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Мета дослідження: розкрити особливості інтерактивних форм діяльності учнів на уроках 

фізичної культури як передумову зростання педагогічної інноватики в контексті формування 

фізичної культури особистості.  

Завдання дослідження:  

1. сформулювати поняття “інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури”; 

2. здійснити аналіз означеної форми діяльності; 

3. визначити поступовість дій вчителя і учнів у процесі інтерактивного навчання. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел і педагогічного досвіду; співбесіда; 

педагогічне спостереження. 

Анотація. У статті надано визначення інтерактивній формі діяльності учнів на уроці фізичної 

культури; означена поступовість дій вчителя та учнів щодо подібної діяльності; пропонується алгоритм 

впровадження інтерактивних форм у процес навчання дітей і учнів з предмету “Фізична культура”. 
 

Ключові слова: здоров’я, культура, навчання, фізична культура, учні, інтерактивні форми діяльності. 

 

Постановка проблеми. Сучасні зміни в освіті поступово дозволяють впевнюватися, що 

інтерактивні технології навчання здатні створити необхідні умови як для становлення і розвитку 

компетентних учнів, так і для виховання активних громадян з відповідною системою цінностей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Одним з основних об’єктів, на якому 

сконцентрована увага багатьох спеціалістів різних наукових галузей, є взаємозв’язок рухових 

можливостей людини та стану її здоров’я. При цьому здоров’я розглядається як психофізичний 

стан людини, який характеризується відсутністю патологічних змін, функціональним резервом, 

достатнім для повноцінної біосоціальної адаптації та збереження фізичної й психічної 

працездатності в умовах природного середовища існування. У зв’язку із складністю феномена 

фізичної культури у сучасних умовах з’являються дослідження щодо формування нової системи 

уявлень про фізичну культуру та її цінності. Відмінна риса таких досліджень – філософсько-

культурологічний підхід, що, перш за все, передбачає зміщення акценту з фізичної підготовки в 

бік найбільшої культурологізації, інтелектуалізації процесу фізичного виховання учнів 

(О. Аксьонова, Ю. Васьков, В. Віленський, М. Глотов, А. Матвєєв, Б. Шиян, В. Якимович та ін.).  

Зокрема, Б. Шиян зазначає, що у процесі культурного розвитку людина діє послідовно у 

трьох напрямках: засвоює культуру як об’єкт її впливу; створює нові культурні цінності, як 

суб’єкт творчої діяльності; функціонує в культурному середовищі як носій суспільних і 

особистих цінностей (“...культура інтегрується в суті самої особи...” [1, 22]. В. Якимович уявляє 

інтеграцію людини в культурі як єдиний можливий засіб вирішення суперечностей її розвитку. 

Автор подає модель людини фізично культурної. Це людина вільна, здатна до самовизначення у 

світі культури; гуманна; духовна; творча і активна особистість [2, 6–9]. 

З опорою на вищезазначені концепції, ми визначаємо фізичне виховання як соціальний 

педагогічний процес формування фізичної культури особистості, змістовність якого 

визначається ознайомленням суб’єктів із її матеріальними і духовними цінностями, їх 

збагаченням на соціальному й індивідуальному рівнях, ефективність і результат якого 

визначається певним рівнем сформованості особистої фізичної культури. [3, 46–47]. Формування 

фізичної культури учнів ми вважаємо одним із раціональних шляхів модернізації системи 

фізичного виховання у сучасній школі. Реалізація цього процесу можлива лише на засадах 

гуманізації, коли принципи демократизації та толерантності взаємодії стають пріоритетними. 

Урок фізичної культури ми розглядаємо як форму живої спільноти “дитина – дорослий” 

(Л. Виготський), де кожний учень, вчитель – суб’єкти сукупної діяльності, а власне навчальна 

діяльність – це діяльність щодо самозмі
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ни цих суб’єктів (Д. Ельконін). Саме на уроці фізичного виховання можливо поєднання 

фізичного, інтелектуального, соціального й духовного аспектів здоров’я особистості. Завдання 

педагогів – створити відповідні умови для вдосконалення цих складових здоров’я.  

Сьогодні в освіті відчутний пріоритет загальнолюдських цінностей. Згідно з особистісно – 

діяльнісним підходом до організації навчального процесу, в центрі його знаходиться той, хто 

вчиться. Формування особистості й її становлення відбувається у процесі навчання за таких умов: 

 створення позитивного настрою для навчання; 

 відчуття рівного серед рівних; 

 забезпечення позитивної атмосфери в колективі для досягнення спільної мети; 

 усвідомлення особистістю цінності колективно зроблених висновків; 

 можливість вільно висловити свою думку і вислухати свого товариша; 

 вчитель  друг, порадник, старший товариш [4]. 

Усім цим умовам відповідають інтерактивні технології. Вони належать до інноваційних, 

ціль яких – співробітництво в реалізації спільних завдань.  

Мета дослідження: розкрити особливості інтерактивних форм діяльності учнів на уроках 

фізичної культури як передумову зростання педагогічної інноватики в контексті формування 

фізичної культури особистості.  

Завдання дослідження:  

1) сформулювати поняття “інтерактивні форми діяльності учнів на уроках фізичної культури”; 

2) здійснити аналіз означеної форми діяльності; 

3) визначити поступовість дій вчителя і учнів у процесі інтерактивного навчання. 

Методи дослідження: аналіз літературних джерел і педагогічного досвіду; співбесіда; 

педагогічне спостереження. 

Результати дослідження та їх обговорення. У соціально-педагогічному словнику 

дефініції визначені таким чином: 

 “Інтеракція (франц. – взаємодія) – характеристика діяльності, в якій беруть участь два або 

більше суб’єктів”. [5, 96]. 

 “Форма (лат. – вид, образ, пристрій) – 1) зовнішній вигляд…; 2) пристрій, структура будь-чо-

го. Система організації будь-чого…; 5) спосіб існування змісту (єдність форми і змісту)… [5, 286]. 

 “Діяльність – спосіб буття людини в світі, здатність її вносити в дійсність зміни. Основні 

компоненти діяльності: суб’єкт з його проблемами; мета, відповідно до якої перетворюється 

предмет в об’єкт, на який спрямовано діяльність; засіб реалізації мети; результат діяльності… 

Універсальним предметом діяльності є природа й суспільство, а її загальним наслідком – 

олюднена природа”. [5, 63]. 

 ”Діяльність культурна – соціальна діяльність людей, спрямована на створення, засвоєння, 

збереження, поширення культурних цінностей суспільства” [5, 63 – 64]. 

Таким чином, інтерактивна форма діяльності учнів на уроці фізичної культури – це 

специфічна соціально-педагогічна структура (система організації) процесу формування фізичної 

культури особистості (дитини, учня, дорослої людини), яка здійснюється шляхом взаємодії з метою 

збагачення індивідуального і суспільного досвіду в контексті фізичного і духовного вдосконалення. 

У процесі аналізу педагогічного досвіду вчителів фізичної культури, співбесід, більш 

інформативними вважаємо вислови педагогів у контексті використання інтерактивних форм 

діяльності учнів на уроках. “Намагаюся зробити так, щоб учні не втрачали здатність дивуватися 

й радіти кожному своєму кроку... Збуджую в своїх вихованців енергію, людяність духу, 

прагнення правди, добра, справедливості. На уроках чиню заслін халтурному ставленню до 

справи, бездумності й недисциплінованості. Учень виявляє свою ініціативу й творчість у справі, 

творцем якої себе відчуває. У цьому зв’язку ефективними прийомами вважаю використання 

рольових ігор, змагань з різними завданнями. Стимулюють фантазію, творчу уяву та 

інтелектуальну активність лабораторні та практичні роботи щодо перевірки стану свого 

здоров’я, рівня фізичної підготовленості тощо. Уяву, образне мислення, асоціативність та 

оригінальність думки учні розвивають, виконуючи вправи під музичний супровід. 

Цілеспрямовано залучаю до діяльності слуховий (вправи на слух за сигналом), зоровий (вправи 
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на “зір” – по кольору картинки), тактильні аналізатори, що підвищує процес сприйняття 

навчального матеріалу…” – вчитель фізичної культури ЗОШ І – ІІІ ст. № 2 (м. Бердянськ, 

Запорізької обл.) А. Гаркавенко. “Я часто проводжу уроки з використанням інтерактивних 

форм. Йдеться про організацію кооперативного навчання, коли індивідуальні завдання 

переростають у групові. Кожний член групи вносить унікальний вклад у спільні зусилля, а 

зусилля кожного члена групи потрібні та незамінні для успіху всієї групи. Кооперативна 

(групова) навчальна діяльність – це форма організації навчання учнів у малих групах, 

об’єднаних спільною навчальною метою. За такою організацією навчання я керую роботою 

кожного учня опосередковано, через завдання, якими спрямовую діяльність групи. 

Кооперативне навчання відкриває для учнів можливості співпраці зі своїми однолітками, дає 

змогу реалізувати природне прагнення кожної людини до спілкування, сприяє досягненню 

учнями більш високих результатів засвоєння знань і формування вмінь. Така модель легко й 

ефективно поєднується із традиційними формами та методами навчання і може застосовуватися 

на різних етапах навчання. Наприкінці уроку я використовую фронтальну форму інтерактивного 

навчання, що передбачає одночасну спільну роботу учнів усього класу. Наприклад, обговорення 

проблеми у загальному колі (“Мікрофон”), коли надається змога кожному по черзі висловити 

свою думку чи позицію відносно виконаної роботи.” – вчитель фізичної культури ЗНВК № 5 

(м. Енергодар, Запорізька обл.) Л. Сметанюк. 

Подаємо зразок інтерактивної форми діяльності учнів на уроці фізичної культури – 

фізкультурний кросворд (додаток). Під час означеної форми діяльності поступовість дій вчителя 

та учнів така. Спочатку учні засвоюють вправи, які потім увійдуть до змісту кросворда. 

Обов’язковою умовою при цьому є термінологія, за якою кожна вправа подається. Крім того, 

учні свідомо дотримуються правил безпеки під час самостійної роботи. Вони також мають 

розуміти рейтингову систему оцінювання [6, 56 – 58]. Після цього вчитель пропонує означену 

форму діяльності учнів, продовженням якої у наступному може бути групова робота учнів по 

укладанню “авторських” кросвордів. Вони можуть ці кросворди виконувати самі, а потім – 

пропонувати їх своїм товаришам (учням іншої групи). 

Спостереження за учнями у процесі інтерактивної форми діяльності на уроці дозволило 

визначити такі позитивні ознаки: 

- у всіх учнів підвищується рівень свідомої активності під час виконання вправ; 

- кожен учасник групи може обирати власний темп виконання вправи, що дозволяє 

індивідуалізувати процес вправляння; 

- під час такої форми діяльності власний вклад у колективну справу може внести учень у будь-

якому стані здоров’я; означене особливо важливо для тих, хто має психофізичні обмеження; 

- надання можливості учням створити власний кросворд демонструє напрямок їхніх 

інтересів та сферу обізнаності в контексті фізичної культури; 

- подібна форма діяльності учнів дозволяє вчителю визначити рівень авторитета кожного 

серед своїх однолітків, та у наступному – сприяти його підтримці або підвищенню. 

Аналіз педагогічного досвіду вчителів та власного, співбесіди з педагогами, які були 

членами обласної творчої групи з проблеми “Використання інноваційних методів на уроках 

фізичної культури” (2003 – 2005 рр.), дозволили нам визначити алгоритм впровадження 

інтерактивних форм у процес навчання дітей і учнів з предмету “Фізична культура”. 

1. Розробка і використання дидактичного матеріалу, спрямованого на формування в учнів 

навичок самостійної діяльності щодо підвищення рівня фізичної підготовленості, показників 

здоров’я. 

2. Моделювання і проведення уроків (фрагментів), які орієнтують діяльність вчителя на 

активізацію пізнавальних інтересів учнів у контексті формування їхньої особистої фізичної культури. 

3. Використання методичних підходів щодо розвитку ініціативи та творчих здібностей учнів 

у процесі урочної діяльності з фізичного виховання. 

4. Визначення шляхів соціалізації учнів різного віку засобами фізичної культури. 

5. Проведення уроків з використанням нетрадиційних засобів фізичного виховання, нестан-

дартних форм вправляння (тих, на які спрямований їх інтерес) учнів. 
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6. Підбір матеріалів з метою активного залучення учнів різного рівня фізичної 

підготовленості, стану здоров’я до найцікавіших засобів вправляння. 

7. Використання різних видів тестування, альтернативних форм оцінювання, в основі яких 

покладений індивідуальний ріст, покращення власних результатів кожним учнем. 

Висновки 

Появу інтерактивних форм діяльності учнів на уроках фізичної культури можна визнати 

як тенденцію в діяльності вчителів у контексті особистісно зорієнтованої педагогічної 

парадигми та розвитку в них креативного мислення. Використання означених форм навчання 

учнів сприяє трансформації їхньої діяльності в бік особисто значущої. Подальша систематизація 

педагогічного досвіду, класифікація теоретичних і практичних розробок з означеної проблеми та 

укладання на цих засадах технологій, технологічних карт сприятиме розвитку педагогічної 

інноватики з формування фізичної культури особистості. 
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Додаток 

============================================================= 

ДИДАКТИЧНА КАРТКА - ФІЗКУЛЬТУРНИЙ КРОСВОРД1 

 

 Фізкультурна грамотність людини визначається за тим, на скільки правильно вона може 

обирати вправи для розвитку певних фізичних якостей та виконувати їх щодо власного 

фізичного вдосконалення. Ця гра допоможе визначити рівень фізкультурної грамотності вашої 

команди. 

 Вам необхідно вгадати вправи за легендою, записати їх назви (російською мовою, в 

однині) до схеми кросворда (від 0 до 12 очок).  

 Виконати кожну вправу (дозування відповідає номеру (коду) в легенді кросворда, графа 

“Умова виконання”). 

 Скласти набрані очки до “Скарбнички”. 

 Бажаю успіхів та здоров’я! 

 

ЛЕГЕНДА КРОСВОРДУ 

(відповіді – російською мовою) 

 

Умова виконання Опис вправ 

3 рази (3 р.) – за  

вертикаллю 

У висі на перекладині, згинаючи руки, підняти тулуба вгору, 

підборіддям – над перекладиною. 

Усі інші вправи – за горизонталлю 

5 разів (5 р.) В упорі лежачі на підлозі, згинати та розгинати руки, тулуб прямий. 

6 секунд (6 с.) У висі на перекладині, утримувати прямі ноги на рівні груди. 

9 секунд (9 с.) 
Хват за перекладину, спиною до стіни, ноги прямі, не торкаються 

підлоги. Положення не змінювати.  

10 разів (10 р.) 
З упора присівши, відштовхнутися, перейти у стан польоту, руки 

вгору. Приземлення на ноги. 

11 разів (11 р.) 
В.п. – о.с., руки до пояса. Зігнути коліна, не відриваючи ноги від 

підлоги. Потім – вихідне положення. 

12 разів (12 р.) Ноги нарізно, руки попереду в замок. Тулуб – праворуч – ліворуч. 

13 разів (13 р.) 
В.п. – о.с., руки до пояса. Відштовхуючись, відривати одночасно 

обидві ноги від підлоги. 

14 разів (14 р.) В.п. – о.с. Торкнутися руками підлоги, ноги прямі. 

15 разів (15 р.) 
Що треба зробити з гантелями, щоб м’язи рук ставали міцними? 

Напиши. Виконуй. 

1 коло по залу 

(1 к.) 

Природна і доступна вправа, яку навіть малюк може виконувати як 

тільки починає ходити.  

До фінішу (Ф.) 
В упорі сидячи позаду зігнувшись, рухатися уперед, переставляючи 

ноги – руки по черзі.  

 

                                                 
1 Розроблено особисто автором. 
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СХЕМА КРОСВОРДА 

 

         3 р.         

        13 р.                

       12 р.                  

   11 р.                         

       5 р.                   

    15 р.                     

       6 с.                 

       9 с.              

10 р.                             

       ф.                 

        14 р.                

                   

       1 к.              

 

ВІДПОВІДІ (російською мовою): 

 

3 р. (раза) – подтягивание 12 р. (раз) – поворот 

5 р. (раз) – отжимание 13 р. (раз) – прыжок 

6 с. (секунд) – “уголок” 14 р. (раз) – наклон 

9 с. (секунд) − вис 15 р. (раз) – поднять 

10 р. (раз) − выпрыгивание Ф. (к финишу) – “паучок” 

11 р. (раз) – приседание 1 к. (круг) – бег 

 

         3 р.         

        13 р. п р ы ж о к    

       12 р. п о в о р о т    

   11 р. п р и с е д а н и е     

       5 р. о т ж и м а н и е 

    15 р. п о д н я т ь       

       6 с. у г о л о к     

       9 с. в и с        

10 р

. в ы п р ы г и в а н и е     

       ф. п а у ч о к     

        14 р. н а к л о н    

         и         

       1 к. б е г        
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ИНТЕРАКТИВНЫЕ ФОРМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

НА УРОКАХ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 

 

Елена АКСЁНОВА 

 

Запорожский областной институт последипломного педагогического образования 

 

Цель исследования: определение особенностей интерактивных форм деятельности 

учащихся на уроках физической культуры как предшествие зростания педагогической 

инновации в контексте формирования физической культуры личности. 

Задания исследования:  

1. сформулировать понятие “интерактивные формы деятельности учащихся на уроках 

физической культуры”; 

2. осуществить анализ указанной формы деятельности; 

3. определить постепенность действий учителя и учеников в процессе интерактивного обучения. 

Методы исследования: анализ литературных источников и педагогического опыта; 

собеседование; педагогическое наблюдение.  

Аннотация. В статье дано определение интерактивной форме деятельности учащихся на 

уроках физической культуры; предложена постепенность обучения учеников подобной форме 

работы; алгоритм внедрения интерактивных форм в процесс обучения детей и учащихся по 

предмету “Физическая культура”. 
 

Ключевые слова: здоровье, культура, обучение, физическая культура, интерактивные 

формы деятельности. 

 

 

INTRACTIVE FORMS OF PUPILS ACTIVITY  

AT PHYSICAL TRAINING LESSONS 

 

Olena AKSYONOVA 

 

Zaporizhya regional institute of postgraduate pedagogical 

 

The article deals with the definition of interactive forms of pupils activity at physical training lessons. 

Aim of the research: to formulate concept of “interactive forms of pupils activity at physical 

training lessons”; to carry out the analysis of the specified form of activity; to determine gradualness of 

the teachers and pupil’s actions during interactive training. 

Methods of research: the analysis of references and pedagogical experience; interview; peda-

gogical supervision.  

Abstract. In article definition is given to the interactive form of pupils activity at physical train-

ing lessons, gradualness pupils training is offered to the similar activity form algorithm of introduction 

of interactive forms in process of children and pupils training in a subject "Physical training". 
 

Key words: health, culture, training, physical training, interactive forms of activity 

 


