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Аннотация
В статье рассматриваются ос-

новные тенденции модернизации 
физкультурно-оздоровительной 
работы в сельской школе. Обна-
ружены специфические черты 
этой работы, а именно: наличие 
природных факторов оздоровле-
ния в сельской среде; регуляр-
ность и адекватность физической 
нагрузки учащихся; интегриро-
ванные уроки физической культу-
ры с разновозрастным континген-
том учащихся и др. Определены 
основные структурные компо-
ненты системы физкультурно-
оздоровительной деятельности 
сельской школы, а также – усло-
вия ее модернизации. Наиболее 
перспективным и методологиче-
ски целесообразным является со-
циально-педагогический подход 
к построению целостной системы 
обучения и оздоровления учащих-
ся в сельском социуме, который 
учитывает факторы окружающей 
среды (экологические, семейные, 
образовательные).

Ключевые слова: физкуль-
турно-оздоровительная деятель-
ность, сельская школа, социаль-
но-педагогический подход.

Постановка проблеми. Ана-
ліз останніх досліджень і пу-
блікацій. У сучасній Україні 
відбуваються складні політичні 
і соціально-економічні процеси, 
які супроводжуються негатив-
ними демографічними змінами, 
погіршенням матеріально-тех-
нічного, науково-методичного 
забезпечення системи фізичного 
виховання школярів, особливо у 
сільській місцевості.

Особливої гостроти набуває 
необхідність оптимізації фіз-
культурно-оздоровчої роботи у 
загальноосвітній школі у зв’язку 
із збільшенням кількості учнів 
з низьким рівнем фізичного 
здоров’я [1, 12] та зафіксованими 
смертельними випадками на уро-
ках фізичної культури [7].

Сучасні соціально-економічні 
умови життя висувають високі ви-
моги до рівня фізичного розвитку, 
функціонального стану організму 
і фізичної підготовленості дітей. 
Особливу значущість набувають 
питання підбору засобів і методів 
фізичного виховання, які спрямо-
вані на здобуття максимального 
оздоровчого ефекту під час занять 
фізичною культурою у молодшо-
му шкільному віці [4, 5, 8].

Пошуку шляхів підвищення 
ефективності фізичного вихован-
ня дітей і підлітків присвячена 
значна кількість досліджень. Ор-
ганізаційно-педагогічне та мето-
дологічне підґрунтя удосконален-
ня системи фізичного виховання 
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школярів висвітлено у досліджен-
нях Т.Ю. Круцевич [7], Б.М. Ши-
яна [17]; вдосконаленню програм-
но-нормативних основ фізичного 
виховання присвячені досліджен-
ня М.М. Булатової, О.Т. Литвіна 
[3]; обґрунтування змісту програм 
з фізичної культури у загальноос-
вітній школі представлено у пра-
цях Т.Ю. Круцевич [7], Н.В. Мос-
каленко [8], Т.Т. Ротерс [9].

Розробка і впровадження інно-
вацій у навчальний процес шко-
лярів є також одним з актуальних 
завдань сучасного фізичного ви-
ховання [8, 11]. Питання моделю-
вання режимів рухової активності 
в процесі фізичного виховання 
розглядались у працях Н.В. Мос-
каленко [8], І. Когут [6], С.В. Тра-
чук [13], І.В. Хрипко [16].

Проте, інноваційні підходи 
щодо оптимізації системи фі-
зичного виховання молодших 
школярів не знайшли застосу-
вання в умовах сільської школи. 
В останні десятиліття застаріле 
обладнання та спортивний інвен-
тар, зниження якості викладання 
предмету «Фізична культура», 
відтік кваліфікованих вчителів 
фізичної культури в інші сфери, 
реструктуризація мережі освіт-
ніх закладів сільської місцевості 
зумовили кризові явища у систе-
мі фізичного виховання сільської 
загальноосвітньої школи.

У цьому зв’язку постає необ-
хідність в обґрунтуванні й роз-
робці організаційно-методичних 
засад підвищення ефективності 
фізкультурно-оздоровчої роботи 
в умовах сільської загальноосвіт-
ньої школи. Розв’язання цієї про-
блеми потребує визначення спе-
цифіки фізкультурно-оздоровчої 
діяльності сільської школи. У до-
ступній нам літературі присутні 
лише фрагментарні дослідження 
окресленої проблеми [10, 14], що 
і обумовлює актуальність нашого 
дослідження.

Мета дослідження – визна-
чити провідні тенденції розвитку 
фізкультурно-оздоровчої діяль-
ності сільської школи.

Методи дослідження – аналіз, 
узагальнення та систематизація 
даних літературних джерел і нор-
мативних документів.

Результати дослідження та їх 
обговорення. Враховуючи різно-
манітність умов функціонування 
сільських шкіл України, необ-
хідно виходити з того, що кожна 
сільська школа створює власну 
систему фізкультурно-оздоровчої 
діяльності, яка має загальні (при-
таманні іншим школам) та специ-
фічні риси.

Нами було проведене дослі-
дження щодо організації фіз-
культурно-оздоровчої роботи у 
Ковалинському НВО «Загаль-
ноосвітня школа І-ІІ ступенів 
– ДНЗ» (с. Ковалин, Переяслав-
Хмельницький район, Київської 
області). Це – типова сільська 
школа, яка розташована у 15 км 
від районного центру і близько 70 
км від м. Києва. Школа була ство-
рена у 1996 році. Її фінансування 
здійснюється за рахунок держав-
них (45 %) коштів і районних до-
тацій (55 %). Контингент НВО 
– 65 учнів І-ІХ класів і 27 дітей 
дошкільного віку. Навчально-ви-
ховну роботу здійснюють 17 пе-
дагогів. Організацію і проведення 
фізкультурно-оздоровчої роботи 
у всіх класах здійснює вчитель 
фізичної культури. У школі до-
волі активно здійснюється спор-
тивно-масова робота. Протягом 
2014-2015 навчального року учні 
школи брали участь у таких за-
ходах: «Олімпійський день» (кон-
курси та вікторини на олімпій-
ську тематику, легкоатлетичний 
пробіг); фестиваль шкільного 
футболу «Футбольні надії Київ-
щини»; районна дитячо-юнацька 
військово-патріотична гра «Со-
кіл» («Джура»); районні шкільні 
змагання з баскетболу, волейболу, 
настільного тенісу, легкої атлети-
ки, туризму та ін.

Розгляд фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності сільської школи 
з позиції системного підходу до-
зволив виявити специфічні риси 
цієї роботи: наявність природних 

чинників оздоровлення у сіль-
ському середовищі; регулярність 
та адекватність фізичного наван-
таження учнів; обов’язковість 
участі у спортивно-масових за-
ходах; інтегровані уроки фізичної 
культури з різновіковим контин-
гентом учнів; використання спор-
тивно-ігрового методу в процесі 
занять фізичними вправами.

В умовах сільського соці-
уму оздоровча спрямованість 
навчальної та позаурочної фіз-
культурно-оздоровчої діяльності 
здійснюється за рахунок:

- максимального проведення 
занять на відкритому повітрі;

- організації рухового режиму 
учнів від 6 до 12 годин на тиж-
день;

- комплексного розвитку фі-
зичних якостей в процесі на-
вчальних і навчально-тренуваль-
них занять;

- широкого застосування 
вправ, що сприяють вдосконален-
ню функціонування кардіораспі-
раторної системи;

- включення в освітній процес 
методик, спрямованих на трену-
вання теплорегуляції організму, 
його загартування.

Особистий досвід залучення 
до фізичної активності як куль-
турної цінності учень набуває в 
процесі уроків, позаурочних за-
нять, а також – участі у різних 
формах індивідуальної і колек-
тивної фізкультурної діяльнос-
ті. До цієї ж категорії цінностей 
можна віднести і руховий досвід, 
який набуває учень в процесі до-
машньої праці, виконання різно-
манітних рухових дій під час ро-
боти на городі, в саду, у побуті.

Основними структурними 
компонентами системи фізкуль-
турно-оздоровчої діяльності 
сільської школи є: навчальна ді-
яльність; шкільна і позашкільна 
спортивно-масова робота; до-
машні завдання (самостійні тре-
нування).

Навчальна діяльність включає 
інтегровані уроки фізичної куль-
тури з різновіковим складом учнів 
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(3 уроки на тиждень), навчальні 
семінари для учнів, батьків, педа-
гогів. Ці заходи сприятимуть на-
вчанню дітей, батьків і педагогів 
способам збереження здоров’я, 
використання цього потенціалу 
фізичної культури і спорту.

Навчальний предмет «Фізична 
культура» у структурі шкільних 
предметів є єдиним, який безпо-
середньо спрямований на зміц-
нення здоров’я учнів. На заняттях 
школярі мають можливість під-
вищувати рівень фізичної підго-
товленості, покращувати фізич-
ні кондиції, засвоювати основи 
спортивної культури, набувати 
знання, уміння, навички їх засто-
сування для формування здоров’я 
та активної життєвої позиції.

У якості мети навчання фізич-
ної культури на різних ступенях 
освіти розглядають [7]:

- у початковій школі – фор-
мування фізичної культури осо-
бистості за допомогою засвоєння 
основ фізкультурної діяльності із 
загальноосвітньою спрямованістю;

- в основній школі – форму-
вання фізичної культури особис-
тості за допомогою засвоєння 
основ фізкультурної діяльності із 
загально-прикладною й спортив-
но-рекреаційною спрямованістю;

- у старшій школі – формуван-
ня фізичної культури особистос-
ті юнаків і дівчат за допомогою 
засвоєння основ фізкультурної 
діяльності із загальною профе-
сійно-прикладною та оздоровчо-
корегувальною спрямованістю.

Комплекс фізкультурно-оздо-
ровчих занять має на меті роз-
ширення простору рухової ак-
тивності учнів під час навчання 
їх у школі. До складу комплексу 
входять наступні форми: ранкова 
гімнастика, фізкультхвилинки на 
уроках, рухливі перерви.

Шкільна і позашкільна спор-
тивно-масова робота має на меті 
різнобічний розвиток фізичних 
якостей учнів, підвищення рівня 
їх рухової активності у процесі 
позаурочної діяльності. Здійсню-
ється у формі спортивних секцій, 

навчально-тренувальних занять, 
спортивних годин у групі подо-
вженого дня, спортивних свят і 
змагань.

Домашні завдання (самостій-
ні тренувальні завдання) – одна 
з форм індивідуальної роботи з 
учнями, специфічний вид само-
стійної роботи, яку учні викону-
ють дома на основі завдань у від-
повідності із станом їх здоров’я, 
психофізичними особливостями.

Практичний досвід Ковалин-
ського НВО свідчить про те, що 
система фізкультурно-оздоров-
чої діяльності сільської школи 
не може залишатися незмінною. 
Вона безперервно розвиваєть-
ся. Джерелом цього розвитку є 
протиріччя між умовами життя 
суспільства, які змінились; по-
требами людини і характером тих 
педагогічних впливів, об’єктом 
яких вона є.

В процесі змін соціально-еко-
номічної і політичної ситуації в 
Україні змінюються цільові уста-
новки системи фізкультурно-
оздоровчої діяльності сільської 
школи, її завдання, форми і ме-
тоди, технології організації спор-
тивно-масової та фізкультурно-
оздоровчої роботи.

У наш час спостерігається зни-
ження рівня здоров’я дітей і під-
літків. Тому головними завдання-
ми системи шкільного фізичного 
виховання є оздоровлення учнів. 
У цьому процесі пріоритетне зна-
чення належить руховій актив-
ності. Дослідники виділяють два 
види рухової активності: побуто-
ву і спортивну. На думку М.М. 
Безруких [2], рівень захворюва-
ності, а також фізичного розви-
тку школяра практично не зале-
жить від рівня побутової рухової 
активності. Спортивна рухова 
активність стимулює моторний 
розвиток школярів і сприяє більш 
ефективному використанню ними 
вільного часу. П.І. Храмцов [15] 
відносить побутову рухову актив-
ність до факторів, які сприяють 
розвитку м’язової сили і витри-
валості. На нашу думку, побуто-

ва рухова активність сільських 
школярів сприяє підвищенню їх 
аеробної витривалості.

Найбільш перспективним і ме-
тодологічно доцільним ми вважа-
ємо соціально-педагогічний під-
хід до побудови цілісної системи 
фізичного виховання та оздоров-
лення у сільському соціумі. Цей 
підхід, заснований на положенні 
про те, що здоров’я людини, роз-
виток її організму, багато у чому 
залежить від середовища, в якому 
вона проживає.

Говорячи про середовище, 
факторах його впливу на здоров’я 
людини, слід виходити з того, що 
рівень фізичного, морального, 
соціального здоров’я населення 
детермінується багатьма факто-
рами, включаючи політичну та 
економічну стабільність, побуто-
ві умови, матеріальне забезпечен-
ня громадян, якість освіти.

Аналізуючи стан здоров’я ді-
тей, необхідно враховувати умови 
життєдіяльності людини у кон-
кретному регіональному середо-
вищі. Необхідно вивчати та аналі-
зувати сприятливі й несприятливі 
природньо-кліматичні, соціальні, 
економічні фактори, які обумов-
люють здоров’я людини.

Сільське соціально-природне 
середовище з позиції еколого-
оздоровчого та психоемоційного 
комфорту життєзабезпечення лю-
дини відрізняється від міського 
у сенсі збереження та зміцнення 
здоров’я людини, має низку без-
заперечних переваг і суттєвих не-
доліків.

У числі перших – життя лю-
дини у безпосередній близь-
кості до природи; спосіб життя 
пов’язаний з підвищеною рухо-
вою активністю; віддаленість від 
транспортної завантаженості ве-
ликого міста, агресивної реклами; 
більш спокійний темп і ритм жит-
тя; широке використання народ-
них традицій оздоровлення, віта-
мінізація харчування; потенційно 
ідеальні умови життя для занять 
фізичною культурою і спортом. 
Тому гартувальні процедури на 
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відкритому повітрі, пробіжки у 
лісі, їзда на велосипеді, спортив-
на риболовля та ін. – сукупність 
можливостей сільського сере-
довища сприяє здоровому спосо-
бу життя сільського населення. 
Природне середовище дозволяє 
мешканцям села знімати стреси і 
нервові перенавантаження.

З іншого боку, сільське сере-
довище має і несприятливі для 
здоров’я людини фактори. До них 
відносяться: відсутність опера-
тивної кваліфікованої медичної 
допомоги у населених пунктах, 
віддалених від районних центрів; 
надзвичайна зайнятість батьків по 
домашньому господарству; асо-
ціальний спосіб життя багатьох 
сімей, зловживання алкоголем; ви-
сокий рівень безробіття; незбалан-
соване харчування; низький рівень 
організації фізкультурно-оздоров-
чої роботи з населенням та ін. 

Соціально-педагогічний під-
хід до проблеми оздоровлення 
дітей і підлітків дозволяє ствер-
джувати: у системі факторів, які 
впливають на стан їх здоров’я 
значне місце займає сімейне се-
редовище.

Родинні відносини у значній 
мірі впливають на фізичний стан 
дитини. Взаємовідносини між 
батьками, їхня поведінка, спосіб 
життя, соціально-побутові умови 
життя сім’ї, відношення до дити-
ни, розуміння її проблем, характер 
занять з дитиною – всі ці фактори 
створюють середовище, яке спри-
яє або збереженню і зміцненню 
здоров’я дитини, або його руйнації.

Висновки. Отже, модерніза-
ція системи фізкультурно-оздо-
ровчої діяльності сільської школи 
у сучасних умовах потребує вра-
хування наступних положень:

1. Здоров’язбережувальна функ-
ція освіти є однією з пріоритетних у 
модернізації галузі.

2. Оптимальне використання 
оздоровчого потенціалу фізичної 
культури і спорту є провідним 
фактором зміцнення фізичного і 
психічного здоров’я школярів.

3. Проблема зміцнення 

здоров’я дитини повинна бути 
предметом полідисциплінарних 
досліджень та узгодженої суміс-
ної діяльності фахівців різних 
закладів (освітніх, медичних, фіз-
культурно-спортивних).

4. Важливою умовою ефек-
тивності здоров’язбережувальної 
діяльності соціальних об’єктів 
села є партнерство освітніх та ме-
дичних закладів, сім’ї та школи у 
зміцненні здоров’я підростаючо-
го покоління засобами фізичної 
культури і спорту.

5. Інтеграція освітньої та 
оздоровчої діяльності сільської 
школи є одним із перспективних 
шляхів підвищення ефективності 
фізкультурно-оздоровчої роботи з 
учнями.
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