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Фізична культура в 1–9 класах у новому
навчальному році
Фізична культура – діяльність суб'єктів сфери фізичної культури і спорту,
спрямована на забезпечення рухової активності людей з метою їх
гармонійного, передусім фізичного розвитку та ведення здорового способу
життя.
Навчальна дисципліна
«Фізична культура» – самостійна галузь
діяльності у соціокультурному просторі й викладається у закладах загальної
середньої освіти як окремий предмет.
Фізична культура для 1 класів
відповідно до Концепції «Нова українська школа»
Метою навчання фізичної культури є всебічний фізичний розвиток
особистості учня засобами фізкультурної та ігрової діяльності, формування в
молодших школярів ключових фізкультурних компетентностей, ціннісного
ставлення до фізичної культури, спорту, фізкультурно-оздоровчих занять та
виховання фізично загартованих і патріотично налаштованих громадян
України.
Досягнення поставленої мети передбачає виконання таких завдань:
– виховання в молодших школярів розуміння значущості занять
фізичними вправами, спортивними іграми як важливого засобу зміцнення
здоров’я, отримання задоволення, гартування тіла та характеру,
самовираження, соціальної взаємодії у процесі фізкультурно-оздоровчої
діяльності;
– формування в учнів здатності володіння різними способами рухової
діяльності, виконання фізичних вправ; уміння грати в рухливі та спортивні
ігри за спрощеними правилами;
– розвиток в молодших школярів здатності встановлювати причиннонаслідкові зв’язки позитивних та негативних чинників щодо стану свого
здоров’я та фізичного розвитку; використовувати різні способи пошуку
корисної інформації у довідникових джерелах, у тому числі за допомогою
інформаційно-комунікативних технологій і критичного мислення;
– формування в учнів здатності творчо застосовувати набутий досвід з
фізичної культури, використовувати сили природи для зміцнення здоров’я та
фізичного вдосконалення;
– розвиток в молодших школярів здатності використовувати навички
самоконтролю і самооцінювання свого фізичного стану, дотримуватися
санітарно-гігієнічних правил та безпечної поведінки в процесі фізкультурнооздоровчої діяльності;

– розвиток в учнів здатності спілкуватися і взаємодіяти з дорослими й
однолітками, співпрацювати та досягати спільних командних цілей у процесі
спортивно-ігрової діяльності, використовувати термінологічний апарат з
фізичної культури рідною мовою під час фізкультурно-оздоровчої діяльності;
– виховання в молодших школярів емоційно-ціннісного ставлення до
занять фізичною культурою та спортом, здатності добирати фізичні вправи для
розвитку фізичних якостей з урахуванням індивідуальних можливостей,
бажання керуватися правилами безпечної і чесної гри, уміння боротися,
вигравати і програвати; формування зацікавленості досягненнями українських
спортсменів на Олімпійських іграх та інших спортивних змаганнях.
Зазначена мета і завдання реалізуються за такими змістовими лініями:
«Рухова діяльність», «Ігрова та змагальна діяльність» (під керівництвом
О.Я. Савченко); ( під керівництвом Р.Б. Шияна є ще третя змістова лінія
«Турбота про стан здоров’я та безпеку»).
Змістова лінія «Рухова діяльність» передбачає формування в молодших
школярів уявлення про фізичну культуру як сукупність різноманітних
фізичних вправ, способів рухової та ігрової діяльності, спрямованих на
фізичний розвиток, зміцнення здоров’я та формування в молодших школярів
умінь і навичок володіння різними способами рухової діяльності; здатності
виконання вправ основної гімнастики, організуючих вправ, елементів
акробатики, вправ корегувальної спрямованості та тих, що пов’язані з
незвичним положенням тіла у просторі, ходьбою, бігом, танцювальними
кроками, лазінням і перелізанням, стрибками; навичок володіння м’ячем;
розвиток фізичних якостей;формування правильної постави й профілактику
плоскостопості.
Змістова лінія «Ігрова та змагальна діяльність» передбачає виховання
в молодших школярів ініціативності, активності та відповідальності у процесі
рухливих і спортивних ігор за спрощеними правилами; забезпечення
усвідомлення важливості співпраці під час ігрових ситуацій; формування
уміння боротися, добувати чесну перемогу та з гідністю сприймати поразку,
контролювати свої емоції, організовувати свій час і мобілізувати ресурси,
оцінювати власні можливості в процесі ігрової та змагальної діяльності,
виконувати різні ролі в ігрових ситуаціях, відповідати за власні рішення
користуватися власними перевагами і визнавати недоліки в тактичних діях у
різних видах спорту, планувати та реалізовувати спортивні проекти (турніри,
змагання тощо); формування в молодших школярів умінь і навичок виконання
естафет.
Змістова лінія «Турбота про стан здоров’я та безпеку» спрямована на
формування свідомого ставлення до власного здоров’я та вмінь безпечної
поведінки в процесі фізкультурної діяльності.
Фізична культура для 2– 4 класів
Змістом предмета «Фізична культура» у початковій школі є рухова
активність із загальнорозвивальною спрямованістю. Він спрямований на
формування в учнів ключових компетентностей: соціальних (здатність до

співробітництва, взаєморозуміння, соціальної активності, формування
фізичної культури особистості, основ здорового способу життя),
мотиваційних (формування особистісних уявлень про престижність високого
рівня здоров’я та фізичної підготовленості, здатність до навчання, творчий
підхід до застосування рухових дій у різних умовах) та функціональних
(здатність до оперування знаннями про рухову активність, знаннями з історії
фізичної культури та спорту, розширення рухового досвіду з метою розвитку
фізичних якостей і природних здібностей відповідно до вікових особливостей,
засвоєння термінологічних та методичних компетентностей), які
відображають низку вимог до фізкультурної діяльності, що поступово
розширюється й удосконалюється.
Основними компонентами змісту предмета «Фізична культура» є:
 інформаційний, що поєднує в собі знання про наукові засади
фізичного виховання, які відображають спрямованість навчального предмета
на пріоритетний розвиток фізичного, психічного, духовного та соціального
здоров’я, основні умови і способи його збереження та зміцнення ;

операційний, що поєднує в собі підходи до засвоєння учнями
цінностей фізичної культури, визначає орієнтацію практичних методик на
розвиток пізнавальної і творчої активності школярів та реалізацію
диференційованого підходу;
 мотиваційний, що поєднує в собі знання основ збереження й
зміцнення здоров’я, створення умов для формування в учнів індивідуальних
ціннісних орієнтацій на заняття фізичними вправами, задоволення соціальнозначущих і особистісно орієнтованих потреб.
Предметом навчання у початковій школі в галузі фізичного виховання є
рухова активність із загальноосвітньою спрямованістю.
Виходячи з назви освіти у 2-х – 4-х класах – «початкова загальна освіта»
–навчальний матеріал розподілений не за видами спорту, а за способами
рухової діяльності, що дає змогу школярам опанувати основи рухових дій, які
у подальшому можуть удосконалюватися у будь-якому виді спорту, обраному
учнем.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, програма
дозволяє планувати комплексні уроки, які дають можливість включати в урок
різнопланові фізичні вправи, що підвищать зацікавленість та емоційний стан
учнів.
Навчати молодших школярів руховим діям доцільно, застосовуючи
переважно ігровий метод. Це сприятиме створенню позитивного емоційного
клімату і формуванню стійкого інтересу до занять фізичною культурою.
Теоретичний матеріал тісно пов’язаний із практичним. Він передбачає
формування в учнів основ знань про особисту гігієну, загартування,
самоконтроль, організацію найпростіших форм самостійних занять фізичними
вправами, історію та сьогодення олімпійського руху. Надання теоретичних
знань здійснюється у процесі уроків фізичної культури.
З метою визначення вихідних даних (вересень–жовтень) та динаміки
фізичної підготовленості учнів проводиться визначення їхніх резервних

можливостей за видами, що визначають рівень розвитку основних фізичних
якостей.
Визначення резервних можливостей учнів рекомендується здійснювати
декілька разів протягом навчального року. Види діяльності та час для його
проведення вчитель обирає з урахуванням пори року, матеріально-спортивної
бази школи.
Оцінювання навчальних досягнень учнів 2-х – 4-х класів здійснюється
вербально.
Зважаючи на регіональні особливості й умови навчання на місцях, в
реалізацію змісту базової програми допускається внесення змін і доповнень
обсягом не більше 20–30 % від загальної кількості годин.
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної
культури в ЗЗСО є урок. На уроках фізичної культури здійснюються
міжпредметні зв’язки з історією, музикою, хореографією, основами здоров’я
та іншими предметами.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:
– забезпечення диференційованого підходу до учнів з урахуванням стану
їхнього здоров’я, статі, рівня фізичного розвитку та підготовленості;
– забезпечення
оптимізації
навчально-виховного
процесу
із
застосуванням елементів інноваційних методів навчання і виховання та
здійснення міжпредметних зв’язків;
– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної та
інструктивної спрямованості;
– формування в учнів умінь і навичок самостійних занять фізичними
вправами.
Важливою умовою здійснення навчально-виховного процесу з фізичної
культури є дотримання дидактичних принципів навчання: свідомості й
активності; наочності; доступності та індивідуалізації; систематичності та
послідовності; міцності та науковості. Творче використання на уроках
фізичної культури цих дидактичних принципів вимагає застосування
адекватних методів навчання.
Враховуючи психологічні особливості молодших школярів, уроки
фізичної культури повинні викликати в учнів позитивні емоції, з цією метою
необхідно творчо використовувати ігрові методи, музичний супровід, сучасні
комп’ютерні технології тощо.
Більшість уроків фізичної культури доцільно проводити на відкритому
повітрі (узимку в тиху погоду при температурі не нижчій – 12 градусів). У
приміщенні, де проводяться уроки фізичної культури, температура повітря має
бути не нижча +14 градусів.
За результатами медичного огляду школярі тимчасово розподіляються на
основну, підготовчу і спеціальну медичні групи. Всі вони відвідують
обов’язкові уроки, але виконують загальнорозвивальні й коригувальні вправи
з різним фізичним навантаженням (індивідуальний підхід) та ті, які їм не
протипоказані.
Комплексне вирішення завдань фізичного виховання школярів – справа

всього педагогічного колективу, що здійснюється відповідно до Положення
про організацію фізичного виховання в дошкільних, загальноосвітніх та
професійно-технічних навчальних закладах (наказ МОН України від
02.08.2005 № 458) і Системи організації фізкультурно-оздоровчої та
спортивної роботи в дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних та
позашкільних навчальних закладах (наказ МОН України від 21.07.2003 №
486).
Фізична культура для 5–9 класів
Навчання фізичної культури в основній школі спрямоване на досягнення
загальної мети базової загальної середньої освіти, що полягає у розвиткові і
соціалізації
особистості
учнів,
формуванні
їхньої
національної
самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного
стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких і
життєзабезпечувальних навичок, здатності до саморозвитку й самонавчання в
умовах глобальних змін і викликів.
Мета реалізовується комплексом таких навчальних, оздоровчих і
виховних завдань:
– формування загальних уявлень про фізичну культуру, її значення в
житті людини, збереження та зміцнення здоров’я, фізичного розвитку;
– розширення рухового досвіду, вдосконалення навичок життєво
необхідних рухових дій, використання їх у повсякденній та ігровій діяльності;
– розширення функціональних можливостей організму дитини через
цілеспрямований розвиток основних фізичних якостей і природних
здібностей;
– формування ціннісних орієнтацій щодо використання фізичних вправ
як одного з головних чинників здорового способу життя;
– формування практичних навичок для самостійних занять фізичними
вправами та проведення активного відпочинку;
- формування високих моральних якостей.
Вклад предмета у формування ключових компетентностей:

спілкування державною (і рідною у разі відмінності) мовами;

спілкування іноземними мовами;

математична компетентність;

основні компетентності у природничих науках і технологіях;

інформаційно-цифрова компетентність;

уміння вчитися впродовж життя;

ініціативність і підприємливість;

соціальна та громадянська компетентності;

обізнаність та самовираження у сфері культури;

екологічна грамотність і здорове життя.

Призначення змістових ліній.
Змістова лінія «Екологічна безпека та сталий розвиток» націлена на
формування в учнів соціальної активності, відповідальності та екологічної
свідомості, готовності брати участь у вирішенні питань збереження довкілля і

розвитку суспільства, усвідомлення важливості сталого розвитку для
майбутніх поколінь.
Використовувати знання про особливості фізичного стану та адаптацію
організму до фізичних навантажень в процесі фізкультурно-оздоровчих
занять, використовувати інноваційні технології для покращення здоров’я,
усвідомлювати людину як частину природи, її взаємодію з природним
середовищем у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності, використовувати
сили природи в процесі занять з фізичної культури, вміти проводити різні
форми рухової активності в умовах природного середовища тощо.
Реалізація змістової лінії «Громадянська відповідальність» сприятиме
формуванню відповідального члена громади і суспільства, що розуміє
принципи і механізми функціонування суспільства.
Вивченням питань, що належать до змістової лінії «Здоров'я і безпека»
прагнуть сформувати учня/ученицю як духовно, емоційно, соціально і фізично
повноцінного члена суспільства, який/яка здатний/на дотримуватися
здорового способу життя і формувати безпечне життєве середовище.
Змістова лінія «Підприємливість та фінансова грамотність» націлена
на розвиток лідерських ініціатив, здатність успішно діяти в технологічному
швидкозмінному середовищі, забезпечення кращого розуміння молодим
поколінням українців практичних аспектів фінансових питань (здійснення
заощаджень, інвестування, запозичення, страхування, кредитування тощо).
Предметна компетентність є багатокомпонентним утворенням,
основними компонентами є знаннєвий, діяльнісний і ціннісний. Зміст цих
компонентів розкрито в рубриці програми «Очікувані результати навчальнопізнавальної діяльності учнів/учениць».
Структура навчального процесу з фізичної культури у 5–9 класах
Критеріями відбору варіативних модулів є: наявність матеріальнотехнічної бази, регіональні спортивні традиції, кадрове забезпечення та
бажання учнів/учениць. Бажання учнів/учениць визначається обов’язковим
опитуванням. Перед початком навчального року шкільне методичне
об’єднання розглядає вибір та розподіл варіативних модулів у кожному класі.
Варіативні модулі протягом навчання у різних класах можуть
змінюватися.
Наприклад, учні/учениці вивчають:
у 5 класі – футбол (1 рік вивчення), волейбол (1 рік вивчення), легку
атлетику (1 рік вивчення), плавання (1 рік вивчення) та лижну підготовку (1 рік
вивчення);
у 6 класі – футбол (2 рік вивчення), волейбол (2 рік вивчення), плавання
(2 рік вивчення), легку атлетику (2 рік вивчення) та бадмінтон (1 рік вивчення);
у 7 класі – футбол (3 рік вивчення), легку атлетику (3 рік вивчення), плавання
(3 рік вивчення) та бадмінтон (2 рік вивчення);
у 8 класі – футбол (4 рік вивчення), настільний теніс (1 рік вивчення),
гімнастику (1 рік вивчення) та баскетбол (1 рік вивчення);
у 9 класі – футбол (5 рік вивчення), гімнастику (2 рік вивчення) та
баскетбол (2 рік вивчення).

За потреби у 6–9 класах у межах одного варіативного модуля можна
освоїти навчальний матеріал, передбачений на два роки вивчення.
У разі освоєння двох варіативних модулів протягом одного навчального
року та у випадку, коли вивчення модуля розпочинається не з 5 класу, вчитель
повинен скоригувати змістове наповнення варіативного модуля та нормативи
оцінювання.
Організація навчального процесу з фізичної культури
Основною формою організації навчально-виховного процесу з фізичної
культури в ЗЗСО є урок.
Головними вимогами до сучасного уроку фізичної культури є:
– забезпечення оптимізації навчально-виховного процесу із
застосуванням елементів інноваційних методів навчання та здійснення
міжпредметних зв’язків;
– забезпечення освітньої, виховної, оздоровчої, розвивальної
спрямованості навчального процесу;
– формування в учнів/учениць умінь і навичок самостійно займатися
фізичними вправами;
– забезпечення диференційованого підходу до організації навчального
процесу з урахуванням стану здоров’я, рівня фізичного розвитку, рухової
підготовленості та статі учнів/учениць, урахування їх мотивів та інтересів до
занятть фізичними вправами;
– використання вчителем різноманітних організаційних форм, засобів,
методів і прийомів навчання;
– досягнення оптимальної рухової активності всіх учнів/учениць
протягом кожного уроку з урахуванням стану здоров’я.
Домашні завдання для самостійного виконання фізичних вправ
учні/учениці отримують на уроках фізичної культури. Вони мають бути
спрямовані на підвищення рухового режиму у вільний час, досягнення
рекреаційно-оздоровчого ефекту. У разі відставання в розвитку фізичних
якостей учитель (а у 8–9 класах разом з учнем) складає індивідуальну програму
фізкультурно-оздоровчих занять, де вказується завдання занять, фізичні
вправи, послідовність їх виконання, кількість повторень, інтервали
відпочинку, засоби самоконтролю, відмітки про виконання завдання.
Самостійні заняття за індивідуальною програмою надають учневі/учениці
додаткові бонуси при оцінюванні навчальних досягнень.
Оцінювання навчальних досягнень
Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць на уроках фізичної
культури може здійснюватися за такими видами діяльності:
1. Засвоєння техніки виконання фізичної вправи (може здійснюватися
окремо від прийому навчального нормативу).
2. Виконання навчального нормативу (з урахуванням динаміки
особистого результату).
3. Виконання навчальних завдань під час проведення уроку.
4. Засвоєння теоретико-методичних знань.

При цьому оцінка за виконання нормативу не є домінуючою під час
здійснення тематичного, семестрового чи річного оцінювання.
Оцінюючи навчальні досягнення учнів/учениць з фізичної
підготовленості, потрібно дотримуватися таких вимог:
1. Навчальні нормативи складають діти основної медичної групи, які на
момент прийняття нормативу не скаржаться на погане самопочуття та стан
здоров’я.
2. Кожній заліковій вправі передує спеціальна фізична підготовка (не
менше як на двох заняттях).
3. Перед складанням нормативу вчитель проводить розминку, а після —
відновлювальні вправи.
4. Учні/учениці мають можливість перескласти норматив на
визначеному вчителем занятті.
5. Учитель зобов’язаний забезпечити безумовне дотримання правил і
виконання вимог щодо безпеки під час здачі нормативів.
6. Оцінювання навчальних досягнень учнів/учениць, віднесених до
підготовчої групи здійснюється на загальних підставах.
У період з 01.09 до 01.10 кожного навчального року з метою адаптації
учнів/учениць до навантажень на уроках фізичної культури прийом
навчальних нормативів не здійснюють, а заняття мають рекреаційнооздоровчий характер з помірними навантаженнями.
Невиконання нормативів з причин, незалежних від учня/учениці,
непропорційний фізичний розвиток, пропуски занять з поважних причин не є
підставою для зниження підсумкової оцінки успішності.
Електронні ресурси:
1. http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/3808-12
2. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-dlya-pochatkovoyi-shkoli
3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/tipoviosvitni-programi-dlya-2-11-klasiv

