованової (1995) доводять, що предмети 

початкової школи мають значний потенціал для реалізації міжпредметних 

зв’язків у процесі навчання основам фізичних вправ. 
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Створення умов для розвитку розумових, інтелектуальних і творчих 

здібностей дітей у ігровій діяльності підвищують роль занять фізичною 

культурою і інтерес до цього предмету. 

Розв’язування оздоровчих, освітніх і виховних завдань найкраще 

реалізується в умовах ігрової рухливої діяльності, яка створюється в ході 

уроку з фізичної культури. 

Для оцінки стану реалізації міжпредметних зв’язків у процесі 

фізичного виховання молодших школярів нами використовувалась методика 

оцінки “міжпредметної щільності”, яка розроблена О. Кругляком (2004) 

(табл. 10). 

Міжпредметна щільність уроку – це відсоткове відношення часу, 

затрачене на реалізацію міжпредметних зв’язків, до тривалості уроку. 

МПЩ = 
ТМПЗ ∙ 100% 

Т 

 

МПЩ – міжпредметна щільність уроку; 

ТМПЗ – час, затрачений на реалізацію міжпредметних зв’язків; 

Т – тривалість заняття. 

Таблиця 10 

Рівні МПЩ уроку 

Рівні Показники 

Нульовий 
0, міжпредметні зв’язки відсутні 

Низький 1-10% 

Середній 11-10% 

Високий Більш 21% 

 

Нами було здійснено 121 спостереження уроків з фізичної культури, 

яке проводили вчителі з даного предмету. У 83 (68%) визначено нульовий 

рівень, 34 (27%) – низький рівень, 4 (5%) – високий рівень. 

Отримані дані свідчать про незадовільний стан реалізації 

міжпредметних зв’язків вчителями з фізичної культури. Однією із причин є 
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низький рівень підготовки вчителів, відсутність методичних рекомендацій з 

підбору засобів фізичного виховання для реалізації міжпредметних зв’язків. 

Для вирішення даної проблеми нами була розроблена програма 

реалізації міжпредметних зв’язків включала розробку ігор, естафет з 

використанням матеріалу загальноосвітніх предметів математики, мови, 

малювання, ОБЖ та інших, втілення сюжетних уроків фізичної культури, на 

яких учні ознайомлюються із довкіллям, набувають життєво необхідних 

навичок, навчаються вирішувати ситуаційні та творчі завдання.    

Велике значення має для дітей включення в урок ігор, які 

відкривають нові знання для дітей, дають можливість дитині пізнати нові 

сфери діяльності людини. 

Процес пізнання розглядається як складна динамічна система 

кількісних і якісних змін, які здійснюються в розумовій діяльності дитини у 

зв’язку з його віком та збагаченням життєвого досвіду. 

У процесі пізнання володіння новими знаннями у дітей виникають 

різні зв’язки між набутими та раніше засвоєними  знаннями, здійснюється їх 

систематизація, формуються узагальнення більш високого рівня. 

Формування міжпредметних зв’язків пов’язано перш за все з 

отриманням нових знань. У знаннях відрізняють змістовну та операційну 

сторони. Змістовна сторона включає суттєві ознаки засвоєних понять та 

закономірностей у їх зв’язках, що дозволяє правильно орієнтуватись в 

ситуаціях. В операційну сторону входять прийоми, методи пізнання, які 

дозволяють зрозуміти походження, засоби отримання нових знань та їх 

виконання на практиці. 

Показником низького рівня розумового розвитку є обмеженість 

знань, яка не відповідає віку та ступеню навчання. Однак відносно великий 

фонд знань ще не дає підстав для висновків про високий рівень розумового 

розвитку оскільки про це судять не лише по обсягу знань, а й за можливістю 

використання їх на практиці. 
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 Відсутність у школярів мінімального фонду дійових знань, 

необхідних для розуміння нового матеріалу є однією з причин відставання 

дитини у навчанні. Тому необхідно приділяти багато уваги формуванню 

фонду знань, використовуючи різні форми роботи. 

Про розумовий розвиток судять не лише по тому, що дитина може 

робити наслідуючи, але і за можливістю самостійно оволодівати знаннями. 

Індивідуальні особливості якості розумової діяльності, які проявляються при 

засвоєнні нових знань можливо розглядати як характеристики загальних 

розумових здібностей до засвоєння знань. 

Чим вище розумові здібності, тим швидше та легше дитина здобуває 

нові знання, вільно їх використовує. 

До основних якостей розуму, які формуються у школярів у процесі 

навчання і визначають специфіку загальних розумових здібностей відносять 

глибину, гнучкість, стійкість та самостійність розуму. 

Вище перераховані положення обумовлюють підходи до 

використання засобів фізичного виховання, які спрямовані на формування 

між предметних зв’язків. 

Підготовка вчителя до уроку з фізичної культури, на якому 

реалізовуються міжпредметні зв’язки, передбачає враховувати: 

- вихідний рівень розумового розвитку дитини; 

- зацікавленість окремими видами діяльності; 

- обсяг знань дітей з матеріалу, який вивчається на загальноосвітніх 

предметах. 

При проведенні ігор і естафет, які спрямовані на формування 

міжпердметних зв’язків, вчитель повинен використовувати як методичні, так 

і організаційні прийоми, які сприяють підвищенню ефективності уроку. Так, 

для підтримки зацікавленості до уроку, викладач може використовувати 

комплекс різних стимулів: створення педагогічних і проблемних ситуацій, 

формування припущень для самостійних і творчих дій дитини. 
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У ході педагогічного експерименту визначено, що використання ігор і 

естафет для реалізації міжпредметних зв’язків залежить від кількох 

складових компонентів: 

1. Від здібностей, які дитина вже змогла проявити в процесі 

навчальної діяльності.  

Для розвитку здібностей вчителі повинні знати види діяльності, які 

краще за все засвоєні дитиною, пов’язані з її інтересами, задоволеннями. 

Врахування здібностей, які дитина вже змогла реалізувати, необхідне не 

тільки для розвитку, а і для того, щоб направити і підтримати розвиток 

таланту. 

2. Максимальне використання інтересу дітей. 

Розвиток здібностей пов’язаний з самостійною діяльністю дітей. 

Дитина направить всі зусилля у тому випадку, якщо повністю усвідомить 

мету і зміст діяльності. 

3. Для розвитку здібностей необхідна мотивація. 

Мета кожної дії, яка розвиває і стимулює здібності відображається на 

розвитку особистості, яка здатна досягти в окремій галузі великих успіхів. 

4. Організовувати і направляти розвиток здібностей як виду 

діяльності. 

Заняття дитини згідно з її віком повинні бути спрямовані на 

отримання різних навичок.  

Засвоєння гри та поведінка дитини під час гри, яка спрямована на 

формування міжпредметних зв’язків, у значній мірі залежить від дотримання 

таких організаційних прийомів: 

1. Необхідно починати гру організовано і своєчасно. Затримка 

знижує передігровий стан учасників, зменшує готовність до ігри. 

2. Дотримуватись правильного розподілу дітей на команди з 

урахуванням рівня фізичної підготовленості. Починати і закінчувати 

естафету повинні діти з високим рівнем фізичної підготовленості. Діти, які 
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мають відхилення в стані здоров’я, змінюються в ігровій ситуації кожні 

2 хвилини і знаходяться під особливим контролем з боку вчителя. 

3. Особливу увагу вчитель повинен приділяти правильному підбору 

фізичних вправ із яких складається гра або естафета. 

Якщо гра або естафета спрямована на формування міжпредметних 

зв’язків, то фізичні вправи повинні добиратись технічно нескладні, добре 

засвоєні дітьми. В іграх та естафетах важко врахувати можливості кожної 

дитини, її фізичний стан у даний момент. Не рекомендують надмірні м’язові 

напруження, які викликають швидке втомлення. Необхідно планувати 

оптимальні навантаження, враховувати, що з підвищенням емоційного стану 

навантаження будуть ускладнюватися. Діти, які захоплені грою, не можуть 

контролювати свої можливості, тому необхідно їх навчати контролювати свої 

дії у грі. 

Аналіз проведення ігор та естафет показує, що вчителі не приділяють 

уваги дотриманню техніки безпеки на уроках. Це перш за все якісна 

перевірка інвентаря та обладнання, а також правильність переміщення дітей 

по залу. 

4. Велике виховне значення має правильне підведення підсумків 

гри або естафети. Вчителю необхідно розібрати дії учасників, вказуючи на 

позитивні і негативні моменти в ході гри. При визначенні переможців 

враховують не тільки швидкість виконання рухових завдань, а й їх якість, яка 

спрямована на розвиток розумових, інтелектуальних або творчих здібностей. 

Вчитель повинен чітко визначити переможців згідно з умовами гри, 

заохотити дітей, які змогли проявити свої здібності в різних видах діяльності.  

Заохочення – це важливий стимул підтримки інтересу дітей до уроку. 

Створена програма реалізації міжпредметних зв’язків дозволила у 

2005-2006 році провести експериментальні дослідження по її втіленню у 

навчальний процес з фізичного виховання у 20 загальноосвітніх школах 

м.Дніпропетровська. 
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Оцінка стану реалізації міжпредметних зв’язків упродовж 

навчального року показала, що із 120 спостережень уроків фізичної 

культури: 21 (17%) – визначено низький рівень, 73 (60%) – середній рівень, 

26 (23%) – високий рівень. 

Треба відзначити високу активність і зацікавленість дітей щодо участі 

в іграх та естафетах, які спрямовані на формування міжпредметних зв’язків. 

 

Формування мотивації до занять з фізичної культури 

 

Вплив шкільного виховання на формування мотивації дітей до занять 

з фізичної культури і спорту – це один з напрямів сучасної концепції 

фізичного виховання, спрямований на те, щоб домогтися більш високих 

результатів фізичної підготовленості на основі реалізації принципово нових 

підходів, засобів, технологій, де головним є не процедура натаскування на 

руховий результат, а складна і кропітка робота з формування щиро 

зацікавленого ставлення до процесу самовдосконалення, створення умов для 

оволодіння способами удосконалення своєї тілесності. Завдання полягає в 

тому, щоб зробити активну рухову діяльність більш осмисленою, 

цілеспрямованою, найбільшою мірою відповідною індивідуальним 

особливостям кожного, хто цим займається. Необхідно акцентувати увагу на 

елементах, які сприяють формуванню у школярів гармонійного ставлення до 

себе, свого тіла, потребно-мотиваційної сфери, усвідомлення необхідності 

зміцнення здоров’я, ведення здорового способу життя, фізичного 

удосконалення (Г.В. Безверхня, 2004, 2008, В. Тимошенков, 2002). 

Тому усвідомлення власного здоров’я пов’язане зі свідомим 

ставленням до нього. Таке “ставлення” тлумачимо як активну спрямованість 

дитини на своє здоров’я, що базується на визначенні його високої 

об’єктивної  значущості в суспільстві та суб’єктивного особистісного сенсу. 

Виховати у школярів ціннісне ставлення до власного здоров’я неможливо, не 

сформувавши його компетентність у субсферах “Я-фізичне”, “Я-психічне”, 
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“Я-соціальне”. Це пояснюється тим, що категорія здоров’я має складну 

структуру, в яку входять фізичний, психічний, духовний та соціальний 

складники. 

Загальновідомо, що через свідомість (відчуття, мислення, емоції, 

волю, самосвідомість) діти в процесі навчання і виховання набувають знань, 

умінь і навичок, засвоюють норми поведінки. У зв’язку з цим можна 

стверджувати: щоб формувати свідоме ставлення до власного здоров’я, слід 

дати їм знання про нього. Ці знання, досвід дитини, її емоційні переживання 

щодо формування, збереження, зміцнення та відновлення власного здоров’я 

сприятимуть формуванню її життєвої компетентності у субсферах “Я-

фізичне”, “Я-психічне”, “Я-соціальне”, “Я-духовне”. 

Одним із шляхів підвищення ефективності системи фізкультурної 

освіти, фізкультурно-оздоровчої діяльності школярів є формування 

повноцінної мотивації до знань. 

Формування мотивів починається з виникнення мети. Одна й та ж 

потреба може бути задоволена досягненням різних цілей (заробити гроші, 

добре вчитися, досягти високого спортивного результату тощо). З другого 

боку, одна і та ж ціль може задовольнити різні потреби, наприклад: учень 

старається добре вчитися, щоб мати широкі знання, підвищити 

інтелектуальний рівень, або щоб виділитися серед товаришів, або щоб батьки 

ним пишалися. У мотиві знаходиться розуміння того, чому і для чого людина 

має проявляти зовнішню активність. Розуміння “чому” пов’язано з потребою, 

а “для чого” – з метою. 

Необхідною умовою формування мотивації – це одержання нової 

інформації. Маючи певне знання про фізичну культуру і спорт реально 

змінити чи сформувати у школярів позитивне ставлення до фізкультурно-

спортивних занять. 

Мотивація занять фізичними вправами починається з формування 

інтересу до цього виду діяльності. Цьому допомагають теоретична 

підготовка в галузі фізичної культури, знання будови тіла і рухів, навчання 
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дітей правил проведення рухливих і спортивних ігор. Однією з основ 

формування мотивів фізичної культури є труднощі в задоволенні потреби та 

інтереси, коли вони обумовлюються недостатньою фізичною 

підготовленістю. Мотивація до занять фізичними вправами ускладнюється у 

дітей, які недостатньо інформовані про роль і значення культури тіла для 

збереження здоров’я, успішної трудової діяльності в бажаному напрямку, 

естетичності свого зовнішнього вигляду і т.д. 

Вивчення мотивації до занять з фізичної культури і спорту 

проводилося упродовж 2001-2002 рр. в загальноосвітніх школах № 28, 33, 10 

м. Дніпропетровська. У дослідженнях брали участь 291 учень 6-10 років,  

110 батьків дітей молодшого шкільного віку. 

Дослідження показали, що 93,7% опитуваних дітей відзначають 

необхідність занять фізичною культурою. 

Серед факторів, які впливають на здоров’я, діти відзначили, що це 

дотримання режиму дня (46,8%), заняття фізичною культурою (42,2%), 

раціональне харчування (11%). 

На питання “Чому треба бути здоровим?” – 87,1% відповіли “Щоб не 

хворіти”, 12,9% – “Щоб не пропускати заняття в школі”. 

Для дітей молодшого шкільного віку характерно позитивне ставлення 

до уроків з фізичної культури – 97,3% опитуваних вважають уроки з цього 

предмету цікавими. Треба визначити незначну кількість дітей, які виконують 

ранкову гімнастику – постійно (11%), іноді (58,3%), ніколи (30,7%), 

фізкультурну хвилинку – постійно (28,3%), іноді (59,8%), ніколи (11,9%). 

Збільшується кількість дітей від 1-го до 3-го класу, які залучені до 

занять спортом, якщо в 1 класі займаються спортом (18,1%), то в 3-му класі 

24,3%. Серед мотивів, які вплинули на залучення дітей до занять в спортивних 

секціях, найбільше значення мають “Бажання бути першим”, “Подобається 

обраний вид спорту”, “Бажання стати схожим на відомого спортсмена”, 

“Приклад батьків, вчителів”. 
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Найбільш популярними видами спорту  у дітей молодшого шкільного 

віку є плавання, східні єдиноборства, спортивні танці.  

На наш погляд, в загальноосвітніх школах треба збільшити кількість  

спортивних змагань, тому що 93,2% мають бажання брати в них участь. Діти 

відзначають недостатню кількість спортивних свят і змагань, які проводяться у 

школі. 

Для визначення інтересів дітей ми поставили за питання: “Що ти робиш 

у вільний час?” Опитування показало, що значно знижується кількість дітей від 

1 до 3 класу, які віддають перевагу читанню книг з 38,8% до 21,6%. 

Підвищується інтерес до занять на комп’ютерах з 17,3% до 28,7%. Займаються 

фізичними вправами 28,6% дітей.  

Незначна кількість дітей відвідують заняття в гуртках технічного і 

художнього профілю 9,8%. На наш погляд, це пов’язане  із зменшенням 

кількості гуртків в загальноосвітніх школах, введенням  платних послуг за 

навчання, зниження інтересу дітей до даних видів діяльності. 

Аналіз даних свідчить про необхідність організації режиму дня дітей, 

допомоги батькам з боку вчителів в організації вільного часу учнів, 

підвищення мотивації до занять фізичною культурою, удосконалення 

системи фізичного виховання в школах. 

Аналіз відповідей батьків показує, що 81,3% опитуваних вважають 

заняття фізичною культурою дітей корисними для здоров’я, 18,7% вказують, 

що вони покращують розумову і фізичну  працездатність. Серед опитуваних 

31,3% займаються фізичною культурою, на жаль, тільки 19,6% батьків 

виконують їх разом з дітьми. 

Більшість батьків (84,6%) дітей молодшого шкільного віку знайомі з 

організацією роботи з фізичного виховання в школі, де навчаються їх діти, 

91,2% опитуваних виказали бажання брати участь у фізкультурно-

спортивних заходах школи, і тільки 19,3% беруть участь. 
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Враховуючи інтереси, можна досягнути всебічного розвитку дітей, 

зміцнення їх здоров’я і підтримання на високому функціональному рівні 

фізичних та психічних можливостей. 

Від ставлення школярів до занять фізичною культурою і спортом, від 

особистої рухової активності дітей залежить ефективність фізичного 

виховання у школах. 

Вивчення інтересів, потреб, цінностей дівчат 13 та 14 років, їх 

ставлення до занять фізичною культурою визначались за даними 

анкетування, в якому взяли участь учениці у загальноосвітніх навчальних 

закладах №№ 33, 28, 139  м. Дніпропетровська (181 особа). 

Вивчення ставлення дітей до своєї школи показало, що 57 % 

опитуваних вважають, що їх школа нічим не відрізняється від інших шкіл,  

16 % вважають, що вона гірша за інші, а 27 % дітей вважають свою школу 

найкращою. Це в основному учні навчально-виховного комплексу № 28, в 

якому створені належні умови не тільки для якісного навчання, але і для 

формування особистості дитини, задоволень її потреб і розвитку її 

здібностей. 

Необхідно звернути увагу на настрій дітей, з яким вони йдуть до 

школи. Дані показують, що більша частина дітей 70 % йдуть до школи 

спокійно, з радістю – всього 10 %, схвильованими – 9 %. Насторожують дані 

про те, що 11 % дітей йдуть у школу зі страхом. 

Аналізуючи приведені дані, можна говорити, що більшість дітей 

задоволені системою організації навчальної роботи в школах. Педагогам, 

адміністрації школи слід звернути особливу увагу на дітей, які бояться йти до 

школи. Необхідно створити сприятливі умови для адаптації дітей до 

шкільного навчання. 

На питання “Чи вважаєте Ви, що отримані у школі знання 

допоможуть Вам самостійно вирішувати життєві проблеми?” лише 37 % 

дітей впевнені в цьому, 43 % дітей взагалі не можуть відповісти на це 
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питання, а 20 % дітей не вважають, що знання, отримані у школі, 

допоможуть у житті. 

Більшість дітей усвідомлено вважають цінністю життя та одним з 

факторів, який формує світогляд, сім’ю (47 %); друзів (23 %), матеріальне 

забезпечення (16 %). Це свідчить про зміщення сили впливу від суспільного 

виховання до сімейного, тому взаємодія «сім`ї і школи» є важливим 

фактором в процесі виховання особистості дитини.  

Однією з проблем, яка турбує підлітків у даний час – це стан їхнього 

здоров’я (52 %). Як відомо, здоров’я людини формується в дитячому і 

підлітковому віці. За науковими даними авторів Т.Ю.Круцевичю, 2006, 

О.С.Куц, 2007, А.Г.Сухарева, 1991 стан здоров’я школярів за останні роки 

значно погіршився. У Цільовій комплексній програмі “Фізичне виховання - 

здоров’я нації” зазначається, що в Україні склалася вкрай незадовільна 

ситуація із станом здоров’я населення, а особливо дітей і підлітків. Оскільки 

діти свідомо відносяться до стану свого здоров’я, фахівцям необхідно більше 

уваги приділяти пошуку раціональних засобів і методів оздоровлення дітей у 

системі шкільного навчання. У зв’язку з цим пріоритетною відповіддю на 

питання: “Що спонукало вас займатися фізичною культурою?” є зміцнення 

здоров’я у 49 % опитуваних,  порада батьків у 18 %, порада друзів у 15 %, 

порада вчителя у 10 %, відвідування змагань у 9 %, і лише 5 % дітей 

займаються фізичною культурою для того, щоб отримати позитивну оцінку у 

школі. 

Свідоме ставлення до процесу фізичного виховання у школі 

визначено у відповідях на питання стосовно знань, які вони отримують на 

уроках фізичної культури спонукають покращенню здоров’я чи ні. 62 % дітей 

відповіли “так” і 38 % вважають, що не впливають на покращення здоров’я. 

Регулярно відвідують уроки фізичної культури 70 % дівчат, а 30 % 

несистематично відвідують уроки у школі. Однак, у анкеті були поставлені 

контрольні питання, які дозволяють виявити небажання дітей відвідувати 

уроки фізичної культури. На запитання “Чи подобаються Вам уроки фізичної 



 

 

195 

 

культури?” 57 % учнів відмітили, що відвідують заняття з радістю, 24 %  

байдужі до уроків фізичної культури, 19 % учням уроки не подобаються. З 

числа опитуваних за хворобою пропускають заняття фізичної культури 15 % 

дітей. 

Важливим фактором, який впливає на формування здоров’я є вміння 

правильно розподіляти вільний час на різні види занять. 

Більшу частину часу 27 % підлітків проводять у спілкуванні з 

друзями 25 %, грають на комп’ютері, 12 % дивляться телепрограми, 5 %  

читають книжки, 8 % займаються спортом. 

З числа опитуваних 41 % дівчат займаються фізкультурно-

оздоровчими вправами в позанавчальний час: самостійно виконують ранкову 

зарядку, займаються  оздоровчим бігом, гімнастикою для покращення стану 

здоров’я. 

Підвищення мотивації та позитивне відношення до фізичної культури 

відбудеться в тому випадку, якщо будуть ураховані бажання та інтереси 

дітей. Для цього необхідно ввести в систему шкільної освіти ті види 

фізкультурно-оздоровчих занять, які користуються найбільшою 

популярністю. За даними нашого дослідження найбільш популярні у дівчат 

13 та 14 років: плавання (31 %), аеробіка, степ-аеробіка (29 %), спортивні 

ігри (16 %), шейпінг (6 %), теніс (5 %), східні одноборства (4 %). Це 

співпадає з даними Г.В.Безверхньої (2006), яка визначила, що на перше місце 

серед різних видів фізичної культури дівчата ставлять аеробіку, шейпінг, 

фітнес (43,1 %), на друге місце – спортивні ігри (23,9 %), на третє – плавання 

(26,6 %). Негативно сказується на підвищення  мотивації до реалізації мети 

самовдосконалення засобами фізичного виховання незадоволення бажань 

підлітків займатися будь-якими  видами спорту як в системі урочних, так і 

неурочних форм занять. Наукові дані підтверджують, що необхідно 

враховувати інтереси дітей при виборі фізичних вправ, які включені у 

програму фізичної культури школи. 
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Уявлення про реальний стан способу життя, інтересів і мотивів 

підлітків необхідно для корекції і активного керування освітньо-виховним 

процесом, впровадження оздоровчо-профілактичних заходів, втілення нових 

форм і засобів фізичного виховання для підвищення ефективності занять 

фізичною культурою і спортом. 

 

Методологічні основи організації занять з теоретичної підготовки 

 

Основою для формування переконань у необхідності систематичних 

занять фізичними вправами є знання про значення цих занять для 

підвищення фізичного стану і розумової працездатності, виховання 

моральних і вольових якостей. Більше того, у сучасних умовах не в повній 

мірі у процесі фізичного виховання використовуються можливості предмета 

“Фізична культура”. 

Одним з першочергових завдань, яке сьогодні постало перед 

спеціалістами фізичного виховання є активний пошук шляхів підвищення  

рівня знань дітей з фізичної культури. 

Практика роботи загальноосвітніх шкіл свідчить, що процес 

оволодіння  теоретичними знаннями з фізичного виховання, практично не 

здійснюється. 

Основною причиною такого стану є те, що на уроках фізичної 

культури практично немає часу для засвоєння теоретичних знань, а 

підручники та навчальні посібники (О.Б. Качеров, 2006) передбачають 

використання репродуктивного методу опанування теоретичними знаннями. 

Даний підхід не в повній мірі враховує психологічні та вікові особливості 

розвитку дітей, їх інтереси і потреби в заняттях фізичною культурою і 

спортом. 

Як відзначають фахівці, треба переконати дітей у доцільності 

відвідування  занять з фізичної культури, оволодіння знаннями про вплив 

фізичних вправ на організм. Існуючі форми проведення теоретичних занять з 
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фізичного виховання не завжди  враховують індивідуальні психофізіологічні 

особливості розвитку дитини в молодшому шкільному віці. А тому треба 

більш усвідомлено підходити до вибору форм теоретичних занять з 

фізичного виховання в початкових класах. 

Відповідно до вимог навчальної програми з фізичного виховання в 

школі учні, разом з опануванням  рухових вмінь  та навичок, повинні 

засвоїти розділ “Основи знань”, що складається з певного обсягу 

теоретичних відомостей.  

Теоретична підготовка необхідна як для придбання учнями знань, так 

і для формування інтересу до занять фізичними вправами.  

Проте актуальним є питання: “В якій формі потрібно надавати знання 

учням?” При цьому необхідно враховувати рівень інтелектуальної  

підготовки дітей, вікові та психологічні особливості розвитку дитини. 

Ми вважаємо, що ознайомлення дітей з теоретичним матеріалом 

треба проводити в ігровій формі, з активною участю учня в процесі 

оволодіння знаннями. Для цього нами розроблені зошити з фізкультури для 

учнів 1 класу “Спортивна абетка” (Додаток Б), для учнів 2 класу “Разом з 

Фізкультуркіним” (Додаток В), для учнів 3 класу “Фізкультуркін у 

Спортивній країні” (Додаток Ґ), для учнів 4 класу “Спортивний клуб 

Фізкультуркіна” (Додаток Д), які рекомендовані Міністерством освіти і 

науки України для втілення у навчальний процес. 

Система формування теоретичних знань спрямована перш за все для 

реалізації основної мети – виховання свідомого ставлення до свого здоров’я 

та здоров’я інших громадян, як найвищої соціальної цінності. 

Створення науково-обгрунтованого підходу до формування 

теоретичних знань передбачає дотримання загальних принципів концепції 

демократії, справедливості та рівності, прозорості, гуманізму, 

інтегративності, науковості, системності. 
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При цьому необхідно щоб система будувалась на загально-

методичних принципах теорії фізичного виховання – свідомості, активності 

та індивідуалізації. 

Нові підходи до формування теоретичних знань спрямовані на 

вирішення наступних завдань: 

1. Формування інтересу і мотивації дітей до занять фізичною 

культурою і спортом. 

2. Сприяти формуванню особистості та індивідуальності у 

взаємозв’язку з руховою активністю та засобами, які спрямовані на 

формування інтелектуальної сфери. 

3. Підтримати, розвинути індивідуальність дитини, виховати 

механізми самореалізації, самовиховання, які потрібні для становлення 

особистості в процесі рухової діяльності. 

4. Визначення ефективних засобів психолого-педагогічного впливу 

на формування здорового способу життя у системі “сім’я – школа”. 

5. Сприяти покращенню здоров’я учнів за рахунок збільшення 

рухової активності, втілення різних форм фізкультурно-оздоровчих і 

спортивних занять. 

6. Формувати емоційну сферу, творчі здібності, самостійність у 

процесі сворення ігрових ситуацій і отримання задоволення від  занять 

фізичною культурою і спортом. 

Використання зошитів передбачає врахування наступних положень: 

- цілеспрямоване формування знань повинно здійснюватися через 

розвиток в учнів творчої активності через інтегровану діяльність, яка 

включає в себе і пізнання, і спілкування, і гру, і посильну працю  

(О.Д. Дубогай, 2005), і передбачає внутрішнє прагнення до активної участі у 

навчальному процесі, пошук дитиною самостійних шляхів вирішення 

проблем; 

- активної участі дитини в системі опанування теоретичними 

знаннями. 
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Сучасні дослідження показують, що дитина не може постійно 

знаходитися у ситуації отримання готових знань. Вона хоче і вміє, якщо її 

навчити, бути активною, самостійною в навчально-пізнавальній діяльності. 

Дитина виступає і формується у ній як особистість. Для цього батьки, вчителі 

повинні заохочувати її у навчанні, підтримувати успіхи і не акцентувати 

увагу на невдачах. Це сприяє створенню таких умов для розвитку 

особистості: 

- можливість реалізації принципу розвиваючого навчання, яке 

передбачає наявність у дітей не стільки усіх спеціальних знань та вмінь, 

скільки більш складних форм розумової аналітико-синтетичної діяльності, 

вищого рівня розвитку емоційно-вольових якостей, самостійності, 

працездатності; 

- врахування психофізіологічних особливостей розвитку дитини, 

при цьому слід враховувати, що центральним показником розумового 

розвитку у дітей молодшого шкільного віку є сформованість образного 

мислення, в основному наочно-образного.  

Образне мислення дає досить багаті можливості для оволодіння 

уявленнями, що відтворюють істотні закономірності явищ, які належать до 

різних сфер діяльності. Такі уявлення є найбільш важливим надбанням, яке 

допоможе дитині засвоювати наукові знання. 

- обсяг і якість здобутих школярами знань залежать від творчого 

підходу вчителів з фізичної культури, класних керівників початкових класів, 

усвідомлення батьками необхідності занять фізичними вправами для 

зміцнення здоров’я дитини. 

Теоретична підготовка як складова процесу фізичного виховання 

досить багатогранна методична категорія, яка в певних межах конкретної 

цілеспрямованості може виступати: як засіб фізичного виховання, як метод  

розвитку рухових здібностей, як змістовно-інформаційна чи освітня сутність. 

Основою формування теоретичних знань з фізичної культури, які є 

необхідною складовою фізкультурної освіти, – є “способи діяльності”, тобто 

рухові вміння та навички, за рахунок яких виконуються різноманітні фізичні  
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вправи. Таким чином, теоретичні знання безпосередньо впливають на якість 

процесу фізичного виховання учнів. 

Використання зошитів передбачає щоб, червоною лінією через усі 

заняття проходила психологічна підтримка дитини – маленького спортсмена, 

разом з яким займається фізкультурою та спортом Фізкультуркін (персонаж 

спортивних ігор, що мешкає у Спортивному місті). 

Кожна дитина поступово знаходить своє місце у Спортивній країні, 

свій спосіб дій щодо загартування, харчування, вивчає “Абетку здоров’я”, 

складену саме для неї, і, найголовніше, разом з нею. При цьому здійснюється 

власне відкриття своїх можливостей, обирається вид спорту, що стає 

улюбленим на все життя. 

Учень займає певну позицію щодо здорового способу життя не 

“взагалі”, а свого життя! 
Протягом навчання у початковій школі діти та батьки залучаються до 

чотирьох довготривалих творчих ігор. 

Перший клас. “Абетка здоров’я”. Думки дитини: “Це – моя “Абетка 

здоров’я””, “Вона про мене”. Думки батьків:  “Це – “Абетка здоров’я” для 

нашої дитини. Ми будемо складати її разом”. 

Другий клас. “Разом з Фізкультуркіним”. Разом з Фізкультуркіним 

будуємо Спортивне місто. Ми теж можемо бути його мешканцями.  

Третій клас. “Спортивна країна”. Разом з Фізкультуркіним 

відправляємося у ФІЗ – куль – ТУР.  

Четвертий клас. Спортивний клуб. Ми вирішили відкрити свій 

Спортивний клуб! 

Враховуючи вікові і психологічні особливості розвитку дітей у 

молодшому шкільному віці, теоретичний матеріал представлений у вигляді 

творчих завдань, що відкриває перед дитиною шлях до виходу за рамки 

жорстких правил і пошуку самостійних шляхів отримання знань. Характер 

творчого мислення особливо  яскраво виявляється у ситуації, коли дитина 

отримує завдання, що не має заздалегідь відомого, чітко запрограмованого 

єдиного способу виконання. 



 

 

201 

 

На рис. 11 представлене творче завдання для дітей 2 класу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 11. Творче завдання для дітей 2 класу із зошиту “ Разом з 

Фізкультуркіним” 

Особливу увагу в системі формування теоретичних знань приділяли 

Олімпійській освіті учнів, у зв’язку з тим, що однією із цілей олімпійської 

освіти є формування особистості дитини і залучення його до 

соціокультурних цінностей (М.М. Булатова, 2002). 

Олімпійська освіта займає все більш значне місце в системі освіти. 

Виховання та навчання сприяє формуванню у дітей ідеалів і цінностей 

олімпізма. Як зазначає М.М. Булатова (2002, 2005), олімпізм намагається 

створити такий спосіб життя в основі якого лежить радість від занять різними 

видами фізичної діяльності, спосіб життя, який проголошує виховну цінність 

позитивних прикладів та повагу до загальних етичних принципів. 

Залучити дітей до ідеалів та цінностей олімпізма можливо шляхом 

цілеспрямованої передачі знань про значення занять спортом, історію 

олімпійського руху, спортсменів олімпійців. 

УВАГА!   ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ! 
Спробуй придумати нову рухливу гру 

Намалюй. 

Запиши умови гри. 

Запропонуй друзям пограти. 
Запитай, чи сподобалася їм гра? 

Чим саме? 

Записуй назви рухливих ігор, які тобі 
найбільше сподобаються. Але не тільки 
записуй, а й грай. (З ким? З друзями, 
батьками, вчителькою. А якщо захоче бабуся 
з дідусем – не відмовляйся!) 



 

 

202 

 

Нами запропоновано розширення змісту теоретичного матеріалу у 

Регіональній програмі “Фізична культура і здоров’я” за рахунок включення 

тем з олімпійської освіти. 

У першому класі основну увагу ми приділяли знайомству дітей з 

олімпійськими зимовими та літніми видами спорту. 

Діти вже у 6-річному віці повинні знати – що видів спорту багато і у 

них є можливість обирати вид спорту, який йому подобається. 

У другому класі ми будуємо “Спортивне місто” і кожен учень класу 

стає справжнім спортсменом, оскільки він займається фізичною культурою 

або спортом і бере участь у змаганнях. 

У третьому класі ми вивчаємо історію олімпійських ігор, організацію 

та проведення головних змагань у спорті – Олімпійських ігор. 

У четвертому класі ми створюємо “Спортивний клуб” класа, який має 

назву, девіз, емблему. Діти вперше знайомляться з Олімпійською 

символікою. 

Ми організували проведення “Малих олімпійських ігор”. Розробили 

символіку для їх проведення – медалі, кубки на яких представлений образ 

Фізкультуркіна – хлопчика, який відкриває для дітей світ спорту. 

На рис. 12 представлений приклад творчого завдання для дітей  

4 класу з олімпійської теми. 

Таким чином, теоретичний матеріал представлений у зошитах 

охоплює матеріал як з проблем формування здорового способу життя, 

особливостей й використання фізичних вправ в системі фізкультурно-

оздоровчих занять, так і розвитку олімпійського руху. 

Найбільш важливим компонентом змісту фізичної культури є 

відповідний рівень знань даної галузі.  

Знання визначають як обсяг отриманої інформації – сприйнятої,  

усвідомленої та закріпленої в пам’яті кожної людини. Знання освоюються у 

процесі діяльності та фіксуються у вигляді уявлень, фактів, понять і 
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закономірностей. На їхній основі створюється повний та більш чіткий вигляд 

вивченого матеріалу.  

 

ОЛІМПІЙСЬКА СИМВОЛІКА 

Олімпійський вогонь 

                             Олімпійський чемпіон 

Олімпійським чемпіоном стає спортсмен або команда,  

що завойовували золоту медаль на олімпійських іграх. 

     Приклей фотографії Олімпійських чемпіонів 

 

 

 

 

 

            Олімпійський символ, 

який символізує об’ єднання в олімпійському русі 

5 континентів. 

Олімпійський девіз "Швидше! Вище! Сильніше!" 

Олімпійські нагороди: 

медалі, дипломи, призи. Олімпійський кубок. Олімпійський орден. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 12. Творче завдання для дітей 4 класу із зошиту “ Спортивний клуб 

Фізкультуркіна” 

 

Знання в сукупності з навичками і уміннями забезпечують правильне 

відображення уявлень і мислення, понять, законів природи і суспільства, 

 

 

 

Олімпійський прапор 
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взаємостосунків та взаємодії людей, місце людини в суспільстві та її 

поведінки.  Вони допомагають визначити свою позицію по відношенню до 

дійсності. Придбання знань сприяє розвитку самосвідомості дитини.  

Компонентом знань з фізкультурної культури у програмі “Основи 

здоров’я і фізична культура” для загальноосвітніх шкіл є теоретичний розділ 

“Теоретико-методичні знання”. Він дозволяє формувати спеціальні знання, 

уміння та навички використання засобів фізичної культури з метою 

забезпечення оптимальної життєдіяльності організму, тілесного й 

інтелектуального самовдосконалення. Цей розділ дає можливість одержувати 

інформацію (знання), завдяки якій формується усвідомлена життєва 

необхідність, придбання прикладних умінь та навичок, оволодіння способами 

їхнього творчого застосування з метою досягнення високого рівня фізичної 

та розумової працездатності. Теоретико-методичні знання формують 

уявлення про можливості власного організму, елементарного моніторингу за 

станом власного здоров’я, а також самостійно й грамотно створювати та 

реалізовувати програми самовдосконалення. 

Ураховуючи вікові особливості дітей середнього шкільного віку, 

зміст навчальної програми з фізичної культури, необхідно звернути увагу на 

вирішення пізнавальних та виховних завдань, а саме розширення кругозору; 

виховання інтересу та звички до занять фізичними вправами; виховання 

дбайливого ставлення до свого здоров’я; формування стійких мотиваційних 

установок на здоровий спосіб життя; усвідомлення  необхідності розвивати 

свої фізичні здібності; виховання морально-вольових і психологічних 

якостей особистості.  

В системі загальноосвітньої школи знання з фізичної культури є 

складовою процесу фізичного виховання, основою підвищення мотивації та 

інтересу до занять фізичними вправами. Знання з фізичної культури в системі 

шкільної освіти мають загальний довідково-інформаційний характер             

(Л.К. Зав’ялов, 1982, М. Зубаль, 2004, Ю.А. Перевощиков, А.А. Шевченко, 

1984; Б.М. Шиян, 2001 та ін.). 
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Зміст і обсяг теоретико-методичного матеріалу з фізичної культури, 

яким повинні володіти учні середньої школи, визначаються навчальною 

програмою, а важливість його викладання наголошують навчально-

методичні посібники та підручники В.Г. Ареф’єва (1996), Б.А. Ашмаріна 

(1990), А.А. Гужаловського (1986), К.Б. Кофмана (1998), Т.Ю. Круцевич 

(2003), Л.П. Матвєєва (1991), В.Ф. Новосельського (1989), Н.Г. Шамардіної 

(2004), Б.М. Шияна (2001). Підвищенню ефективності формування знань з 

фізичної культури учнів молодшої школи присвячено праці Н. В.Москаленко 

(2001, 2002), середньої школи В.П. Кінденко (1999, 2000). В. Кінденко 

вказує, що в процесі формування теоретичних знань з фізичної культури 

активно впроваджуються міжпредметні та міжнаукові зв’язки, які 

дозволяють успішно вирішувати освітні завдання. В системі середньої школи 

В. Кінденко пропонує дві категорії знань: перша – нормативно-

профілактична, яка характеризується знаннями санітарно-гігієнічних та 

тактичних вимог, правилами безпеки тощо; друга – контрольно-оціночна до 

якої відносяться основні компоненти способів діяльності, правила змагань, 

правила самоконтролю тощо. Однак підкреслює, що основою фізичного 

виховання є знання з теорії та методики фізичного виховання, які 

безпосередньо стосуються навчання учнів руховим вмінням та навичкам. 

Головною вимогою до методики викладання теоретичного матеріалу 

в процесі уроків фізичної культури є забезпечення повноцінних знань без 

збитку для рухової активності й якісного рішення всього комплексу основних 

завдань урок. 

Для дітей середнього шкільного віку ми рекомендуємо проведення 

факультативних занять з теоретичної підготовки та пропонуємо такий 

розподіл навчальних занять (табл. 11). 

Специфіка інноваційного підходу щодо формування теоретичних 

знань з використанням зошитів, факультативних занять  полягає в тому, що 

усвідомлена інформація стає мотивованим стимулом до використання 

фізичних вправ, залучення дітей до занять з фізичної культури і спорту. 
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Таблиця 11 

Розподіл навчальних годин факультативних занять 

Назва розділів та тем занять 
Лекції 

(кількість 
годин) 

Практичні 
(кількість 

годин) 
1 2 3 

1. Стан здоровья школярів і шляхи його зміцнення 

2. Раціональна рухова активність як фактор 
зміцнення здоровья та профілактики захворювань. 

3. Соціально-психологічні аспети становлення дітей 
середнього шкільного віку. 

4. Вікові особливості дітей середнього шкільного 
віку. 

5. Основи планування самостійних занять фізичними 
вправами. 

 Поняття фізична вправа. 
 Поняття рухові якості людини. 
 Загальна характеристика методів фізичного 
виховання. 
6. Основні форми самостійних занять фізичними 

вправами. 
 Аеробні вправи. 
 Гімнастичні вправи. 
 Заняття з використанням тренажерів. 
 Туризм. 
 Спортивні і рухливі ігри. 
7. Система контролю і самоконтролю. 
8. Основи раціонального харчування. 
9. Особливості використання медико-біологічних 

засобів оздоровлення. 
 Методика загартування. 
 Методика масажа і самомасажа. 
 Методика використання фармаколоічних засобів в 
оздоровленні. 
 Методика фітотерапії. 
10.  Основи психологічної саморегуляції людини. 

1 

1 

 

1 

 

1 
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Знання сприяють якісному оволодінню руховими навичками, 

формування потреби до фізичного вдосконалення, усвідомленого сталення до 

свого здоров’я.  
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Інноваційна технологія теоретичної підготовки у фізичному 

вихованні учнів 5-х класів  
На сьогоднішній день, освіта – одна з головних сфер діяльності людини 

та визначальний фактор розвитку людства. Але на жаль, на даний час не 

приділяється належної уваги у сучасній школі, у сфері фізичної культури, 

засвоєнню учнями певних знань і відомостей про здоровий спосіб життя, 

якісному оволодінню руховими навичками, формуванню потреби у 

фізичному вдосконаленні, усвідомленому ставленню до свого здоров’я. 

Вирішення таких важливих завдань, як формування у школярів глибоких і 

достатньо повних знань з предмету „Фізична культура” – необхідна складова 

навчального процесу, яка на даний час недостатньо реалізується в школах. 

Необхідно шукати нові шляхи удосконалення системи фізичного виховання, 

для підвищення ефективності навчально-виховного процесу, створення 

нових освітніх технологій, які пов’язані з послідовністю засвоєння базових 

знань, вмінь і навичок, раціональними засобами засвоєння навчальної 

інформації, дидактичним спілкуванням учнів і вчителя. 

На даний час фізичне виховання у загальноосвітніх навчальних 

закладах, зорієнтовано в основному на розвиток фізичних якостей і 

оволодіння руховими діями. Значно відстають ті напрями, які пов'язані з 

опануванням спеціальних систематизованих знань і методів, що 

забезпечують досягнення практичних результатів, - теоретична і методична 

підготовка. Низький рівень відповідних знань, методичних умінь і 

сформованих потреб приводить до того, що за межами навчальних занять 

(поза розкладом) школярі не можуть організовувати свою здорову фізичну 

активність. Тобто за допомогою фізичних вправ підтримувати оптимальну 

роботоздатність і здоров'я. 

Успішність формування фізичної культури особистості школяра багато 

в чому залежить від того, яким рівнем теоретико-методичних знань з 

фізичної культурі він володіє. 
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Формування знань на уроках фізичної культури найчастіше зводиться 

до механічної передачі готової інформації, а в більшості випадків навіть 

такий спосіб не використовується, і урок зводиться лише до оволодіння 

руховими навичками і мінімально до розвитку фізичних якостей. Передача 

теоретичної інформації не сприяє формуванню пізнавального інтересу у 

школярів як спрямованості особистості на оволодіння всією сукупністю 

знань. 

Практика роботи загальноосвітніх навчальних закладів свідчить про те, 

що процес оволодіння теоретичними знаннями з фізичного виховання 

практично не реалізується. 

Головною причиною такого положення є те, що на заняттях з фізичної 

культури практично немає часу для засвоєння теоретичних знань, а 

підручники і навчальні посібники передбачають використання 

репродуктивного методу засвоєння теоретичних знань.  

Теоретична підготовка потрібна як для набуття школярами знань, так і 

для формування інтересу до занять фізичними вправами. 

Ми вважаємо, що традиційна система фізичного виховання потребує 

вдосконалення. У світлі вищезазначеного виникає необхідність розробки 

технологій фізичного виховання, які б задовольняли інтереси та потреби 

школярів, були спрямовані на вдосконалення параметрів фізичного розвитку, 

підвищення рівня здоров’я та фізичної підготовленості, а також 

обумовлювали належний рівень теоретичних знань з фізичного виховання. 

Особливу увагу треба звернути на процес формування теоретичних 

знань з предмету «Фізична культура», що буде сприяти свідомому ставленню 

до свого здоров’я, формуванню мотивації до занять фізичною культурою і 

спортом та, як наслідок, покращенню фізичного стану дітей. 

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 

від 03.04.2012 № 409 зі змінами, внесеними наказом Міністерства освіти і 

науки України від 17.05.2013 № 551 на вивчення освітньої галузі "Здоров'я і 

фізична культура", яка реалізується навчальними предметами "Основи 
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здоров'я" та "Фізична культура" в інваріантній складовій передбачено у 5-х 

класах 3 год. на тиждень. 

Важливим питанням, яке сьогодні постало перед спеціалістами 

фізичного виховання є активний пошук шляхів підвищення рівня знань дітей 

з фізичної культури. 

Згідно з вимогами навчальної програми з фізичного виховання в школі 

учні, разом з опануванням рухових вмінь та навичок, повинні засвоїти розділ 

«теоретико-методичних знань», який містить певний обсяг теоретичних 

відомостей. 

Сьогодні існують проблеми в системі впровадження теоретичних знань 

на уроках фізичної культури. 

Результати констатувального експерименту показали, що рівень знань 

учнів знаходиться на низькому рівні, це пов’язано з тим, що в учнів майже 

немає інтересу до предмету «Фізична культура», обмаль часу діти 

приділяють руховій активності у вільний час. 

Перехід з початкової школи в середню завжди вважався одним з 

найбільш складних періодів у шкільному житті дитини і проблемних для 

педагогів, адміністрації та батьків. З особливою гостротою це виявляється в   

5-му класі. Традиційно питанням адаптації учнів до нових умов і факторів 

отримання загальної освіти приділяється багато уваги в кожній школі. Але, 

незважаючи на масові зусилля і вчителів і батьків, щороку приносить 

проблеми, пов'язані зі зниженням успішності і дисципліни, конфлікти між 

учителями та учнями, школою і батьками, підвищення тривожності, неврози 

дітей та інше. Вчителі не завжди помічають приховане прагнення учня йти на 

зустріч з ними, не можуть скласти реальне уявлення про своїх учнів . 

Більшість педагогів вважають, що вони знають вікові особливості даної 

категорії дітей та дотримуються стандартних поглядів, забуваючи, що кожна 

дитина індивідуальна завжди, а в цей період свого розвитку – особливо. У 

свою чергу, батьки в цій ситуації займають одну з крайніх і програшних 

позицій (або тотальний контроль, чи потурання), посилюють напруженість у 
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відносинах з дитиною, придушуючи її спонтанне прагнення до 

взаєморозуміння і співробітництва. Причина подібного становища досить 

добре досліджена у вітчизняній та зарубіжній педагогіці та психології. 

Рубіж 4-5 класів характерізуєтся значним зниженням навчальної 

мотивації. На тлі формування нового пізнавального ставлення до дійсності, 

спостерігається негативне ставлення до школи в цілому, конфлікти з 

вчителями, зниження успішності. 

В основі формування необхідності систематичних занять фізичними 

вправами є знання про значення фізичної культури для підвищення 

фізичного стану та розумової роботоздатності. 

Тому з метою теоретичної підготовки у фізичному вихованні учнів 5-х 

класів нами розроблена і впроваджена в практику роботи загальноосвітніх 

шкіл інноваційна технологія теоретичної підготовки, яка включала в себе: 

мету, завдання, використання інтерактивних методів навчання; визначення 

способів взаємодії учасників навчального процесу; педагогічні умови 

оптимізації процесу фізичного виховання; використання інформаційно-

технічних засобів та системи контролю (таблиця 12). 

Таблиця 12 

Структура інноваційної технології теоретичної підготовки 

МЕТА: 
Підвищити рівень теоретичної підготовки, свідомого ставлення до 

свого здоров’я та формування мотивації школярів середнього шкільного віку. 

ЗАВДАННЯ: 
- збереження та покращення фізичного стану дитини; 
- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із застосуванням 
елементів інноваційних методів навчання та здійснення міжпредметних 
зв’язків; 
- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної спрямованості 
навчального процесу; 
- розвиток творчих здібностей учнів; 
- активізація мислення дітей; 
- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними 
вправами; 
- розвиток пізнавальних інтересів;  
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- розвиток рухових якостей; 
- виконання вимог державної програми щодо засвоєння теоретичного 
матеріалу з предмету “Фізична культура”. 

УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ: 
Використання 
інтерактивних 
методів на уроках 
фізичної культури 

Умови взаємодії 
учасників 
навчального 
процесу 

Педагогічні 
умови 
оптимізації 
процесу 
фізичного 
виховання 

Використання 
інформативно-

технічних засобів. 

КРИТЕРІЇ ЕФЕКТИВНОСТІ (СИСТЕМА КОНТРОЛЮ): 
Рівень 
інформованості та 
активності учня на 
уроці. 

Перевірка 
теоретичних знань за 
модулями з 
використанням 
контрольних 
теоретичних тестів. 

Активність дітей 
у фізкультурно-

оздоровчій 
діяльності. 

Рівень 
розвитку 
рухових 
якостей, 
вмінь та 
навичок. 

 

При розробці інноваційної технології теоретичної підготовки школярів 

в процесі фізичного виховання основна увага була приділена декільком 

аспектам: урахуванню мотиваційних пріоритетів школярів; інтересу до 

визначених видів рухової активності, що підвищують емоційний стан; 

гармонійній збалансованості різних видів рухової активності, особливостям 

психофізичного розвитку. 

В основу інноваційної технології теоретичної підготовки школярів в 

процесі фізичного виховання покладені інформаційні та практичні підходи 

до формування в учнів стійкої мотивації щодо збереження свого здоров’я, 

фізичного розвитку та фізичної підготовленості; гармонійний розвиток 

природних здібностей та психічних якостей; використання засобів фізичного 

виховання в організації здорового способу життя. 

В основу розробленої інноваційної технології теоретичної підготовки 

школярів були покладені принципи гуманістичної педагогіки і психології, 

найважливішими з яких є: посилення уваги до особистості кожної людини як 

найвищої соціальної цінності; перетворення школяра з об'єкта соціально-

педагогічного впливу педагога на суб'єкта активної творчої діяльності на 

основі розвитку внутрішніх мотивів до самовдосконалення і самовизначення, 
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здатності до інтелектуальної та критичної діяльності; демократизації у 

відносинах школярів; індивідуалізації на основі отримання та обліку 

достовірної інформації про стан здоров'я школярів, рівень їх фізичної 

підготовленості, формування орієнтацій на різнобічний і гармонійний 

розвиток та ін. 

З використанням інноваційних педагогічних технологій змінюються 

завдання педагога. Мета вчителя – викликати інтерес, розкрити можливості, 

організувати спільну пізнавальну, творчу діяльність школярів. Учні беруть 

активну участь в уроці. Педагог стає співучасником навчально-виховного 

процесу, побудованого на діалозі між ним та школярем за активної суб'єктної 

позиції останнього.   

Для визначення ефективності використання інноваційної технології на 

уроках фізичної культури нами було проведено педагогічний експеримент. 

В ході дослідження школярі були розподілені на дві групи –контрольна 

(КГ) до складу якої увійшло 43 школяра та експериментальна (ЕГ) у кількості 

48 учнів. Школярі, які увійшли до ЕГ займалися за експериментальною 

програмою формування теоретичних знань. Урок, спрямований на 

формування теоретичних знань проходив 1 раз на тиждень, всього було 

розроблено  34 уроки з предмету «Фізична культура» для учнів 5-х класів. 

Школярі КГ займалися згідно з «Навчальною програмою з фізичної 

культури для загальноосвітніх навчальних закладів 5-9 класів», яка 

передбачає 3 уроки ФК на тиждень, з викладанням теоретичних відомостей 

протягом кожного уроку. Озброєння учнів обох груп знаннями про 

виконання фізичних вправ здійснюється в процесі вивчення матеріалу усіх 

розділів програми. 

В ході педагогічного експерименту основна увага була приділена 

науковому обґрунтуванню використання інтерактивних методів навчання для 

засвоєння теоретичного матеріалу з предмету «Фізична культура». 
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Під інтерактивними маються на увазі методи, при використанні яких 

учень отримує нове знання тільки в результаті здійснення позитивної 

взаємодії з іншими учнями. Позитивна взаємодія – основоположний принцип 

інтерактивних (колективних) методів навчання, зміст яких полягає в 

досягненні результату зусиллями робочої групи, але при індивідуальній 

звітності та відповідальності кожного члена цієї групи. Таким чином, 

виходячи з наведених вище визначень, інтерактивні методи так чи інакше 

представляють собою деякий різновид активних методів навчання. 

Інтерактивні методи, на відміну від традиційних методів навчання, які 

побудовані на парадигмі «підтримуючого навчання», тобто на принципі 

трансляції та відтворення учнем готових зразків навчальної діяльності, 

сприяють засвоєнню знань, умінь, навичок, з мети освіти перетворюються на 

засіб розвитку здібностей; на зміну «суб’єкт-об’єктній» логіці дії на учня 

приходить логіка сприяння, співпраці, коли вчитель і учень не протистоять 

один одному, а виступають один за одного як партнери сумісного розвитку. 

При використанні інтерактивних методів на уроках з фізичної культури, 

школяр стає суб’єктом свого власного розвитку, розглядається як самооцінка 

особи. Разом з цим міняється і критерій цінності вчителя – він цінується не за 

те, що більше знає, а за те, що уміє організувати процес саморозвитку учня і 

себе самого.  

Стереотипне відтворення учнями стандартного мінімуму наочних 

знань, умінь, навичок і готових істин міняється на проектування і організацію 

освітнього середовища, що сприяє розкриттю природних даних тих, хто 

навчається, саморозвитку, пізнавальних, фізичних і духовних здібностей. За 

допомогою інтерактивних технологій змінюється ідеологія освіти. Мова йде 

про розвиток глобального мислення і формування громадянина здатного 

забезпечувати стійкий суспільний і економічний розвиток в масштабі своєї 

країни.  

Останнім часом актуальною стає вимога екологічності освітніх 

технологій, тобто відповідності цілей, змісту, методів навчання і освітнього 
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середовища власній природі людини і її розвитку як істоти, що втілює в собі 

біологічну і соціальну суть, останнім часом багато хто починає говорити про 

духовну суть людини, а ми додаємо до цього ще і психічну суть. Завдяки 

інтерактивним методам підсилюється роль психологічного супроводу 

освітнього процесу, змінюючи таким чином традиційне співвідношення між 

дидактикою і психологією, виводячи навчально-виховний процес на 

психодидактичний рівень. 

Використання на уроках різних інтерактивних методів забезпечує 

позитивну мотивацію на здобуття знань з предмета «Фізична культура», дає 

відчуття потреби в самоосвіті, формує стійкий інтерес до матеріалу, що 

вивчається, сприяє розвитку творчої особистості. 

Проведення уроків з використанням інтерактивних методів дає змогу 

учням полегшити процес засвоєння знань; аналізувати навчальну 

інформацію, творчо підходити до засвоєння навчального матеріалу, 

навчитись формулювати власну думку, правильно її виражати, доводити 

свою точку зору, аргументувати й дискутувати, моделювати різні соціальні 

ситуації і збагачувати власний соціальний досвід через включення в різні 

життєві ситуації; слухати іншу людину, поважати альтернативну думку, 

прагнути до діалогу, вчитися будувати конструктивні відносини в групі, 

визначати своє місце в ній, уникати конфліктів, розв’язувати, шукати 

компроміси, знаходити спільне розв’язання проблем, розвивати навички 

проектної діяльності, самостійної роботи, виконання творчих робіт. 

Застосування інтерактивних методів, групових технологій – це суб’єкт-

суб’єктна взаємодія між викладачами і учасниками, яка сприяє розвитку 

ініціативності, наполегливості, рішучості, відповідальності, об’єктивному 

ставленню до себе. 

Основна увага приділялась руховій активності учнів на уроці. Це 

відпрацювання основних технічних прийомів різних видів спорту, 

спортивних ігор, які вивчалися в практичній частині уроку, рухливі та 

народні ігри, естафети та різноманітні фізичні вправи, передбачені 
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програмою. Треба приділяти увагу збільшенню рухової активності дітей та 

свідомому ставленню до свого здоров’я. 

Теми теоретичних занять відповідали існуючій програмі з предмету 

«Фізична культура»: «Загальна характеристика здорового способу життя», 

«Поняття фізичного розвитку та фізичної підготовленості», «Фізичне 

виховання у Стародавній Греції», «Правила гігієни та санітарії під час занять 

фізичною культурою», «Основи самоконтролю під час занять фізичними 

вправами», «Правила безпеки на уроках і під час позакласних фізкультурних 

занять», «Історія розвитку баскетболу. Поняття про техніку гри», «Основні 

правила гри», «Гігієна тіла, одягу, спортивної форми», «Режим дня», 

«Поведінка під час змагань», «Правила безпеки під час занять баскетболом», 

«Історія розвитку українського волейболу», «Правила безпеки на ігровому 

майданчику», «Особиста гігієна спортсмена», «Історія розвитку гімнастики», 

«Правила техніки безпеки на уроках з гімнастики», «Історія розвитку легкої 

атлетики», «Легкоатлетичні види спорту», «Правила безпеки на уроках легкої 

атлетики», «Історія розвитку футболу», «Правила гри у футбол», «Техніка 

безпеки на уроках футболу»  та ін. 

Уроки передбачають вирішення наступних завдань: 

- збереження та покращення фізичного стану дитини; 

- забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із 

застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення 

міжпредметних зв’язків; 

- забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної 

спрямованості навчального процесу; 

- розвиток творчих здібностей учнів; 

- активізація мислення дітей; 

- формування в учнів умінь і навичок самостійно займатися фізичними 

вправами; 

- розвиток пізнавальних інтересів;  

-        розвиток рухових якостей; 
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- виконання вимог державної програми щодо засвоєння теоретичного 

матеріалу з предмету “Фізична культура”. 

Для підвищення ефективності уроку з фізичної культури нами 

запропоновані наступні інтерактивні методи навчання: інформаційне 

повідомлення, міні лекції, мозковий штурм, аналіз історій та ситуацій, 

інтерактивні презентації, рольові ігри, запитання та відповіді, дебати. 

Основними формами роботи є групова робота, робота в парах, індивідуальна. 

Застосування даних методів в навчальному процесі обумовлено 

можливістю їх використання для дітей 11 років, у яких в цей віковий період 

стрімко розвиваються пізнавальні інтереси, характерним є прагнення до 

саморегуляції, самоконтролю та логічного осмислення матеріалу.Згідно 

запропонованої теми, мети, завдань, специфіки основних засобів, які 

забезпечують високий рівень знань, необхідних навичок і вмінь учнів, 

підбираються методи, які найбільш ефективно сприяють їх засвоєнню. 

Сучасні активні методи навчання – це методи, спрямовані на 

активізацію мислення учнів, що характеризуються високим ступенем 

інтерактивності, мотивації, емоційного сприйняття навчального процесу, і 

дозволяють: 

1. Активізувати і розвивати пізнавальну і творчу діяльність учнів. 

2. Підвищувати результативність навчального процесу. 

3. Формувати й оцінювати компетенціі, особливо в частині організації 

виконання колективної роботи. 

Під час проведення уроку з фізичної культури, за інтерактивними 

методами, ми використовували міні-лекції як інтерактивний метод навчання, 

коли потрібно передати школярам досить великий обсяг нової і не дуже 

простої інформації з теорії і методики фізичного виховання, без лекції 

обійтися важко. Лекції успішно були застосовані при вивчені тем «Мета і 

головні завдання предмету «Фізична культура», «Загальна характеристика 

гри волейбол», «Фізична культура у стародавній Греції» та ін. 
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Для підвищення інтересу слухачів під час лекцій ми використовували 

різноманітні прийоми, наприклад: 

– аудіовізуальні презентації (слайди, відеофільми тощо); 

– запитання – відповіді, відповідність яких темі лекції та витрати 

часу на них викладач ретельно контролює. 

Метод інформаційного повідомлення використовувався на уроках 

фізичної культури для того, щоб донести нову інформацію одночасно до 

великої кількості  школярів в умовах, коли учні не мають базових знань з 

певної теми. Тривалість інформаційних повідомлень до 10 хвилин.  

Під час інформаційного повідомлення (5-7 хв.) учні пасивно сприймали 

інформацію, тому їх думки часто відхилялися від теми, якщо інформація 

була занадто довга. Інформація більше зацікавила слухачів, яка була добре 

підготовлена, супроводжувалась презентаціями і демонстративним 

матеріалом. Цей метод ми використовували при вивченні тем: «Здоров’я та 

здоровий спосіб життя», «Особиста гігієна», «Історія розвитку українського 

волейболу», «Історія виникнення вітчизняного гандболу», «Історія 

гімнастки», «Правила гри «Городки»», «Історія виникнення легкої атлетики», 

«Розвиток спортивного орієнтування в світі», «Історія розвитку настільного 

тенісу в регіоні», «Історія розвитку плавання», «Історія розвитку  тенісу в 

світі», «Загальні відомості про туризм та його види», «Історія розвитку 

футболу», «Загальне уявлення про аквааеробіку». 

Робота в парах (5 хв.).Учні працюють в парах, виконуючи завдання. 

Парна робота вимагає обміну думками і дозволяє швидко виконати вправи, 

які в звичайних умовах є часомісткими або неможливими (обговорити подію, 

твір, взагалі інформацію, вивести підсумок уроку, події тощо, взяти інтерв’ю 

один в одного, проанкетувати партнера). Після цього один з партнерів 

доповідає перед класом про результати. Цей метод застосовувался при 

вивченні таких тем: «Правила гри у футбол», «Поняття про фізичний 

розвиток», «Поняття про фізичну підготовленність», «Побудова фігур у грі 

«Городки»та їх назви». 
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В роботі зі школярами нами був застосований метод мозкового 

штурму, основна ідея якого: відокремити генерацію ідей від її критики, а 

точніше відокремити мрійника від критика. Цей метод займав 3-5 хвилин. 

Метод мозкового штурму призначений для того, щоб вирішувати 

завдання, а точніше, генерувати рішення і вибирати найбільш доцільні.  

Метою застосування мозкового штурму є виняток оцінного компонента 

на початкових стадіях створення ідей. Ми використовували цей метод при 

встановленні правил роботи групи, виявленні очікувань школярів від уроків, 

при засвоєнні понять інтерактивних методів навчання. Нами були 

опрацьовані такі питання: «Що таке здоровий спосіб життя», «Що негативно 

впливає на наше здоров'я?», «Що позитивно впливає на наше здоров'я?», 

«Які ви знаєте спортивні ігри?». 

Вважаємо, що цей метод - найефективніший інтерактивний метод 

роботи з групою, проводився з ціллю зібрати якомога більше ідей за даною 

темою від усіх учасників за короткий проміжок часу. Перед групою 

ставилося конкретне запитання. Запитання повинно бути правильно 

сформоване, щоб школярі генерували свої пропозиції, відповідаючи на 

питання. На першому етапі всі бажаючі висловлювали будь-які думки з 

приводу рішення без жодних оцінок, обговорення або впорядкування. 

Викладач брав участь у генерації ідей, особливо коли пропозиції вичерпано. 

Висловлені ідеї записувалися на чистому аркуші фліп-чарту. Викладач іноді 

повторював, уточнював формулювання для чіткішого, стислого запису, але 

не змінюючи сутності сказаного, не наполягаючи на власному варіанті 

формулювання. Другий етап проведення мозкового штурму – обговорення, 

класифікація, відбір перспективних пропозицій. Підсумки проводилися як 

резюме мозкового штурму, використовуючи методи аналізу, обговорення. Ця 

техніка добре спрацьовує тому, що думки однієї людини нерідко 

стимулюють думки іншої, ідеї виникають одна за одною. 

Також для формулювання ідей слухачів ми об’єднували їх за малими 

групами, а згодом об’єднували їх для подальшого обговорення й оцінювання 
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у складі всієї групи. На нашу думку, для ефективного проведення мозкового 

штурму корисно також виокремити два типи ідей, запропонованих 

слухачами, таких, що здаються, на перший погляд, найбільш імовірними для 

реалізації, та навпаки – найнеймовірнішими. Такий розподіл може бути 

продуктивно використаний для обговорення та оцінювання ідей. 

Використання найнеймовірніших відповідей спонукає людей розглядати 

питання з різних точок зору, запроваджувати нестандартний підхід та 

враховувати оригінальні погляди. 

Нами застосовувались презентації (до 10 хв. уроку). Через презентації 

були представлені: «Історія розвитку баскетболу», «Загальна характеристика 

гри волейбол (розмітка ігрового майданчика, розміщення гравців, основні 

правила гри), «Історія розвитку баскетболу», ««Історія розвитку спортивного 

орієнтування в світі», «Причини виникнення травм на заняттях зі 

спортивного орієнтування», «Історія розвитку настільного тенісу в світі», 

«Історія розвитку настільного тенісу в Україні», «Історія розвитку 

настільного тенісу в регіоні», «Історія розвитку гімнастики», «Техніка 

плавання кролем на грудях та  кролем на спині», «Правила гігієни та санітарії 

під час занять  плаванням», «Інтерактивна презентація «Корт», «Фізичне 

виховання у Стародавній Греції» та ін. 

Для презентації нами були використані розширені можливості 

мультимедіа, щоб постійно підтримувати інтерес школярів.  

Презентація – виступ, супроводжувалась візуальними образами, 

спрямованими на те, щоб донести до аудиторії інформацію та / або 

переконати її вчинити певні дії, потрібні організатору презентації. Ефективна 

презентація, як правило, заздалегідь спланована, добре організована і 

призначена для певної аудиторії. 

На відміну від лекцій, які дають знання з багатьох аспектів певної теми, 

їх взаємозв’язку з метою створення цілісного, теоретично обґрунтованого 

погляду на певне явище, наші презентації спрямовані на надання нових 
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результатів, нової інформації з конкретного, досить вузького, практичного  

аспекту теми, яка є предметом навчання. 

Подібний метод сприяє розвитку в учнів аналітичного мислення, 

детального вивчення техніки рухової дії. При такій технології побудови 

уроку, все те, що вивчається спочатку, закріплюється особливо міцно й учні 

набувають правильного уявлення про рухові дії, виробляють правильний 

стереотип руху. Застосування комп'ютера можливо на всіх етапах уроку: при 

вивченні нового матеріалу, на стадії закріплення матеріалу (тестовий 

комп'ютерний контроль). Уроки, засновані на використанні інформаційних 

технологій, завжди захоплюючі, змістовні і цікаві учням. 

Метод «Рольова гра» (до 10 хв.) був запропонований нами для 

розігрування певних ситуацій, імітації реальних подій. Він успішно 

застосовувався при вивченні тем «Ознайомлення з основними елементами 

гри в баскетбол», «Безпеки на уроках фізичної культури», «Відпрацювання 

основних елементів гри в баскетбол», «Перша допомога у разі обмороження» 

та ін. Цей метод являє собою в комплексі рольову гру з різними, часто 

протилежними інтересами її учасників та необхідністю прийняття будь-якого 

рішення після закінчення або в ході гри. Рольові ігри допомогли  формувати 

у слухачів: комунікативні здібності, толерантність, вміння працювати в 

малих групах, самостійність мислення. Від викладача вимагалась велика 

попередня методична підготовка при проведенні рольових ігор, вміння 

прогнозувати результати і робити відповідні висновки.  

Рольові ігри проходили, як правило, у формі узгодженого групового 

розумового пошуку, що вимагало залучення у комунікацію всіх учасників 

гри. За своєю суттю цей метод навчання є особливою формою комунікації. 

У будь-якому типі комунікації один з учасників є автором, який 

висловлює свою точку зору. Другий учасник є реципієнтом, який, 

сприймаючи авторський текст, будує образ того, що зрозумів, щоб 

реконструювати авторську точку зору. Третій учасник комунікації в рамках 

рольової гри може бути критиком, який, спираючись на результати 
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прийнятого рішення, виробляє свою власну точку зору, більш оформлену і 

досконалу. Четвертий учасник – організатор комунікації, узгоджує всі види 

робіт і перетворює розрізнені зусилля в цілеспрямований рух щодо 

вдосконалення авторської точки зору. 

Завершувалася кожна рольова гра підбиттям підсумків, де основна 

увага спрямована на аналіз її результатів, найбільш значущих для практики. 

Однак завершальна фаза може бути розширена до рефлексії всього ходу гри.  

Об'єктами такої рефлексії можуть стати: динаміка індивідуальних, 

групових, міжгрупових траєкторій руху розумових процесів; динаміка освіти 

колективної думки на основі змін у міжособистісних відносинах; 

позиційність гравців і міжпозіційні відносини. 

Це ефективна навчальна методика, яка має бути добре продумана і 

організована, щоб забезпечити позитивний вплив. За допомогою рольової гри 

можна: 

– набути досвіду використання певних навичок в ігровій ситуації; 

– проаналізувати альтернативні способи дій, ідеї, запропоновані для 

виконання завдання гри, зміни ситуації на краще; 

– відпрацювати на практиці певні види поведінки в безпечному 

середовищі перед тим, як розпочати їх застосування в реальному житті; 

– набути впевненості у своїх силах під час практичних дій або репетиції 

певної події; 

– закріпити засвоєний матеріал на уроці шляхом забезпечення 

зворотного зв’язку; 

– додати до навчального процесу елемент розваги. 

Алгоритм роботи при проведенні інтерактивного уроку: 

• визначення доцільності використання інтерактивних прийомів саме на 

цьому уроці; 

• ретельний відбір та аналіз навчального матеріалу, у тому числі й 

додаткового (тести, приклади, ситуації, завдання для груп); 
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• планування уроку – етапи, хронометраж, орієнтовний поділ на групи, 

ролі учасників, запитання та можливі відповіді; 

• вироблення критеріїв оцінювання ефективності роботи груп, заняття; 

• мотивація навчальної діяльності шляхом створення проблемної 

ситуації, наведення цікавих фактів, тощо; 

• забезпечення розуміння учнями змісту їхньої діяльності та формування 

очікуваних результатів та під час оголошення, представлення теми; 

• надання учням необхідної інформації для виконання практичних 

завдань за мінімально короткий час; 

• забезпечення засвоєння навчального матеріалу учнями шляхом 

інтерактивної вправи ( на вибір учителя); 

• рефлексія (підбиття підсумків) у різних формах – індивідуальна робота, 

робота в парах, групах, дискусія, у вигляді малюнків, схем, графіків тощо. 

Особливістю використання інтерактивних методів навчання у середній 

школі є те, що за програмою фізичного виховання для 5-9 класів,в школі 

закладаються основи техніки специфічних дій з різних видів спорту. Це може 

бути кидок баскетбольного м'яча, прийом волейбольного м'яча, низький 

старт в легкій атлетиці та ін. 

 Навчання руховим діям ефективно починати з демонстрації показу 

техніки гри. Ця мета прекрасно реалізується через використання в процесі 

уроку електронних мультимедія-презентацій.  

Перегляд школярами техніки рухових дій спортсменів, створює базу 

для теоретичних знань, сприяє розвитку логічного, образного мислення. 

Застосування кольору, мультиплікації дозволяє відтворити реальну техніку 

рухів, сприяє більш швидкому засвоєнню навчального матеріалу.  

Після демонстрації рухів доцільно їх практично апробувати на 

технічному етапі уроку. Для цього ми застосовували саме інтерактивні 

методи навчання.  
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За допомогою помічників ми робили відео або фотозйомку виконання 

учнями прийомів і дій, потім проектували на екран і спільно з учнями 

проводили розбір техніки виконання різних прийомів з даного виду спорту. 

Для досягнення позитивних результатів нами використовувались 

інтерактивні методи навчання, спрямованість яких розкрита на рисунку 13. 

Вибір метода був обумовлен відповідністю, спрямованістю метода з 

темою та завданнями. Тому, нами для кожної теми уроку розроблений зміст, 

особливості використання інтерактивних методів в окремих частинах уроку 

та час, затрачений на кожен метод. 

Специфіка роботи з дітьми середнього шкільного віку передбачає 

врахування індивідуальних психофізіологічних особливостей дітей та 

пошуку найбільш цікавих форм подачі теоретичного матеріалу для 

формування мотивації до занять фізичною культурою. Тому нами було 

запропоновано в ході проведення уроків фізичної культури для опанування 

теоретичного матеріалу зошит з фізичної культури «Фізкультуркін в країні 

Спортландія»,в якому представлені основні теми теоретичного матеріалу для 

учнів 5-го класу.  

Теоретичний матеріал включає в себе матеріали з основ здорового 

способу життя, навчає навичкам самоконтролю, моніторингу рівня ЧСС 

протягом заняття,особливостям використання фізичних вправ та ін. Всі 

завдання представлені у вигляді творчих завдань з метою формування знань і 

навичок для самостійних занять фізичними вправами, можливість вивчення 

практичного матеріалу за кожним модулем, а також формування творчих 

здібностей дітей.  

Також всі діти по закінченню уроку отримували домашні завдання для 

підготовки до наступного уроку, наприклад: підготувати повідомлення про 

історію олімпійського руху, створити кросворд на спортивну тематику, 

доповнити речення, відповісти на запитання, комплекси фізичних вправ та 

технічних прийомів з кожного модулю, які включені до програми, виконати 

малюнки улюблених видів спорту.  
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Рис. 13. Спрямованість інтерактивних методів навчання 

Інтерактивні методи 

Міні-лекція 

Інформаційне 
повідомлення 

Рольова гра 

Обговорення 

Аналіз історій і 
ситуацій 

Дискусія 

Презентація 

Мозковий штурм 

Спрямованість 

Рухливі ігри 

 Передача інформації 

 Передача великого обсягу інформації 

• Розвиток творчого мислення; 
• Розвиток навичок спілкування, роботи у малих 
групах; 
• Підвищення зацікавленості учнівської аудиторії 

 Передача нової інформації 

• Вироблення стратегії дій у конфліктних і 
стресових ситуаціях; 
• Розвиток цільових поведінкових настанов; 
• Розвиток навичок міжособистісного 
спілкування; 
• Розвиток комунікативних навичок;  
 • Ілюстрація    емоційного    аспекту діяльності 

  

• Розкриття теоретичних концепцій; 
• Розвиток вмінь вирішення проблем; 
• Розвиток вмінь планування, формулювання 
стратегії 
 

• Розвиток вмінь прийняття рішень і усунення 
проблем у нестандартних (критичних) ситуаціях; 
• Розвиток міжособистісних відносин 

 

 Відокремлення фактів 

 Зняття психологічного і фізичного 

навантаження 
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Домашні завдання виконувались самостійно, в парах, або групах, 

залежно від складності та обсягу завдання.  

Основна можливість застосування інтерактивних методів при 

самостійній роботі полягає в організації групової роботи школярів. 

Стимулювання тісного спілкування учнів один з одним призводить до 

формування навичок соціальної поведінки, освоєння технології спільної 

роботи. 

Робота в групі неможлива без уміння швидко і конструктивно 

приймати рішення, брати на себе відповідальність, спілкуватися з іншими 

людьми і залагоджувати конфліктні ситуації. 

Виконання завдань в групах можливо остільки, оскільки існують 

умови, за яких учні змушені допомагати один одному в досягненні успіху, і 

«підштовхують» до цього своїх товаришів. Позитивна взаємозалежність 

створює відносини, в основі яких лежить взаємне стимулювання. 

При створенні групи для виконання позакласної самостійної роботи 

вчитель повинен: 

• чітко позначити мету завдання; 

• проінструктувати школярів про етапи виконання завдання; 

• пояснити учням, якою має бути взаємодія членів групи, щоб 

поставлена мета була досягнута; 

• консультувати учнів у разі виникнення питань по суті завдання або 

щоб посилити взаємозв'язок між членами групи. 

При цьому консультування між школяріми та вчителем в ході 

виконання домашнього завдання може здійснюватися як безпосередньо в 

школі, так і з використанням off-line і on-line технологій.  

Виконання домашніх завдань є дієвою формою практичного 

застосування знань, одержаних під час вивчення теми. 

Всі вчителі отримали розроблені нами методичні рекомендації 

«Орієнтовні уроки з фізичної культури», в яких викладений у повному обсязі 

зміст уроків з фізичної культури, схеми проведення уроків, теоретичний 
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матеріал, засоби, яийі потрібен на уроках та інтерактивні методи. В 

методичних рекомендаціях також детально описані домашні завдання, та 

засоби їх виконання. 

Домашні завдання для учнів вчителі отримували в письмовому (в 

методичних рекомендаціях) та в електронному вигляді, щоб була можливість 

відправити ці завдання учням, для виконання їх вдома. Домашні завдання 

вчитель висилав на електронну сторінку учня. 

Сенсом спільної діяльності або взаємодії в навчальному процесі є 

співробітництво його учасників. У процесі співробітництва відбувається 

перебудова рольових відносин педагога й учнів у рівноправні. 

Педагогічна взаємодія розглядається в контексті особистісно  

орієнтованого навчання, в процесі якого важливо надати кожному школяру, 

спираючись на його здібності, схильності, ціннісні орієнтації, інтереси і 

суб'єктивний досвід, можливість реалізувати себе в пізнанні в процесі занять 

фізичною культурою.  

Педагогічна взаємодія в процесі фізичного виховання школярів 

передбачає використання засобів, форм, методів навчання з урахуванням їх 

індивідуально-типологічних і особистісних особливостей і являє собою такий 

вид пізнавальної та рухової активності, в процесі якої школярі не тільки 

засвоюють певний обсяг теоретичних знань і практичних умінь, а й 

розкривають механізми самоактуалізації «особистості школяра». 

При проведенні уроку з фізичної культури за інтерактивними методами 

вчитель повинен:  

• передбачати розв’язання різноманітних творчих завдань, спрямовуючи 

учнів на пошукові види робіт: бесіду за проблемним запитанням, усне 

малювання, мозковий штурм; 

• враховувати вікові особливості учнів і послідовно ускладнювати форми 

роботи; 

• залучати до роботи всіх учнів класу, забезпечуючи участь кожного з 

них у групових та колективних формах роботи; 
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• використовувати різноманітні інтерактивні форми і види роботи; 

• ставити учнів у позицію творця. 

Вчитель повинен вміти заохотити учнів до емоційно-позитивного 

ставлення до вчителя, відкритої доброзичливості, прагнення бачити хороше, 

робити їх відвертими, ініціативними, створювати в групі товариську 

атмосферу. 

Інтерактивне навчання певним чином змінює вимоги до роботи педагога. 

Педагог з урахуванням актуальних запитів розвитку системи освіти повинен 

володіти такими вміннями: 

• організовувати процес дослідження завдання таким чином, щоб воно 

сприймалося учнем як власна ініціатива; 

• цілеспрямовано організовувати для учнів навчальні ситуації, які 

спонукають їх до інтеграції зусиль; 

• створювати навчальну атмосферу в класі і дозувати свою допомогу 

учням; 

• усвідомлюючи педагогічну взаємодію як вплив реакцій тих, кого 

навчають на управляючі дії педагога, вирішувати нестандартні навчальні та 

міжособистісні ситуації; 

• зберігаючи свій науковий авторитет, допомагати учням не потрапляти 

під його залежність, яка сковує їх розумову діяльність, а проявляти 

самостійність. 

До критерів ефективності уроку з фізичної культури за інтерактивними 

методами віднесено вміння вчителя: 

1.   Використовувати проблемні, творчі завдання; 

2.   Застосовувати завдання, що дозволяють учням самостійно вибирати 

тип, вид і форму матеріалу (словесну, графічну, умовно-символічну); 

3.   Створювати позитивний емоційний настрій на роботу всіх учнів в 

ході уроку; 
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4.   Обговорювати з учнями в кінці уроку не лише те, що дізналися, що 

засвоїли, але й те, що сподобалось, що не сподобалось і чому, щоб хотілося 

виконати ще раз, а що зробити по-іншому. 

5.   Стимулювати учнів до вибору і самостійного використання різних 

способів виконання завдань; 

6.   При опитуванні учнів та їх оцінюванні звертати увагу не тільки на 

правильність відповіді, але й аналіз того, як учень міркував, який спосіб 

використав, чому і в чому помилявся. 

У процесі пошуку рішення задачі при інтерактивному навчанні 

відбувається зіткнення різних точок зору учнів. Тому педагог залежно від 

ситуації може: 

1. Спочатку позначити допустимі і недопустимі форми взаємодії. 

2. Дочекатися конфліктної ситуації і вже постфактум познайомити 

учнів з нормами поведінки в групі.  

3. Поєднувати перший шлях з другим. 

Слід виділити наступні норми поведінки в процесі інтерактивного 

навчання:  

1. У спільній роботі немає «акторів» і «глядачів», всі – учасники.  

2. Кожен член групи заслуговує того, щоб його вислухали не 

перебиваючи.  

3. Слід говорити так, щоб тебе розуміли; висловлюватися безпосередньо 

по темі, уникаючи зайвої інформації.  

4. Якщо прозвучала інформація не цілком ясна, задавати питання «на 

розуміння» (наприклад, «Чи правильно я зрозумів? ..»); тільки після цього 

робляться висновки.  

5. Кожен має право попросити кожного про допомогу; кожен 

зобов'язаний допомогти тому, хто звертається за допомогою.  

6. Критикуються ідеї, а не особистості.  
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7. Мета у спільній діяльності полягає не в «перемозі» якої-небудь однієї 

точки зору, а в можливості знайти краще рішення, дізнавшись різні думки з 

проблеми.  

В таблиці 13 представлено організацію внутрішньогрупового спілкування 

обговорення. 

Таблиця 13 

Організація групової діяльності школярів 

Компоненти 
діяльності 

Функції групи, що ведуть до успішної діяльності 
Рішення задач Надання підтримки 

Ролі членів групи Ініціатор, розробник, 
координатор, контролер, 
оцінювач, інтерпретатор, 
секретар, «гонець», доповідач, 
хранитель часу та ін  

Натхненник, гармонизатор, 
організатор спілкування, 
доброзичливий слухач.  

Зміст діяльності Внесення, прийняття 
пропозицій, відомостей, 
думок, їх обробка.  

Підтримка починань, 
спонукання до 
висловлювань, прийняття 
чужих ідей. 

Результат  Мобілізація всіх членів на 
пошук і досягнення 
поставленої перед групою 
мети. 

Зміцнення взаємної приязні 
членів групи і їх 
згуртованості, що полегшує 
досягнення групової мети. 

 

Від внутрішньогрупового спілкування обговорення переходить до 

міжгрупового. Організація презентації групових рішень залежить від 

задуманої побудови всього заняття і може реалізуватися в різних формах 

(табл. 14). 

Учитель не втручається в роботу малих груп, але ні на хвилину не 

втрачає контакту з учнями, поволі спостерігаючи за роботою. Саме мовчазне 

ненав'язливе спостереження – основна функція вчителя, яка забезпечує його 

співучасть, розуміння стану аудиторії. Результатами спостережень можуть 

стати краще розуміння особливостей учнів, вдосконалення завдань і 

методики навчання. 
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Таблиця 14 

Організація міжгрупового спілкування школярів 

Форми міжгрупового 
спілкування 

Варіанти презентації групових рішень 

Спільно-індивідуальна Кожна група представляє підсумок своєї 
діяльності; рішення обговорюються, з них 
вибирається краще 

Спільно-послідовна Продукт діяльності кожної групи стає певною 
сходинкою до вирішення загальної проблеми 

Спільно-взаємодіюча З пропозицій вибираються певні аспекти 
групових рішень, на підставі яких потім 
виробляється загальний для всього колективу 
підсумок 

 

Оцінюючи результати інтерактивного навчання, необхідно враховувати такі 

умови: 

• підтримувати баланс перевірки знань, навичок; 

• використовувати традиційні та інтерактивні технології оцінювання; 

• застосовувати групове, змагальне та індивідуальне оцінювання, 

самооцінку та взаємооцінку школярів; 

•  обговорювати зі школярами критерії оцінювання; 

•  враховувати досягнення групи та індивідуальний прогрес школярів. 

Інноваційна технологія теоретичної підготовки включає в себе 

реалізацію педагогічних умов, спрямованих на оптимізацію процесу 

фізичного виховання (рис14). 

Навчання повинно створювати педагогічні умови для формування 

мотивації до занять фізичною культурою та спортом, створення освітнього 

середовища, що спрямовано на стимуляцію пізнавальної діяльності власної 

активності слухачів в системі засвоєння сучасних знань, необхідних навичок  

і вмінь, розвитку творчого мислення в процесі навчальної діяльності. 
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  формування та розвиток стійкої мотивації (потреби) до занять    

фізичними вправами; 

   використання багатоваріантних форм, засобів і методів в 

процесі занять; 

   особистісно-орієнтований підхід в роботі зі школярами на 

уроках з фізичної культури; 

   здійснення комплексного впливу на свідому, емоційно-

чуттєву та діяльну сфери особистості школярів; 

   забезпечення постійного медико-педагогічного контролю. 

Рис.14. Педагогічні умови оптимізації процесу фізичного виховання 

 

Оптимізація процесу фізичного виховання будувалася на основі 

наступних положень: 

– формування і розвиток у школярів стійкої мотивації (потреби) до 

занять фізичними вправами; формування потреби здійснювалось за 

допомогою залучення дітей до різних видів рухової активності, які найбільше 

подобаються дітям, використання на уроках інтерактивних методів, які 

сприяють емоційному насиченню уроків та особистісно-орієнтованого 

підхіду у роботі зі школярами; 

– виключення стресових ситуацій на уроках; здійснювалось за 

допомогою застосування умов взаємодії учасників навчально-виховного 

процесу в процесі використання інноваційної технології теоретичної 

підготовки з предмету «Фізична культура»; 

– використання багатоваріантних форм, засобів і методів у процесі 

занять; використання інтерактивних ігор та методів на уроках; 

– здійснення комплексного впливу на свідому, емоційно-чуттєву і 

діяльнісну сфери особистості дитини; інноваційна технологія спрямована на 

активізацію фізкультурної діяльності, тобто залучення дітей до різних форм 

фізкультурно-оздоровчих занять; 
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– забезпечення постійного медико-педагогічного контролю; 

діагностика рівня фізичного стану школярів протягом року; здійснювалось за 

допомогою медичних працівників, вчителя з фізичної культури та 

самоконтролю учнів. На основі набутих учнями знань у процесі фізичного 

виховання.  

Важливою вимогою суспільства до особистості є не енциклопедичність 

знань, а набуття вмінь та навичок, що сприяють розвитку та самореалізації 

особистості. Це завдання значною мірою вирішується через запровадження 

інноваційних технологій, серед яких важливу роль відіграють інтерактивні 

методи навчання. 

Значне місце в системі опанування теоретичними знаннями, 

практичними уміннями та навичками є система контролю. Нами 

передбачалось проведення контрольного уроку з використанням 

інтерактивних методів в кінці кожного модуля. Також в ході експерименту 

аналізувалася активність дітей в практичній діяльності. 

Контроль проходив за такими показниками: 

1. Рівень інформованості та активності учня на уроці. 

2. Перевірка теоретичних знань за модулями з використанням 

контрольних теоретичних тестів. 

3. Активність дітей в практичній діяльності. 

4. Рівень розвитку рухових якостей, вмінь та навичок. 

Контроль рівня теоретичних знань здійснювався за допомогою тестів. 

Учням пропонувалося відповісти правильно на питання, які були розкриті 

протягом вивчення модуля. Тест містив 5 питань по кожному модулю. З їх 

допомогою можна отримати інформацію про засвоєння елементів знань; про 

сформованість умінь і навичок учнів по застосуванню знань у різних 

ситуаціях і т. д. 

Контроль рівня активності дітей в практичній діяльності здійснювався 

за допомогою анкетування та за Фремінгемською методикою. 
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Ми провели аналіз рівня рухової активності та за допомогою 

анкетування виявили сформованість мотивації до занять фізичною 

культурою. 

Основними критеріями оцінки практичної діяльності учнів є: 

1. Кількість дітей, котрі додатково займаються різними формами 

фізкультурно-оздоровчої діяльності. 

2. Форми фізкультурно-оздоровчих занять, які учні почали 

використовувати у вільний час і т.д.. 

Це дало змогу контролювати процесс засвоєння учнями теоретичного 

блоку з фізичної культури. Вчитель оцінював активність школяра на уроці, та 

правильність відповідей.  

Як метод контролю за рівнем інформованості та активності учнів, ми 

застосовували інтерактивний метод «Ділова гра», який використовували в 

кінці кожного модуля. 

Ділова гра – вид діяльності, який притаманний і дітям, і дорослим, 

тому використання даного виду діяльності в освітньому процесі відомо 

давно, однак важливим є застосування такого аспекту цієї діяльності, який 

сприяє появі мимовільного інтересу до пізнання. При цьому має відбуватися 

серйозне і глибинне сприйняття досліджуваного матеріалу. Гра не повинна 

призвести до неправильного розуміння тієї чи іншої проблеми, школярі 

повинні перейнятися складністю досліджуваного матеріалу і розуміти, що 

процес навчання є не лише цікавою грою.  

Використання різних типів ігор – ділових, імітаційних, рольових для 

рішення навчальних проблем вносить різноманітність протягом предметного 

освітнього процесу, викликає формування позитивної мотивації вивчення 

даного предмета. Гра стимулює активну участь школярів у навчальному 

процесі та залучає навіть найбільш пасивних.  

Специфіка навчальних можливостей ділової гри як методу 

інтерактивного навчання в порівнянні з традиційними іграми полягає в 

наступному:  
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1) У грі відтворюються основні закономірності руху професійної 

фізкультурної діяльності та професійного мислення на матеріалі динамічно 

породжуваних і дозволених спільними зусиллями учасників навчальних 

ситуацій. Іншими словами, процес навчання максимально наближений до 

реальної практичної діяльності майбутніх фахівців з фізичного виховання. Це 

досягається шляхом використання в ділових іграх моделей реальних 

ситуацій.  

2) Метод ділових ігор являє собою не що інше, як спеціально 

організовану діяльність по операціоналізації теоретичних знань, переводу їх 

у діяльнісний контекст. Відбувається не механічне накопичення інформації, а 

розподіл фізкультурної діяльності реальності школяра. 

Зазначені вище та інші особливості ділових ігор обумовлюють їх 

переваги в порівнянні з традиційними методами навчання. У загальному 

вигляді цей освітній ресурс ділових ігор вбачається в тому, що в них 

моделюється більш адекватний для формування особистості учня 

предметний і соціальний контекст. Конкретизувати цю тезу можна в 

наступному вигляді:  

- гра дозволяє радикально скоротити час накопичення досвіду;  

- гра дає можливість експериментувати з подією, пробувати різні стратегії 

вирішення поставлених проблем і т.д.; 

- у діловій грі «знання засвоюються не про запас, не для майбутнього 

застосування, не абстрактно, а в реальному для учасника процесі 

інформаційного забезпечення його ігрових дій, в динаміці розвитку сюжету 

ділової гри, у формуванні цілісного образу ситуації»;  

- гра дозволяє формувати у школярів цілісне уявлення про фізичну діяльність 

в її динаміці;  

- ділова гра дозволяє набути соціального досвіду (комунікації, прийняття 

рішень тощо). 

Таким чином, застосування в освітньому процесі  інтерактивних 

методів, наприклад, ділової гри, сприяє:  
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- закріпленню і поглибленню знань з фізичної культури;  

- навчання правильному використанню літератури;  

- набуття навичок роботи в парах;  

- виробленню навичок у підготовці необхідних документів по завданнях, 

позначених в грі; 

- отриманню досвіду публічного виступу, ораторської майстерності;  

- кращому засвоєнню змісту навчальної дисципліни і розвитку вміння 

грамотно і переконливо будувати відповідь, мотивувати вибір і рішення;  

- активізації розумової та пізнавальної діяльності за допомогою реалізації 

принципів наочності, змагальності та творчого підходу; 

- стимулюванню спонукальних мотивів до освоєння предмета;  

- формуванню активної життєвої позиції у навчанні, майбутній професії;  

- розкриттю особистісного потенціалу; 

- розвитку почуття взаємодопомоги, вмінню працювати в колективі;  

- розвитку винахідливості і активності; 

- розширенню кругозору, пізнавальних інтересів і творчої кмітливості. 

Саме ділова гра - найінформативніший метод контролю знань з 

предмету та визначення сформованості активно брати участь у житті 

колективу та розвитку пізнавальної активності учня. 

Для посилення змагального характеру гри, стимулювання творчої 

активності та ініціативи гравців доцільно оцінювати діяльність кожної з груп 

«гравців» за рівнями. Оцінка якості й своєчасності виконання завдань, 

ефективності прийняття рішень здійснюється за етапами гри вчителем.          

В кінці уроку вчитель підводить підсумки щодо правильних відповідей та 

активності учня у прийнятті правильних рішень та виставляє відповідний 

бал.  

Нами був запропонований метод оцінювання результатів учнів 

(табл.15). 
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Таблиця 15 

Критерії оцінки рівня інформованості та активності школярів з 
використанням інтерактивного методу «Ділова гра»  

Рівень інформованості Показники активності учня на уроці 

Низький Учень виконує функцію спостерігача 

Середній Участь у ролі веденого 

Достатній Ініціатор у діловій грі 

Високий 
Вміння розвернути дебати та 

висловити власну думку. 

 

Таким чином, під час проведення ділової гри необхідно забезпечити 

такі аспекти оцінювання учасників: 

 - ефективність сформованого учасниками гри рішення; 

- використання при виробленні рішень прийомів, що рекомендуються, 

способів, математичних методів (завдання цієї оцінки – орієнтувати 

учасників на більш глибоке вивчення теоретичних розділів дисципліни, за 

якою проводиться ділова гра); 

- наявність у прийнятих рішеннях елементів технічної новизни, 

оригінальності, які забезпечують виконання запланованих робіт зі значною 

ефективністю, а, як наслідок, можуть бути рекомендовані для впровадження 

у практичну діяльність; 

- урахування обмежень, зумовлених при описі об’єкта ігрового моделювання; 

- раціональність прийнятого рішення; 

- наявність і кількість помилок у рішенні  

У  міжгруповій взаємодії учасників ділової гри доцільно оцінювати: 

- швидкість прийняття рішень (важливо заохочувати ігрові групи, які 

першими представили рішення); 

- кількість і якість внесених контрпропозицій по рішеннях, що були прийняті 

іншими ігровими групами; 

- вміння аргументувати у захисті своїх рішень; 
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- звернення до інших ігрових груп за додатковою інформацією, 

матеріальними і трудовими ресурсами для виконання роботи, а також 

аналогічна «допомога» іншим групам за їх запитами; 

- узгодження узагальненого рішення; 

- зміст міжособистісного спілкування учасників гри. 

Використання інтерактивних методів навчання для учнів підліткового 

віку має суттєве значення тому що, навчання залишається основним видом 

діяльності, проте зазнає значних змін в організації, змісті. Воно 

характеризується довільністю, зростанням активності й самостійності, 

зміною пізнавальних і соціальних мотивів навчання.Удосконалюється 

сприйняття, стаючи більш плановим, різнобічним, але не досягає ще повного 

розвитку. На нього впливає не лише характер об'єкта, що сприймається, але й 

емоційний стан підлітка. 

В процесі формування теоретичних знань важливе значення має 

формування мотивації до занять фізичної культурою. Для даної вікової 

групи, мотивація зазнає якісних змін. Поглиблюючись і диференціюючись, 

пізнавальні інтереси підлітків стають виразнішими, стійкішими і 

змістовнішими. Навчальний процес ставить підвищені вимоги до уваги 

підлітків, здатності зосереджуватись на змісті навчальної діяльності й 

відволікатись від сторонніх показників.  

Навчання вимагає як мимовільної, так і довільної уваги, сприяє 

зростанню обсягу уваги, вдосконаленню уміння розподіляти і переключати її. 

Для підлітків характерним є прагнення виховувати в собі здатність бути 

уважними, елементи самоконтролю й саморегуляції. 

Підлітки прагнуть до логічного осмислення матеріалу, застосовуючи 

при цьому порівняння, зіставлення, узагальнення, класифікацію тощо. 

Підвищується рівень абстрагування, формуються системи прямих і зворотніх 

логічних операцій, міркувань та умовиводів, що стають більш свідомими, 

обґрунтованими. 
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Можливості використання інтерактивних методів розширюють і 

поглиблюють пізнавальні інтереси учнів, більш вибірковим стає інтерес до 

предмету «Фізична культура». 

Таким чином, система формування теоретичних знань з предмету 

«Фізична культура» повинна бути спрямована, передусім, на реалізацію 

основної мети – виховання свідомого ставлення до свого здоров’я на основі 

впровадження освітніх інноваційних технологій. 

 

Диференційований підхід до планування фізичних навантажень в 
самостійних заняттях з фізичного  виховання студентів після 

гострих респіраторних захворювань 

  

Філософія здорового способу життя є одним із найважливіших 

чинників, що впливає на тонус людини і відображається у багатьох 

показниках здоров’я, фізичного, душевного, сексуального та соціального 

стану людини. Фізичні вправи, гарний відпочинок, повноцінний сон, 

правильне харчування, система профілактичних заходів, здоровий спосіб 

життя – це базові складові здоров'я як такого. Як відомо, здоров'я людини на 

50% залежить від способу її життя, наприклад, люди, які ведуть малорухомий 

спосіб життя з недостатнім фізичним навантаженням, часто мають певні 

соматичні проблеми. 

Слід зауважити, що основною причиною смертності в економічно 

розвинених країнах, включаючи країни з перехідною економікою, є хвороби 

серцево-судинної системи (45,6%). На другому місці – онкологічні 

захворювання (21%), що мають стійку тенденцією до зростання, третє місце 

посідають хвороби дихальної системи (8,1%). На жаль, через сучасні 

економічні та екологічні умови в Україні зростає число тих чинників, що 

погано впливають на організм людини та зумовлюють негативні тенденції в 

стані здоров'я, які виявляються у високих показниках захворюваності та 

смертності. 
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В статті 6 закону України “Про фізичну культуру і спорт” серед 

основних показників розвитку фізичної культури першим зазначено рівень 

здоров’я і фізичного розвитку різних верств населення.  

 Але тим часом, як свідчать різні джерела, дані показники сьогодні в 

Україні знаходяться на низькому рівні. Так, за даними Державного комітету з 

фізичної культури і спорту України 90% дітей, учнів, студентів мають різні 

відхилення у стані здоров’я. А більше ніж у 50% з них є незадовільною 

фізична підготовленість. 

 У багатьох публікаціях об’єктивно  вказується на катастрофічне 

погіршення стану здоров’я населення України, на скорочення тривалості 

життя в середньому до 60-62 років, на темпи вимирання української нації, яка 

за цим показником перебуває на другому місці після Ботсвани. Серед причин 

такої ситуації називають невідповідність рухового режиму фізіологічним 

нормам та недотримання контрольованих чинників здорового способу життя 

(загартування, відсутність шкідливих звичок, раціональне харчування). Дані 

чинники погіршують здоров’я людини та викликають часті хвороби.  

   Часті ГРВІ викликають глибокі та різноманітні зміни в стані 

організму. Сукупність таких зрушень формує основні клініко-функціональні 

особливості періоду постклінічного одужання: зниження функціонального 

стану найважливіших систем і порушення роботоздатності організму в 

цілому (знижується ЖЄЛ, максимальна вентиляція легенів, бронхіальна 

прохідність, характеристики серцевого ритму, зокрема, індекс напруги 

міокарда). ЧСС і частота дихання на хвилину залишаються вищими, ніж у 

здорових людей. Такі показники соматичного здоров'я, як життєвий, 

силовий, індекси Руф'є і Робінсона, відрізняються від значень здорових. Як 

правило, часто хворіючи люди мають низький і нижче середнього рівень 

фізичного стану.  

Спеціалісти звертають увагу, що при побудові фізкультурно-

оздоровчих занять варто враховувати такі важливі показники, як рівень 

здоров’я, фізична підготовленість і рівень фізичного розвитку людини.  
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Фізичне виховання у вузі, регламентоване змістом та обсягом 

обов’язкових годин навчальної програми, за даними спостережень й 

численними результатами інших досліджень, не здатне повноцінно 

вирішувати комплекс завдань щодо фізичної підготовленості та 

профілактики захворювань. 

Реструктуризація системи фізичного виховання у ВНЗ згідно з 

Європейською кредитно-модульною системою призвела до скорочення годин 

з фізичного виховання та переведення 60% часу на самостійні заняття.  

На відміну від організованих форм, самостійні заняття позбавлені 

постійного спостереження педагога і контролю лікаря, які використовують 

свій досвід і можливості інструментальних методів обстеження для 

своєчасної корекції величини навантаження в занятті і запобіганню 

перевантажень організму. Тому такі заняття повинні ґрунтуватись на точних 

реакціях як за оцінкою фізичного стану, так і параметрами фізичних 

навантажень. 

 Така постановка питання вимагає інноваційних  підходів до 

розв’язання проблеми здоров’я і фізичної підготовленості населення і, в 

першу чергу, молоді . 

Одним з таких підходів може бути спроба побудови системи 

самостійних занять студентів, які перенесли гостре респіраторне 

захворювання. 

Приступаючи до розробки технології самостійних занять фізичною 

культурою, необхідно мати перед собою конкретну мету, вміти обирати 

засоби і методи, виходячи із запланованих результатів. 

Методика самостійних занять передбачає вирішення наступних завдань: 

- формування у студентів вольових якостей, активної життєвої позиції, 

виховання потреби у фізичному вдосконаленні, у систематичних 

заняттях фізичним вихованням і спортом; 

- набуття студентами знань про основи здоров’я; 
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- зміцнення здоров’я студентів, правильне формування і гармонійний 

розвиток організму, набуття навичок здорового способу життя; 

-  підтримка роботоздатності протягом усього періоду навчання; 

- відмова від шкідливих звичок; 

Процес включення фізичних вправ в систему самостійних занять для 

студентів після гострих респіраторних захворювань  передбачає дотримання 

таких педагогічних принципів: 

- принцип оздоровчої спрямованості відображає гуманістичну 

спрямованість фізичної культури в суспільстві. Зміст даного принципу 

полягає в тому, що фізична культура повинна сприяти зміцненню здоров'я; 

- принцип доступності та індивідуалізації. Індивідуалізація навчально-

виховного процесу виражається в диференціації навчальних завдань, норм 

фізичного навантаження і способів її регулювання, форм занять і прийомів 

педагогічного впливу. 

Індивідуальний підхід у створенні методики самостійних занять 

фізичними вправами з оздоровчою спрямованістю студентів після ГРЗ 

здійснювався диференціюванням тренувальних завдань, норм фізичних 

навантажень, згідно з вихідним рівнем фізичної підготовленості та здоров’я 

займаючихся. 

У регулюванні міри складності завдань викладач повинен керуватися 

програмними вимогами і нормами навантажень, розробленими для кожної 

вікової групи займаючихся, а також результатами поточної та оперативної 

діагностики їх стану і підготовленості.; 

- принцип систематичності передбачає побудову навчально-виховного 

процесу у вигляді певного алгоритму, що забезпечує логіку та взаємозв'язок 

різних аспектів управління. Він вимагає, щоб заняття фізичними вправами не 

зводилися до проведення епізодичних, розрізнених заходів, а здійснювалися 

безперервно і послідовно. Цей принцип реалізовувався у щоденному 

виконанні фізичних вправ;  
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- принцип безперервності передбачає неприпустимість дискретності 

педагогічного процесу, що призводить до зниження досягнутого рівня 

фізичної підготовленості. Цілісність процесу самостійних занять фізичними 

вправами забезпечується визначенням адекватної міри фізичного 

навантаження і відпочинку. При реалізації принципу безперервності велику 

увагу ми приділяли об'єктивній інформації про стан займаючихся. Вона є 

ключовим аспектом у прийнятті управлінських рішень, що регламентують 

величину фізичного навантаження, а також міру і якість відпочинку. Також 

необхідно забезпечувати регулярність занять, не допускаючи невиправданих 

перерв;   

- принцип вікової адекватності педагогічного впливу передбачає 

цілеспрямоване регулювання заходів виховного впливу на різних етапах 

онтогенезу. Принцип був реалізований з допомогою підбору оптимальних 

засобів і методів фізичного виховання відповідно до індивідуальних 

можливостей; 

- принцип зв'язку з життєдіяльністю визначає прикладну функцію 

фізичної культури в суспільстві - готувати членів суспільства до діяльності в 

сфері виробництва, а також забезпечувати безпечний рівень життєдіяльності 

індивіда в навколишньому середовищі;  

 - принципи свідомості і активності передбачають визначення шляхів 

творчої співпраці викладача і займаючогося при досягненні цілей навчально-

виховної діяльності. Їх суть полягає у формуванні в індивіда стійкої потреби 

в освоєнні цінностей фізичної культури, в стимулюванні його прагнення до 

самопізнання і самовдосконалення. 

Ефективність самостійної роботи студентів в досягненні і підтриманні 

належного рівня фізичної підготовленості і здоров’я визначається не лише 

положенням, принципами і правилами, але й педагогічними умовами, в яких 

відбуваються самостійні заняття. 

Аналіз фахової літератури дозволив сформувати комплекс 

педагогічних умов впровадження самостійних занять з фізичного виховання 
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для студентів. Розроблений комплекс включає: раціональне планування 

комплексів вправ,  систему самоконтролю, вирішення особистих цілей і 

завдань та врахування мотиваційних пріоритетів студентів. (рис. 15). 

 

 

 

 

 

 Рис. 15. Комплекс педагогічних умов виконання фізичних вправ 

оздоровчої спрямованості в  самостійних заняттях 

 

 Аналіз практичної роботи зі студентами, які займаються фізичною 

культурою і спортом показує, що вони володіють високим рівнем мотивації, 

що визначає їх потреби та інтереси у навчально-виховному процесі. Тому 

врахування мотиваційної сфери індивіда, його інтересів у сфері фізичної 

культури є важливим аспектом формування свідомості і активності.  

Комплекс педагогічних умов виконання 
фізичних вправ оздоровчої спрямованості в 
самостійних заняттях  
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Встановлено, що для кожного певного вікового періоду характерне 

відповідне ставлення до навколишнього світу, у тому числі до цінностей 

фізичної культури. На практиці це виявляється у виборі «провідного виду 

фізкультурної діяльності». Фізкультурна освіта має здійснюватись через 

провідний вид фізкультурної діяльності, яка дозволяє найбільш ефективно 

використовувати засоби та методи фізичного виховання для формування 

цілей, потреб, мотивів, ціннісних орієнтацій. 

При визначенні провідного виду фізкультурної діяльності на 

різноманітних етапах онтогенезу пропонується враховувати не тільки її 

специфічний різновид, але також і форму організації, сферу (тип) та 

домінуючу спрямованість, виділяючи при цьому такі її види як: 

фізкультурно-освітню, фізкультурно-спортивну, фізкультурно-

реабілітаційну, фізкультурно-рекреаційну. 

Одним з основних факторів формування фізичної культури є 

спрямованість особистості на самовдосконалення. Для визнання необхідності 

самовдосконалення треба створити уявлення про себе, тобто здійснити 

самооцінку. У психології виділяється поняття «Я – концепції». Згідно з 

трактовкою Р. Бернса «Я – концепція» – це сукупність усіх уявлень індивіда 

про себе, пов’язана з їх оцінкою.  

Для включення студентів в систему самостійних занять фізичним 

вихованням важливо враховувати особисті цілі і завдання. Опитування 

показало, що найскоріше повернення до занять спортом  є доволі високим 

мотиваційним фактором. 

Перевагою опитування є досить висока точність результатів, що 

досягається в процесі відповіді за запитання великої кількості необхідного 

контингенту людей. Тому першим етапом нашого дослідження було 

створення запитань для опитування, що дозволяли нам отримати більш 

глибоку інформацію про наш контингент студентів та з'ясувати ряд питань, 

таких як: кількість випадків захворювання на ГРЗ протягом навчального 

року, особливості періоду відновлення після захворювання, міри 



 

 

245 

 

профілактики простудних захворювань, мотивація до самостійних занять 

фізичним вихованням, найбільш популярні види фізкультурно-оздоровчих 

занять, наявність шкідливих звичок. 

Основними мотиваційними пріоритетами для самостійних занять 

фізичним вихованням у студентів факультету «Фізичне виховання» є скоріше 

повернення до навчальної і тренувальної діяльності (45,2%), відновлення 

роботоздатності після перенесеного гострого респіраторного захворювання 

(33,5%), скоріша корекція маси тіла після періоду відновлення (12,3%) та 

запобігання повторних випадків хвороби (8,9%). 

В той же час, результати опитування студентів факультету «Фізична 

реабілітація» показали, що для цього контингенту студентів найважливішим 

мотиваційним фактором для самостійних занять фізичним вихованням є 

підвищення рівня фізичного здоров’я (67,2%) і  профілактика хвороб (29,6%).  

Що стосується самостійних занять фізичним вихованням, тільки 20,6% 

студентів спеціальності «Фізичне виховання» приділяють увагу цьому 

питанню. Серед студентів спеціальності «Фізична реабілітація» цей 

результат трохи вищий – 37,3% студентів займаються фізичними вправами 

самостійно.  

У відповідь на питання про пріоритетні фітнес-технології, думки 

студентів обох спеціальностей співпали – 85,9% студентів бажають 

отримувати більш теоретичної і практичної інформації про сучасні види 

занять (йога, пілатес, бодіфлекс, аквааеробіка). 

 Також ми вивчали питання скільки  часу на день студенти готові 

присвятити самостійним оздоровчим заняттям. Отримані наступні відповіді: 

до 30 хв. на день – 68,2%, до 60 хв. на день – 26,1%, більше 60 хв. на день – 

2,7% студентів. 

Визначено, що студенти надають перевагу сучасним фітнес-

технологіям. Для самостійних занять нами обиралась така система вправ, що 

могла б сприяти оздоровленню організму в цілому, а особливо покращенню 

показників кардіо-респіраторної системи  
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 При обґрунтуванні методики, ми виходили з наукового положення 

«про перехресну адаптацію». Адаптуючись, наприклад, до фізичних 

навантажень, можна набути підвищену резистентність до дії холоду та 

гіпоксії. Ці подразники викликають в організмі комплекс однотипних змін, а 

саме призводять до дефіциту АТФ. Це активує генетичний апарат клітин, в 

результаті чого зростає ресінтез АТФ та зростає енергетичний потенціал 

організму. Підвищення реактивності системи імунітету дає можливість 

організму протистояти шкідливим факторам навколишнього середовища.  

 Таким чином, сформована адаптація до фізичних навантажень 

переходить в оздоровчий ефект. 

 Важливі структурні зміни, які виникають в процесі адаптації до 

фізичних навантажень, формують в функціональних системах організму 

системний структурний «слід».  

 Відомо, що однією з ознак структурного сліду, який забезпечує 

багатосторонній оздоровчий ефект систематичних занять фізичними 

вправами, є збільшення потужності і одночасної економічності 

функціонування апарату зовнішнього дихання і кровообігу. Разом із 

збільшенням максимальної вентиляції легенів при фізичній роботі і 

зростанням маси мітохондрій в скелетних м'язах досягається значне 

збільшення аеробної потужності організму. Дане досягнення адаптації 

поєднується з економізацією функціонування апарату зовнішнього дихання у 

спокої і при навантаженнях. На рівні системи кровообігу «слід» проявляється 

у розвитку структурних змін в серці, що призводить до більшої максимальної 

швидкості скорочення і розслаблення в умовах максимальних навантажень, 

забезпечуючи більший кінцевий діастолічний, ударний, і в кінцевому 

рахунку, більший максимальний об'єм крові. 

 Цей «слід» і є основою підвищення резистентності організму до ряду 

шкідливих впливів і використання адаптації як засобу профілактики, 

лікування та реабілітації при різних захворюваннях. 
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Все це дозволило нам запропонувати студентам систему вправ 

«Bodyflex», яка базується на використанні дихальних вправ із затримкою 

дихання, що є важливою запорукою відновлення після перенесеного ГРЗ.   

Кожному студенту були надані методичні рекомендації в електронному 

форматі, які включали: комплекс «Bodyflex», технологію виконання 

спеціального дихання при заняттях, методичні рекомендації до кожної 

вправи,  інформацію щодо впливу комплексу «Bodyflex» на організм.  

Перед початком самостійних занять з кожним студентом була 

проведена пояснювальна бесіда, під час якої був розкритий позитивний 

вплив комплексу «Bodyflex» на стан дихальної і серцево-судинної системи 

після перенесеного ГРЗ. Студентам пояснювався принцип спеціального 

дихання за цією системою і надавався друкований варіант дванадцяти вправ, 

які входять до цього комплексу. Також, був наведений графік індивідуальних 

консультацій для вирішення питань, які можуть виникнути у студентів під 

час перших занять комплексом «Bodyflex». 

«Bodyflex» – комплекс із дванадцяти вправ, побудованих на поєднанні 

розтяжки і затримок дихання. Комплекс включає наступні вправи: видих, 

швидкий вдих, сильний видих діафрагмою з втягуванням живота, і затримка 

дихання, під час якої потрібно прийняти зазначену у вправі позу і порахувати 

до 8-10 разів. 

При затримці дихання на 8-10 секунд в тілі накопичується вуглекислий 

газ. За рахунок цього розширюються артерії, а клітини набагато краще 

засвоюють кисень. Саме «додатковий» кисень і сприяє скорішому 

відновленню організму після хвороби, покращує самопочуття, допомагає  у 

боротьбі із зайвою вагою.  

Спеціалісти з бодіфлексу відмічають  що під впливом  занять 

дихальними вправами багато курців відмовляються від своєї звички, адже 

при повному достатку кисню потреба у нікотині стає меншою.  

Для занять «Bodyflex» достатньо 15-20 хвилин на день, що важливо для 

студентів, які майже не мають вільного часу у період посилених розумових і 
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фізичних навантажень, що супроводжують їх впродовж всього навчання у 

вищому навчальному закладі. Виконання комплексу «Bodyflex» не потребує 

додаткових умов та пристосувань, тому він є доцільним для самостійних 

занять в домашніх умовах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 16. Основні критерії диференціації в самостійних  заняттях зі 

студентами, які перенесли ГРЗ 

 

В системі самостійних занять нами був використаний 

диференційований підхід до займаючихся. Для кожного була підібрана своя 

норма фізичного навантаження та спосіб її регулювання виходячи з рівня 

фізичного здоров’я студента та його індивідуальної толерантності до 

фізичних навантажень.  Основні критерії диференціації в фізкультурно-

оздоровчих заняттях зі студентами, які перенесли ГРЗ представлено на 

рисунку 16. 
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Рівень фізичного здоров’я: низький, нижче за 
середній; толерантність до фізичних навантажень -  
значно знижена або знижена – самостійні заняття 1 
раз на добу, рекомендована затримка дихання – до 5 
секунд. ЧСС 110-120 уд./хв. Тривалість  відпочинку 

між вправами – 20 с. 
 

Рівень фізичного здоров’я: середній, вище за 
середній; толерантність до фізичних навантажень –  

помірно знижена, збережена – самостійні заняття 2 
рази на добу, рекомендована затримка дихання – до 8 
секунд. ЧСС 120-140 уд./хв. Виконання без пауз для 

відпочинку. 
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   Студентам з низьким і нижчим за середній рівнями фізичного здоров’я і 

значно зниженою толерантністю до фізичних навантажень пропонуються 

самостійні заняття один раз на добу тривалістю 20 хвилин із затримкою 

дихання не більше 5 секунд під час кожної вправи. Рекомендована тривалість 

відпочинку між вправами – 20 секунд.  

 Комплекс вправ для студентів із середнім та вищим за середній 

рівнями фізичного здоров’я і помірно зниженою та збереженою 

толерантністю до фізичних навантажень характеризується виконанням два 

рази на добу тривалістю 15 хвилин і затримкою дихання до 8 секунд під час 

кожної вправи. Вправи виконуються без пауз відпочинку. 

  Тривалість самостійних занять складала три тижні. Комплекс 

«Bodyflex» виконувався студентами щодня, починаючи з дозволу лікаря 

повернутись до навчання. Рекомендований час занять – 7.00-7.30 вранці, 

15.30-16.00 вдень і 19.30-20.00 ввечері. Комплекс дихальних вправ 

виконується на голодний шлунок.  

Раціональне планування комплексів вправ полягало в тому, що 

розроблений нами комплекс оздоровчих занять сприяв скорішому 

відновленню усіх функціональних показників, які зазнають негативних змін 

під час гострих респіраторних захворювань (ЧД, ЖЕЛ, МВЛ, ДО,  стан 

вегетативної регуляції серцево-судинної системи). 

Для поточного самоконтролю ми використовували індивідуальні 

щоденники, які допомагали студентам самостійно визначати зміни своїх 

морфо-функціональних показників і порівнювати їх з нормою, яка також 

була наведена у щоденнику. До системи контролю були включені об’єктивні 

показники, такі як: маса тіла, ЧСС, частота дихання, ортостатична проба, 

проба Штанге, проба Генча. Також студенти у щоденнику відмічали 

суб’єктивні зміни: загальне самопочуття, сон, апетит, болі в м’язах,  загальна 

роботоздатність, порушення спортивного та навчального режиму (Додаток 

В). Цей досвід був впроваджений до медико-санітарної частини ДДІФКіС, де 

кожний студентів, який переніс ГРЗ, міг отримати зразок щоденника 
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самоконтролю.  Це надає студентам можливість спостерігати зміни своїх 

морфо-функціональних показників протягом всього циклу самостійних 

занять фізичними вправами.  

Після кожного тижня занять нами проводився аналіз щоденників 

самоконтролю студентів з метою визначення змін функціональних 

показників.  
 

 

Методика проведення інтегрованих уроків 

 

Для формування теоретичних знань з фізичної культури нами 

розроблена  і впроваджена в практику роботи загальноосвітніх шкіл система 

інтегрованих уроків фізичної культури згідно зі змістом теоретичного 

матеріалу, який представлений в зошитах (Н.В. Москаленко, 2004). 

Розробка інтегрованих уроків починається з чіткого визначення 

завдань: 

- збереження та покращення фізичного стану дитини; 

- розвиток творчих здібностей учнів; 

- активізація мислення дітей; 

- розвиток пізнавальних інтересів, здійснення міжпредметних 

зв’язків;  

- виконання вимог державної програми щодо засвоєння 

теоретичного матеріалу з предмету “Фізична культура”. 

Методика розробки інтегрованих уроків передбачає: 

1. Визначення рівня розвитку дітей, класу в цілому (в тому числі їх 

якостей і здібностей). 

2. Визначення довгострокових, термінових завдань і способи їх 

вирішення. 

3. Визначення часу, який повинен витратити учень на засвоєння 

різних видів діяльності і особливо рухової діяльності. 
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4. Залучення батьків. 

5. Визначення способів оцінки успіхів учнів. 

6. Врахування інтересів і потреб учнів. 

Інтегровані уроки проводяться у взаємозв’язку з іншими предметами: 

фізична культура, валеологія, природознавство, малювання, музика, 

українська мова, ОБЖД, хореографія. 

Підготовка вчителя до уроку передбачає розробку плану-конспекту 

уроку. 

До основних вимог плану-конспекту інтегрованого уроку можна 

віднести визначення: назви теми, мети і завдань, змісту ходу уроку. 

При розробці плану-конспекту слід враховувати для якої вікової 

групи він призначений, рівень інтелектуальної і фізичної підготовки, 

спрямованості заняття (Додаток А). 

Назва теми уроку визначається вчителем згідно матеріалу, який 

запропонований у зошитах.  

Підготовка до уроку передбачає розробку окремих завдань для дітей, 

батьків. Наприклад: придумати нову рухливу гру, знайти і розповісти про 

спортивні нагороди своїх батьків і свої для створення музею спортивних 

нагород, скласти спортивний кросворд. Таким чином, учитель вирішує 

проблему формування творчої думки, а учень, стосовно знань, займає свою 

особисту життєву позицію. 

Основним змістом інтегрованих уроків є поєднання окремих видів 

діяльності в ігровій формі (наприклад, театральній), різноманітних завдань – 

це виконання малюнків, складання та розв’язання кросвордів, відповіді на 

запитання, творчі завдання, фізичні вправи. Треба намагатися, щоб дитина 

ставала діяльним, зацікавленим учасником процесу оволодіння знаннями.  

Основну увагу слід приділяти руховій діяльності в процесі 

проведення уроку – це  різноманітні фізичні вправи, рухливі та народні ігри, 

елементи хореографії, танці, естафети, які достатньо добре засвоєні дітьми на 

уроках фізичної культури. 
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Метою пропонованих уроків визначено формування стійкої потреби у 

здоровому способі життя, залученні дітей до занять різними видами спорту. 

У процесі апробації нашу увагу привернули такі теми проведення 

занять, як будівництво Спортивного міста; дискотека “Дихавка” для тих, хто 

хоче навчитися правильно дихати; організація ФІЗ – куль – ТУРУ; у кабінеті 

лікаря Плоскостопа; операція “Пошук”, шукаємо самокат; школа “М’яча”; 

екскурсія до спортивного магазину “Купуємо нову спортивну форму”; 

одночасний сеанс гри у шахи; творчі зустрічі з керівниками спортивних 

секцій, з дітьми – чемпіонами школи, з батьками – чемпіонами, 

спортсменами міста; відкриття Музею нагород дітей та батьків класу;  

похід – розвага. 

Домашні завдання, що набрали більшість позитивних відгуків дітей 

та батьків виглядають так: зроби вдома куточок “Справжнього спортсмена” і 

покажи його бабусі; у неділю разом з батьками відвідай спортивні споруди 

нашого міста. Цікаво? Якщо є фотоапарат, зроби знімки; перевір, хто в твоїй 

сім’ї найсильніший (пригадай, як на уроці визначався найсильніший учень у 

класі). Розпитай, як тато (дідусь, дядько…) став таким сильним?; перевір, хто 

в твоїй сім’ї  далі всіх стрибає? 

Треба звернути увагу на розширення уяви дітей про світ спорту, риси 

характеру, притаманні спортсменам, виховання культури поведінки під час 

спортивних занять і особливо змагань (заняття “Серце чемпіона, віддане 

спорту”, “Уболювальники – хулігани”). 

Створення атмосфери постійного психологічного комфорту, 

підтримки, на нашу думку, має вирішальне значення у вирішенні проблеми 

формування стійкого інтересу до занять фізкультурою та спортом і вимагає 

комплексу певних заходів з боку вчителя, таких, як різні форми організації 

занять, творчі та цікаві домашні завдання.  

Вчитель повинен: 

- чітко уявляти тему занять і вміти формулювати її образно; 
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- здійснювати навчання руховими уміннями і навичками, 

використовуючи сюжетно-образне викладання, створення позитивного 

емоційного фону. 

Кожне заняття повинно орієнтуватися на основну мету – формування 

і розвиток особистості дитини – і являти завершення, логічно пов’язане з 

попередніми і наступними заняттями. 

Завдання педагога складається у створенні адекватних умов для 

максимально можливого розвитку здібностей дитини, формуванням у нього 

внутрішнього психологічного спокою і впевненості у своїх силах. При 

проведенні інтегрованих уроків ми додержувались принципів розвиваючого 

навчання до яких віднесли наступні: 

- відношення до учня як до суб’єкта будь-якого виду діяльності. 

Педагог повинен повністю признати за дитиною право на особисту думку і 

індивідуальну лінію розвитку; 

- формування об’єкт-суб’єктивного стилю взаємовідношень учня з 

одноліками та викладачами, яке можливо на основі розвитку діалогового 

способу виконання навчальних завдань; 

- організація активної взаємодії учнів з однолітками і створення 

ситуації взаємозбагачення; 

- включення учнів у творчу діяльність і розвиток їх творчих 

здібностей. Творча діяльність є засобом інтенсивного розвитку 

інтелектуальних здібностей і особистісних якостей дитини; 

- будування навчання з опорою на ігрові форми. Використання 

ігрових форм підвищує зацікавленість і полегшує засвоєння навчального 

матеріалу.  

Вплив заняття на дітей має бути достатньо різнобічним в освітньому, 

оздоровчому та виховному відношенні. Особливу увагу треба приділяти 

активності, самостійності, відповідальності і творчому підходу до занять. 

Нами розроблено календарний план для 1-4 класів для проведення 

інтегрованих уроків (планується 34 уроки на кожний рік). 
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Оцінка теоретичних знань дітей здійснювалась з використанням 

комп’ютерної програми. 

Для кожного класу були розроблені тестові завдання. Особливістю 

тестового контролю є те, що кількість вірних відповідей на кожне  

запитання – різна, що ускладнює дітям завдання. 

Тестовий контроль для дітей I класу 

1. Який вид спорту відноситься до єдиноборств: 

- бокс  

- баскетбол  

- хокей  

- фехтування  

- боротьба  

2. Які види спорту відносяться до зимових? 

- фігурне катання  

- футбол  

- бадмінтон  

- волейбол  

- лижні гонки  

3. Який інвентар можна використовувати під час занять зимовими 
видами спорту? 

- лижі  

- клюшки  

- обруч  

- скакалки  

- велосипед  

4. Для чого виконують фізичні вправи з гантелями? Щоб стати: 

- сильним  

- спритним  

- витривалим  



 

 

255 

 

- швидким  

- гнучким  

5. Що відноситься до спортивного інвентаря? 

- м’яч  

- скакалка  

- спортивна форма  

- гантелі  

- кросівки  

 

6. Яку їжу корисно вживати для покращення здоров’я? 

- тістечка  

- фрукти  

- масло  

- м’ясо  

- цукерки  

Тестовий контроль для дітей II класу 

1. Щоб стати мешканцем “Спортивного міста”, потрібно: 

- виконувати фізичні вправи  

- дивитись телебачення  

- читати книги  

- гуляти  

- займатися спортом  

2. Що відноситься до спортивних споруд? 

- стадіон  

- гойдалки  

- спортивний майданчик  

- гантелі   

- баскетбольний щит  

3. Яких правил поведінки у спортивному залі необхідно 
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дотримуватися?  

- приходити на заняття в спортивному одязі  

- дотримуватися техніки безпеки  

- вживати їжу  

- слухати музику  

- виконувати команди вчителя  

4. Що можна придбати у спортивному магазині? 

- спортивну форму  

- їжу  

- м’ячі  

- гантелі  

- книги  

5. Назви 2 найсильніші тварини? 

- слон  

- ведмідь  

- собака  

- кішка   

- птах  

6. Які поради треба виконувати під час виконання ранкової 
гімнастики? 

- виконуй зарядку у спортивному одязі  

- виконуй силові вправи  

- виконуй зарядку з відкритою кватиркою  

- затримуй дихання під час виконання вправ  

- слідкуй за поставою   

7. Назви 2 найшвидші тварини: 

- кенгуру  

- страус  

- лев  
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- свиня  

- кінь  

Тестовий контроль для дітей III класу 

1. Яких правил ти дотримуєшся під час виконання ранкової зарядки? 

- виконуй зарядку щоденно  

- тривалість зарядки триває 1 годину  

- виконуй вправи натщесерце  

- виконуй зарядку в закритому приміщенні  

- застосовуй вправи для всіх частин тіла  

2. Яких правил треба дотримуватися під час виконання режиму дня? 

- прокидатися за 30 хвилин до початку занять у школі  

- виконувати щоденно ранкову гімнастику  

- перебувати на свіжому повітрі не менше 2 годин  

- щоденно дивись телебачення 3-3,5 години  

- виконувати правила гігієни (чищення зубів, умивання)  

3. Які правила загартовування є обов’язковими? 

- загартовуючі процедури треба проводити систематично  

- сидіти у воді до посиніння  

- поступово збільшувати тривалість та інтенсивність  

- загоряти на сонці до знемоги  

- поєднувати різні засоби загартування  

4. Щоб мати правильну поставу, необхідно: 

- виконувати фізичні вправи  

- носити важкий портфель у одній руці  

- спати на м’якому ліжку   

- виконувати режим дня  

- вживати корисну їжу  

5. Які вправи сприяють розвитку сили? 

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи  
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- біг  

- підтягування на перекладині  

- човниковий біг  

-  кидки м’яча об стіну  

6. Як правильно дихати під час виконання фізичних вправ? 

- через рот  

- через ніс  

- через рот і ніс  

- глибоко і ритмічно  

- при повільних рухах – нечасто і через ніс  

7. Де проходили літні Олімпійські ігри 2004 року, у: 

- Сіднеї  

- Афінах  

- Києві  

- Лондоні  

- Парижі  

8. Хто з українських спортсменів став Олімпійським чемпіоном у 
2004 році? 

- Шевченко  

- Клочкова  

- Кличко  

Тестовий контроль для дітей IV клас 

1. Щоб стати членом “Спортивного клубу”, необхідно: 

- займатися спортом  

- брати участь у спортивних змаганнях  

- грати на музичних інструментах  

- щоденно виконувати фізичні вправи  

- брати участь у фізкультурних святах  

2. Яких рекомендацій треба дотримуватись тим, хто займається 
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спортом? 

- виконувати ранкову гімнастику  

- правильно планувати режим дня  

- щоденно дивитись телевізор  

- перевіряти стан фізичної підготовленості, показники частоти 

серцевих скорочень 

 

3. Які вправи виконують для визначення рівня гнучкості? 

- нахил тулуба вперед із вихідного положення лежачи  

- стрибки зі скакалкою за 10 секунд  

- згинання і розгинання рук в упорі лежачи  

- вправа “міст”  

- підтягування на низькій перекладині  

4. Правильно визнач норматив твоєї тижневої рухової активності: 

- 4 години  

- 8 годин  

- 10 годин  

- 14 годин  

5. Для того, щоб мати гарний зір, необхідно: 

- не нахиляти голову надто низько над книгою  

- для читання використовувати яскраве світло  

- джерело світла розміщувати ліворуч  

- читати лежачи  

- виконувати спеціальні фізичні вправи  

6. Яких правил виконання домашніх завдань з фізкультури необхідно 

дотримуватись? 

- виконуй домашні вправи щоденно  

- при виконанні домашніх завдань використовуй вправи, які 

запропонував вчитель 

 

- поступово збільшуй час занять фізичними вправами, коли  
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виконуєш домашні завдання 

- виконуй фізичні вправи одразу після їжі  

- перевіряй показники фізичної підготовленості  

7. Щоб стати здоровим, необхідно: 

- щоденно виконувати фізичні вправи  

- читати книги про секрети здоров’я  

- щоденно їсти ласощі  

- виконувати режим дня  

- працювати на комп’ютері  

8. Які вправи найбільш корисні для здоров’я: 

- плавання  

- гімнастичні вправи  

- лижні перегони  

- катання на санках  

- біг  

9. Як правильно вживати їжу? 

- під час їжі не розмовляй  

- вживай їжу за 10 хвилин до початку занять фізичними вправами  

- споживай холодні й сухі страви  

- їж чотири рази на день через 3,5-4 години  

- добре пережовуй їжу  

10. Для профілактики простудних захворювань необхідно: 

- уникати дуже гучних звуків  

- не охолоджуватись  

- не носити головного убору  

- у разі виникнення гострого болю – лікуватися самому  

- загартовуватись  

11. Що відноситься до Олімпійської символіки? 

- олімпійський прапор  



 

 

261 

 

- олімпійські нагороди  

- олімпійська клятва  

- спортивні газети  

- олімпійські вірші  

 

Високий рівень теоретичних знань дітей молодшого шкільного віку з 

предмету “Фізична культура”, обумовлений вдосконаленням системи 

формування теоретичних знань. 

Спеціально розроблені зошити з предмету “Фізична культура” 

використовуються у навчальному процесі 523 загальноосвітніх шкіл з 2003 

року. 

Система формування теоретичних знань з використанням зошитів у 

системі інтегрованих уроків з фізичної культури сприяла підвищенню 

кількості дітей, яка займається спортом. У НВК №28 кількість дітей, які 

займаються у спортивних секціях у 4-х класах становить 70%. Заняття 

спортом впливають на формування особистості дітей, формування їх 

особистісних рис, розкривають задатки і здібності дітей, допомагають у 

пошуку шляхів до самореалізації. 

 

Самостійні заняття фізичними вправами 

 

У молодшому шкільному віці необхідно викликати у дитини інтерес 

до розширення діапазону своїх фізичних можливостей за рахунок оволодіння 

основами техніки спортивних вправ, способів їх виконання і дій. Розвиток 

рухових координацій – головна спрямованість фізичної підготовленості дітей 

молодшого шкільного віку. 

Залучення дитини до систематичних занять фізичною культурою 

залежить, насамперед, від оточуючого середовища – батьків, друзів, школи, 

нарешті, держави, суспільства та від їхнього ставлення до фізичного 

виховання і спорту. Серед безлічі факторів, які впливають на ставлення 
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оточуючих і суспільства до цієї проблеми, на формування індивідуального 

підходу до занять, вирішальну роль відіграють соціально-економічні умови і, 

насамперед, життєвий рівень населення, житлові умови, наявність у країні і у 

даній місцевості спортивної бази, кадрів, необхідного інвентаря, а також 

розподіл вільного часу дитини. 

У формуванні фізкультурної самостійності дітей не можна 

обмежуватися тільки засвоєнням знань та вмінь. У дітей необхідно 

формувати початковий досвід самостійного рішення оздоровчо-розвиваючих 

завдань, а також формувати особистісні якості необхідні для досягнення 

поставленої мети. 

На відміну від організованих, самостійні заняття позбавлені 

постійного спостереження педагогом і контролю лікарем, які 

використовують свій досвід і можливості інструментальних методів 

обстеження для своєчасної корекції величини навантаження в занятті і 

запобігають перевантаженням організму. Тому такі заняття повинні 

ґрунтуватись на точних реакціях як за оцінкою фізичного стану, так і за 

параметрами фізичних навантажень. 

Однією із складних проблем є визначення змісту навчання вмінню 

самостійно займатися. У загальнопедагогічних дисциплінах особлива увага 

приділяється аналізу, сукупності дій та операцій, здійснення яких в 

конкретних умовах дозволяє ефективно реалізувати мету в тій або іншій 

діяльності. Серед них суттєве значення мають самостійний контроль і оцінка, 

програмування власних дій, самостійне прийняття рішень у відповідальних 

ситуаціях. Без сумніву, перелічені фактори необхідно враховувати  для 

організації ефективного навчання самостійній діяльності. 

Крім того, практичне значення мають диференційовані навчальні 

завдання, з урахуванням рівня пізнавальних здібностей школярів, знайомство 

дітей з історією предмета, показ результатів їх практичного значення, 

демонстрація застосування здобутих знань і навичок у житті. 
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Багато уваги приділяється різним формам організації учнів у ході 

формування “самостійних” вмінь, і, в першу чергу, індивідуальним 

завданням. У цьому плані ефективні засоби диференційованої оцінки успіхів 

учнів, які мають різні здібності і засоби складання індивідуальних 

характеристик учнів. 

У цей період основна робота з фізичного виховання проводиться у 

школі, та без участі батьків проблеми формування повноцінного фізичного 

потенціалу молодшого школяра – підґрунтя його майбутнього фізичного 

здоров’я – вирішити неможливо. 

Якщо в загальній педагогіці різні дослідники все частіше звертаються 

до вивчення проблеми виховання у школярів самостійності в процесі 

навчання, то у фізичному вихованні питання навчання учнів вмінням 

самостійно займатися фізичними вправами залишаються без належної уваги. 

У зв’язку із цим, аналіз науково-методичної літератури свідчить про 

те, що намітилися два шляхи для вирішення проблеми. Перший з них – 

збільшення об’єму занять фізичною культурою в режимі навчального дня за 

рахунок введення додаткових годин. Другий шлях, який звичайно, не 

виключає перший, – навчання учнів вмінню самостійно займатися фізичними 

вправами у позашкільний час. Однак це завдання постає більш складним. 

Хоча воно здається нам перспективним ще тому, що сприяє розкриттю 

творчих можливостей учнів, оскільки потребує від них методичних знань, 

розуміння предмета “Фізична культура”, вмінь застосовувати свій досвід в 

конкретних умовах. 

У програмі з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних 

закладів зазначається, що головною метою в роботі вчителя фізичної 

культури в початкових класах є виховання бажання займатися фізичними 

вправами та навчити дітей самостійно виконувати найпростіші рухові дії, 

ігрові вправи; правила безпеки.  

Аналіз практичного досвіду організації самостійних занять 

фізичними вправами, показує, що більшість вчителів навчають дітей 
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комплексам фізичних вправ на уроках фізичної культури, які можна 

використовувати в системі самостійних занять. В основному підбір 

комплексів спрямованих на корекцію фізичного стану дітей  і профілактики 

захворювань. 

Даний підхід має серйозні недоліки – це відсутність мотивів і 

інтересів дітей до занять фізичною культурою в різні вікові періоди. 

Практично не використовується в системі самостійних занять 

інвентар та обладнання – м’ячі, скакалки, обручі, гантелі, гімнастичні палиці 

та ін. 

Опитування батьків показало, що тільки у 40% дітей вдома є інвентар 

та обладнання, з них тільки 28% дітей систематично використовують його в 

процесі самостійних занять. 

Проблеми організації самостійних занять фізичною культурою дітей 

потребують пошуку нових підходів з врахуванням інтересу та мотивації. 

Нами розроблена експериментальна методика самостійних занять 

молодших школярів в основу якої покладені наступні педагогічні положення: 

1. Комплексний підхід до  розвитку фізичних якостей. 

Наші дослідження фізичної підготовленості дітей молодшого 

шкільного віку показали, що багато учнів мають недостатньо розвинені 

головні рухові якості: силу, гнучкість, швидкість. Тому систематичний 

розвиток фізичних якостей з чітким дозуванням навантажень є обов’язковою 

умовою. 

2. Раціональна побудова комплексів вправ, яка дозволяє всебічно 

впливати на організм дитини. Вправи підібрані з урахуванням вікових 

особливостей організму дітей молодшого шкільного віку. До кожного 

комплексу включені вправи, що потребують роботи різних груп м’язів і 

спрямовані на розвиток різних фізичних якостей. 

3. Використання ігрового методу для підвищення мотивації дитини 

до занять фізичними вправами. У молодшому шкільному віці необхідно 



 

 

265 

 

розкріпачувати творчі здібності дитини, надати їй допомогу в пробудженні 

інтересу для самоосвіти, в набутті стійкої потреби в творчому мисленні. 

Для цього система комплексів фізичних вправ з оздоровчою 

спрямованістю представлена у вигляді казкових подорожей у зошиті 

“Вперед, до джерела здоров’я”, сюжети пригод представлені у віршах. Після 

кожного вірша запропонована вправа, яку треба виконувати. Вправи 

імітують дію у пригоді. 

Згідно з психологічними особливостями розвитку дітей молодшого 

шкільного віку варто в процесі навчання використовувати наочність і різні 

імітаційні рухи, викликаючи уявлення про рух різних тварин, героїв казок і 

мільтфільмів. 

4. Використання системи самоконтролю для визначення приросту 

показників фізичних якостей. Після кожного комплексу вправ надається 

таблиця з тестами, які пропонується виконати дитині. Навпроти кожного 

тесту досліджений зазначає свої показники після першого, другого та 

третього тижня тренування. Це надає можливість дитині спостерігати зміни 

своїх результатів тестування фізичних якостей упродовж всього циклу 

самостійних занять фізичними вправами. 

5. Існування тісного зв’яз у програми самостійних занять з 

програмним матеріалом фізичного виховання школярів. Система комплексів 

відповідає вправам, які пропонуються державною програмою  з фізичного 

виховання за розділами: легка атлетика, спортивні  ігри, гімнастика та 

домашні завдання.  

При складанні системи самостійних занять фізичними вправами 

оздоровчої спрямованості дітей молодшого шкільного віку дотримувались 

таких правил: 

- вправи повинні виконуватись лише в рекомендованій 

послідовності; 

- до одного комплексу включати не більше десяти вправ; 

- поступово підвищувати дозування та складність вправ; 
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- мобілізувати увагу та забезпечити оптимальний емоційний стан 

учнів шляхом змін сюжетів і вправ кожні три тижні; 

- підвищувати інтерес учнів до виконання вправ за допомогою 

системи самоконтролю, тобто учні повинні мати можливість самостійно 

стежити за підвищенням показників фізичних якостей. 

Особливу роль в роботі з учнями мав ігровий метод. 

Одним із шляхів оптимізації навчально-тренувального процесу в 

системі самостійних занять є раціональне планування комплексів вправ і 

створення тематичних сюжетів (Додаток Ж). Ми розробили дев’ять 

комплексів фізичних вправ динамічного характеру і розподілили їх на три 

ступені складності. В кожний комплекс входило десять вправ. Вправи мали 

тісний зв’язок зі змістом державної програми з фізичного виховання 

школярів.  

Розвиток фізичних якостей і формування рухових навичок у дітей 

планували на кожному самостійному занятті, тобто щоденно. Тривалість 

виконання кожного комплексу складала 20-25 хвилин. 

Перший ступінь включає такі назви сюжетів: “Подорож на Місяць”, 

“Прогулянка у зоопарк” та “Життя на безлюдному острові”. Після кожного 

комплексу вправ представлена таблиця з тестами, які пропонується виконати 

дитині. Навпроти кожного тесту накреслено три колонки, у яких 

досліджений може записувати свої показники після першого, другого та 

третього тижня тренування. Таблиця включає 2-3 тести. Перший ступінь 

складається із таких тестів: згинання і розгинання рук в упорі лежачи, біг на 

місці за 15 с, піднімання тулуба з положення лежачи на спині в сід, нахил в 

положенні сидячи, стрибки зі скакалкою, присідання на одній нозі. Крім 

оздоровчої спрямованості, всі комплекси-сюжети мають ще й пізнавальну. 

Для дітей молодшого шкільного віку представлено багато цікавої та корисної 

інформації, яка знайомить їх з навколишнім середовищем. Експериментальна 

система самостійних занять фізичними вправами була побудована так, щоб 
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забезпечувати всебічний гармонійний розвиток особистості школярів. Адже 

фізичне виховання невід’ємне від виховання морального та розумового. 

Перший комплекс першого ступеня включає вправи, що спрямовані 

на розвиток координації та орієнтування в просторі, розвиток сили м’язів 

пресу та спини, сили рук та ніг. Також включені вправи швидкісно-силового 

характеру. Дозування в середньому складає 6-8 повторень. 

Для розвитку координації ми використовуємо вправу, що сприяє 

розвитку уваги та вмінню орієнтуватись у просторі – перекиди боком. 

Для розвитку сили м’язів черевного пресу пропонується вправа – 

піднімання зігнутих ніг з торканням колін підборіддя лежачи на спині. Після 

цього одразу ж слідує вправа, що спрямована на розвиток сили м’язів спини з 

одночасним розтягуванням м’язів пресу, що надає цій вправі подвійного 

ефекту: “одночасне піднімання рук та ніг лежачи на животі”. Для запобігання 

травмування хребта доцільно рекомендований повільний темп виконання. 

Для розвитку сили рук пропонуються згинання і розгинання рук в упорі 

лежачи з опорою на табуретку. Полегшений вид цієї вправи надає 

можливість менше втомлюватись під час її виконання, зміцнює впевненість у 

своїх силах і підвищує бажання її виконувати. 

Розвиток швидкісно-силових якостей здійснювався під час виконання 

стрибків висотою 25-30 см. Після стрибків пропонується дихальна вправа для 

відновлення організму дитини. 

Усі вправи логічно пов’язані з сюжетними діями. Це підвищує 

зацікавленість дітей і мотивацію до виконання вправ самостійно вдома. 

Другий комплекс першого ступеня включає вправи, що спрямовані на 

розвиток сили рук, спини, пресу, швидкісно-силових якостей та гнучкості. 

Дозування в середньому складає 8 разів. 

Вправи, що спрямовані на розвиток сили, пропонуються у поєднанні з 

диханням і у повільному темпі. Ці вправи відрізняються від вправ 

попереднього комплексу. Наприклад, замість згинань і розгинань рук в упорі 

лежачи, пропонується згинання і розгинання рук в упорі лежачи на стегнах з 
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підніманням однієї руки. Ця вправа складніша, ніж в попередньому 

комплексі і надає можливість підготувати м’язову систему дитини для 

виконання тесту “згинання і розгинання рук в упорі лежачи”. 

Багатьма дослідниками виявлено, що одним із факторів, що 

впливають на розвиток гнучкості, є попереднє напруження м’язів. Тому після 

виконання силових вправ ми пропонуємо вправи, що спрямовані на розвиток 

гнучкості. У кінці комплексу спортивних вправ приділяється увага 

дихальним вправам. Отже, вправи другого комплексу носять оздоровчий 

характер. 

Третій комплекс першого ступеня вправ спрямований на формування 

правильної постави, розвиток координації, гнучкості, сили м’язів рук та 

черевного пресу, швидкісно-силових якостей. До цього комплексу включені 

вправи більш координаційного характеру, ніж у попередніх комплексах. Це 

підвищує складність вправ та зацікавленість дітей. У кінці комплексу 

пропонується вправа дихального характеру. 

Другий ступінь включає такі назви сюжетів: “Експедиція в Гімалаї”, 

“Поїздка до Криму” та “Цирк”. Таблиці з тестами для перевірки розвитку 

фізичних якостей включають вже по 4 вправи. Крім тестів з першого ступеня 

сюди додаються ще такі: стрибки у довжину, нахил стоячи на лаві, 

“журавлик”, кидки м’яча об стіну і ловіння з відстані 1 м за 30 с. 

Навантаження в комплексах другого ступеня підвищується за рахунок 

інтенсивності та дозування вправ. Окрім вправ, спрямованих на розвиток 

фізичних якостей, до цих комплексів включені ще вправи, що орієнтовані на 

профілактику плоскостопості, формування правильної постави, розвиток 

вестибулярної стійкості, тобто пропоновані комплекси носять оздоровчий 

характер. Також пропонуються вправи, що виконуються за допомогою 

батьків (утримання м’яча на стопах у положенні лежачи на спині). Це 

підвищує мотивацію дітей до виконання вправ. 

Третій ступінь включає такі сюжети: “У печері гірського короля”, 

“Подорож у світ казок” та “Прогулянка з конем”. Таблиці з тестами для 
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перевірки розвитку фізичних якостей, що включають по 4-6 вправ. Дозування 

вправ у комплексах сягає 10-15 разів. До першого комплексу включені 

вправи з використанням м’яча, гантелей, стільця, скакалки. Вправи 

спрямовані на розвиток сили м’язів рук, тулуба та ніг, координаційних та 

швидкісно-силових здібностей, спритності та гнучкості. Різноманітність та 

незвичайність вправ підвищують зацікавленість дітей. 

До другого комплексу третього ступеня включені вправи, що 

переважно спрямовані на розвиток сили м’язів черевного пресу, спини та 

рук, гнучкості та рівноваги. Вправи супроводжуються веселими діями в 

сюжеті. 

У третьому, останньому комплексі, вправи виконуються перважно з 

використанням стільця. Інтенсивність виконання вправ більша, ніж у 

попередніх комплексах. Пропонуються вправи, що виконуються за 

допомогою батьків: вихідне положення (в.п.) – “міст”. 1- мах правою вперед; 

2 – в. п. 3-4 – те саме лівою (вправа спрямована на розвиток сили м’язів 

тулуба, рук та ніг, гнучкості та витривалості); В.п. – стоячи на стільці, 

рівновага “ластівка” (вправа спрямована на розвиток вестибулярної стійкості, 

відчуття рівноваги та виховання сміливості). Також до комплексу включені 

вправи високої інтенсивності, що спрямовані на розвиток сили м’язів 

черевного пресу (піднімання і опускання прямих ніг сидячи на стільці; кут в 

упорі, ноги нарізно). Після складних вправ пропонуються вправи дихального 

характеру, тобто активний відпочинок. 

Враховуючи вік досліджуваних, ми вважали доцільними допомогу та 

контроль за виконанням завдань з боку батьків на початку експерименту. 

Психолого-педагогічний розвиток у фізичному вихованні впливає через 

предмет діяльності. Основою може бути підхід, при якому формування 

здоров’я школяра є не тільки метою, але й одночасно процесом та 

результатом цілеспрямованої взаємодії вчителів, батьків і учнів. 

В середньому шкільному віці, за даними І.М. Воротілкиної, 51% 

учнів має низький рівень фізкультурної самостійності. Проблема зниження 
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рівня фізкультурної самостійності обумовлена низькою якістю загальної 

фізкультурної освіти, зокрема, недостатнім рівнем методичної підготовки 

учнів необхідної для організації і проведення самостійних занять. Того 

обсягу знань і умінь у дітей у зв’язку із зміною цінностей, фізкультурних 

інтересів, вираженою диференціацією фізичного виховання стає явно 

недостатньо.  

При формуванні необхідності виконання самостійних занять потрібна 

стійка мотивація, яка обумовлена усвідомленим ціннісним відношенням 

учнів до процесу самостійних занять і їх результатам. Як показують 

дослідження Машарської Н.М. і Кряжа В.Н., мотивація до самостійних 

занять може підтримуватися на основі використання елементів змагальності. 

У якості засобів, що підвищують мотивацію до занять фізичною культурою, 

багато  спеціалістів таких як Круцевич Т.Ю. (2006), Безверхня Г.В. (2004), 

Степанова І.В. (2007) рекомендують використовувати сучасні  фітнес-

програми оздоровчої спрямованості. 

Завдяки впровадженню нової програми з фізичної культури для 

дітей середнього шкільного віку, яка передбачає розширення засобів рухової 

активності, у тому числі і сучасних фізкультурно-оздоровчих технологій, 

можливість розробки нових модулів, варіювання часу на їх проведення, ми 

пропонуємо в систему уроків фізичної культури з гімнастики включати 

засоби роуп-скіппінгу.  

Заняття роуп-скіппінгом представляють собою загально розвиваючі 

вправи, комбінації різних стрибків, акробатичних, танцювальних елементів з 

однією або двома скакалками, які виконують індивідуально і в групах.  

Цінність використання роуп-скіппінгу, який позитивно впливає на 

фізичний стан підлітків полягає у тому, що заняття комплексно впливають на 

організм: зміцнюють окремі м'язові групи, підвищують рівень розвитку 

аеробних можливостей, зміцнюють серцево-судинну і дихальну системи, 

розвивають силу, координацію рухів, тренують загальну і силову 

витривалість, сприяючи підвищенню рівня фізичної підготовленості, 
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збагачують руховий арсенал. Оздоровчий ефект занять полягає в 

загальнофізіологічному впливі на організм, підвищенні обміну речовин, 

активації імунних систем організму, а також профілактиці серцево-судинних 

захворювань, корекції постави, профілактиці захворювань опорно-рухового 

апарату тощо. Також заняття роуп-скіппінгом позитивно впливають на 

психоемоційне самопочуття, сприяють проявленню творчої активності. 

Техніка рухів роуп-скіппінгу заснована на використанні стрибків на 

двох ногах; повертаючи стопи праворуч, ліворуч (твіст); згинаючи коліна 

праворуч, ліворуч (степ); на двох, права у перед на п’ятку, на двох, права 

назад на носок; ноги схресно (поперемінно); з подвійним обертанням 

скакалки; з пересуванням; обертаючи скакалку назад; з поворотами на 180о; 

360о. 

Відповідно до інтересів, стану здоров'я, рівня фізичної підготовленості, 

віку, статі учнів, роуп-скіппінг можна використовувати з різною 

спрямованістю: 

1. Оздоровча спрямованість - навантаження помірної інтенсивності. 

2. Рекреативна спрямованість - ігри, естафети з скакалками, шоу-програми. 

3. Підвищення рівня фізичної підготовленості - розвиток основних рухових 

якостей: швидкісних, швидкісно-силових, витривалості, координаційних 

здібностей. 

4. Спортивна спрямованість - проведення змагань з роуп-скіппінгу: 

обов'язкова і довільна програми. 

 На підставі даних зарубіжної літератури вправи роуп-скіппінгу 

систематизовані по трьох категоріях складності елементів: 

1. Низька - категорія А.  

2. Середня - категорія В 

3. Висока - категорія С. 

Категорія А включає стрибки на короткій скакалці і початкове 

навчання стрибкам на одній довгій скакалці. 
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Категорія В включає складніші стрибки на короткій скакалці з 

узгодженням рухів рук і ніг, з переміщеннями, і початкове навчання 

стрибкам на двох довгих скакалках. 

Для учнів, які освоїли стрибки категорії В пропонуються елементи 

категорії С: стрибки з поворотами і різними комбінаціями на короткій 

скакалці, групові стрибки в подвійній довгій скакалці і стрибки з короткою 

скакалкою в подвійній довгій. 

Індивідуальний підхід, можливість чітко дозувати навантаження на 

різні м'язові групи, розвивати рухові якості, послідовність в освоєнні 

елементів роуп-скиппингу, простота і доступність, висока емоційність занять, 

дозволяють широко використовувати скакалку як засіб рекреації та 

підвищення мотивації до фізичної культури і спорту. 

Під час педагогічного експерименту ми визначили моторну 

щільність звичайного уроку з гімнастика, яка складає 30 – 40% та уроку 

гімнастики з елементами роуп-скіппінгу, яка складає 70 – 80%. На такому 

уроці використовувалася велика кількість  вправ, вони не вимагали тривалих 

пояснень, вправи були доступні всім учням, незалежно від їх фізичної 

підготовленості. Уроки проходили емоційно, домашнє завдання після таких 

уроків виконувалося із задоволенням. 

Нами було визначено, що засоби роуп-скиппингу в самостійних 

формах роботи досить ефективні і доступні, мають широку варіативність 

рухів, не залежать від погодних умов, місця проведення, зміцнюють серцево-

судинну, дихальну системи, дозволяють розвивати фізичні якості. Цей вид 

рухової активності не вимагає великих матеріальних витрат, дозволяє 

уникнути монотонності і одноманітності в заняттях. 

Навчання рекомендуємо починати із стрибків без скакалки: на двох 

ногах (разом) на місці з пересуванням вперед-назад. Потім пропонуємо 

виконувати кругові рухи кистями вперед-назад, після чого переходити 

безпосередньо до навчання стрибкам через скакалку. Кожна вправа 

повторюється на декількох заняттях до повного її засвоєння.  
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Дозування навантаження регулюється  темпом, частотою, кількістю 

стрибків (переступань), часом виконання стрибків. На заняттях бажано 

використовувати музичний супровід з різним темпом, що не тільки підвищує 

емоційний фон уроків, але і розвиває у дітей почуття ритму.  

Для підвищення емоційності занять можливе використання ігрового і 

змагального методів (естафети, стрибки на відстань, на кількість до першого 

зачіпання, на кількість виконаних стрибків за певний проміжок часу). 

Стрибки зі скакалкою, по ступеню ефективності щодо схуднення,  

можна порівняти лише з бігом. Якщо людина не має можливості і часу 

здійснювати щоденну пробіжку, ми рекомендуємо включити стрибки в 

комплекс ранкової гімнастики чи самостійні заняття протягом дня. 

Важливою умовою при цьому є рівномірний розподіл навантаження. 

Починаються стрибки в спокійному темпі, поступово збільшуючи його. 

Такий темп вправ з скакалкою сприяє стимуляції кровообігу. Потрібно 

робити перерви для відпочинку м'язів і відновлення дихання. Під час 

виконання самостійних вправ діти повинні контролювати своє самопочуття. 

Показники самоконтролю повинні вписувати в «Щоденник самоконтролю» 

(табл. 6).  

Засоби роуп-скіппінгу для самостійних занять: 

1.Загально розвиваючі вправи: 

2.Стрибки на двох ногах (обертаючи скакалку вперед, назад): 

- Ноги разом (вперед, назад, вліво, вправо). 

- Ноги нарізно. 

- Ноги разом, ноги нарізно. 

- Ноги нарізно лівою (правою). 

- Ноги нарізно лівою (правою) зі зміною положення ніг. 

- Схресно лівою (правою). 

- З подвійним обертанням. 

- Руки схресно. 

- Ліва (права) рука біля правого стегна, права (ліва) за спиною. 
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- З поворотами тулуба вліво, вправо. 

- У присіді. 

- Зі згинанням ніг вперед, назад, коліна в сторони «Жабка». 

3.Скачки з ноги на ногу (обертаючи скакалку вперед, назад): 

- Зі згинанням ніг. 

- Зі згинанням ніг назад. 

- З підніманням прямих ніг (вперед, назад, в сторони). 

- Ліву (праву) убік на носок. 

4.Скачки на одній нозі (обертаючи скакалку вперед, назад): 

- На лівій (правій) (вперед, назад, вліво, вправо). 

- З подвійним обертанням. 

- На лівій (правій), права (ліва) на правому (лівому) передпліччі. 

- На лівій (правій) з поворотами тулуба вліво, вправо. 

Самостійні заняття фізичними вправами як форма дозвілля і 

впровадження їх в якості основної потреби в шкільне середовище, на думку 

багатьох авторів є основним чинником ведення здорового способу життя. 

Тому перехідним варіантом до самостійних занять фізичною культурою і 

спортом мають бути керовані самостійні заняття з консультуванням, 

організацією і контролем з боку викладача фізичної культури.  

Ідеологічною основою формування здорового способу життя може 

бути концепція щодо ефективного використання засобів фізичного 

виховання, застосованих як у режимі навчального дня, так і в позашкільний 

час, виступає як процес педагогічної допомоги дитині в становленні її 

суб’єктивності, культурної ідентифікації, соціалізації, життєвого 

самоствердження. 

Завданням такої роботи є визначення ефективних засобів психолого-

педагогічного впливу на формування здорового способу життя школярів в 

системі “сім’я-школа” на основі опрацювання принципу “батьки і вчителі – 

партнери”, який є інтегруючим у справі виховання та навчання дітей у школі 

та сім’ї. 
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Розроблена система самостійних занять фізичними вправами на 

основі оздоровчої педагогіки пізнавально-рухового навчання. Ігрові ситуації 

сприяють зацікавленню дітей, створюють і підвищують інтерес до 

інформації, яку школярі отримують під час самостійних занять. 

 

 

Взаємодія сім’ї і школи в організації фізкультурно-оздоровчої 
роботи 

 

Концепція фізичного виховання в системі “сім’я – школа” – це 

концепція особистісно-орієнтованої фізичної культури, яка дозволяє 

оптимально поєднувати інтереси соціально значимої діяльності і конкретної 

особистості за рахунок активізації механізма її соціокультурного залучення 

до факторів фізичної культури. Починаючи з народження дитини у сім’ї 

послідовно формуються мотиви, інтереси і звички до регулярних занять 

фізичною культурою і спортом (Т. Ким, 2009). Такі пріоритети формуються 

лише завдяки взаємодії загальноосвітніх навчальних закладів з сім’єю, що 

дійсно підвищує педагогічну культуру батьків і основу їх здорового способу 

життя. 

Формування системи “сім’я – школа” передбачає створення 

організаційно-педагогічних та інших умов не тільки для ефективної 

реалізації завдань фізичного виховання молодшого покоління, підтримки 

сім’ї. 

В останні роки, у зв’язку зі складними соціально-економічними 

умовами, у значній мірі порушились традиційні зв’язки сім’ї і школи, тому є 

необхідність у пошуку  шляхів інноваційних підходів, реформування змісту 

та умов взаємодії сім’ї і школи (О.Б. Качеров, 2003, Л.В. Ковалчук, 2007). 

Вплив сім’ї на розвиток дітей визначається дією багатьох факторів: 

1. Соціально-економічні, які залежать від добробуту сім’ї, зайнятості 

батьків на роботі, розмірів заробітку; 
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2. Технічно-гігієнічні, які визначаються умовами проживання, 

особливостями способу життя сім’ї; 

3. Демократичні, які залежать від складу і структури сім’ї.  

Слід враховувати також, що в нових соціально-економічних умовах 

вплив сім’ї дуже важко прогнозований, оскільки, як і суспільство в цілому, 

вона переживає дуже серйозні зміни. Сучасна сім’я дуже суттєво 

відрізняється від сім’ї минулих часів не тільки іншою економічною 

функцією, але і новим змістом емоційно-психологічних функцій, що 

проявляється в значно більшій прихильності батьків і дітей один до одного. 

Сучасні сім’ї суттєво відрізняються системою поглядів на виховання 

дитини, в тому числі на роль фізичної культури і її значення для розвитку 

дитини. 

Для визначення ставлення батьків до фізичної культури і спорту нами 

було проведене анкетування, в якому взяли участь 110 особи. Більшість 

батьків 83,3% віком від 20 до 40 років, з них 82,8% становлять жінки, 17,2% – 

чоловіки. Вищу освіту мають 47,6%, середньо-спеціальну – 42,2%, середню 

11,2%. 

Дані анкетування батьків дітей молодшого віку показали, що 51,5% 

вважають заняття фізичною культурою корисними для здоров’я дітей, 37,8% 

відзначили, що вони покращують працездатність, 3,1% вважають їх 

необхідними для самоствердження. 

Більшість батьків (88,8%) вказують на те, що заняття фізичною 

культурою повинні бути обов’язковими. 

Треба відзначити, що незначна кількість (25,2%) батьків займаються у 

вільний час фізичною культурою, разом з дітьми виконують фізичні вправи 

39,1%. Значна кількість опитаних (67,9%) знайомі з системою фізкультурно-

оздоровчої роботи в школі, 32,1% – ні, 85,4% батьків вважають, що форми 

фізкультурно-оздоровчої роботи у школі достатні для дітей, у той же час 

батьки вказали, що більшість дітей (72,4%) не виконують необхідний 
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руховий режим, який для дітей молодшого віку складає 16-18 годин на 

тиждень. 

Дані показують, що обсяг рухової активності дітей є недостатнім і 

може впливати на погіршення стану здоров’я. 

Опитування батьків показало, що вони не мають необхідного рівня 

знань з організації системи фізичного виховання і її значення для 

покращення здоров’я і рівня фізичної підготовленості дітей. 

На наш погляд, одним із шляхів вдосконалення системи 

фізкультурно-оздоровчої роботи в школі є залучення батьків до цієї роботи. 

Опитування свідчить, що 81,9 % батьків хотіли б брати участь у 

фізкультурно-оздоровчих заходах школи. Тому вирішення проблеми 

взаємодії батьків зі школою у напрямку підвищення рівня фізкультурно-

оздоровчої роботи є актуальним. 

Співпраця сім’ї та школи, за умови її ефективної організації, може 

стати суттєвим важелем активізації залучення дітей до занять фізичною 

культурою. Тому існує потреба у розробці сучасних шляхів, методів, форм, 

засобів фізичного виховання школярів в умовах взаємодії сім’ї і школи. 

Нами створена система взаємодії сім’ї і школи, яка спрямована на 

вирішення таких завдань: 

- освіта батьків з питань організації системи фізичного виховання та 

оздоровлення дітей у сім’ї; 

- активізація фізичної активності батьків шляхом залучення до 

участі у загальношкільних фізкультурно-спортивних заходах; 

- організація системи контролю за фізичним станом дітей; 

- корекція фізичного стану дітей засобами фізичної культури в сім’ї; 

- формування здорового способу життя в умовах сім’ї; 

- покращення стосунків, взаємодовіри між дітьми та їх батьками. 

До основних форм роботи з фізичного виховання в системі “сім’я-

школа”, які втіленні і впроваджуються у НВК № 28, можна віднести: 

1. Тематичні батьківські збори. 
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Тематичні батьківські збори проводяться з метою озброєння батьків 

знаннями з проблеми формування здорового способу життя, організації 

сімейного побуту для виховання здорової, фізично досконалої дитини, 

залучення батьків до спільної діяльності сім’ї і школи з організації системи 

фізичного виховання дітей. 

Тематичні батьківські збори проводяться вчителями початкових 

класів з запрошенням вчителів фізичної культури, лікарів та психологів 

школи. 

Орієнтовна тематика батьківських зборів: 

1. Гармонійний розвиток особистості дитини – головна мета 

родинного виховання. 

2. Організація сімейного побуту – необхідна умова розвитку дитини в 

сім’ї. 

3. Виховання родиною здорової, фізично досконалої людини. 

4. Організація системи фізичного виховання молодших школярів. 

5. Стан здоров’я та фізичної підготовленості молодших школярів. 

6. Здоровий спосіб життя. 

7. Рухова активність дітей – основа здоров’я дитини. 

8. Фізичне виховання в сім’ї. 

2. Відкриті уроки. 

Залучення батьків до системи урочних та позаурочних форм роботи 

проводиться в таких формах: 

1. Відвідування батьками уроків фізичної культури. 

Основна мета – показати організаційно-методичний рівень 

проведення уроків і рівень оволодіння дітьми руховими навичками. 

2. Відвідування батьками інтегрованих уроків з фізичної культури, які 

проводяться згідно з тематикою теоретичного розділу програми, з 

використанням зошитів з фізкультури для учнів. 
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Ми пропонуємо відвідування інтегрованих уроків в активній формі. 

Батьки беруть участь у рухливих іграх, естафетах, у виконанні творчих 

завдань. 

Разом з батьками в кожному класі можна створити Спортивне місто, 

музей спортивних нагород, Спортивний клуб. Діти, батьки, вчителі стають 

мешканцями Спортивного міста. 

3. Позаурочні заходи мають вирішальне значення для підтримки 

зв’язків сім’ї і школи. 

Основна мета позаурочних заходів з фізичної культури це – 

формування мотивації дітей і батьків до занять фізичною культурою, ведення 

здорового способу життя. 

До позаурочних заходів відносяться: 

- фізкультурно-оздоровчі свята: “Тато, мамо, я – спортивна сім’я”, 

“Разом з батьками до спортивного Олімпу”, “Веселі старти”, “Тематичні 

спортивні свята” – “Прийшла зима”, “Козацькі забави”. 

- створення фонду “Батьки - дітям”; 

- фестивалі, конкурси, присвячені спорту, фізичній культурі; 

- зустрічі з провідними тренерами, спортсменами ДЮСШ; 

- відвідування занять у спортивних секціях школи. 

4. Індивідуальні консультації з батьками здійснюють вчителі 

початкових класів, фізкультури, психологи шкіл. Індивідуальні консультації 

спрямовані на ознайомлення батьків з психофізіологічними особливостями 

розвитку дитини, складання рекомендацій з використання фізичних вправ 

для корекції психофізичного стану дитини, визначення системи контролю за 

рівнем фізичного стану дітей. 

5. Лекторії для батьків. 

Основна мета – формування знань з основ здорового способу життя, 

організації системи фізичного виховання молодших учнів. 

Тематика лекцій: 

- “Основи формування здорового способу життя”; 
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- “Організація сімейного побуту-необхідна умова розвитку дитини в 

сім’ї”; 

- “Фактори, що впливають на стан здоров’я дитини”; 

- “Вікові особливості розвитку дітей в молодшому шкільному віці”; 

- “Статеве виховання дітей”; 

- “Оздоровчі засоби в системі фізичного виховання дітей молодшого 

шкільного віку”;  

- “Організація самостійної рухової діяльності учнів”. 

6. Організація системи контролю за фізичним станом учнів. 

Система контролю здійснюється за показниками фізичного розвитку, 

фізичної підготовленості. 

Дані показники досліджуються у вересні, лютому і травні і 

фіксуються у зошитах з фізичної культури. Контроль за виконанням 

здійснюють батьки, аналіз і рекомендації покладено на вчителя з фізичної 

культури і вчителя початкових класів. 

7. Консультації медичної служби школи. 

Консультації батьків з питань покращення здоров’я дітей здійснюють 

лікарі, психологи, вчителі з фізичної культури, які проводять заняття з 

учнями, що віднесені до спеціальної медичної групи. 

Консультації проводяться на основі аналізу стану здоров’я, рівня 

захворюваності дітей, з метою надання рекомендацій з планування фізичних 

навантажень оздоровчої спрямованості. 

Одною із форм є проведення Днів довір’я. У визначені дні педагог, 

лікар, психолог здійснюють прийом батьків і консультують їх з проблем 

організації фізичного виховання для покращення здоров’я дітей. 

8. Лікувально-профілактичні заходи. 

Лікувально-профілактичні заходи організує школа із запрошенням 

дітей і батьків з метою оволодіння системою знань і практичних навичок з 

проблем профілактики захворювань, підвищення фізичного стану дітей і 

батьків. 
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З даного напрямку пропонуються відкриті заняття з лікувальної 

фізичної культури, масажу, загартування, імунної гімнастики, валеології. 

У цілому взаємодія сім’ї і школи здійснюється за схемою (рис. 17): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 17. Взаємодія школи і сім’ї. 

 

Показники роботи з батьками представлені в табл. 15. Як свідчать 

експериментальні дані, з 2002 року відвідування батьками всіх заходів, які 

передбачені програмою взаємодії сім’ї і школи, значно збільшились.  

До 2004 року взаємодія сім’ї і школи здійснювалась на батьківських зборах 

та індивідуальних консультаціях вчителів. Тільки 1 раз у навчальному році 

тематика батьківських зборів була присвячена системі організації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в школі або проблемі формування здорового 

способу життя. 

Втілення різних форм взаємодії сім’ї і школи з питань оздоровлення 

дітей в системі фізкультурно-оздоровчої роботи дозволило збільшити 

кількість годин до 123 до 161 в різних класах. Консультації медичної служби 

та лікувально-профілактичні заходи в різних класах залежали від стану 

здоров’я і захворюваності дітей. Кількість батьків, які залучені до різних 

форм фізкультурно-оздоровчої роботи збільшилась з 34% до 87%, що на наш 

погляд сприяє формуванню мотивації дітей до занять фізичною культурою і 

спортом. 

Вчитель –
учень 

Учень –
батьки 

Вчитель – 

батьки 

Вчителі – 

вчені 

Здорова співпраця 
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Ефективність втілення системи фізкультурно-оздоровчих заходів у 

напрямку роботи “сім’я-школа” буде ефективною, якщо всі компоненти 

освітнього процесу задіяні в реалізації програми. А колектив школи дійсно 

співпрацює з учнями та батьками в управлінні школою, відгукується на їхні 

потреби, бажання та намагається відповідально ставитись до формування 

здорового способу життя. 



  

2
8
3

  

  

Таблиця 15 

Показники роботи з батьками в системі “Сім’я-школа” НВК № 28 

Кількість годин 

2006-2007 рр. 

4 

1 

9 

2 

6 

2 

2 

4 

85 

50 

161 

3 

2 

8 

2 

10 

2 

2 

4 

79 

50 

159 

2 

3 

6 

2 

12 

2 

2 

4 

68 

48 

147 

1 

4 

4 

2 

10 

- 

2 

4 

58 

53 

135 

2005-2006 рр. 

4 

1 

7 

2 

8 

2 

2 

4 

45 

52 

123 

3 

2 

5 

2 

9 

2 

2 

4 

80 

52 

158 

2 

3 

4 

2 

13 

2 

2 

4 

74 

50 

154 

1 

4 

2 

2 

11 

- 

2 

4 

63 

56 

144 

2004-2005 рр. 

4 

1 

6 

2 

8 

2 

2 

4 

52 

54 

131 

3 

2 

4 

2 

10 

2 

2 

4 

45 

53 

124 

2 

3 

3 

2 

7 

2 

2 

4 

82 

51 

156 

1 

4 

2 

2 

8 

- 

2 

4 

75 

49 

146 

Заходи 

1. Тематичні батьківські збори 

2. Відкриті уроки 

3. Позаурочні заходи 

4. Тематичні консультації 

5. Лекторії для батьків 

6. Батьківська школа 

7. Система контролю 

8. Консультації медичної служби 

9. Лікувально-профілактичні заходи 

Всього: 
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КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ 

 

1. В яких формах можна проводити фізкультурні хвилинки? 

2. Які риси творчої діяльності формуються у школярів під час вивчення 
народних ігор. 

3. Розкрийте структуру сюжетного уроку. 
4. Які сучасні підходи до проведення уроків фізичної культури в середній 

школі ви знаєте. 
5. Розкрити структуру занять степ-аеробікою на уроках фізичної 

культури. 
6. Як можна розвивати пізнавальні здібності на уроках фізичної культури. 
7. Яких організаційних прийомів слід дотримуватися під час проведення 

ігор. 
8. На вирішення яких завдань спрямоване формування теоретичних знань з 

фізичної культури. 
9. Назвіть форми та засоби самостійних занять фізичними вправами дітей 

середнього та молодшого шкільного віку. 
10. Які основні форми роботи з фізичного виховання в системі «Сім’я-

школа» ви знаєте? 
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ВИСНОВКИ 

 

Реалізація концепції інноваційної програми фізкультурно-оздоровчої 

роботи передбачає розробку сучасних педагогічних технологій, спрямованих 

на формування мотивації дітей до занять фізичною культурою і спортом, 

вдосконаленню організації навчально-виховного процесу, розробку сучасних 

методів навчання і виховання у різних формах фізкультурно-оздоровчої 

роботи, реформування змісту умов взаємодії сім’ї і школи. Методика 

проведення сюжетних уроків фізичної культури забезпечує оптимальні 

умови для розвитку творчого потенціалу учнів, формування міжпредметних 

зв’язків, підвищення емоційної насиченості, максимальної різноманітності 

форм, методів та засобів фізичного виховання. 

Підвищення рівня здоров’я дітей забезпечується використанням 

засобів фізичного виховання, які мають високий оздоровчий ефект. Нами 

розроблена експериментальна методика використання елементів бадмінтону 

на уроках фізичної культури для дітей молодшого шкільного віку.  

Бадмінтон – це гра, яка підвищує зацікавленість, доступна, близька до 

народних ігор; задовольняє природну потребу дитини у фізичній активності; 

зміцнює здоров’я; сприяє естетичній освіті та інтелектуальному розвитку, 

розвиває рухові якості. 

Одним із сучасних підходів до проведення уроків з фізичної культури 

є використання засобів фізичного виховання, які впливають на формування 

пізнавальних процесів дітей молодшого шкільного віку. Відсутність 

реальних механізмів, які обумовлюють взаємозв’язок між активізацією 

пізнавальних процесів і руховою діяльністю в процесі навчання, спонукав 

нас до пошуку нових підходів вирішення даної проблеми в системі уроків 

фізичної культури. 

У процесі уроку фізичної культури з пріоритетним використанням 

засобів степ-аеробіки вирішуються основні завдання фізичного виховання: 

виховна, навчальна та оздоровча. Заняття степ-аеробікою сприяють 
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гармонійному розвитку особистості, формують потребу у зміцненні здоров’я 

та фізичному вдосконаленні, сприяють залученню дітей до здорового 

способу життя, цінностей фізичної культури, враховують мотиваційні 

фактори, інтереси дітей різних вікових груп, що дозволить підвищити 

ефективність уроків фізичної культури в навчальних закладах, збільшить 

кількість дітей в фізкультурно-оздоровчих групах в урочний та позаурочний 

час та забезпечують необхідний обсяг рухової активності. 

Такий підхід враховує, перш за все, інтереси самої особистості, 

сприяє  індивідууму розкрити свій потенціал, внутрішні резерви здоров’я та 

фізичного стану, дозволяє кожній дитині самовиразитися, бути поміченою, 

визнаною. 

Виходячи з сучасних вимог до уроку з фізичної культури – 

формування навиків до самостійних занять фізичними вправами – нами 

розроблена експериментальна методика самостійних занять молодших 

школярів. Система комплексів фізичних вправ з оздоровчою спрямованістю 

представлена у вигляді казкових подорожей у зошиті “Вперед до джерела 

здоров’я” на основі сюжетно-образного підходу. 

Серед головних вимог до сучасного уроку з фізичної культури 

визначено здійснення міжпредметних зв’язків. Вирішення даної вимоги 

повинно здійснюватися не тільки в системі уроків фізичної культури, але й 

при проведенні всіх форм фізкультурно-оздоровчої роботи. 

Нами розроблена програма реалізації міжпредметних зв’язків, яка 

включає розробку рухливих ігор та естафет з використанням матеріалу 

загальноосвітніх предметів, втілення сюжетних уроків фізичної культури. 

Однією з умов ефективності системи організації фізкультурно-

оздоровчої роботи є досконала співпраця сім’ї та школи. Система роботи 

сім’ї і школи передбачає втілення таких форм роботи: тематичні батьківські 

збори, відкриті уроки та позаурочні заходи, індивідуальні консультації, 

лекторії для батьків, система контролю за фізичним станом учнів, 

консультації медичної служби, лікувально-профілактичні заходи. 
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Таким чином, у рамках реалізації інноваційної програми 

фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми молодшого, середнього та старшого 

шкільного віку розроблено та впроваджено в практику роботи 

загальноосвітніх навчальних закладів сучасні педагогічні технології, які 

спрямовані на формування мотиваційного середовища, вдосконаленню 

організації навчально виховного процесу, сучасних методів навчання і 

виховання, реформування змісту умов взаємодії сім’ї і школи. 

Аналіз впровадження нових технологій організації фізкультурно-

оздоровчої роботи в загальноосвітніх школах дозволяє вирішувати проблему 

зміцнення здоров’я та забезпечення гармонійного розвитку дітей. 
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Додаток А 

 

Інтегрований урок з фізичної культури 

Тема: «Спортивне місто» 

Мета – формування інтересу до занять фізичною культурою і спортом. 

Завдання: 

1. Ознайомити дітей з видами спортивних споруд, спортивним 

обладнанням. 

2. Вивчити особливості використання спортивного обладнання на 

заняттях різними видами спорту. 

Хід уроку: 

Вчитель – Сьогодні ми продовжимо подорож по Спортивному місту. 

Пропоную провести екскурсію по Спортивному місту, яке ми 

побудували разом (на дошці карта Спортивного міста, яка зроблена із 

малюнків дітей всього класу). 

На класній виставці знаходяться карти (путівники), а екскурсоводи – це 

учні нашого класу – познайомлять всіх з головними визначними пам’ятками 

міста (діти розповідають про улюблені місця Спортивного міста). 

Вчитель знайомить з видами спортивних споруд – стадіон, спортивний 

майданчик, «домашній стадіон», розповідає, якими видами спорту 

займаються на цих спортивних спорудах. 

Вчитель – Я вас запрошую на виставку спортивного обладнання. 

Запитання: 

1. Яке спортивне обладнання представлено на виставці? 

2. В яких видах спорту їх використовують спортсмени? 

3. А хто з наших мешканців Спортивного міста може показати, як 

використовували спортивний інвентар, що знаходиться на виставці? (Діти 

показують). 

Зробимо зупинку на Головній площі і візьмемо невелике спортивне 

інтерв’ю: 
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 Чому ви вважаєте себе мешканцем Спортивного міста? 

 А ваші батьки також мешканці Спортивного міста? 

4. – А давайте запитаємо у наших гостей (це батьки, які присутні на 

уроці); 

 Хотіли б Ви стати мешканцем Спортивного міста? 

 Яким видом спорту Ви займаєтесь? 

 Чи берете Ви участь у спортивних змаганнях? 

 Чи дивитесь Ви спортивні передачі? Які? 

 Чи читаєте Ви спортивні газети, журнали? Які? 

Мешканці Спортивного міста дотримуються виконання важливого 

правила – всі повинні рухатися, виконувати фізичні вправи. 

– Ми, як мешканці, виконуємо це правило – обов’язково кожен день 

займаємося фізичними вправами, робимо ранкову зарядку, фізкультурні 

хвилинки, беремо участь у рухливих перервах. 

- А якою може бути ранкова зарядка? (Відповідь дітей). 

- А ще вона може бути музичною. І я запрошую Вас на музичну 

зарядку «Силачі». 

Спортом люблять займатися і наші старі знайомі – герої мультфільмів. 

Але не завжди у них це виходить. Увага – відеосюжет («Ну, постривай!» 

Олімпійський випуск). Запитання для дітей: 

Які ви бачили спортивні споруди? Яке спортивне обладнання 

використовували тварини? У змаганнях з яких видів спорту брали участь 

тварини? А зараз я пропоную Вам також взяти участь у змаганнях нашого 

Спортивного міста. 
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Додаток Б 

 

 

                                                  

 

 

                                                        

 

                                                             

 

 

1 КЛАС 

«СПОРТИВНА АБЕТКА» 

ЗАРЯДКА 

 

Абетка починається з букви «А», а твій 

день повинен починатися з зарядки. 

Комплекс вправ                                              “Спортсмени” 

1. Ходьба                                                          2. “Штангіст” 

3. Лижник                                                          4. “Боксер” 

5. Стрибки у воду                                              6. “Бігун” 
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Відзначай, коли ти виконував зарядку. 

ВЕРЕСЕНЬ ЖОВТЕНЬ ЛИСТОПАД 
   

ГРУДЕНЬ СІЧЕНЬ ЛЮТИЙ 

   

БЕРЕЗЕНЬ КВІТЕНЬ ТРАВЕНЬ 

   

ЧЕРВЕНЬ ЛИПЕНЬ СЕРПЕНЬ 

   

Позначай так: 

 

7. Велосипедист                                              8. “Гімнасти” 

 робив зарядку; 

 робив з батьками; 

 не робив зарядку. 
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Додаток В 

 

2 КЛАС 

«РАЗОМ З ФІЗКУЛЬТУРКІНИМ» 

 

Зараз я познайомлю тебе з моєю сестрою Фізкультурною Хвилинкою. 

 Разом з нею виконуй фізкультурні вправи. 

 

ФІЗКУЛЬТУРНА ХВИЛИНКА 

 

 

Рекомендації Фізкультурної Хвилинки: 
1. Фізкультурна хвилинка складається з 5-6 вправ. 

2. Послідовність виконання вправ: потягування, нахили і повороти 

тулуба, присідання, дихальні вправи. 

3. Під час виконання домашніх завдань фізкультурні хвилинки проводь 

через кожні 40-45 хвилин. 
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ТВОРЧЕ ЗАВДАННЯ 

Придумай фізкультурну хвилинку у віршованій формі і виконай її 

разом з друзями. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Як ти думаєш, хто з дітей виконує фізкультурні хвилинки, а хто ні? 

 

 

Чи робиш ти 10-хвилинну перерву для виконання комплексу фізичних 

вправ через кожні 40 хвилин під час приготування уроків? 

_______________   _______________ 

           так                  ні 
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Додаток Ґ 

 

3 КЛАС 

«ФІЗКУЛЬТУРКІН У СПОРТИВНІЙ КРАЇНІ» 

 

Подивись на календар! 
Як для чого? Вихідний! Не треба йти до школи, ніяких контрольних, 

віршів напам’ять! Сьогодні розваги! 

 

«ДИХАВКА» 

 

 

 

А ти витримав? 

          ТАК НІ 

Вітаю, ти отримав Думаємо 

12 балів!!! чому... 
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МОЖЛИВО, ЦЕ НЕПРАВИЛЬНЕ ДИХАННЯ 

Ти гадаєш, що це дуже просто – вміти правильно дихати? Зараз 

перевіримо! Ти дихав через: 

а) рот; 

б) ніс; 

в) рот і ніс? 

 

Тепер виконаємо практичну роботу. 
Зроби глибокий вдих. Виміряй грудну клітку. Зроби глибокий видих і 

знову виміряй грудну клітку. Що ти помітив? Як це можна пояснити? 

Прочитай поради Фізкультуркіна і обведи кружочком ті, які ти виконуєш, 

коли танцюєш. 

1. Дихай глибоко і ритмічно. 

2. При повільних рухах – нечасто і через ніс. 

3. Вдих робити в момент розслаблення м’язів при розгинанні 

тулуба, підніманні рук догори. 

4. Видих робити в момент максимального напруження м’язів, при 

згинанні тулуба, опусканні рук. А тепер спробуємо з самого 

початку... 
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Додаток Д 

 

4 КЛАС 

«Спортивний клуб Фізкультуркіна» 

 

ТВОЄ ЗДОРОВ’Я 

Давай обговоримо питання: що означає бути здоровим? Кажуть, що 

той, хто займається спортом і фізкультурою, завжди здоровий. 

Це правильно?       Так –              Ні – 

Що з цього приводу думаєш ти? _________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Що з цього приводу кажуть: 

батьки _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

учитель фізкультури ___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________; 

лікар ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

Пропонуємо всім членам спортивного клубу взяти 

участь в експерименті 
Перевіримо, хто постійно: 

а) робить ранкову зарядку; 

б) займається спортом. 
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Місяці Кількість пропущених днів 
через хворобу 

ВЕРЕСЕНЬ  

ЖОВТЕНЬ  

ЛИСТОПАД  

ГРУДЕНЬ  

СІЧЕНЬ  

ЛЮТИЙ  

БЕРЕЗЕНЬ  

КВІТЕНЬ  

ТРАВЕНЬ  

ЧЕРВЕНЬ  

ЛИПЕНЬ  

СЕРПЕНЬ  

 

Якщо ти робиш зарядку, займаєшся спортом – рідко хворієш. Люди, 

які рідко хворіють, знають секрет здоров’я. 

Якщо хочеш про це дізнатися, прочитай книги про секрет здоров’я і 

використовуй наші поради. 

 

Від чого залежить твоє здоров’я? Напиши в променях сонечка! 
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Додаток Е 

 

Сюжетний урок “Альпіністи” 

№ 

п/п 

 Зміст уроку Дозувн
ня 

Організація і 
управління з 

методикою навчання 

1. «Друзі!» Чи бували 
ви у горах?» 
Відповіді дітей. 
«Що ви бачили?» 
Сьогодні ви 
станете підкорюва-

чами гірських 
вершин. Тому, хто 
подолає семи 
тисячник, буде 
присвоєне почесне 

звання «Снігового 
барса». Тож у 
перед! 

Підготовча частина  
 

Шикування  
 

Повідомлення 
завдань 

 

 

10’ 
 

 

1’ 

Звернути увагу на 
розміщення у 

шерензі, зовнішній 
вигляд. 

2. «На шляху до 
базового табору 
починаються перші 
труднощі: вузькі 
стежки, каміння 
під ногами» 

Ходьба – ліва рука 
на поясі, права на 
плечі попереднього 
учня. Ходьба – 

руки в 
попередньому 
положенні, 
1-4 навшпиньках, 
5-8 на п’ятах. 
Ходьба з 
перекатом на п’яти 
навшпиньки 

15" 

 

 

 

30" 

 

 

 

 

15" 

Слідкувати за 
поставою 

 

 

Дотримуватися 
дистанції 
 

 

 

Темп середній 

3.  Ходьба в 
напівприсяді. 
Приставним – 

правим боком 

15" Слідкувати за 
поставою 

Те ж саме – лівим 
боком 

10" Дотримуватися 
дистанції 

 «Всім відомо, що у 
горах всі ідуть в 
одній зв’язці». 

Ходьба, 
перешикування по 
двоє в колону 

10" Учні, чергуючись, 
беруть обручі і 
гімнастичні палиці. 
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 «А тепер ви 
отримаєте одяг, 
взуття, 
спорядження 
альпініста: 
рюкзаки (обручі), 
льодоруби 
(гімнастичні 
палиці)» 

   

4. «Перш, ніж іти в 
гори, необхідно 
пройти курс 
підготовки юного 
альпініста» 

Загальні 
розвиваючі вправи 
з обручами 

  

В.п. – стоячи спиною один до одного 

всередині обруча, ноги нарізно, руки 
вниз 

1 – Піднятися навшпиньки, руки догори. 
2 – В.п. 
3-4. Те ж саме. 

6-8 

разів 

Навшпиньки 
підніматися 
якнайвище, спину 
тримати рівно 

3. В.п. – те ж саме, руки з обручем вгорі. 
1. Почергове відведення рук з обручем 
вперед 

6-8 

разів 

Слідкувати за 
поставою. Руки в 
ліктьових суглобах 
не згинати 

5. 2. В.п. 
3-4  Те ж саме в бік іншого партнера 

  

3. В.п. – те ж саме. 
1. Крок вперед лівою. Прогинання у 

спині 

6-8 

разів 

 

2. В.п. 
3-4. Те ж саме правою 

4. В.п. – те ж саме 

6-8 

разів 

 

1-2. Присід ноги разом. Руки біля 
плечей. 

3. В.п. 

6-8 

разів 

Прогнутися в 
грудному відділі 
хребта. Руки в 
ліктьових суглобах 
не згинати. 
Слідкувати за 
поставою 

5. В.п. – те ж саме, руки вгору. 
1. Нахил вліво. 

2. В.п. – ноги нарізно. 
3-4. Те ж саме в інший бік. 

6-8 

разів 

Нахил виконувати в 
боковій площині 
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6. Перешикування в коло по двоє З.Р.В. з 
гімнастичними палицями 

1. В.п. обличчям один до одного, руки 
внизу, широкий хват руками за краї 
палиці. 
1-4. Обертання на 360° до центру кола 

6-8 

разів 

Руки в ліктях не 
згинати. Прогинатися 
в грудному відділі 
хребта 

2. В.п. – широка стійка ноги нарізно 1-2 

випад до центру кола 

3-4.В.п. 
5-8. Те ж саме в інший бік 

 Слідкувати за 
поставою 

3. В.п. – сід обличчям один до одного, 
ноги рівні, палиця в руках одного з 
партнерів вгорі. 1. Нахил вперед, 
передати палицю іншому учневі. 
2. В.п. 
3-4. Те ж саме. 

6-8 

разів 

Ноги в колінних 
суглобах не згинати 

4. В.п. – лежачи на животі обличчям 
один до одного, хватом за нижній край 
вертикальної палиці. 
1-4. Почерговий перехват руками палиці 
вгору.  
5-8. Те ж саме вниз. 

6-8 

разів 

Максимально 
прогинати спину в 
поперековому відділі 
хребта 

 5. В.п. – сід спиною один до одного, 
палиця за плечима її. Підтягнути коліна 
до грудей, руки вгору. 
2. В.п. 
3-4. Те ж саме 

6-8 

разів 

 

 5. В.п. – обличчям 
один до одного, 
руки внизу. 
1. Стрибок, ноги 
нарізно, руки вгору 
2. В.п. 
3-4. Те ж саме 

Перешикування у 

колону по 3. «А 
тепер ми вируша-

ємо в гори. На 
шляху на вас чекає 
багато перешкод, 
та всі впевнені, що 
ви їх здолаєте» 

6-8 

разів 

 

 

 

 

30’ 
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ОСНОВНА ЧАСТИНА 

[А 7. «Перше 
випробування – 

гірський струмок, 
через який ми 
перейдемо по 
зрубленій деревині» 

Робота на станціях 
Станція № 1 
Ходіння по низькій 
гімнастичній колоді 
приставним кроком, 
правим і лівим 
боком 

25’ Кроки дрібні, ступню 
ставити поперек 
колоди 

 «Струмок 
перетворився на 
швидку річку. 
Долаємо її, 
тримаючись за 
страхуючий канат» 

Станція № 2 
Пересування в висі 
на гімнастичній 
стінці без 
допомоги ніг 

3 р. Хват руками 
виконувати 
почергово. 

«Перед вами спуск 
з гірського 
перевалу, вкритого 

льодом» 

Станція № 3 
Пересування в 
упорі лежачи 
спиною вперед між 
двома 
гімнастичними 
лавами, ноги 
нарізно 

3 р. Не прогинатися в 
поясничному відділі 
хребта 

«Нова перешкода - 
вузька ущелина, з 
боків якої є дві 
стежини» 

Станція № 4 
Пересування в 
упорі лежачи 
приставним 
кроком, ноги на 
гімнастичній лаві 

3 р. Рухи виконувати 
одночасно руками і 
ногами 

«А через цю 
печеру можна 
пробратися тільки 
лежачи на животі» 

Станція № 5 
Пересування по 
дугоподібній 
драбині з 
підповзанням на 
животі під нею 

3 р. Руками триматися за 
щаблі 

«Печеру ми 
здолали та вихід із 
неї завалений 
камінням, треба 
розібрати завал» 

Станція № 6 
Виконувати кидки 
та ловлю м’яча в 
стіну в положенні 
лежачи на животі 

3 р. 
по 10 
кидків 

Плечі під час кидків 
відривати від підлоги 
максимально 

«Попереду 
чагарники, через 
які можна 
перестрибнути 
тільки за допомо-

гою товаришів» 

Станція № 7 
Стрибки через до-

вгу скакалку (двоє 
обертають 
скакалку третій 
стрибає) 

10 р. Стрибки виконувати 
у довільному темпі 
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«На шляху ще 
кілька товстих 
гілок та звалених 
деревин. 
Переступаємо 
через них» 

Станція № 8 
Переступання 
через гімнастичну 
палицю вперед-

назад. 

10 р. Палицю тримати за 
краї 

8. «Хто знає, що таке 
привал? Тому 
спробуємо на 
відпочинку 
пограти» (Назву 
команд визначають 
діти — це назва 
гір). 

Перешикування в 2 

колони Естафета. 
1. «Граємо в 
сніжки» Перший 
номер 
пересувається 
бігом, котячи 
кожною рукою по 
одному малому 
м’ячу. Назад 
повертається, 
тримаючи м’ячі в 
руках 

30’ 
 

1’ 
 

30’ 

3 колін не вставати, 
слідкувати за м’ячем 

«А ще ми можемо 
зліпити снігову 
бабу» 

2. «Снігова баба» 
Пересуватися в 
упорі на колінах 
котячи м’яч лобом, 
назад повертається 
бігом з м’ячем у 
руках 

1’ 30’ 3 колін не вставати, 
слідкувати за м’ячем. 

«Та чи зможете ви 
допомогти 
товаришеві у разі 
потреби? Як це 
можна зробити?» 

3. «Допоможи 
другу» 

Перший номер 
тягне на мішку № 2 
до поворотної 
стійки, де міняють-

ся місцями 

1’ 
 

30’ 
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 4. «Стрибунці» 

Учасники знахо-

дяться в положенні 
присід боком до 
лінії старту, взяв-

шись за руки. За 
сигналом останній 
номер піднімається 
і стрибає через зціп-

лені руки, просу-

ваючись «змійкою», 
сідає попереду і 
бере за руку ближ-

нього товариша, 
піднімає вільну 
руку. Це сигнал  

 «Ще раз варто 
нагадати, що в горах 
всі йдуть у зв’язці» 

  наступному 
учаснику. Таким 
чином команда 
просувається до 
стійки 

  

«Нарешті вершина! 
Вперед – і ви 
переможці!» 
Останній 
прикріплює на 
вершині прапор 
України 

5. «Сходження» 
Учасник біжить до 
лави, що стоїть 
похило до гімнас-

тичної стійки, 
залазить за 
допомогою рук і 
злазить по стінці 

1’ 
 

30’ 

Слідкувати за 
рівновагою 

ЗАКЛЮЧНА ЧАСТИНА 

9. «Піднімати голову. 
Над вами блакитне 
небо, підніміть 
руки і ви 
доторкнетесь до 
нього!)» 

Перешикування в 
коло. Учні 
беруться за краї 
голубого полотна, 
що символізує 
небо 

5’ Дихання рівномірне 
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«Ви підкоряли 
свою Вершину. 
Але не будемо 
казати горам:  

Прощавайте. 
Скажемо їм – До 
побачення, до 
нових зустрічей!» 

1-2. Крок вперед, 
руки вгору (видих) 
2. В.п. (видих) 
Шикування. 
Підведення 
підсумку уроку. 
Оцінки. 
Домашнє завдання. 
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Додаток Ж 

 

Зошит “Вперед, до джерела здоров’я” для самостійних занять 
 

1.  Йдуть гноми із золотом 

 
 

 

 
2. Йдуть велети із золотом 

 
 

 

 

Скок-скок-скок!  
Чуєш гномів крок?  
У гірську печеру йдуть,  
Королю скарби несуть. 
 

 В.п. – присівши, м’яч  
попереду. 

 Права вперед. 

 Зробити крок. 
 3-4 – те ж саме лівою 

10-15 кроків. 
 

 

Туп-туп-туп – тремтить 
земля. 
Се ж бо велети ідуть, 
До гірського короля  
Золоті скарби несуть. 
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3.  Підземні ковалі працюють. 

 

  

В.п. – гантелі в сторони.  
Ходьба з високим підніманням 
стегна (10-15 кроків). 
 

Тук-тук-тук! Це підземні ковалі 
Скрині тяжкі кують 

І каструлі чималі 
Всім, котрі в горі живуть. 
 

В.п. – стоячи правим 
боком до опори, ліва нога 
зігнута назад. Лівою 
рукою триматися за литку 
лівої ноги. 

1. Нахил, ліва нога, 
зігнута в коліні, 
відводиться назад. 

2. В.п. 
3. 3-4 - те ж саме. 

          10 разів 
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4. Tpoлi зміцнюють склепіння печери: 

 

  
5. Прийшов гірський король: 

 

Тролі теж не без роботи: 
Треба брилу відколоти,  
Треба стелю укріпляти  
I підлогу порівняти. 
 

В.п. – гантелі перед грудями. 
1. Гантелі вгору. 

2. В.п. 
3. Гантелі вперед. 

4. В.п. 10 разів. 

Раптом гypкіт пролунав, 
Прокотився: 
То в горах король устав, 
 Пробудився. 
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6. Гірські мешканці танцюють: 

 

 

В.п. – руки на пояс. 
1. Зігнути праву ногу вперед. 
2. В.п. 
3. Праву ногу вперед до горизонталі. 
4. В.п. 

 

Опівночі правлять бал.  
Хто побачить – той пропав.  
Діви з тролями танцюють,   
Дивні вправи демонструють.     
(30 разів) 
 

1 – стрибки зі скакалкою; 

2 – стрибки зі скакалкою на одній нозі 
(по 10 разів на кожній); 
3 – «міст» лежачи (3-5 разів); 
4 – «рибка» (2 р. по 10 сек.). 
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7. Троленята танцюють. 

 

 

 
8. Зійшло сонце, заспівав півень: 

 
 

А маленькі троленята  
Розважаються багато,  
У квача й ловитки 
грають,  
Через камеш стрибають 
 

В.п. – стоячи правим боком до табуретки, 
взятися за неї руками. 

1 – стрибком перенести ноги на 
протилежний бік табуретки; 

2 – в.п; 

3-4 – те ж саме (10 р.). 

Непомітно час спливає  
У веселій метушні,  
Але чутно: вдалині  
Півень ранок провіщає. 
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9. Тролі злякались. 

 

 

 

В.п. – стоячи на правій нозі, ліва 
зігнута вперед, руки – вниз. 

1 - піднятися навшпиньки, руки 
через сторони вгору; 

2 - в.п., руками   ляснути по 
стегнах; 

3-4 - те ж саме (8-10 р.). 
 

Тролі всі перелякались,  
Хто де може заховались,  
Бо гірський король панує,  
Доки півня не почує. 

Згинання і розгинання рук 
в упорі лежачи   (12 р.). 
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10. Все заснуло до півночі. 

 

 
А тепер перевір себе:  

№ Тест Твій результат 
1 тижд. 2 тижд. 3 тижд. 

1 Згинання і розгинання рук в упорі 
лежачи 

...р.   

2 Стрибки зі скакалкою за 10 сек. ..р.   

3 Стрибок у довжину з місця ...cм   

4 Стоячи на лаві нахилитись, коліна 
прямі. Дістати руками якомога далі. 

...cм   

 

День настав, пташки співають, 
Тільки гори спочивають, 
І до ночі буде спати 

Їх король в камінних шатах. 

В.п. – лежачи на спині. 
Піднімання рівних ніг до 
торкання підлоги за головою 

(15 р.). 
 


