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ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧІ ЗАНЯТТЯ НА СЕЛІ 

1. Волков В. В. Центр спортивно-массовой работы на селе / Волков В. В., 

Яшин В. М. // Физическая культура в школе. – 1987. – № 9. – С. 56–57. 

Аннотация. Изучение опыта работы по физическому воспитанию Нивнянской 

и Чуровичской школ показывает, что высокая эффективность ее базируется 

на тесном взаимодействии коллективов физической культуры школ и местных 

хозяйств по многим направлениям, и прежде всего, в создании материально-

спортивной базы, а также на повседневной воспитательной работе, которую 

ведут педагоги. 

Ключевые слова: спортивная работа, центр, село. 

Анотація. Вивчення досвіду роботи з фізичного виховання Нівнянської і 

Чуровічської шкіл показує, що висока ефективність її базується на взаємодії 

колективів фізичної культури шкіл і місцевих господарств з багатьох напрямів 

і, перш за все, у створенні матеріально-спортивної бази, а також повсякденній 

виховній роботі, яку здійснюють педагоги.  

Ключові слова: спортивна робота, центр, село. 

Annotation. The study of experience shows on physical education of Nivnyansk and 

Churovichsk of schools, that high efficiency it is based on close co-operation of 

collectives of physical culture of schools and local economies to on to many to 

directions, and foremost in creation of material-sporting base, and also at everyday 

educate work which is conducted by teachers.  

Key words: sporting work, centre, sat down. 

 

2. Дормидонтова Л. С. Эффективность взаимодействия школы и 

внешкольных учреждений в физкультурно-спортивной работе на селе : 

автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 „Теория и методика 

физической воспитания и спортивной тренировки (включая методику лечебной 

физкультуры)” / Дормидонтова Людмила Степановна ; ВНИИФК. – Москва, 

1983. – 16 с. 

Аннотация. Разработана и экспериментально апробирована система 

целенаправленного использования средств физической культуры и спорта в 

условиях села; раскрыты особенности организации физического воспитания 

сельских школьников во внеучебное время. Впервые определены структурно-

функциональные связи сельской общеобразовательной школы с другими 

учреждениями и организациями в физкультурно-спортивной работе среди 

детей и подростков во внеучебное время. Обоснованы педагогические и 

социологические средства формирования у школьников, их родителей, 

работников по физической культуре и спорту положительного, активного 

отношения к физической культуре и спорту. 

Ключевые слова: организация физического воспитания, сельские школьники, 

средства формирования. 

Анотація. Розроблена й експериментально апробована система 

цілеспрямованого використання засобів фізичної культури і спорту в умовах 

села; розкриті особливості організації фізичного виховання сільських школярів 

у позанавчальний час. Вперше визначені структурно-функціональні зв'язки 



 6 

сільської загальноосвітньої школи з іншими установами і організаціями у 

фізкультурно-спортивній роботі серед дітей і підлітків у позанавчальний час. 

Обґрунтовані педагогічні і соціологічні засоби формування у школярів, їх 

батьків, працівників фізичної культури і спорту позитивного, активного 

ставлення до фізичної культури і спорту. 

Ключові слова: організація фізичного виховання, сільські школярі, засоби 

формування. 

Annotation. Developed and the system of the purposeful use of facilities of physical 

culture and sport is experimentally approved in the conditions of village; the features 

of organization of physical education of rural schoolboys are exposed in pose 

educational time. Structurally-functional connections of rural general school are first 

certain with other establishments and organizations in athletic-sporting work among 

children and teenagers in after studies time. Pedagogical and sociological facilities 

of forming are grounded at schoolboys, their parents, workers on a physical culture 

and sport of positive, active attitude toward a physical culture and sport. 

Key words: organization of physical education, rural schoolboys, forming facilities. 
 

3. Забалуева Т. В. Опыт организации массовой физкультурно-

оздоровительной работы в условиях сельских спортивных организаций (на 

примере Ленинградской области) / Забалуева Т. В. // Формы, средства и методы 

повышения эффективности организационно-массовой работы в физкультурном 

движении : сб. науч. тр. – Ленинград, 1984. – С. 69–82. 

Аннотация. Исследования показали, что почти все совхозы районов, 

достигших наибольших успехов в развитии физической культуры и спорта, 

имеют в штате инструктора-методиста. Это совхозы наиболее близко 

расположенные к Ленинграду районов — Всеволожского, Ломоносовского, 

Гатчинского, Тосненского.  

Ключевые слова: организация, физкультурная работа, сельские спортивные 

организации. 

Анотація. Дослідження показали, що майже всі радгоспи районів, що досягли 

найбільших успіхів у розвитку фізичної культури і спорту, мають в штаті 

інструктора-методиста. Це радгоспи найбільш близько розташовані до 

Ленінграда районів — Всеволожського, Ломоносівського, Гатчинського, 

Тосненського.  

Ключові слова: організація, фізкультурна робота, сільські спортивні 

організації. 

Annotation. Researches rotined: almost all state farms of districts, attaining most 

successes in development of physical culture and sport, have an instructor-methodist 

in the state. It is state farms most the districts close located to Leningrad — 

Vsevolozhskogo, Lomonosov, Gatchinskogo, Tosnenskogo.  

Key words: organization, athletic work, rural sporting organizations. 

 

4. Кость М. Системний аналіз організації фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної діяльності в сільській місцевості (на прикладі Львівської області) 

/ Кость М. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному 

суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 1999. – С. 663–667. 
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Анотація. У даній статті описаний системний аналіз стану організації 

фізкультурно-оздоровчої і спортивної діяльності у сільській місцевості 

Львівської області. Висвітлені особливості зміни динаміки в підсистемах 

"Масова фізична культура" і "Спорт" за період з 1991 до 1997 рр. Проведено 

аналіз кадрового забезпечення сільських колективів фізичної культури в одній із 

областей України. 

Ключові слова: системний аналіз, організація, оздоровча і спортивна 

діяльність, сільська місцевість. 

Аннотация. В данной статье описан системный анализ состояния 

организации физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности в 

сельской местности Львовской области. Освещены особенности изменений 

динамики в подсистемах "Массовая физическая культура" и "Спорт" за период 

с 1991 по 1997 гг. Проведен анализ кадрового обеспечения сельских коллективов 

физической культуры в одной из областей Украины.  

Ключевые слова: системный анализ, организация, оздоровительная и 

спортивная деятельность, сельская местность. 

Annotation. System analysis of physical educative and state of recreational and sport 

activities in rural districts of Lviv region is being described in this article. 

Peculiarities of dynamics" changes in the subsystems "Mass physical education" and 

"Sport" during the period of 1991-1997 are being depicted. Personnel provision of 

rural groups of physical education in one of the regions of Ukraine has been 

analyses. 

Key words: analysis of the systems, organization, health and sporting activity, rural 

locality.      

 

5. Кость М. Стан і перспективи розвитку фізкультурно-спортивного руху 

серед сільського населення / Микола Кость // Молода спортивна наука 

України : матеріали ІІ Всеукр. наук. конф. асп. – Львів, 1998. – Ч. 1. – С. 30–32. 

Анотація. Представлено практичне удосконалення фізкультурно-спортивного 

руху серед сільського населення.  

Ключові слова: перспективи, розвиток, фізкультурний рух, сільське населення. 

Аннотация. Исследование рассматривает практическое усовершенствование 

физкультурно-спортивного движения среди сельского населения. 

Ключевые слова: перспективы, развитие, физкультурное движение, сельское 

население. 

Annotation. We suppose, that this investigation will enable development of practical 

recommendations concerning improvement of physical, education and sport 

movement among the rural population. 

Key words: prospects, development, athletic motion, rural population. 
 

6. Лейко П. И. Массовая физкультура на селе / Лейко Петр Иванович. – 

Киев : Здоров'я, 1986. – 93 с. 

Аннотация. В книге рассмотрены вопросы внедрения физкультуры в 

повседневную жизнь современного села. Описаны оригинальные формы работы 

коллективов физкультуры и спортклубов сельского спортивного общества 

«Колос». 
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Ключевые слова: массовая физическая культура, село, формы работы. 

Анотація. У книзі розглянуті питання впровадження фізкультури в 

повсякденне життя сучасного села. Описані оригінальні форми роботи 

колективів фізкультури і спортклубів сільського спортивного товариства  

«Колос».  

Ключові слова: масова фізична культура, сіло, форми роботи. 

Annotation. In a book the questions of introduction of physical education are 

considered in everyday life of modern village. The original forms of work of 

collectives of physical education of rural sporting society are described «Ear».  

Key words: mass physical culture, sat down, forms of work. 

 

7. Організація і розвиток фізкультурно-масової та оздоровчої роботи в 

сільській місцевості Миколаївської області / Кісельов А. Ф. [та ін.] // Вісник 

Чернігів. держ. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та 

спорт. – Чернігів, 2009. – Вип. 64. – С. 33–36. 

Анотація. У статті розглядаються питання організації і розвитку 

фізкультурно-масової та оздоровчої роботи в сільській місцевості в умовах 

розбудови держави. Визначена роль дитячо-юнацької спортивної школи і її 

тренерського складу у підготовці спортсменів та оздоровленні дітей і 

підлітків у дитячому фізкультурно-оздоровчому таборі «Мрія». 

Ключові слова: фізкультурно-масоваа робота, дитячо-юнацька спортивна 

школа. 

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы организации и развития 

физкультурно-массовой и оздоровительной работы в сельской местности в 

условиях перестройки государства. Определена роль детско-юношеской 

спортивной школы и ее тренерского состава в подготовке спортсменов и 

оздоровлении детей, а также подростков в детском физкультурно-

оздоровительному лагере «Мечта».  

Ключевые слова: физкультурно-массовая работа, детско-юношеская 

спортивная школа. 

Annotation. Acle covers the questions of sports-massive and sanitary work in rural 

area in conditions the country. We defined the role of children-youth sports school 

and its coach stuff in sportsmen training, children sports-invigorating camp 

"Nadiya". 

Key words: sports-massive work, children-youth sports school. 
 

8. Пангелова Н. Основні тенденції модернізації фізкультурно-оздоровчої 

роботи у сільській школі / Пангелова Наталія, Рубан Владислав // Спортивний 

вісник Придніпров’я. – 2015. – № 2. – С. 152–156. 

Анотація. У статті розглядаються основні тенденції модернізації 

фізкультурно-оздоровчої роботи в сільській школі. Виявлені специфічні риси 

цієї роботи, а саме: наявність природних чинників оздоровлення в сільському 

середовищі; регулярність і адекватність фізичного навантаження учнів; 

інтегровані уроки фізичної культури з різновіковим контингентом учнів тощо. 

Визначені основні структурні компоненти системи фізкультурно-оздоровчої 

діяльності сільської школи, а також умови її модернізації. 
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Ключові слова: фізкультурно-оздоровча діяльність, сільська школа, соціально-

педагогічний підхід. 

Аннотация. В статье рассматриваются основные тенденции модернизации 

физкультурно-оздоровительной работы в сельской школе. Обнаружены 

специфические черты этой работы, а именно: наличие природных факторов 

оздоровления в сельской среде; регулярность и адекватность физической 

нагрузки учащихся; интегрированные уроки физической культуры с 

разновозрастным контингентом учащихся и др. Определены основные 

структурные компоненты системы физкультурно-оздоровительной 

деятельности сельской школы, а также - условия ее модернизации. Наиболее 

перспективным и методологически целесообразным является социально-

педагогический подход к построению целостной системы обучения и 

оздоровления учащихся в сельском социуме, который учитывает факторы 

окружающей среды (экологические, семейные, образовательные). 

Ключевые слова: физкультурно-оздоровительная деятельность, сельская 

школа, социально-педагогический подход. 

Annotation. The article deals with the main trends in the modernization of sports and 

recreation activities in rural schools. Specific features of this work were detected: the 

presence of environmental factors in the improvement of the rural environment; 

regularity and adequacy of physical activity of students; integrated physical 

education class with various age pupils and others. The main structural components 

of sports and recreational activities of rural schools and the conditions of its 

modernization were determined. The most promising and methodologically suitable 

is socio-pedagogical approach to the construction of an integrated system of 

education and rehabilitation of students in rural society, which takes into account 

environmental factors (environmental, family, education). 

Key words: sports and recreational activities, rural school, socio-pedagogical 

approach. 

 

9. Роль физической культуры в укреплении здоровья и повышении 

производительности труда тружеников сельского хозяйства / Чиж Ю. А. [и др.] 

// Массовая физическая культура и спорт в борьбе за здоровый образ жизни 

советских людей (организация, экономика, социология ) : тез. докл. Всесоюз. 

науч.-практ. конф. – Минск, 1987. – Ч. 2. – С. 62–63. 

Аннотация. Исследование выявило целый ряд изменений со стороны опорно-

двигательного аппарата у тружеников сельского хозяйства. Разработаны 

мероприятия и формы физкультурно-оздоровительной работы, позволяющие 

снизить заболеваемость и повысить производительность труда 

механизаторов сельского хозяйства. 

Ключевые слова: физическая культура, здоровье, производительность труда, 

сельское хозяйство. 

Анотація. Дослідження виявило низку змін з боку опорно-рухового апарату у 

працівників сільського господарства. Розроблені заходи і форми фізкультурно-

оздоровчої роботи, що дозволяють знизити захворюваність і підвищити 

продуктивність праці механізаторів сільського господарства.  
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Ключові слова: фізична культура, здоров'я, продуктивність праці, сільське 

господарство. 

Annotation. Research exposed a number of changes from the side of locomotorium 

for the workers of agriculture. Measures and forms of athletic-health work, allowing 

to reduce morbidity and promote the labour of mechanization experts of agriculture 

productivity are developed.  

Key words: physical culture, health, labour productivity, agriculture. 

 

10. Сапожникова Г. С. Опыт физкультурно-оздоровительной работы в 

сельском спортивном клубе "Озолниеки" / Сапожникова Г. С., 

Барановский Л. Р. // Массовая физическая культура и спорт в борьбе за 

здоровый образ жизни советских людей (формы, методы и содержание 

физкультурно-оздоровительной работы с населением) : тез. докл. Всесоюз. 

науч.-практ. конф. – Минск, 1987. – Ч. 1. – С. 104–105. 

Аннотация. Широкому внедрению физической культуры в жизнь рабочих  и 

служащих способствует тщательно продуманная программа проведения 

массовых праздников и мероприятий. В результате проводимой работы 

снижается заболеваемость трудящихся.  

Ключевые слова: физкультурная работа, сельский спортивный клуб, 

программа массовых праздников. 

Анотація. Широкому впровадженню фізичної культури в життя працівників  і 

службовців сприяє ретельно продумана програма проведення масових свят і 

заходів. У результаті проведеної роботи, знижується захворюваність 

населення.   

Ключові слова: фізкультурна робота, сільський спортивний клуб, програма 

масових свят. 

Annotation. The carefully thought out program of lead through of mass holidays and 

measures is instrumental in wide introduction of physical culture in life of workers  

and office workers. Morbidity of worker goes down as a result of the conducted work.   

Keywords: athletic work, rural sporting club, program of mass holidays. 

 

11. Свістельник І. Оздоровча рухова активність : анот. бібліогр. покажч. 

трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Київ : Кондор, 2014. – С. 247–253. 

Анотація. До анотованого бібліографічного покажчика увійшли інформаційні 

джерела (книги, монографії, наукові статті, автореферати дисертацій тощо) 

науковців, що досліджують проблеми оздоровчої рухової активності.  

Ключові слова: оздоровча рухова активність, інформаційне забезпечення, різні 

верстви населення. 

Аннотация. Аннотированный библиографический указатель содержит  

информационные источники (книги, монографии, научные статьи, 

авторефераты диссертаций, и т. п.) по проблемам оздоровительной 

двигательной активности.  

Ключевые слова: оздоровительная двигательная активность, 

информационное обеспечение, разные слои населения. 
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Annotation. The annotated bibliographic pointer contains informative sources 

(books, monographs, scientific articles, abstracts of thesis of dissertations, and t. of 

p.) on the problems of health motive activity.   

Keywords: health motive activity, informative providing, different layers of 

population. 

 

12. Усенко А. П. Розвиток фізичної культури і спорту в сільській місцевості 

України / Усенко А. П., Краснов В. П. // Фізична підготовленість та здоров'я 

населення : матеріали Міжнар. наук. симп. – Одеса, 1998. – С. 37–38. 

Анотація. Пріоритетом розвитку фізичної культури і спорту серед сільського 

населення на сучасному етапі є: забезпечення якісно нового, більш високого 

рівня розвитку фізичної культури і спорту серед усіх верств сільського 

населення, особливо серед дітей та юнацтва; реформування організаційних 

основ фізкультурно-спортивного руху, створення в сільській місцевості дійових 

територіальних фізкультурно-спортивних клубів, які б сконцентрували і 

забезпечили належний розвиток усіх основних форм фізкультурно-оздоровчої і 

спортивної роботи з сільським населенням, розширення їх адміністративної 

та господарської самостійності і результативності тощо. 

Ключові слова: фізична культура і спорт, сільська місцевість, Україна 

Аннотация. Приоритетом развития физической культуры и спорта среди 

сельского населения на современном этапе являются: обеспечение качественно 

нового, высшего уровня развития физической культуры и спорта среди всех 

слоев сельского населения, особенно среди детей и юношества; 

реформирование организационных основ физкультурно-спортивного движения, 

создания, в сельской местности действенных территориальных 

физкультурно-спортивных клубов, которые бы сконцентрировали и обеспечили 

надлежащее развитие всех основных форм физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы с сельским населением, расширение их административной 

и хозяйственной самостоятельности и результативности и т. п.  

Ключевые слова: физическая культура и спорт, сельская местность, Украина. 

Annotation. By priority of development of physical culture and sport among a rural 

population on the modern stage is: providing is high-quality new, higher level of 

development of physical culture and sport among all layers of rural population, 

especially among children and youth; reformation of organizational bases of athletic-

sporting motion, creations, in rural locality of effective territorial athletic-sporting 

clubs which would concentrate and provided the proper development athletic-health 

and sporting work with a rural population, expansion of their administrative and 

economic independence and effectiveness and others like that.   

Key words: physical culture and sport, rural locality, Ukraine. 

 

13. Фатюшин В. В. Роль культпросветучреждений в развитии массовой 

оздоровительной работы на селе / Фатюшин В. В., Носач Н. И. // Физическая 

культура производству : тез. докл. респ. науч.-практ. конф. – Ровно, 1985. – С. 

34–35. 

Аннотация. Проведенные социологические исследования показывают, что 

физическая культура и спорт в сельской местности выступают как 
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многогранное явление с большим количеством функций: физического развития, 

соревновательной, производственной, воспитательной, идеологической, 

оборонно-прикладной, оздоровительной, зрелищной, культурной организации 

досуга и др. 

Ключевые слова: физическая культура, спорт, сельская местность, функции. 

Анотація. Проведені соціологічні дослідження показують, що фізична 

культура і спорт в сільській місцевості виступають як багатогранне явище з 

великою кількістю функцій: фізичного розвитку, виробничої, виховної, 

ідеологічної, оборонно-прикладної, оздоровчої, видовищної, культурної 

організації  дозвілля тощо.  

Ключові слова: фізична культура, спорт, сільська місцевість, функції. 

Annotation. The conducted sociological researches show that a physical culture and 

sport in rural locality come forward as the many-sided phenomenon with plenty of 

functions: physical development, competition, production, educate, ideological, 

defensive-applied, health, spectacle, cultural organization of leisure and other  

Key words: physical culture, sport, rural locality, functions. 

 

14. Шелюженко А. А. Медико-экономическое обоснование физкультурно-

оздоровительных мероприятий в условиях сельского производства 

/ Шелюженко А. А., Чумаченко И. П., Азаренкова Т. Н. // Медицинские 

проблемы физической культуры : респуб. межведом. сб. – Киев, 1986. – Вып. 

10. – С. 31–33. 

Аннотация. Проведенное исследование показало, что до настоящего времени 

отсутствует удовлетворяющая современным требованиям практики 

методика оценки медико-экономической значимости использования средств 

физической культуры в целях оздоровления этой категории трудящихся.  

Ключевые слова: экономическое обоснование, физкультурные мероприятия, 

методика оценки. 

Анотація. Проведене дослідження показало, що до теперішнього часу 

відсутня сучасна методика оцінки медико-економічної значущості 

використання засобів фізичної культури для оздоровлення цієї категорії 

населення, яка би задовольняла практику.   

Ключові слова: економічне обґрунтування, фізкультурні заходи, методика 

оцінки. 

Annotation. The conducted research rotined that to the present tense, satisfying 

absents the modern requirements of practice method of estimation of mediko-

economic meaningfulness of the use of facilities of physical culture for making 

healthy of this category of worker.   

Key words: economic ground, athletic measures, method of estimation. 
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