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ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І ПРОВЕДЕННЯ
УРОКІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ З УЧНЯМИ

ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ.

Пангелова Н.Є. 1, Рубан В.Ю 2., Женьцян С. 3

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний
університет імені Григорія Сковороди» 1 2

Харківська державна академія фізичної культури 3

Abstract. The need of grounds and develop of organizational-
methodological foundations of optimization the process of physical upbringing
of junior schoolchildren in the conditions of rural secondary schools is an urgent
and actual problem. The peculiarities of organization and realization of physical
education lessons of elementary school pupils is determined in the article.
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Analysis and synthesis of data the scientific and methodological literatures;
pedagogical methods (pedagogical experiments, testing; medical and biological
methods (anthropometry, heart rate, tonometry, dynamometry, functional tests
of Shtange’s, Hencha’s, Ruffie’s); methods of assessment of motor activity
(chronometry method, Framingham’s method); sociological (questioning,
methods of mathematical statistics). Improving of the wellness and upbringing
potential of a physical education lesson in a rural school is carried out at the
expense: the possibilities of an individually-differentiated approach to the
development of physical abilities and teaching of the motor actions of each
pupil; building of a lesson from the position of view of preserving the physical
and mental health of children, increasing their emotional stability; creating of
the positive, welcoming environment; lesson planning and extracurricular
physical-health classes taking of the sanitary-hygienical requirements. 

Key words: lesson, physical culture, junior schoolboy, rural school.

Анотація. Необхідність обґрунтування і розробки організаційно-
методичних засад оптимізації процесу фізичного виховання молодших
школярів в умовах сільської загальноосвітньої школи є нагальною та
актуальною проблемами. Визначено особливості організації і проведення
уроків фізичної культури учнів початкових класів сільської школи. Аналіз
та узагальнення даних науково-методичної літератури; педагогічні методи
(педагогічні експеременти, тестування), медико-біологічні методи
(антропометрія, пульсометрія, тонометрія, динамометрія), функціональні
проби (Штанге, Генча, Руфʼє); методи оцінки рухової активності (метод
хронометрії, Фремінгемська методика); соціологічні (анкетування, методи
математичної статистики). Підвищення оздоровчого та виховного
потенціалу уроку фізичної культури у сільській школі здійснюється за
рахунок: можливостей індивідуально-диференційованого підходу до
розвитку фізичних здібностей і навчанню рухових дій кожного учня;
побудови уроку з позиції збереження фізичного і психічного здоров’я
дітей, підвищення їх емоційної стійкості; створення позитивної,
доброзичливої обстановки; побудови уроку та позаурочних фізкультурно-
оздоровчих занять з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог.

Ключові слова: урок, фізична культура, молодші школярі, сільська
школа.

Аннотация. Необходимость обоснования и разработки
организационно-методических основ оптимизации процесса физического
воспитания младших школьников в условиях сельской
общеобразовательной школы является насущной и актуальной
проблемами. Определино особенности организации и проведения уроков
физической культуры учащихся начальных классов сельской школы.
Анализ и обобщение данных научно-методической литературы,
педагогические методы (педагогические эксперименты, тестирование),
медико-биологические методы (антропометрия, пульсометрия,
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тонометрия, динамометрия), функциональные пробы (Штанге, Генча,
Руфье), методы оценки двигательной активности (метод хронометрии,
Фремингемская методика), социологические (анкетирование, методы
математической статистики). Повышение оздоровительного и
воспитательного потенциала урока физической культуры в сельской школе
осуществляется за счет: возможностей индивидуально-
дифференцированного подхода к развитию физических способностей и
обучению двигательных д й каждого ученика построения урока с позиции
сохранения физического и психического здоровья детей, повышение их
эмоциональной устойчивости, создание положительной,
доброжелательной обстановки; построения урока и внеурочных
физкультурно-оздоровительных занятий с учетом санитарно-
гигиенических требований.

Ключевые слова: урок, физическая культура, младшие школьники,
сельская школа.

Постановка проблеми. У сучасній Україні
відбуваються складні політичні і соціально-економічні
процеси, які супроводжуються негативними демографічними
змінами, погіршенням матеріально-технічного, науково-
методичного забезпечення системи фізичного виховання
школярів, особливо у сільській місцевості.

Підвищення рівня фізичного здоров’я молодого
покоління є одним з головних завдань фізичного виховання,
яке регламентоване низкою державних документів: Закон
України «Про фізичну культуру і спорт» [11], Національна
стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період
до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя –
здоровʼя нації» [20], «Здоровʼя – 2020: основи Європейської
політики в підтримку дій держави і суспільства в інтересах
здоровʼя і благополуччя» [12], Закон України «Про освіту»
[10] та ін. 

Однак, зараз яскраво проявляється протиріччя між
декларативними заявами про необхідність удосконалення
системи фізичного виховання (в тому числі – молодших
школярів) і практичною діяльністю у цій сфері.

Сучасні соціально-економічні умови життя висувають
високі умови до рівня фізичного розвитку, працездатності та
функціонального стану організму дітей. Особливу значущість
набувають питання підбору засобів та методів фізичного
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виховання, які спрямовані на здобуття максимального
оздоровчого ефекту під час занять фізичною культурою у
молодшому шкільному віці, що було висвітлено у
дослідженнях О. Д. Дубогай [6], Н. В. Москаленко [18]. 

Пошуку шляхів підвищення ефективності фізичного
виховання дітей і підлітків присвячена значна кількість
досліджень. Організаційно-педагогічне та методологічне
підґрунтя удосконалення системи фізичного виховання
школярів наведено у дослідженнях Т. Ю. Круцевич [15],
О. А. Томенка [24], В. Г. Арефьєва [1]; вдосконаленню
програмно-нормативних основ фізичного виховання
присвячені дослідження М. М. Булатової, О. Т. Литвина [5],
Т. Ю. Круцевич [14]; обґрунтування змісту програм з фізичної
культури у загальноосвітній школі представлено у працях
І. В. Бакіко [3], В. М. Єрмолової [8], Т. Ю. Круцевич [13].

Розробка і впровадження новітніх технологій у
навчальний процес школярів є також одним з актуальних
завдань сучасного фізичного виховання, що було предметом
дослідження Н. В. Москаленко [17], Н. Я. Бондарчук [4],
Д. С. Єлісєєвої [7]. Питаннями впровадження інноваційних
засобів та моделей режимів рухової активності у процес
фізичного виховання молодших школярів займалося багато
науковців: О. В. Шиян [27], Н. В. Москаленко [19],
С. В. Трачук, [25], І. В. Хрипко [26], Г. О. Жук [9],
О. М. Саїнчук [21], Л. С. Михно [16]. 

Проте, інноваційний досвід оптимізації системи
фізичного виховання молодших школярів не знайшов
застосування в умовах сільської школи. В останні десятиліття
застаріле обладнання та спортивний інвентар, зниження
якості викладання шкільної фізичної культури, відтік
кваліфікованих вчителів фізичної культури в інші сфери,
реструктуризація мережі освітніх закладів сільської
місцевості зумовили кризові явища у системі фізичного
виховання сільської загальноосвітньої школи.

Тому необхідність обґрунтування і розробки
організаційно-методичних засад оптимізації процесу
фізичного виховання молодших школярів в умовах сільської
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загальноосвітньої школи є нагальною та актуальною
проблемами.

Мета – визначити особливості організації і проведення
уроків фізичної культури учнів початкових класів сільської
школи.

Методи дослідження – аналіз та узагальнення даних
науково-методичної літератури; педагогічні методи
(педагогічні експеременти, тестування; медико-біологічні
методи (антропометрія, пульсометрія, тонометрія,
динамометрія, функціональні проби Штанге, Генча, Руфʼє);
методи оцінки рухової активності (метод хронометрії,
Фремінгемська методика); соціологічні (анкетування; методи
математичної статистики). 

Констатувальний експеримент був запроваджений з
метою визначення початкових позицій дослідження,
отримання базових даних, які стали підґрунтям розробки
технології оптимізації фізкультурно-оздоровчої роботи з
учнями початкових класів сільських шкіл.

Виклад основного матеріалу. Для визначення процесів
щодо оптимізації процесу фізичного виховання ( в тому числі
уроку фізичної культури ) учнів початкових класів в умовах
сільської школи був проведенний констатувальний
експеримент. В процесі фізичного виховання при вирішенні
освітньо-виховних і оздоровчих завдань особливо важливого
значення набувають способи застосування обраних засобів,
котрі допоможуть найбільш успішно і продуктивно досягти
поставленої мети. Цей пошук пов’язаний з вибором
ефективних методів навчання, руховим діям, розвитку
фізичних здібностей, оптимізації рухового режиму дітей та їх
оздоровлення. Сукупність цих різних методів називається
«методикою» у вузькому значенні цього поняття [22].

Але поняття «методика» застосовується у теорії
фізичного виховання і у широкому сенсі – як сукупність не
тільки методів, прийомів, але і форм організації занять (у
даному випадку – у загальноосвітній школі), способів
організації дітей під час виконання фізичних вправ, дозування
фізичного навантаження [2, 22, 23].
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Як вже відмічалось, метою модернізації фізкультурно-
оздоровчої роботи з учнями початкових класів сільської
школи є формування фізичної культури особистості школяра,
збереження і зміцнення його здоров’я. Досягнення цієї мети
у значній мірі залежить від оптимального рівня рухової
активності.

Базовими концептуальними положеннями технології
оновлення системи фізичного виховання учнів початкових
класів у сільському соціумі є:

збагачення змісту навчального предмету «Фізична–
культура» в контексті засвоєння учнями цінностей фізичної й
спортивної культури;

оздоровча спрямованість навчальної та позаурочної–
фізкультурно-оздоровчої роботи;

інтенсифікація навчального процесу фізичного–
виховання на основі проведення інтегрованих та сюжетних
уроків фізичної культури, різновікового навчання учнів
початкової ланки;

інтенсифікація урочної й позаурочної фізкультурно-–
оздоровчої діяльності з учнями на засадах їх спадкоємності,
органічного поєднання шкільних навчально-тренувальних,
фізкультурно-оздоровчих, фізкультурно-рекреаційних занять,
спортивно-масової роботи;

максимальне використання потенціалу сільського–
соціально-природного середовища, природних чинників
оздоровлення учнів в процесі організації фізкультурно-
спортивної роботи;

соціальне партнерство сім’ї і школи, освіти та органів–
охорони здоров’я у збереженні і зміцненні здоров’я школярів,
в організації фізкультурно-оздоровчої діяльності;

насиченні освітнього простору сільського соціуму–
фізкультурно-рекреаційними заходами, спортивними святами.

Цільовою орієнтацією даної педагогічної технології є
педагогічні завдання: формування в учнів стійких потреб у
регулярних заняттях фізичними вправами, руховій
активності; виховання відповідального ставлення до власного
здоров’я, навичок ведення здорового способу життя.
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Першоосновою педагогічної технології оздоровлення
учнів є формування в них усвідомленої системи цінностей
здоров’я, фізичної культури, активного й здорового способу
життя.

Ці підходи реалізовувались у наступних формах роботи
з фізичного виховання в умовах сільської загальноосвітньої
школи: урочних і позаурочних (фізкультурно-оздоровчі заходи
в режимі шкільного дня; спортивно-фізкультурні заходи;
туристсько-краєзнавча діяльність; сімейні форми активного
дозвілля; фізкультурно-спортивні заходи у шкільному таборі;
рухливі форми домашньої роботи; самостійні заняття).

Але зупинимося на особливостях організації і
проведення уроків фізичної культури учнів початкових класів
сільської школи.

Визначимо підходи щодо модернізації кожного
структурного компоненту (організаційної форми) педагогічної
технології.

Урок фізичної культури – основна форма організації•
занять у фізичному вихованні учнів: від його якості та
результативності залежить успішне вирішення різноманітних
завдань шкільної освіти та системи фізичного виховання [22].

В процес роботи з фізичного виховання сільських
школярів були впроваджені уроки фізичної культури різних
типів, а саме:

навчально-тренувальні уроки, які спрямовані на–
формування і вдосконалення рухових вмінь і навичок
способів рухової діяльності, розвиток фізичних якостей;

сюжетно-ігрові (інтегровані) уроки, які побудовані на–
єдиному сюжеті («Зоопарк», «Подорож у Всесвіт» та ін.) на
основі різноманітних рухливих ігор, ігор-естафет, атракціонів.
Вирішуються завдання: створення і поповнення способів
рухової діяльності на основі вдосконалення вмінь і навичок,
набутих у дошкільному віці; розвиток фізичних здібностей;
виховання інтересу й мотивації до занять фізичними
вправами; сприяння формуванню складових особистості
(когнітивної, соціальної, морально-вольової, емоційної)
молодшого школяра;
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комплексні уроки, які спрямовані на інтеграцію різних–
способів не тільки рухової діяльності, але й пізнавальної,
креативної та ін. Вирішуються завдання фізичного, психо-
емоційного, інтелектуального, морального, соціального
розвитку;

фізкультурно-пізнавальні уроки, що мають–
синкретичний характер і вирішують завдання еколого-
фізичного, морально-етичного, розумового та фізичного
розвитку молодшого школяра;

тематичні уроки, присвячені, як правило, будь-якому–
одному виду спортивних ігор або вправ: ходьбі на лижах,
катанню на санчатах, елементам ігор у футбол, фітбол-
аеробіці та ін.

Основними організаційно-методичними особливостями
уроку фізичної культури у сільській малокомплектній школі є
наступні:

об’єднання на уроці учнів малочисельних класів–
початкової школи;

врахування індивідуально-вікових особливостей учнів;–
об’єднання однією темою програмного змісту,–

здійснення міжпредметних зв’язків;
застосування переважно потокового методу виконання–

вправ;
використання принципу «різновікового навчання»;–
врахування складності і дозування навантажень для–

кожної вікової групи;
проведення уроків у природному середовищі на–

відкритому повітрі;
завчасна підготовка матеріально-технічної бази,–

спортивного інвентарю.
Підвищення ефективності уроків з фізичної культури в

умовах сільської школи можливо за рахунок: підвищення
оздоровчої та виховної спрямованості уроків; проведення
інтегрованих уроків, які включають елементи різних способів
виконання рухових дій (різних «шкіл рухів»); побудови уроків
з врахуванням психологічних особливостей сільських учнів,
їх базових потреб (у саморозвитку, грі, наслідуванні, у набутті
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досвіду), динамічності дітей; досягнення максимальної
рухової активності на уроці.

Висновки. Підвищення оздоровчого та виховного
потенціалу уроку фізичної культури у сільській школі
здійснюється за рахунок:

можливостей індивідуально-диференційованого підходу–
до розвитку фізичних здібностей і навчанню рухових дій
кожного учня;

побудови уроку з позиції збереження фізичного і–
психічного здоров’я дітей, підвищення їх емоційної стійкості;
створення позитивної, доброзичливої обстановки;

побудови уроку та позаурочних фізкультурно-–
оздоровчих занять з врахуванням санітарно-гігієнічних вимог.

Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури у
сільській школі полягає також у переважному їх проведенні
на відкритому повітрі у природному середовищі (близько 80%
від загальної кількості уроків протягом навчального року).
Виключення складають несприятливі погодні умови (сильний
дощ, температура повітря (нижче - 12°С), сніг з вітром).

Особливістю організаційно-методичних умов
проведення урочних форм занять в малокомплектній школі
було обʼєднання учнів 1-4 класів на уроках фізичної культури
з використанням диференційованого підходу до кожної
вікової групи, що дало змогу пі

Позитивним моментом об’єднання учнів різних класів
на уроці фізичної культури, є те, що обсяг годин для кожного
класу зберігається (3 години на тиждень). Отже, таке
об’єднання дозволяє фактично збільшувати обсяг тижневих
занять (у нашому дослідженні в експериментальних групах –
4 год. на тиждень). Крім того, вчитель добре знає можливості
кожного учня, що дає можливість продуктивно проводити
індивідуальне навчання; збільшується щільність уроку;
можлива реальна взаємодопомога і шефство старших учнів
над молодшими. Об’єднання класів дозволяє підвищити
ефективність та емоційність уроків.

Різновікові уроки дозволяють школярам оволодіти
різними соціальними ролями: дорослого, відповідального за
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молодшого товариша, помічника вчителя та ін. На таких
уроках розвиваються комунікативні вміння, здатність швидко
орієнтуватися у ситуації, яка змінюється. Це надає можливість
формувати навички самоконтролю, вміння самостійно
оволодівати знаннями, узагальнювати їх і робити висновки.

Виховна спрямованість інтегрованих уроків може бути
досягнута за рахунок діалогового спілкування вчителя та
учнів з питань збереження здоров’я, ведення здорового
способу життя, можливих наслідках нераціональної
поведінки та ін.
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