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В Україні склалася тривожна ситуація, яка несе в собі велику загрозу 

національній безпеці, соціальній і демографічній сферам. Критичний рівень 

здоров’я, фізичної  підготовленості й фізичного розвитку дітей та молоді є 

наслідком зниження їхньої рухової активності у режимі дня при зростаючому 

статичному і психоемоційному напруженні процесу навчання, впровадження  

інноваційних комп’ютерних технологій у повсякденний побут, несприятливих 

екологічних умов навколишнього середовища. Така ситуація становить реальну 

загрозу генофонду нації, безпеці України та стала пріоритетною проблемою 

загальнодержавного значення і вимагає адекватного вирішення. Національні 

інтереси потребують нагального вжиття ефективних заходів для розв’язання 

соціально значущої проблеми запобігання захворюваності шляхом зміцнення 

здоров’я  учнів як найвищої соціальної цінності . 

Глибоко переконаний, що шляхом використання засобів фізичного 

виховання та фізкультурно-оздоровчої роботи закладаються основи для 

збереження і розвитку здоров’я кожного члена суспільства. Досягти цієї мети 

можна лише за умови здійснення освітнього процесу на принципах, що 

забезпечують оздоровчу спрямованість, враховують рівень індивідуального 

розвитку учня. Отже, необхідність орієнтації на кожного учня актуалізує проблему 

індивідуального  підходу в організації особистісно орієнтованого фізичного 

виховання. Індивідуальний підхід є запорукою ефективності педагогічного процесу 

— він базується на тому, що будь-який освітній вплив здійснюється через призму 

індивідуальних особливостей кожної дитини. Диференційований підхід також 

базується на знанні індивідуальних особливостей. Отже, індивідуалізація і 

диференціація процесу фізичного виховання учнів — не мета, а засіб розвитку 

індивідуальності кожного учня. Учні суттєво відрізняються за багатьма 

показниками: станом здоров’я, рівнем фізичного розвитку, рівнем сформованості і 

функціонування різних органів і систем організму тощо. Тому диференційований 

підхід у фізичному вихованні повинен враховувати різні сторони рухового 

розвитку особистості. 



Метою моєї діяльності у цьому аспекті є сприяння фізичному розвитку 

особистості учня, удосконалення життєво важливих рухових навичок, зміцнення 

здоров’я на засадах диференційованого підходу на уроках  фізичної культури на 

основі фізичної підготовленості та здоров’я учнів в організації процесу фізичного 

виховання. 

Для дослідження цієї мети реалізовую такі завдання: 

— диференціація учнів за рівнем підготовленості в організації навчальної 

фізкультурно-оздоровчої роботи; 

— удосконалення індивідуальних життєво важливих рухових навичок і вмінь 

учнів; 

— підвищення ефективності занять фізичною культурою; 

— зміцнення здоров’я підростаючого покоління. 

Отже, диференційований підхід до учнів відповідно до індивідуальних 

особливостей  – ефективний метод поліпшення навчального процесу на уроці 

фізичної культури у ДЦПТО. Основне завдання диференційного навчання на уроці 

фізичної культури полягає в тому, щоб забезпечити максимально-продуктивну 

діяльність кожного учня, надати оптимальний руховий режим, повніше 

мобілізувати їх здібності. Урахування ступеня статевого дозрівання, фізичного 

розвитку, характеру адаптації до м’язової діяльності дає змогу більшою мірою 

індивідуалізувати процес фізичного виховання учнів. Вивчення стану здоров’я 

учнів та раціональний розподіл їх на групи має важливе значення для опрацювання 

оздоровчих заходів і створення для них оптимальних умов навчання та виховання.  

Самостійність у роботі, зростання її ролі в системі особистісно орієнтованого 

навчання сприяє повнішому розкриттю потенційних можливостей учнів, 

забезпечує формування в них інтересу до вивчення предмета, активізує мислення, 

спонукає до глибокого знання програмного матеріалу, виробляє вміння активно 



набувати знання та навички. Оптимальний добір різних видів вправ для 

самостійної фізичної діяльності учнів, на мою думку, може бути одним з основних 

показників роботи 

Тому я й прагну того, щоб моя робота з учнями  дала реальну можливість 

знайти кожному для себе ту сферу діяльності, яка імпонує їм найбільше і в якій 

вони найповніше  реалізуються. Тому головним для мене є диференціація учнів за 

рівнем підготовленості в організації навчальної та позакласної фізкультурно-

оздоровчої роботи, де вирішуються завдання зміцнення здоров’я, удосконалення 

життєво важливих рухових навичок і вмінь, підвищення ефективності занять, 

застосування їх у різних за складністю умовах.  Отже, процес фізичного розвитку 

особистості учня організований мною таким чином, що індивідуальний досвід учня  

не витісняється, а навпаки, розширюється і наповняється шляхом постійного 

узгодження використання всього того, що накопичене учнем у його власній 

життєдіяльності. 

 Одним із найважливіших принципів навчання та виховання є врахування 

особливостей кожного учня, в цілях вибору найбільш адекватних методів 

педагогічного впливу.  

В практиці фізичного виховання найважливішими умовами виконання 

індивідуального підходу до учнів є: 

Чіткий розподіл - диференціювання учнів по певним ознакам (стан здоров'я, 

фізичного розвитку і рухової підготовленості) на групи; 

1.    Виявлення   для   кожної  групи      і   для   окремих  учнів одним  з 

найголовніших    принципів    розрахунку    фізичних    навантажень  з  

урахуванням рівня підготовки кожного учня. Індивідуальний підхід для учнів -- 

один з найголовніших принципів сучасного уроку ФК. Його зміст - вивчення 

особливостей кожного учня і знаходження адекватних  методів навчання і 

виховання. 



Індивідуальний підхід не обов'язково виражається в проведенні занять 

окремо з кожним учнем. Він передбачає розумне співвідношення всіх способів 

організації діяльності учнів фронтального, групового та індивідуального. 

      Обов'язковім є постійна увага до роботи кожного учня. Як це здійснити? 

Не вдовольнятися поділом на групи хлопців та дівчат, а провести інший розподіл, 

тобто диференціацію учнів серед цих груп. Крім того необхідно брати до уваги тип 

статури, темперамент, вагові якості, інтересив рік, у вересні і травні проводяться 

тести, їх комплекс має бути простим і не займати багато часу, наприклад: 

-         біг на швидкість ; 

-         біг на витривалість ; 

-         швидкісно-силова вправа (стрибок у довжину з місця); 

           -    вправа на силову витривалість (віджимання в упорі лежачи з 

упором на гімнастичну лаву); 

            -  вправи на кмітливість. 

За результатами тестування  визначається рівень учня. В журнал 

виставляється не оцінки, а результати. Крім того, критеріями оцінювання є 

виконання учнями навчальної  програми. В травні можна використовувати 

нормативи за вересень наступного року, оскільки дослідження показали, що 

протягом літа у більшості учнів показники суттєво не змінюються. Обов'язково 

потрібно слідкувати за найбільш встигаючими і невстигаючими учнями. Крім того 

необхідно враховувати медичні показники учнів. Найбільш встигаючим 

рекомендую давати не лише конкретні завдання додому, а й привчати їх до 

самостійних занять 

Можливі 3 засоби  дозування завдань по важкості: 



1.  Викладач  вказує  ступінь  навантаження  і  сам  обирає  для  кожного 

відділення учнів потрібний варіант. . 

2.Те саме, але учні самі обирають собі завдання; 

3.Учні самі оцінюють важкість завдання і придумують собі звдання. 

     Як конкретно диференціюються навантаження за врахуванням фізичного 

розвитку навиду на прикладі диференціювання навантаження при розвитку сили і 

силової витримки. 

Для розвитку сили потрібне значне напруження м'язів (50-90% від 

максимальної). Великі напруження дають найбільший приріст сили, а розвиток 

напруження її досягається за короткий термін але такі вправи -піднімання штанги, 

гирі - викликають велике навантаження на всі системи організму, тому це можна 

вживати досить рідко, тільки щоб визначити максимальний рівень можливостей 

учнів. 

Для розвитку силової витримки можна використовувати помірне напруження 

(30-50%), але з багаторазовим повторенням. Виходячи з цих даних, можна важати, 

що виконання диференційованого підходу до учнів - одне з найважливіших умов 

активізації. Він пропонує вчителю підбирати вправи таким чином, щоб сильний 

учень продовжував розвиток своїх можливостей, а слабкіший виконував вимоги 

програми.. 

   Індивідуальна робота з учнями - один з відповідальних аспектів праці 

викладача фізкультури  на уроці. 

       Один з шляхів підвищення розвитку учнів -планування індивідуальної 

роботи по розвитку рухових якостей учнів і на цій основі формулювання рухових 

навиків більш високих порядків. Проте кожному учневі треба систематично 

розвивати свої можливості і намагатися досягти кращих результатів. Таким чином 

випливає намічений план розвитку і вдосконалення навчально-матеріальної бази по 



ФК.  За вихідні  вирішила взяти такі досягнуті показники, що раніше 

застосовувались у навчальних нормативах. Цільовий результат логічно витікав з 

реальних можливостей учня, а також індивідуальної програми, яку передбачалося 

реалізувати в процесі фізичної підготовки. Врахував і інші фактори. Наприклад, 

знаючи, що певна частина учнів влітку систематично не займається, складати 

передумови зростання показників, що в першу чергу виражалося в обсязі вправ. 

Учням, що були більш розвинуті у спортивному плані, планували вищі досягнення. 

Велика частина контрольних вправ по розвитку рухових якостей включається 

в річні плани викладача, де практично на кожен урок заплановано контроль по тій 

чи іншій руховій якості, які через декілька уроків повторюються.      Затрата   часу   

на    проведення    більшості    вправ,       яка  перевищує 2-4 хвилини, що 

досягається за рахунок збільшення кількості нестандартних приладів. 

Звідси випливає більш тісний контакт педагога з учнем, в якому обидва 

перебувають у вільній обстановці під час індивідуальної розмови.  

Зараз із дуже хорошим результатом практикується індивідуальна робота з 

кожним учнем. Це дає дуже ефективні результати. Цілі ставляться реальні - такі, 

що повністю можна виконати, але в той же час високі і складні. Без спеціальної і 

самостійної роботи, без додаткового тренування, їх реалізація стає неможливою. В 

такому випадку сам учень намагається йти до вчителя за домашнім завданням, їм 

подобається таке планування їх фізичного розвитку, де з кожним роком перед ними 

ставляться все більш високі цілі. Те, що ще вчора здавалось неможливим, сьогодні 

вже стає нормою. Учні, що раніш нічим не вирізнялись показують чудові 

результати. В такому оточенні, загальний для всього класу комплекс вправ 

домашнього завдання по виконанню своїх улюблених вправ, на яких 

зосереджується вся їхня загальна увага, працює на користь підвищення загальної 

фізичної підготовленості. 

Нові додаткові завдання і вправи потребують оформлення їх в різні види 

взаємодії вчителя і учня. Викладач, що займається з учнями індивідуально, 



допомагає якісному виконанню вправ, виконує необхідний запланований контроль. 

Приділяючи велику увагу груповому методу навчання в процесі уроку, що 

дозволяє ефективно використовувати індивідуальні завдання проводиться 

психолого-педагогічне тестування за сумісності в процесі урочних і тренувальних 

завдань. 

Залучення методу підвищує працездатність і знімає масу негативних реакцій 

в учнів під час навчання в групі. Так, навчання парами виконуються постійно 

двома найбільш позитивно настроєними один до одного учнями, які із 

задоволенням займаються з партнером, надаючи один одному допомогу.                        

Залучаючи і реалізуючи індивідуальне планування фізичного розвитку учнів у 

ДЦПТО , під час першого року їм вдається значно збільшити показники з фізичної 

підготовленості. На другому році ріст показників по фізичній підготовленості 

продовжується, і вже не окремі учні а значна частина учнів перевершує навчальні 

нормативи. 

     Отже, можна зробити висновок, що етапно організована індивідуальна 

система фізичного виховання з використанням нетрадиційних форм та методів 

фізичного виховання, та різних технологій забезпечує ефективне формування в 

учнів  позитивної мотивації до здорового способу життя.    

 


