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мнемічних завдань на запам’ятовування, збереження і відтворення матеріалу і 
вживанням в процесах запам’ятовування і відтворення матеріалу розумових 
операцій аналізу, синтезу, порівняння, узагальнення, встановлення смислових 
зв’язків.  
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СПІВПРАЦЯ СІМ’Ї ТА ШКОЛИ У ПРОЦЕСІ 

ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ
 

У статті розглядається проблема про необхідну співпрацю сім’ї та школи у процесі 
фізичного виховання учнів. Підкреслено критичну ситуацію, яка спостерігається у сучасній 
школі та ставлення школярів до занять фізичного виховання. Відзначено, що в нових 
суспільно-економічних умовах слід орієнтувати сім’ю на всебічно гармонійний розвиток 
підростаючого покоління, послідовно прищеплювати потребу дітей до регулярних занять 
фізичними вправами. 
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The article deals with the problem about the necessary cooperation between family and 
school in the process of physical education of pupils. It is highlighted a critical situation that we 
observe in a modern school and the attitude of pupils towards lessons of physical education. It is 
noted that in the new social and economic conditions we should direct the family toward 
harmonious development of young people, consistently inoculate the need of children in regular 
sport activities. 

Keywords: family, physical education, pupils, parents, teacher.  
 
 
За останні роки у зв’язку з економічним становищем у суспільстві в 

значній мірі порушилися традиційні зв’язки сім’ї та школи у фізичному 
вихованні дітей. Адже первинним виховним інститутом є сім’я з її 
мікросередовищем, традиціями та соціальним досвідом зі своїми цінностями й 
установками [1; 5]. 

Як свідчить світовий і вітчизняний досвід, стан здоров’я дітей має 
тенденцію до погіршення. Це обумовлено посиленням негативних впливів 
екологічних, економічних, соціальних факторів тощо. Одним із ефективних і 
доступних засобів профілактики захворюваності є підвищення розумової і 
фізичної працездатності, проведення дозвілля школярів і, безумовно, фізична 
культура [2]. 

Статистика свідчить, що при вступі до школи різноманітні відхилення у 
стані здоров’я має кожна третя дитина, а до кінця навчання кожна друга [4]. 
У 10-20 % школярів виявлено надлишкові маси тіла; у 30-40 % – порушення 
постави; у 40-50 % – дефекти зору та нервово-психічні відхилення; у 50-60 % – 
схильність до захворювань [2]. Однією із причин є недостатня рухова 
активність. Урок фізичної культури компенсує лише на 4-13 % об’єм рухової 
активності, необхідний для дитячого організму [2]. 

Дуже важливо своєчасно сформувати у дітей потребу у систематичній 
фізичній активності. Школи та позашкільні заклади не можуть самостійно 
вирішити ці питання, тому співпраця сім’ї та школи може стати суттєвим 
важелем активації, залучення дітей до занять фізичною культурою [5; 6]. 

Мета статті – з’ясувати проблеми співпраці сім’ї та школи у фізичному 
вихованні учнів.  

Мета передбачає вирішення таких завдання: вивчити та проаналізувати 
думки науковців щодо співпраці сім’ї і школи у фізичному вихованні учнів; 
визначити роль та місце сім’ї у фізичному вихованні підростаючого покоління. 

Результати досліджень. Пріоритет у процесі соціального формування 
підлітка належить сім’ї. Сім’я – перша школа виховання, тож її роль у 
фізичному вихованні  дітей – надзвичайно важлива та відповідальна. Діти 
засвоюють спосіб життя батьків у сім’ї, у цей самий час закладаються та 
формуються основи вмінь, навичок і звичок, визначається життєва позиція, а 
також ставлення до фізичної культури. 

Найчастіше основним фактором впливу на фізкультурно-спортивні 
інтереси та захоплення учнів є батьки. Більшість їх хвилюються про успіхи 
дітей у навчанні з математики, письма, читання тощо. Часто залишаються поза 
увагою сім’ї урочна та позаурочна спортивна діяльність дітей. Теоретичний 
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аналіз науково-методичної літератури показав, що в основі фізичної пасивності 
людей лежать, як правило, серйозні недоліки виховання у сім’ї [2]. 

Виявлено, що зі 100 сімей лише у 10-ти батьки приділяють увагу 
питанням фізичного виховання дітей. У 80 % випадків люди пасивні через 
звичайний спосіб життя або через відхилення у стані здоров’я. Проведені 
дослідження показують, що 8,5 % опитаних учнів не отримують підтримки 
батьків до занять фізичною культурою і спортом. 

Пасивне ставлення батьків до фізичної культури можна пояснити 
відсутністю необхідних знань про її роль у гармонійному розвитку особистості, 
про форми та методи організації фізичного виховання в сім’ї [2; 3]. 

У цій ситуації першим на допомогу повинен прийти вчитель фізичної 
культури, школа має стимулювати сімейне фізичне виховання. Велику роль у 
розповсюдженні знань в області фізичного виховання через батьків відводиться 
шкільному та сімейному лікарю. Саме він повинен розширити медико-
біологічну важливість занять фізичними вправами, переконати батьків, що 
зберегти та покращити здоров’я своєї дитини можна за допомогою 
систематичних занять фізичною культурою і спортом [4]. 

У якості основних форм пропаганди слід застосовувати: виступи учителів 
фізичної культури на батьківських зборах; проведення відкритих уроків 
фізичної культури; організація фізкультурно-оздоровчих заходів; спортивні 
змагання тощо. Продумана та цілеспрямована робота педагогічного колективу з 
батьками допомагає сформувати повнішу картину навчання, фізичного 
розвитку та фізичної  підготовленості дітей, участі їх у суспільних справах, 
взаємовідносин із однолітками. Найголовніше, що вчителі та батьки мають 
стати однодумцями у їх прагненні виховувати повноцінну морально та фізично 
здорову особистість [1; 2]. 

На сучасному етапі розвитку суспільства посилена увага відводиться 
всебічно гармонійному розвиткові особистості. Об’єднання школи  з батьками з 
метою залучення дітей до занять фізичними вправами та підвищення 
фізкультурної освіченості батьків нині є актуальною проблемою. Водночас це 
один із найефективніших та найекономічніших шляхів виходу з кризи, яка 
склалася в області фізичного виховання підростаючого покоління. 
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