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Я, Руденко Валентин Павлович, працюю у ДПТНЗ «ДЦПТО» викладачем  

фізичної культури 2,5 років. 

Загальний педагогічний стаж- 8 років. 

Освіта-вища, Дніпропетровський інститут фізичної культури, спеціальність- 

фізична культура і спорт. 

Провідною ідеєю досвіду роботи є розвиток фізично здорової особистості, яка 

зможе регулювати своє здоров’я, буде мати навички і звички здорового способу 

життя, нетерпимо ставитиметься до шкідливих звичок і буде прагнути боротися 

з цими негативними явищами. 

Мета роботи –  досягти такого рівня розвитку особистості учня, коли контроль 

з  боку викладача за його фізичним розвитком зміниться самоконтролем. Тому 

метою уроків і позаурочних занять є формування в учнів потреби у фізичному 

вдосконаленні, знань в галузі гігієни і медичної допомоги, навичок здорового 

способу життя і вмінь самостійно займатися фізичними вправами. 

Виходячи з методичної концепції викладання фізичної культури, працюю над 

методичною проблемою « ОЗДОРОВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ УРОКІВ  

ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ» . 

 

І. Підвищення фахового рівня 

Фізична культура у професійно-технічних  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. 

Для того, щоб давати суттєві знання учням, намагаюсь постійно 

збагачувати свої знання, розширювати свій світогляд: черпаю нову корисну 

інформацію з фахових журналів, цікавлюсь досвідом досвідчених педагогів, 

мене також приваблюють цікаві розробки уроків, методи і прийоми роботи 



новаторів. Нове та раціональне використовую на своїх уроках, практикую 

проведення нетрадиційних уроків. 

В 2015 році пройшов підвищення кваліфікації у Дніпропетровському обласному 

інституті післядипломної педагогічної освіти (свідоцтво СПК № 2551) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Навчально-виховна робота з учнями 

Урок – основна форма фізичного виховання , і обов’язковий  для всіх  

учнів. Кожний урок становить єдиний процес, в якому виконання усіх завдань 

здійснюється у взаємному зв’язку. В той же час, загальні закономірності 

побудови уроку допомагають ефективніше підготуватися до нього. 

Під час своєї діяльності враховую загальні вимоги до проведення 

сучасного уроку, а саме: 

1) озброювати учнів свідомими, глибокими, міцними знаннями; 

2) формувати в учнів  міцні навички та вміння, що сприяють підготовці 

їх до життя; підвищити виховний ефект навчання на уроці, формувати в учнів у 

процесі навчання риси особистості; 

3) здійснювати всебічний розвиток учнів, розвивати їхні загальні та 

індивідуальні особливості; 

4) формувати в учнів самостійність, творчу активність, вміння творчо 

вирішувати завдання, які трапляються в житті; 

5) вироблення вміння самостійно вчитися, отримувати та поглиблювати 

чи поповнювати знання; 

6) формувати в учнів позитивні мотиви навчальної діяльності, бажання 

вчитися, потребу в розширенні й отриманні знань, позитивне ставлення до 

навчання. 

  Пріоритетним   завданням   системи   фізичного   виховання  у  світлі 

рекомендацій   Національної   доктрини    розвитку   освіти   в   Україні  та  в 

низці дотичних   державних   документів   і   програм   позначено  формування 

відповідального  ставлення  людини  до  власного  здоров'я   як  до   найвищої 

індивідуальної  та  суспільної  цінності.  Таким  чином,  для  забезпечення 

ефективного  функціонування  системи  фізичного  виховання  учнів  в  умовах 

радикальної  мінливості  українського  суспільства  виникає  гостра  проблема 

пошуку  новітніх  оптимальних  та  ефективних  систем  фізичного  виховання  і 



оздоровлення  молодого  покоління.  Адже  саме  фізичному  вихованню 

 відведено роль  суспільного  фактора  адекватного  реагування  на  порушення 

 здоров'я учнів,  дестабілізацію  їхньої  поведінки  та  зміну  життєвих 

 орієнтацій. Законодавчими  актами України  про  освіту передбачено 

 пріоритетні  підходи  суспільства  до  реформування  існуючої системи 

 фізичного  виховання  всіх  верств  населення  України. 

          Сьогодні в навчальних закладах гостро стоїть проблема збереження 

здоров'я учнів, і тому за напрямком до традиційної освітньої системи виділяють 

здоров'язберігаючі технології та оздоровча спрямованість занять, які належать до 

групи педагогічних технологій на основі посилень соціально-виховних функцій 

освітньої установи. 

Принцип оздоровчої фізичної культури полягає в тому що фізична культура 

повинна сприяти зміцненню здоров'я. «Здоров'я - це стан повного фізичного, 

духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб та 

фізичних вад».  

Щоб фізична культура давала позитивний вплив на здоров'я людини, 

намагаюся на кожному уроці дотримуватися  певних правил:  

- засоби і методи фізичного виховання повинні застосовуватись тільки такі, 

які мають наукове обґрунтування їх оздоровчої цінності;  

- фізичні навантаження повинні плануватися відповідно до можливостей 

учнів;  

- у процесі використання всіх форм фізичної культури потрібно забезпечую 

регулярність і єдність лікарського, педагогічного контролю і самоконтролю.  

Принцип оздоровчої спрямованості зобов'язує спеціалістів фізичної 

культури і спорту так організовувати фізичне виховання, щоб воно виконувало і 

профілактичну, і розвивальну функцію. Це означає, що за допомогою фізичного 

виховання можна було б:  



- удосконалити функціональні можливості організму, підвищуючи його 

працездатність до негативних впливів;  

- компенсувати використання всіх форм фізичної культури, потрібно 

забезпечити регулярність. 

Оздоровче тренування чітко відрізняється від спортивного:  

- поступове нарощування інтенсивності та тривалості навантажень;  

- різноманітність засобів;  

- системність занять.  

Постійне збільшення часу для оздоровчого тренування - ось головна 

тенденція, яка повинна визначити руховий режим людини до глибокої старості. 

Найбільш часто профілактично - оздоровчий ефект фізичного тренування 

пов'язують із використанням вправ помірної інтенсивності. У зв'язку з цим 

отримали поширення рекомендації до використання з оздоровчою ціллю 

циклічних вправ  на уроках фізкультури в ПТНЗ.  

      Здоров'язберігаючі технології - це технології, що не викликають у суб'єктів 

освіти специфічних захворювань: неврозів, дидактогенії, вигоряння особистості 

вчителя. Ці технології є природовідповідними, інтерактивними, такими, що мають 

потенціал оздоровлення. 

      Поняття ―здоров’язберігаючі технології‖ об’єднує в собі всі напрями 

діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження, зміцнення 

здоров’я учнів.   

В своїй роботі також керуюся здоров’язберігаючими технологіями   : 

·          сприятливі умови навчання дитини в ДПТНЗ «ДЦПТО» (відсутність 

стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання); 



·          оптимальна організація навчального процесу (відповідно до вікових, 

статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм); 

·          повноцінний та раціонально організований руховий режим.  

Впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій пов’язано з використанням 

медичних (медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих), 

соціально-адаптованих, екологічних здоров’язберігаючих технологій та технологій 

забезпечення безпеки життєдіяльності.  

У практиці роботи з фізичної культури застосовую різні методи навчання: 

 - Словесні – пояснення, розповідь, розпорядження, команда, підрахунок; 

 - Наочні – показ вправи вчителем, показ плакатів, схем, карток; 

 - Практичні – виконання вправ учнями.          

Пояснення намагаюсь, щоб було лаконічним, конкретним, доступним і 

відповідати рівню розвитку учнів. Під час пояснення складних вправ увагу учнів 

акцентую на основному, щоб вони виконували її свідомо. 

Розповідь застосовую в процесі ознайомлення учнів з новими вправами та 

рухливими іграми. Новий матеріал подаю в цікавій та образній формі. 

Бесіду проводжу у вигляді запитань-відповідей, з чого видно, як учні засвоїли 

матеріал. 

Розпорядження – це словесна вказівка викладача, що не має конкретної 

форми, але пов’язана з виконанням якоїсь дії учнів. 

Команда розпорядження викладача, що має конкретну форму і точний зміст. 

Команда часто супроводжується рахунком, що регулює темп і ритм вправ. 

Серед методів навчання найдоступніший – показ. Показуючи вправу, майже 

завжди виконую її разом з учнями. Крім особистого показу досить часто 

застосовую на уроках схеми, картки.  



Коли вивчається зв’язка гімнастика елементів, з великою кількістю вправ, 

після показу видаю учням картку, по якій вони слідкують за послідовністю 

виконання вправ. 

До практичних методів навчання належать вправи. Багаторазове повторення 

допомагає швидше оволодіти технікою вправи і підвищує якість виконання. 

Під час проведення уроку намагаюсь поєднувати словесні методи навчання, 

наочного сприймання та практичні методи виконання вправ. Правильне поєднання 

цих методів сприяє формуванню в учнів повнішого уявлення про рухову дію. 

Стараюсь привчати учнів до спортивної термінології, збагачувати їхній 

словниковий запас.  

         Здоров’я людини – один із найважливіших показників економічного, 

соціального та морального благополуччя суспільства. Водночас сучасні 

соціально-економічні та екологічні кризи в країні зумовили значне погіршення 

здоров’я населення, особливо учнів. 

             

           Ця проблема актуальна й для ДПТНЗ «ДЦПТО»  Про це свідчать показники 

стану здоров’я учнів .    Ці показники свідчать, що учні  віддають перевагу 

проведенню дозвілля, не пов`язаному з руховою активністю, а швидше вибирають 

комп`ютерні ігри, прослуховування музики, перегляд телепередач, спілкування з 

друзями. Таким чином, послаблюється природна потреба в рухах. 

      Маючи такий досить високий показник відхилень у здоров’ї учнів, я змушений 

 шукати нові підходи до збереження та зміцнення здоров’я учнів.  Тому  протягом 

останніх п’яти років успішно впроваджую в процес фізичного виховання сучасні 

інноваційні технології: ритмічна гімнастика, різноманітні види аеробіки, 

стретчинг, степ-аеробіка, дихальна гімнастика та інші, які дають змогу учням усіх 

медичних груп активно працювати на уроці. За цей час вже склалась цілісна 



система використання інноваційних технологій у навчально-виховному процесі за 

такими напрямками: 

 заняття ритмічною гімнастикою, аеробікою та іншим на уроках фізичної 

культури; 

 використання елементів ритмічної гімнастики, аеробіки та стретчингу під 

час фізкультурних пауз, на теоретичних та практичних заняттях; 

 використання оздоровчих програм для занять із учнями підготовчої та 

спеціальної медичної групи; 

 організація занять в позакласний час в секціях ритмічної гімнастики та 

аеробіки; 

 підготовка та участь у щорічному конкурсі з аеробіки; 

 показові виступи під час проведення змагань із різних видів спорту та 

інших виховних заходів. 

              Фізичне виховання дітей і молоді України є важливим компонентом 

гуманітарного виховання, спрямоване на формування у них фізичного та 

морального здоров’я, удосконалення фізичної і психічної підготовки до ведення 

активного життя, професійної діяльності та захисту Батьківщини. 

       Система фізичного виховання дітей і молоді України базується на принципах 

індивідуального й особистісного підходу, пріоритету оздоровчої спрямованості, 

широкого застосування різноманітних засобів і форм фізичного вдосконалення. 

       Щоб виховати здорову людину, здатну творчо підходити до вирішення 

покладених на неї завдань, треба піклуватися про це вже з початкової школи. І 

важливим аспектом у цьому є уроки фізкультури, оскільки в Україні склалася 

критична ситуація зі станом здоров'я підростаючого покоління. Переконаний, щоб 

змінити цю ситуацію, треба працювати  творчо, по-новому; знаходити нові форми 

роботи та засоби педагогічної діяльності; виходити за межі відомого в практиці 

роботи педагогів фізкультури. Треба досконало знати й донести до учнів, які 

фізичні вправи розвивають серцево-судинну та дихальну системи; які психічні й 

духовні якості розвиваються в процесі занять фізичними вправами. 



Для цього вивчаю дані особистості кожної дитини. Враховую як анатомо-

фізіологічні, так і вікові особливості учнів. Використовую ефективні вправи для 

формування стопи, правильної постави, дихання. Даю консультації учням з 

питань оздоровлення, загартовування, правильного виконання фізичних вправ для 

підвищення рухової активності та зміцнення здоров'я у вихідні дні та в період 

канікул.  

     Головним гальмом на шляху вдосконалення системи фізичного виховання є 

зміщення цілей навчання. Обовязково спрямовую свої уроки на гармонійний 

розвиток учнів і зміцнення здоров'я,  а не «сліпе» виконання нормативів. Це не 

помилка, але, «видавлюючи» з учня метри, секунди, бали, забувається, що він 

передусім є особистістю з індивідуальною орієнтацією організму. 

З огляду на це, моєю метою роботи над даною методичною  темою  

«Оздоровча спрямованість уроків фізичної культури» є створення умов для 

поліпшення фізичної підготовки учнів, стану  їхнього здоров'я, розкриття творчої 

особистості кожного учня, підвищення інтересу до уроків фізичної культури. 

Основними  завданнями в своїй педагогічній діяльності вважаю: 

•  зміцнювати здоров'я та сприяти гармонійному розвитку дитини; 

•  формувати свідоме ставлення до здоров'я як найвищої соціальної цінності; 

•  сприяти фізичному розвитку учня; 

• впроваджувати методичні підходи до фізичного виховання на основі принципу 

«рух назустріч природі»; 

• здійснювати  моніторинг стану здоров'я учнів, рівня фізичного розвитку та 

фізкультурно-оздоровчої роботи; 

• оцінювати учня  з урахуванням діапазону реальних можливостей; 



• використовувати інноваційні здоров’язберігаючі освітні технології та 

особистісно орієнтований  підхід   до навчання та виховання з метою підвищення 

інтересу до уроків фізичної культури. 

       Набутий досвід дозволяє мені зробити висновок, що фізичне виховання має 

ґрунтуватися на розвитку загальної фізичної підготовки з одночасним 

удосконаленням природних нахилів дитини до певного виду спорту на основі 

принципу природовідповідності. 

       Потребує перегляду ставлення до оцінки як засобу педагогічного оцінювання. 

Оцінка з фізичної культури — дуже тонкий інструмент, що впливає на психічний 

стан і соціальний статус учня. Її несправедливість особливо небезпечна, тому 

результати рухових тестів на уроці фізичної культури я оцінюю з урахуванням 

діапазону реальних можливостей представників кожного конституціонального 

типу. Така система оцінювання є ефективною, поліпшує психологічний та 

емоційний стан дитини, підвищує рівень самооцінки. 

     

 

 

  Найчастіше при проведенні уроків застосовую такі форми і методи: 

•  колове тренування (тренування з використанням різного обладнання, 

спрямоване на розвиток всіх груп м`язів, шляхом послідовного виконання вправ із 

заданою кількістю повторів і фіксованим відпочинком між підходами ); 

•  рухливі ігри ( задовольняють потребу організму учня в русі, сприяють 

збагаченню її рухового досвіду); 

•  робота в малих групах (використовується для вирішення складних завдань у тих 

випадках, коли завдання вимагає спільної, а не індивідуальної роботи);  



•  робота в парах (учні працюють в парах, виконуючи завдання. Парна робота 

дозволяє швидко виконати вправи, які в звичайних умовах є часомістким або 

неможливим); 

•  метод аутогенного тренування ( метод психологічного розвантаження та зняття 

нервового навантаження шляхом частого повторення спеціальних оптимістично-

мобілізуючих формул); 

 •  створення «ситуації успіху» (це суб'єктивний психічний стан задоволення 

наслідком своєї фізичної, розумової праці чи моральної напруги); 

 •  сюжетно-рольові  ігри  ( у  сюжетно- рольовій грі, творчій за своєю природою, 

учні самостійно визначають її сюжет та зміст, які зумовлюють основні лінії 

розгортання гри за певним задумом учнів). 

Велику увагу приділяю: 

• забезпечення міжпредметних зв'язків як засобу реалізації компетентнісного 

підходу до фізичного виховання; 

• оцінка діяльності учня не лише за кінцевим результатом, а й за процесом його 

досягнення; 

• узагальнення й систематизація матеріалів про досягнення учнів та їхніх батьків, 

педагогів ДЦПТО  власного прикладу з метою формування позитивного 

ставлення до фізичної культури і спорту. 

        Свої заняття  поділяю на три частини: підготовчу, основну та заключну. У 

підготовчій  частині  відбувається настрой учнів на роботу й підготовка 

організму до основної частини тренування. Крім того, включає вправи, які 

сприяють формуванню правильної постави. 

        В основній частині відбувається максимальне навантаження на організм, яке 

повинно бути оптимальним для учнів. Вирішую завдання, спрямовані на розвиток 

рухових навичок і вмінь, в ходьбі з м’ячем в руках, під час бігу, стрибках на місці 



та в русі, на одній нозі, на двох, із затиснутим м’ячем між ніг; повзання. У зв’язку 

з цим під час заняття повинні враховуватися вікові та індивідуальні особливості 

учнів. 

       Заключна частина сприяє поліпшенню відновлюючих процесів і 

розслабленню, спрямовує на поступове зниження функціональної активності 

організму. Особливу увагу я приділяю вправам на розвиток дихання, які я 

проводжу без дихання одночасно з освоєнням учнями вихідного положення на 

м’ячі. В заключну частину включаю ігри та вправи з м’ячем і без, самомасаж. Під 

час занять обов’язково контролюю фізичний стан учнів при необхідності знижую 

навантаження. 

       Отже, використання гармонійних фізичних вправ та орієнтація на оздоровче 

спрямування занять  сприяє зміцненню м'язів спини та черевного пресу, 

створенню гарного м'язового корсету, профілактиці сколіозу, покращенню 

функціонування серцево-судинної  та дихальної систем; поліпшенню 

кровопостачання хребта, суглобів і внутрішніх органів. 

Сьогодні кожен юнак хоче мати атлетичну статуру та здоровий вигляд. Саме тому 

на уроках фізичної культури я використовую оздоровчу атлетичну гімнастику, 

якщо в ній живуть віра та воля, то шлях, навіть найдовший, буде здоланий. Я 

неодноразово пересвідчувся,  що, слухаючи мої розповіді про наполегливість, 

прагнення жити та силу волі Дікуля, учні отримували натхнення, прагнення до 

здорового способу життя.  

Важливим аспектом фізичної підготовленості учнів є вміння регулювати темп 

власного дихання. Загальновідомо, що дихальний процес нерозривно пов'язаний з 

кровообігом, обміном речовин та енергією в організмі. Правильне дихання є 

чинником нормального функціонування адаптивних механізмів, регуляції рівнів 

працездатності. Саме тому в своїй роботі я використовую дихальну гімнастику . 

Нескладні дихальні вправи  допомагають хворим на астму, лікують бронхіт і 

гайморит, рятують від заїкання. Така методика використовується при 

захворюваннях серцево-судинної системи навіть при статевих розладах. Дихальні 



вправи виконуються на фоні рухів. В основному це нахили вперед, під час яких 

виконується вдих, а не видих. Дихальну гімнастику провожу для всіх вікових груп  

і включаю в основну частину уроку. Коли учні вже ознайомлені з методикою 

виконання    вправ  включаю на різних етапах уроку. 

  На першому етапі вивчаємо комплекс вправ для засвоєння  парадоксальної  

гімнастики . Після вивчення правил засвоюємо комплекси дихальних вправ: 

1.       Повороти. 

2.       «Вушка» 

3.       «Малий маятник» 

4.       «Кішка» 

5.       «Насос» 

6.       «Обійміть плечі» 

7.       «Великий маятник» 

8.       «Полуприсіди» 

Поряд  із загально розвивальними вправами застосовую спеціальні вправи: 

коригувальну, дихальну гімнастику, вправи на розслаблення, ігри на повітрі. 

Але для забезпечення фізичного розвитку та рухової підготовленості учнів одних 

уроків фізичної культури, передбачених навчальним планом, недостатньо. З 

метою підтримки високої працездатності організму потрібна щоденна м'язова 

робота. Отже, потрібні допоміжні форми фізичного виховання. Важливу роль у 

цьому відіграє позакласна фізкультурно-оздоровча робота. 



 

Цілеспрямоване фізичне виховання через раціональне поєднання урочних і 

позакласних форм занять, під час яких відбувається засвоєння основ фізичної 

культури та формування вмінь і навичок щодо організації самостійних занять 

фізичними вправами,  дасть змогу забезпечити безперервне зростання показників 

фізичного розвитку й  рухової підготовленості учнів та формування основ 

здорового способу життя. 

При організації позакласної роботи з фізичного виховання в ДЦПТО ставлю  

завдання: 

   - зміцнення здоров'я, загартування, підвищення працездатності учнів; 

   - розвиток  і   корекцію фізичних і рухових можливостей учнів; 

    - удосконалення життєво важливих рухових навичок і вмінь, способів 

         регуляції рухів,  застосування їх у різних складних умовах; 

    - формування звичок здорового способу життя, позитивного ставлення до   

фізичної культури, мотивів і цілей активної рухової діяльності; 

    - сприяння засвоєнню необхідного мінімуму знань у галузі гігієни, медицини, 

фізичної культури та спорту; 

- розвиток емоційної сфери, вольових  і  моральних якостей, естетичне 

виховання;                   

    - розширення комунікативних можливостей учнів у процесі позакласних занять 

фізичними вправами, іграми  та  спортом; 



 - виховання потреби в систематичних заняттях фізичними вправами, прагнення 

до фізичного вдосконалення. 

Характерною рисою позаурочних форм занять є їхня добровільність. Тому я 

намагаюсь піклуватися про те, аби викликати в учнів інтерес до занять. Це 

досягається передусім високою емоційністю. Важливо, щоб кожен учень міг 

проявити себе незалежно від рівня своєї підготовленості. 

Залучаю учнів до проведення таких форм  позакласної роботи: 

• фізкультурно-оздоровчі заходи в режимі дня (фізкультурні хвилинки, 

фізкультпаузи, рухливі ігри на перервах); 

• загальні фізкультурно-масові й спортивні заходи  (спортивні свята, спартакіади, 

 спортивні вечори,  фізкультурні вікторини, Дні здоров`я ); 

• заняття в фізкультурних гуртках, спортивних секціях. 

 

ІІІ. Удосконалення досвіду роботи 

Працюючи з  учнями, роблю висновок, що всі перераховані форми 

роботи фізичного виховання мають кінцеву мету сформувати в учнів уміння і 

навички самостійних занять фізкультурою у повсякденному житті. 

По закінченню ПТНЗ учні повинні вміти самостійно підтримувати 

належний стан свого організму.  



       Учні ДЦПТО беруть активну участь у районних і обласних змаганнях. 

Неодноразово були учасниками обласних змагань з різних видів спорту. Надалі 

плануються  участь учнів в  інших видах спорту. 

     На мій погляд, саме оздоровча спрямованість фізичного виховання у поєднанні 

з інноваційними освітніми технологіями дозволить досягти очікуваного 

результату: сформувати гармонійно розвинену, конкурентоспроможну 

особистість, здатну до самореалізації. А це означає, що всі зусилля повинні бути 

спрямованими  на благородну справу, заради якої варто жити.  

 

  

  

 


