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Анотація. У статті розкрито інноваційні підходи щодо підвищення фізичної підготовленості учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів. Ми запропонували використання активних методів навчання для 
підвищення інтересу дітей до занять фізичною культурою. Представлено результати наукових досліджень 
фахівців, які займалися проблемою фізичної підготовки школярів різних вікових груп. Їх аналіз показує 
необхідність наукової розробки інноваційних підходів, які сприяють підвищенню інтересу учнів до занять 
фізичною культурою і спортом. Одним із таких підходів є використання активних методів навчання під 
час уроку фізичної культури для підвищення фізичної підготовки школярів. 
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Постановка проблеми. Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні наукова 
проблема дослідження здоров’я молодого покоління пов’язана, передусім, із вивченням тен-
денцій щодо зниження рівня здоров’я дітей і підлітків нашої країни. Усе це зумовлює необ-
хідність пошуку та розроблення нових сучасних підходів до проведення динамічних спосте-
режень за станом здоров’я дитячого та підліткового населення адекватних вимогам сьогоден-
ня. Актуальність цієї проблеми є також важливою з огляду на недостатність висвітлення її у 
вітчизняних наукових джерелах інформації [1, 3, 7]. 

Особливо багато уваги цій проблемі надається в роботах провідних науковців. У робо-
тах Г.Л. Апанасенком [1], Л.П. Долженко [5], А.Г. Комкова [6], досліджуються фактори, які 
формують здоров’я дитини, а саме: екологія, режим дня, організація фізичного виховання. 

У шкільному віці фізичне виховання спрямоване на досягнення високого рівня фізично-
го здоров’я. 

Виникає питання, за яких обставин людина починає займатися фізичними вправами. Це 
питання досліджує багато вчених [8, 9]. 

У літературі визначають також причини, які заважають займатися фізичною культурою. 
На думку спеціалістів, знання цих причин допоможе зробити раціональну стратегію подолан-
ня таких перешкод: нестача часу, відсутність знань, відсутність засобів тренування. 

Необхідна умова формування мотивації – одержання інформації. Можна припустити, 
що, маючи певне знання (інформацію) про фізичну культуру і спорт, можливо змінити чи 
сформувати у школярів позитивне ставлення до фізкультурно-спортивних занять. 

Одним зі шляхів підвищення інтересу до занять фізичною культурою є пошук раціона-
льних підходів у фізичному вихованні й оздоровленні школярів з урахуванням їх мотивації.  

Для підвищення ефективності навчально-виховного процесу необхідно шукати нові 
шляхи вдосконалення системи фізичного виховання. 

У практиці фізичного виховання школярів достатньо широкої популярності набули різні 
інноваційні педагогічні технології: ігрові (К. Огниста, 2004; Н.Е. Щуркова, 2005), суб’єкт-су-
б’єктної взаємодії (Н.В. Пешкова, 2003), система інтегрованих уроків фізичної культури 
(Н.В. Москаленко, 2009), з використанням аеробних технологій (Г.В. Глоба, 2007) та ін. 

Але, незважаючи на таку велику кількість програм, ще недостатньо уваги приділено ви-
користанню шляхів формування мотивації до занять фізичною культурою в системі теорети-
чних уроків. 

Тому актуальним є визначення факторів, які сприяють формуванню мотивації школярів 
до занять фізичною культурою. 

Дослідження проводилося згідно зі Зведеним планом науково-дослідної роботи у сфері 
фізичної культури і спорту на 2011–2015рр. за темою «Науково-теоретичні основи інновацій-
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них технологій у фізичному вихованні різних груп населення» (номер Державної реєстрації 
0111U001169). 

Мета – науково обґрунтувати використання інтерактивних технологій для формування 
мотивації школярів до занять фізичною культурою. 

Методи дослідження: аналіз наукової та методичної літератури, педагогічне тестуван-
ня, методи математичної статистики. 

Аналіз результатів досліджень та їх обговорення. Вплив фізичного виховання у шко-
лі на формування мотивації школярів до занять фізичною культурою і спортом – це один із 
напрямків сучасної концепції фізичного виховання. Він спрямований на те, щоб досягти 
більш високих результатів фізичної підготовленості на основі реалізації принципово нових 
підходів, технологій, засобів, де головним є формування зацікавленого ставлення до процесу 
самовдосконалення, створення умов для оволодіння засобами поліпшення рівня життя. Голо-
вне завдання – осмислена, цілеспрямована, відповідна до індивідуальних особливостей кож-
ного активна рухова діяльність. 

З цього виникає потреба акцентувати увагу на елементах, які сприяють формуванню у 
школярів правильного ставлення до себе, свого тіла, потребово-мотиваційної сфери, усвідом-
леного зміцнення здоров’я, дотримання здорового способу життя, фізичного удосконалення. 

Нині в системі освіти поширено реалізуються такі педагогічні технології: особистісно 
орієнтоване, розвивальне, диференційоване, інтегроване навчання, відкриті школи, школи ін-
дивідуального стилю навчання, різнорівневе навчання та ін. [2, 4, 10, 11, 14]. 

Для сучасного суспільства впровадження інноваційних технологій в освіту має не стіль-
ки теоретичне, скільки практичне значення, оскільки в умовах глобалізації воно стосується йо-
го історичного розвитку та перспектив, які пов’язані з так званими «високими технологіями».  

Іновацiйнi педагогiчнi технології, підпорядкованi конкретнiй метi, дають позитивний ре-
зультат при спiльнiй роботi педагогiв та учнів (студентiв), спрямованi на впровадження ново-
введень у змiст, методи, форми та засоби навчально-виховної роботи. 

На наш погляд, найбільш адаптованим до сфери фізичної культури є інтерактивне на-
вчання. 

Інтерактивне навчання – це спеціальна форма організації пізнавальної активності, що 
має на меті створення комфортних умов навчання, за яких кожен учень відчуває свою успіш-
ність та інтелектуальну спроможність, сприяють розвиткові комунікативних умінь і навичок 
учнів, їхньої пізнавальної діяльності, установленню емоційних контактів між учасниками на-
вчально-виховного процесу. Крім того, методично правильне використання інтерактивних ме-
тодів дає змогу викладачеві створити умови навчання, за яких кожен учень відчуває свою ін-
телектуальну спроможність, що робить урок продуктивним, дає можливість висловити думки 
кожному учневі, відповідаючи по черзі на поставлені запитання [13]. 

Інтерактивне навчання передбачає використання активних методів навчання, а саме: 
 - аналіз конкретних ситуацій 
- уведення в досліджувану проблему; 
- визначення завдання; 
- групова робота над ситуацією; 
- групова дискусія; 
- підсумкова бесіда. 
Ми сформулювали основні вимоги до уроку фізичної культури з використанням інтер-

активних методів навчання: 
 особистість учня – головна в організації освітнього процесу; 
 орієнтація на процес навчання оволодіння руховими уміннями та навичками з фізи-

чної культури; 
 орієнтація на особистісні досягнення учнів з фізичної підготовленості; 
 сприяння створенню емоційного фону уроку фізичної культури; 
 чітке формулювання освітніх, виховних і оздоровчих завдань уроку фізичної куль-

тури; 
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 раціональна єдність словесних, наочних і практичних методів навчання; 
 використання активних методів навчання; 
 зв’язок з раніше вивченим, досвідом, набутим учнем із предмета «фізична культура»; 
 формування самостійності й ініціативності здобувати знання і вміння застосовувати 

їх на практиці; 
 поглиблення міжпредметних зв'язків. 
Ми застосовувались методи, які спрямовані на стимуляцію взаємодії учнів у групових 

формах занять та орієнтовані на власну активність учнів під час динамічного навчального 
процесу. 

Заняття проходили за чітко визначеною структурою тренінгу, яка представлена на рис. 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Рис.1. Структура тренінгу проведення уроку з фізичної культури  
під час навчання за інноваційною технологією  

 

Дослідження фізичного розвитку хлопців 10–11 років проводилося у ЗНЗ № 13 та № 33 
м. Дніпропетровська. Експериментальна група займалася за експериментальною методикою, 
яку ми запропонували, контрольна група займалася за загальноприйнятою програмою. 

Ми провели опитування до та після експерименту: «Чи займаються діти фізичною куль-
турою чи спортом у вільний час?». Опитування показало, що до експерименту лише 5% дітей 
займалися в різних спортивних секціях. Після експерименту, 65% дітей почали займатися фі-
зичною культурою у вільний час. Це зумовлено формуванням в учнів теоретичних знань з 
фізичної культури, свідомого ставлення до свого здоров’я та формуванням стійкої мотивації. 

Для визначення ефективності запропонованої методики ми використовували метод пе-
дагогічного тестування. 

Застосування педагогічного тестування при визначенні ефективності використання ін-
терактивних технологій дає змогу вдосконалювати методику, розробляти індивідуальні про-
грами занять, а також за величиною і спрямованістю зрушень у фізичній підготовленості, ко-
ригувати педагогічний процес. 

Для визначення фізичної підготовленості дітей ми використали такі тести: 
- біг 30 м (с); 
- згинання і розгинання рук в упорі лежачи (кількість разів); 
- стрибок у довжину з місця (см); 
- човниковий біг 4 × 9 м (с); 
- піднімання тулуба в сід за 30 сек. (кількість разів); 
- нахил тулуба вперед з положення сидячи (см). 
У табл. 1 представлено результати дослідження фізичної підготовленості хлопців 10–11 

років до та після експерименту. 
 

І. Вступна час-
тина 
- знайомство; 
- очікування; 
- правила; 
- руханки 

ІІ. Основна час-
тина 
-міні лекція; 
-інформаційне по-

відомлення; 
-презентації; 
-запитання і відпо-

віді; 
-мозковий штурм 

ІІІ. Практична час-
тина 
-робота в групах; 
-аналіз історій; 
-рольові ігри; 
-дискусії; 
-руханки 
 

ІV. Заключна ча-
стина 
-зворотній зв’язок; 
-релаксація; 
-завершення тре-

нінгу; 
 

Структура тренінгу 
проведення уроку з фізичної 

культури 
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Таблиця 1 
Показники фізичної підготовленості школярів досліджуваних груп до та після експерименту 

 

Етап  
експе-

рименту 

Нахил тулуба 
вперед  

із положення 
сидячи, см 

р Стрибок у довжину 
з місця, см р 

Піднімання 
тулуба в сід  

за 1 хв., разів 
р 

Згинання  
і розгинання 
рук в упорі  

лежачи, разів 

р Човниковий біг 
4×9м, с р Біг 30 м, с р 

 х  SD  х  SD  х  SD  х  SD  х  SD  х  SD  

Експериментальна група 1 (n=24)СШ33 

До 7,79 0,93 156,79 9,79 23,5 1,86 17,45 1,61 12,23 0,76 6,38 0,59 

Після 11,25 0,89 >0
,0

5 

168,25 5,33 >0
,0

5 

29,29 1,57 <0
,0

5 

20,12 1,96 >0
,0

5 

11,87 0,72 <0
,0

01
 

6 0,56 >0
,0

5 

Контрольна група (n=22)СШ13 

До 7,95 0,84 156,13 8,74 38,11 5,12 17,4 1,53 12,2 0,34 6,38 0,26 

Після 8,86 0,83 >0
,0

5 

158,36 8,51 >0
,0

5 

38,54 4,94 >0
,0

5 

18,13 1,52 >0
,0

5 

12,08 0,34 >0
,0

5 

6,3 0,25 >0
,0

5 
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Аналіз показників фізичної підготовленості школярів показав (див. табл. 1), що в експе-
риментальній групі після експерименту деякі показники мають статистично значущі (р<0,05; 
р<0,001) зміни порівняно з показниками контрольної групи. Так, наприклад, при тестуванні 
силових здібностей у вправі «піднімання тулуба в сід за 30 с» школярі ЕГ після експерименту 
показали достовірно вищі результати (р<0,05). До експерименту показник становив 9,75 ± 
1,07 разу, а після експерименту – 17,16 ± 1,6 разу. Також значущі відмінності до та після екс-
перименту спостерігаються в тесті на спритність у вправі «човниковий біг 4×9 м» (р<0,001).  

Спостерігається достовірне збільшення результатів у тестах на силу (р<0,05), спритність 
(р<0,001) та швидкість (р<0,001). У вправі «згинання і розгинання рук в упорі лежачи» до 
експерименту показали результат 4,62 ± 0,64 разу, після експерименту – 9,04 ± 0,69 разу. У 
вправах «нахил тулуба вперед із положення сидячи», «стрибок у довжину з місця» та «підні-
мання тулуба в сід за 1 хв.» також спостерігається тенденція до поліпшення результатів. 

У контрольній групі також можна простежити тенденцію до підвищення результатів у 
тестуванні фізичної підготовленості, але статистично значущих змін не відбувається. 

Наприклад, оцінюючи фізичну підготовленість школярів ЕГ у тесті «піднімання тулуба 
у сід » за 1 хв, можна зробити висновок, що майже всі школярі до експерименту мали низький 
рівень компетентності. По закінченню експерименту показники ЕГ мали достовірне поліп-
шення результатів. Оцінюючи показники в тесті біг 30 м, до експерименту результати відпо-
відали низькому рівню компетентності, а після експерименту – достатньому.  

Таким чином, можна зробити висновок, що технологія інтерактивного навчання сприяє 
формуванню мотивації до занять фізичною культурою і підвищенню рівня фізичної підготов-
леності. 

У КГ значних змін не відбулося, але можна побачити тенденцію до підвищення кількос-
ті школярів, які виконують вправи на вищі оцінки та зменшення кількості школярів, які отри-
мують низькі бали. Найліпше це прослідковується у вправі «стрибок у довжину з місця». У 
інших вправах бали залишилися майже на тому ж рівні, що і до експерименту. 

Висновок. Зазначене вище дає змогу стверджувати, що урок з фізичної культури за ін-
терактивними технологіями сприяє підвищенню мотивації до занять фізичною культурою і 
спортом, що призводить до зростання рівня фізичної підготовленості. 
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В ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКЕ ШКОЛЬНИКОВ  

 

Татьяна КОЖЕДУБ  
 

Днепропетровский государственный институт физической культуры и спорта 
 

Аннотация. В статье раскрываются инновационные подходы по формированию теоретических знаний 
учеников общеобразовательных учебных заведений. Мы предложили использование активных методов обучения 
для повышения интереса детей к занятиям физической культурой. Представлены результаты научных исследова-
ний специалистов, которые занимались проблемой формирования теоретических знаний школьников различных 
возрастных групп. Их анализ показывает необходимость научной разработки инновационных подходов по фор-
мированию теоретических знаний, которые способствуют повышению интереса учеников общеобразовательных 
учебных заведений к занятиям физической культурой и спортом. Одним из таких подходов является использова-
ние активных методов обучения в процессе урока физической культуры для повышения уровня теоретической 
подготовки школьников.  

 

Ключевые слова: инновационные подходы, физическая подготовка, урок физической культуры, школь-
ники. 
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Abstract. The article describes the innovative approaches for acquiring theoretical knowledge for 5th grade pupils. 
We have offered the usage of active learning methods to increase children's interest in physical training classes. The re-
sults of scientific researches of specialists (who deal with the acquiring of pupils’ theoretical knowledge of different age 
groups are presented). Their analysis shows the need of innovative approaches development for theoretical knowledge 
acquisition that increase 5-th grade pupils’ interest in physical training and sports classes. One of the approaches is the use 
of active learning methods at Physical Culture lessons in order to improve the level of theoretical training among pupils. 
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