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Відзначається позитивний ефект від введення в школі третього уроку фізичної 
культури з елементами футболу. Зауважується, що такий урок сприятиме 
фізичному і психічному розвитку, зміцненню здоров'я, підвищенню рівня фізичної 
підготовленості та рухової активності учнівської молоді. 

У Цільовій комплексній програмі "Фізичне виховання - здоров'я нації" 
вказано, що у сучасних умовах в Україні склалася критична ситуація із 
станом здоров'я населення, особливо учнівської молоді. Здоров'я людини 
закладається в дитинстві. За умов обов'язкової загальної освіти всі діти 
проходять через школу. Тому їхнє здоров'я значною мірою залежить від 
ефективності фізичного виховання. Останнім часом, як зазначають 
педагоги, фізіологи, медики, гігієністи і психологи, спостерігається дина- і 
міка погіршення стану здоров'я. Дослідження свідчать про зростання 
кількості захворювань серцево-судинної та нервової систем, деформації 
хребта і грудної клітки, слабку роботу легенів, недостатній розвиток м'язів, 
порушення обмінних процесів. Науковці (С. Білітюк, 2000; О. Митчик, 
2001; І. Востоцька, 2001; С. Костикова, 2001) наголошують, що через від-
сутність чіткої системи фізичного виховання 53% учнів мають послаб-
лене здоров'я і затримку у фізичному розвитку, 6 3 % - порушення постави, 
45-50% учнів потерпають від різних неврозів. Наголошується, що за час 
навчання в школі кількість здорових дітей зменшується у 3-4 рази. 

Необхідно зазначити, що науковці роблять акцент не лише на зниження 
рівня здоров'я учнів, але й рівня їхньої фізичної підготовленості та рухової 
активності (Т. Круцевич, 1999; А. Приходько, 2000; І. Востоцька, 2001 
та ін.). 
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У житті школярів рухова активність є чинником біологічної стимуляції, 
удосконалення механізмів адаптації, головним чинником фізичного 
розвитку. Вона має важливе значення, оскільки рух є найбільш ефек-
тивним засобом пристосування до зовнішнього середовища. Рухова актив-
ність створює необхідні умови для росту та розвитку організму, є ефек-
тивним засобом підтримання адекватного стану органів, фізіологічних 
систем і організму в цілому, необхідним чинником забезпечення гомео-
стазу. Рухова активність є найбільш фізіологічним і одним з найбільш 
ефективних способів профілактики і лікування захворювань, 

Як вище зазначалося, важливу роль у зміцненні здоров'я учнівської 
молоді відіграс фізичне виховання. Фізичне виховання у загальноосвітніх 
навчальних закладах має на меті збереження і зміцнення здоров'я учнів, 
розвиток рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості, 
формування ціннісних орієнтацій щодо здорового способу життя і надає 
учням змогу: 

- створити цілісну уяву про вплив занять фізичною культурою на 
розвиток особистості, формування основних систем організму, 
попередження професійних захворювань і профілактику шкідливих 
звичок; 

- підвищити фізичну підготовленість та рухову активність засобами 
сучасних фізкультурно-оздоровчих систем, що ґрунтуються на 
базових видах спорту, оволодіти технікою основних рухових дій; 

- набути навички організації та методики проведення самостійних 
занять фізичною культурою. 

Фізична культура як навчальний предмет передбачена в усіх класах 
загальноосвітньої і професійної школи і поряд з іншими предметами 
належить до обов'язкових предметів. Зміст предмету „фізична культура" 
регламентується програмою. Відвідування уроків є обов'язковим для всіх 
учнів школи. 

На уроках фізичної культури вчитель створює найкращі умови для 
розв'язання усіх завдань фізичного виховання, спрямовує самостійну 
роботу учнів. Завдання вчителя - побудувати навчальний процес на уроці 
так, щоб учень зробив вибір на користь фізичної культури, свідомо обрав 
здоровий спосіб життя. 

Проте, як вказують фахівці, чинна навчальна програма, яка передбачає 
два уроки фізичної культури на тиждень, не забезпечує необхідного обсягу 
рухової активності школярів. Всиновлено, щ о д е ф і ц и т р у х о в о ї активності 
школярів складає від 60% до 75% необхідного для п і д т р и м а н н я 
нормального рівня здорор'я та фізичної кондиції обсягу н а в а н т а ж е н ь . 

Законом України "Про фізичну культуру і спорт" та Цільовою комплек-



276 АКТУАЛЬНІ П Р О Б Л Е М И ТЕОРІЇ І М Е Т О Д И К И 
Ф І З И Ч Н О Г О ВИХОВАННЯ 

сною програмою "Фізичне виховання - здоров'я нації" передбачено впро-
вадження третього уроку фізичної культури в школах України. Одним із 
напрямків здійснення даної програми було прийняття Цільової 
комплексної програми розвитку футболу на 1997-2002 рр. Найбільшим 
досягненням в реалізації Цільової комплексної програми розвитку фут-
болу на 1997-2002 рр. є активізація роботи щодо розвитку дитячо-
юнацького футболу в Україні. 

Футбол - це завжди таємниця, завжди загадка. Інтерес до футболу з 
кожним роком росте не тільки серед хлопчиків, але й серед дівчаток, тому, 
за масовістю і популярністю він випереджає багато видів спорту. Так, 
систематичні заняття футболом здійснюють всебічний вплив на організм 
школярів, підвищують загальний рівень їхньої рухової активності, 
удосконалюють функціональну діяльність організму, забезпечуючи 
правильний фізичний розвиток. 

Урок футболу в школі розглядається не лише як засіб фізичної 
підготовки, засвоєння технічної і тактичної сторони цієї гри, але і 
підвищення розумової працездатності, зняття втоми учнів, що виникає в 
ході навчальних занять із загальноосвітніх дисциплін. Футбол формує 
такі позитивні навички і риси характеру, як уміння підкоряти особисті 
інтереси інтересам колективу, класу, команди, взаємодопомога, активність, 
почуття відповідальності. Необхідно відзначити, що заняття футболом 
приносять користь, а тому залучення учнів у регулярні заняття футболом 
повинно всіляко заохочуватися. Футбол — це здоров'я мільйонів, це 
готовність до праці, це підготовка до військової служби (С. Операйло, 
2004).. 

Сьогодні урок фізкультури і футбол у школі повинен бути одним з 
основних предметів, тому що здоров'я підростаючого покоління викликає 
особливу тривогу в суспільстві і це, насамперед, пов'язано з малою 
руховою активністю учнів. Введення уроку футболу в шкільну програму 
фізичного виховання - це назріла необхідність, оскільки футбол є 
популярною і доступною грою, котра дозволяє хлопчикам і дівчаткам 
осягати абетку колективізму і товариства, прояву волі і терпіння, 
сміливості й емоційній радості, сприяє поліпшенню успішності, відволікає 
від нераціонального проведення вільного часу і тяги до шкідливих звичок 
(О. Зінченко, А. Васильчук, 2002). 

Сьогодні в школі урок фізкультури і футбол необхідно розглядати з 
погляду навчально-тренувального заняття, тому що навантаження й 
емоційний фон такого уроку дасть учням більш високий рівень розвитку 
і виховання рухових навичок, зміцнення і розвиток усіх систем організму, 
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чого не дас звичайний урок фізичної культури в програмі загально-
освітньої школи. Складовою частиною такої спортивної підготовки 
(уроків) є змагання, що за допомогою педагогічного колективу, учнів 
старших класів, батьків, спонсорів повинні бути добре організовані. 
Змагання з футболу повинні відповідати наступним педагогічним 
вимогам: бути підсумком навчально-тренувального процесу (уроків), 
входити в затверджений директором план заходів школи і проводитися за 
визначеною програмою, що заздалегідь доводять до відома учасників. 
Обслуговувати змагання повинні педагоги, учні, медичний персонал 
(К. Віхров, 2003). 

В Україні створено систему безперервної футбольної освіти за таким 
взірцем: шкільний урок з футболу - змагання "Шкіряний м'яч" - Дитячо-
юнацька футбольна ліга. 

Тому урок футболу повинен стати основою здорового способу життя 
школярів, сприяти вихованню нової футбольної зміни, підготовці 
олімпійського резерву України, основою, з якої починаються наймасовіші 
змагання на призи клубу "Шкіряний м'яч". 

Необхідно відзначити, що зі свого боку Федерація футболу України 
підтримує розвиток шкільної фізичної культури, невід'ємною частиною 
якої є урок футболу. Регулярно виходять методичні рубрики зі шкільного 
футболу в газеті "Освіта", журналі "Фізичне виховання в школі", 
найпопулярнішому дитячому журналі "Барвінок", у радіожурналах 
"Школяда" і "Старшокласник". 

У 2003 р. відбулася презентація навчального посібника К. Віхрова 
"Футбол у школі", який рекомендовано Міністерством освіти і науки 
України. Федерація футболу України та Міністерство освіти і науки 
України презентували навчальну комп'ютерну програму "Футбол і 
здоров'я" та електронний навчальний посібник "Основи відбору, навчання 
і тренування футболістів". 

Мультимедійні програми призначені для вчителів фізичної культури, 
тренерів ДЮСШ, учнів шкіл і юних футболістів. Вони містять широкий 
спектр різноманітних теоретичних знань, методики навчання елементів 
техніки футболу, фото- та відеоматеріали, цікаві розробки щодо само-
стійного вивчення елементів тактики, корисні для вчителя моделі за-
повнення шкільної документації, планування та контролю динаміки 
фізичної і технічної підготовленості учнів, що суттєво допомагає вчителеві 
фізкультури в роботі. Фахівцями Федерації підготовлено спеціальні 
комплекти методичної літератури для роботи з футболу в школі. 

Отже, Федерація футболу України бере активну участь у впровадженні 
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уроку футболу в школи, сприяє поліпшенню матеріальної бази шкіл, 
забезпечує спортивним інвентарем та літературою. 

Враховуючи вище наведене, можна стверджувати, що введення 
третього уроку фізичної культури з елементами футболу в школі матиме 
лише позитивний ефект, сприятиме фізичному і психічному розвитку, 
зміцненню здоров'я, підвищенню рівня фізичної підготовленості та 
рухової активності учнівської молоді. 

гБОЬКОЗСІ \УУОВКА2,ЕМО\УЕ І АВ50КРС¥ЖЕ 
5ТШЕїЧТО\¥ \У¥СНО\¥АМА ГІ2¥С2ЛЧЕСО 

Аіекзапсіга Я О С Х Ж З К А 
Роїііескпіка ОроЬка, \Уу<ігіаІ Щгскои-'апіа Рігусгпе%о і Рігуоіегаріі 

Здатність до уяви (фантазії) і засвоєння (абсорбції) є основою формування 
рухових дій в спортивній діяльності. Методи візуалізації спортивних досягнень 
під час відпочинку часто застосовуються для програмування успіхів під час 
тренувань а також зменшення стресу під час змагань. Результати досліджень 
свідчать, що студентки фізичної культури демонструють вищі здібності 
абсорбційні, ніж чоловіки. Загальний рівень досліджуваних показників є дуже 
низьким. Це свідчить про необхідність цілеспрямованого розвитку фантазії і 
абсорбції для підвищення результатів тренувань. 

ДУрічтагігепіе. АЬзогрсіа)езІ сіеГіпіо\уапа рггег Теїіе^епа і Аікіпзопа 
(1974,3.274) ̂ ако зіап 5І1пе§о гаап^агошапіа и\уа§і, росісгаз кіоге^о зузіет 
осіро\уіесІ2Іа1пу га гергегепіас^ оЬіекиі]ен£ саїко^ісіе „га^іу" рггегу^апіет 
і тогіеіошапіет сіапедо оЬіекіи (ре)гаги, сгіочуіека, сіг\уі^ки, \мзротпіепіа 
)акіе§ок гііаггепіа, сгу Іег азрекіи зате§о зіеЬіе). Росісгаз аЬзогрср чууко-
ггузіуууапе з^ шзгузїкіе сіозіфпе )е<іпо5Ісе газоЬу регсерсуіпе, тоїогусгпе, 
\ууоЬгагепю\УЄ і ісіеасуще \у сеіи \ууї\уоггепіа с а і о з с і о ^ гергегепіаср 
оЬіекіи, па кіогут )езІ зкопсепІго\уапа иша§а. АЬзогрсіа сЬагакіегугціе зі$ 
росгисіет у/гтогопе] геаіпозсі (кещкіепе<і зепз о/ іке геаіііу) оЬіекіи, па 
кіогу зкіегочуапа )езІ и\уа§а, огаг Ьгакіет \угаг1і\уозсі па Ьосіісе гакіоса^се 
росЬосіг^се ге зшіаіа 2е\уп^іггпе£0. 

ОзоЬу о шузокісЬ \уупікасЬ па Зкаїї АЬзофс)і ргегепііу^ пазіа^іепіе 
гогіепіошапе па рггегу\уапіе, кіоге гакіасіа зіап оІ\уагїозсі сгу §оЮшозсі сіо 
рггегу\уапіа сіогпап зепзогусгпусН і уууоЬгагепіолмусЬ о сЬагакіегге з у у о Ь о -

сіпут, и/оіпут осі ^узіїки огаг тітоууоіпут. Наїотіаді озоЬу о пізкіеі 


