Методичні рекомендації щодо фізичного виховання
підростаючого покоління
Методичні рекомендації укладено відповідно до листа ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти» від 25.07.2016 № 2.1/10-1828 «Про методичні рекомендації з питань організації виховної
роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному році».
Одним із важливих завдань сучасної школи є виховання свідомого ставлення до свого
здоров'я та здоров'я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних
навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я
учнів (вихованців).
Реалізація цих завдань має вирішуватися за напрямками:
− створення в навчальному закладі безпечних та нешкідливих умов навчання, режиму
роботи, умов для фізичного розвитку та зміцнення здоров'я, формування гігієнічних навичок та засад
здорового способу життя дітей та учнівської молоді;
− організацію оптимального рухового режиму: уроки фізичної культури, фізкультурнооздоровчі заняття, заняття у фізкультурних гуртках і спортивних секціях, групах загальної фізичної
підготовки, групах лікувальної фізичної культури, спортивних школах, клубах за інтересами;
− стимулюванням до самостійних фізичних вправ та до виконання домашніх завдань з
фізичної культури.
Важливо дотримуватись вимог щодо проведення фізкультурних хвилинок під час уроків, які
потребують підвищеної уваги та значного інтелектуального напруження. Звісно, це не має прямого
впливу на процес фізичного розвитку, але дозволяє «перезавантажити» увагу учнів, зняти зайве
навантаження, підвищити ефективність засвоєння навчального матеріалу, сприяючи збереженню
здоров'я дітей.
Навчальні заклади, управління (департаменти) освіти і науки та охорони здоров'я
держадміністрацій, «Центри здоров'я», лікувально-фізкультурні диспансери, обласні, Київське міське
управління з фізичного виховання та спорту Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України мають всебічно сприяти участі дітей та учнівської молоді в спортивномасових заходах у позаурочний та канікулярний час, залучати до організації і проведення педагогічні
колективи навчальних закладів, позашкільні спортивні установи, спеціалістів ДЮСШ та спортивних
товариств, видатних спортсменів, медичних працівників. Для залучення учнів до занять у спортивних
гуртках, секціях, як однієї з форм рухової активності, доцільно співпрацювати з дитячими юнацькими
спортивними школами, представляючи їм на пільгових умовах базу для проведення занять, в свою
чергу маючи можливість використовувати їх обладнання для проведення уроків фізичної культури, а
також запрошувати представників дитячих юнацьких спортивних шкіл на батьківські збори. Під час
проведення спортивно-масових заходів бажано проводити показові виступи вихованців спортивних
гуртків, секцій для ознайомлення дітей з видами спорту, які культивуються на базі дитячих юнацьких
спортивних шкіл.
Усі внутрішні змагання є частиною загального плану роботи навчального закладу і
проводяться у відповідності до календарного плану спортивно-масових заходів, затвердженого
директором.
Змагання мають проводитись організовано та урочисто, за участю педагогічного колективу,
батьків і громадськості. При цьому особливу увагу необхідно приділити питанням безпеки та
попередження травматизму дітей, обов'язкового лікарського контролю
Спортивно-масові заходи, які проводяться за участю дітей та учнівської молоді установами і
організаціями, що не належать до системи освіти, мають бути узгоджені з управліннями
(департаментами) освіти і науки держадміністрацій та проводитись у позаурочний час.
Формування здорового способу життя - це забезпечення повноцінного розвитку дітей і
молоді, охорона та зміцнення їхнього здоров'я, фізичних здібностей особистості, гармонії тіла і душі;
виховання потреби у регулярних заняттях фізичною культурою, у прагненні до оволодіння санітарногігієнічними знаннями і навичками, вміння правильно поводитись у критичних життєвих ситуаціях і
надавати необхідну допомогу собі та оточуючим.
З метою формування у дітей навичок здорового способу життя та підвищення рухової
активності радимо впроваджувати в практику роботи різноманітні соціальні проекти.
Одним із таких проектів є соціальний футбольний проект «Відкриті уроки футболу»,
започаткований Федерацією футболу України.

Він передбачає використання різноманітних організаційних форм: розважальних футбольних
ігор, уроків, змагань, конкурсів тощо, за принципом «спорт для всіх», які стають потужним виховним
інструментом для попередження дитячих конфліктів і дитячої злочинності, на що спрямована
співпраця з Департаментом у справах дітей МВС України.
Позакласна робота в загальноосвітньому навчальному закладі включає спортивні змагання
(класифікаційні та некласифікаційні), змагання за шкільною програмою, конкурси, веселі старти,
фізкультурні свята, учнівську олімпіаду з фізичної культури, спортивні вечори, дні здоров'я тощо.
Наголошуємо на важливості співпраці з батьками щодо забезпечення оптимального рухового
режиму дітей. Тільки спільним зусиллям педагогів, батьків, державних та громадянських інституцій
можливо досягти найкращого результату.
Основна мета керівників навчальних закладів - створити умови, що сприяють формуванню,
зміцненню та збереженню фізичного і психічного здоров'я учнів засобами фізичної культури та
спорту. З метою поліпшення здоров'я і фізичної підготовленості школярів, оптимального
використання навчально-спортивної бази загальноосвітніх навчальних закладів у позаурочний час,
удосконалення кадрового забезпечення та заохочення педагогічних працівників і фахівців фізичної
культури до позакласної роботи з учнівською молоддю рекомендуємо в загальноосвітніх навчальних
закладах увести посаду керівника секції спортивного напряму.
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 07.09.2011 №
1030, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 листопада 2011 р. за № 1336/20074, з метою
піднесення ролі фізичного виховання, виявлення творчих вчителів фізичної культури, підвищення
рівня їх професійної майстерності, розвитку шкільного футболу та популяризації засад здорового
способу життя проводиться Всеукраїнський конкурс «Інноваційний урок фізичної культури та урок
фізичної культури з елементами футболу» у роки, що не збігаються з проведенням Всеукраїнського
конкурсу - «Учитель року» в номінації «Фізична культура».
Хід проведення конкурсу та матеріали учасників оприлюднюються в періодичних фахових
виданнях та офіційному веб-сайті Інституту модернізації змісту освіти.

