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Світовий досвід доводить, що суспільство, яке не спроможне
використовувати високотехнологічні інноваційні досягнення, не може
трансформуватися, розвиватися та претендувати на місце у світовому рийку,
при цьому розвиток інноваційної
інфраструктури повинно стати
пріорітетним завданням держави.
На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним з
першочергових завдань держави є удосконалення системи фізичного
виховання учнівської молоді.
Виховання «фізично культурної особистості» передбачає пошук нових
моделей організації навчально-виховного процесу та реалізацію їх на уроках
та заняттях фізичної культури у навчальних закладах, орієнтуючи їх на
потреби XXI сторіччя.
Відповідно до Указу Президента України від 9 лютого 2016 року
№ 42/2016 «Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в
Україні на період до 2025 року "Рухова активність - здоровий спосіб життя
— здорова нація"», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 рудня 2015
року № 1045 «Про затвердження Порядку проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості населення України», та враховуючи пріоритетні
напрямки освітнього процесу, який спрямований на реалізацію модернізації
освіти, використання компетентнісного підходу, пошуку різних форм роботи
з фізичного виховання в навчальних закладах, Комітет з фізичного виховання
та спорту рекомендує.

Під час проведення спільних нарад з департаментами (управліннями)
освіти і науки, вищими та професійно-технічними навчальними закладами,
визначити основні напрями та задачі фізичного виховання в навчальних
закладах на 2016/2017 навальний рік, з метою підвищення рівня навчальновиховної роботи, збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської
молоді. Ознайомити з проектом наказу Міністерства молоді та спорту
України «Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного
оцінювання
фізичної підготовленості населення України», який
впроваджується з метою визначення та підвищення рівня фізичної
підготовленості учнівської молоді, сприяння розвитку фізичної культури та
формування потреби в руховій активності, спрямування діяльності
навчальних закладів, зокрема, на фізичний розвиток учнівської та
студентської молоді, фізкультурно-спортивних організацій на забезпечення
належного рівня фізичної підготовленості
З урахуванням вимог сьогодення необхідно на ряду з традиційним
формами фізичного виховання впроваджувати в практику роботи інноваційні
навчаючі технології, які забезпечуватимуть фізичний, інтелектуальний та
духовний розвиток особистості, сприятимуть підвищенню активності
учнівської молоді у самоудосконаленні та саморозвитку.
В дошкільних навчальних закладах необхідно звернути увагу на
використання в роботі власних інновацій, апробації нових методик та
технологій, взаємодії дошкільних навчальних закладів з батьками, іншими
членами родини з метою залучення їх до освітнього процесу.
Враховуючи основні реформи середньої школи, яка передбачає
оновлення ії змісту, радимо обговорити на нарадах та зустрічах з фахівцями
фізичної культури питання, щодо впровадження в навчально-виховний
процес нової програми «Фізична культура» для 1-4 класів, яка спрямовацаша
реалізацію принципу варіативності, відповідає віково-статевим особливостям
учнів, їхніх інтересів та кадровому забезпеченню. До варіативних модулів
нової програми увійшли: футбол, хореографія, плавання, додатково можуть
бути розглянуті: шахи, пішохідні прогулянки та інші програми, я л не
вимагатимуть додаткового кадрового забезпечення і можуть проводитись в
рамках загального навантаження. Враховуючи психологічні особливості
молодших школярів, програма дозволяє планувати комплексні уроки, які
дають можливість включати в урок різнопланові фізичні вправи, що
підвищать зацікавленість та емоційний стан учнів початкової школи.
Радимо запроваджувати інноваційні форми спілкування та обміну
інформацією, такі як: вебінари, інтернет-семінари, онлайн-дискусії, тренінги,
проекти, інтерактивні та імітаційні ігри, які здійснюються через
використання різних форм занять, де учні оволодівають предметом фізичної
культури, роблячи його своїм надбанням, формуючи і збагачуючи особисту
фізичну культуру.
Задля підвищення рівня навчально-виховної роботи з фізичного
виховання в навчальних закладах системи освіти України, збереження та
зміцнення здоров’я учнівської та студентської молоді, формування в них
засад здорового способу життя, необхідно:

забезпечення взаємозв’язку учнів, педагогів та батьків;
вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду організації
фізичного виховання в начальних закладах та організація дослідноекспериментальної роботи;
формування в учнівської молоді мотивації до здоров’язбережувальної
діяльності, завдяки регулярної рухової активності, засвоєння теоретичних
знань і практичних умінь, підвищення фізичної підготовленості,
функціональних можливостей організму;
1
упровадження сучасної навчальної техніки, комп'ютерних засобів і
технологій у навчальний процес освітніх установ;
застосування активних та інтерактивних методів у системі підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення навчальних програм,
покращення матеріально-технічної бази, підвищення рівня професійної
компетентності педагогів;
підтримання закладів фізичної культури і спорту, зокрема дитячоюнацьких спортивних шкіл, школи вищої спортивної майстерності, та
залучення до навчально-тренувального процесу провідних тренерів;
проведення масових фізкультурно-спортивних заходів з метою
залучення широких мас до занять фізичною культурою і спортом,
реабілітації організму, підвищення фізичної підготовленості, виховання
необхідних рухових навичок і вмінь, сприяння росту національнопатріотичного духу та підвищенню мотивації до занять фізичною культурою
й спортом;
проведення туристичних походів та екскурсії з метою ознайомлення з
історією, архітектурою, освітою та культурою свого народу;
підтримання та розвиток олімпійського, паралімпійського та
дефлімпійського руху в навчальних закладах;
{ „
забезпечення рухової активності у навчальних закладах, зайдяки
організації роботи гуртків спортивного спрямування з урахування побажань
дітей, учнів та студентської молоді та залучення дітей і учнівської молоді до
самостійних заняття фізичними вправами в поза начальний час;
залучення організації роботодавців та громадські об’єднання до
проведення спортивно-масових та оздоровчих заходів в професійнотехнічних та вищих навчальних закладах (конкурси, виставки, спортивні
змагання, технічна творчість, тощо) з метою якісного їх проведення;
формування ціннісного ставлення юнацтва та молоді до власного
здоров'я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з
урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності;
забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням
дітей у загальноосвітніх навчальних закладах;
врегулювання
питання
щодо
віднесення
до
педагогічного
навантаження вчителів фізичної культури та відповідних науковопедагогічних працівників навчальних закладів функцій з надання ними учням
та студентамдсонсультацій з питань здорового способу життя.
Серед пріоритетних напрямів виховання є національно-патріотичне
виховання, з цією метою пропонуємо проводити багатоступеневі змагання у

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, таких, як
«Козацький Гарт», «Козацька наснага», які сприяють національнопатріотичному, духовно-моральному вихованню, учнівської молоді;
застосовування на уроках рухливих та народних ігор, розваг, естафет,
козацьких забав, спортивних ігор з метою сприяння вихованню патріотичних
почуттів, моральних та фізичних якостей, формуванню свідомого
громадянина України;
використання символіки, гімну, оформлення місць проведення змагань
засобами наочної агітації й пропаганди, фізкультурно-художнє або спортивне
свято має розпочинатися урочистими церемоніями (підняття українського
національного або олімпійського прапора, привітання гостей і представників
місцевої влади тощо);
впроваджуючи народні форми фізичного виховання за межами освітніх
закладів, доцільно віддати перевагу українській обрядовості, що сприятиме
фізичному й духовному розвитку особистості, зміцненню здоров’я, розвитку
моральних, психічних та патріотичних рис кожної людини на всіх етапах її
життя.
Важливим у системі формування цінностей та патріотизму має стати
активна участь молоді в суспільно значущій та соціально спрямованій
діяльності такій, як волонтерська діяльність, тож варто зосереджувати увагу
й на питанні залучення дітей та учнівської молоді до районних, міських,
обласних та всеукраїнських акцій, проектів, волонтерської діяльності.
Варто наголосити, що головним пріоритетом в організації навчальновиховного процесу з фізичної культури в закладах освіти має бути
збереження та зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді, тому для
успішного вирішення цього завдання адміністрації навчальних закладів
разом із учителями, викладачами фізичної культури, медичними
працівниками повинна забезпечити постійний контроль за фізичним
вихованням, дотриманням правил безпеки під час проведення занять з
фізичної культури і спорту в навчальних закладах.
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