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ПІДВИЩЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ШКОЛЯРІВ 

ЗАСОБАМИ КОМУНІКАТИВНИХ ІГОР 
 

С.О. Колесник, І.І. Вовченко 
 

 Зниження рухової активності  учнівської молоді є актуальною 

проблемою сучасної системи фізичного виховання школярів. За 

даними багатьох вчених (Т.Ю. Круцевич, 2000, О.С. Куц, 1997, 

Л.П. Сергієнко, 2001 та ін.), наслідками зниження рухової 

активності є: зниження інтересу до занять фізичною культурою та 

спортом, низький рівень  фізичної підготовленості, погіршення  

стану здоров`я. 

Мета дослідження – обґрунтування та узагальнення шляхів 

підвищення рухової активності учнівської молоді. 

На сьогодні вихованню інтересу школярів до фізичної 

культури в загальноосвітніх навчальних закладах приділяється 

недостатня увага. За результатами досліджень О. Остапенка, лише 

23 % обстежених учнів бажають відвідувати уроки фізичної 

культури [2].  

За результатами досліджень. О.В. Дрозд, А.І. Ільченко, 2003;  

формування емоційно-позитивного ставлення учнів до занять 

фізичною культурою і спортом залежить від педагога, який 

повинен допомогти кожній дитині повірити у власні сили, 

прогнозувати свій рух уперед. На думку О.В. Андрєєвої, 2000 

інтерес до занять фізичними вправами можна підвищити за 

допомогою ігрового і змагального методів, музичного супроводу, 

диференційованого підходу. 

 Незважаючи на численні дослідження фахівців (Т.Ю. Кру-

цевич, 2000; М. Мельничук, 2001; О.В. Андрєєва, 2002;                   

А.Г. Лук’яненко А.Г., 2002; Л. Петрина, 2006; Г. Глоби, 2007,     

О.Я. Кібальник, 2008), актуальною є проблема пошуку 

ефективних програм підвищення рухової активності школярів з 

метою покращення стану їхнього здоров’я та удосконалення 

фізичної підготовленості за рахунок впровадження сучасних 

фізкультурно-оздоровчих технологій, які б сприяли розвитку 

позитивної мотивації до занять фізичною культурою, формували 

основи самостійної оздоровчої діяльності як у системі шкільної 

освіти так і у вільний час. 



 

 

Ряд відомих вчених  (Г.Л. Апанасенко, 1999; Н.М. Амосов, 

О.Я. Бендет, 1989; О.С. Куц, 1997; С.С. Волкова, 2000,                     

А.С. Ровний, 2004; Л.П. Сергієнко, 2001) наводять дані про те, що 

70–80 % учнів загальноосвітніх шкіл мають низький рівень 

розвитку рухових здібностей та певні відхилення у стані здоров’я, 

що визначає негативну тенденцію погіршення здоров`я 

підростаючого покоління.  

Як зазначає Г.В. Глоба, найперспективнішим напрямом 

оптимізації рухової активності учнів є збагачення уроків фізичної 

культури комплексами вправ аеробної  спрямованості, зокрема 

фітнес-програмами, під впливом яких значно підвищуються 

показники всіх функціональних систем організму [1].  

Потрібно підвищувати значення пропаганди здорового способу 

життя, впровадження здоров’язберігаючих технологій. У 

навчально-виховному процесі слід планувати систематичне і 

своєчасне підвищення труднощів шляхом підбору вправ з метою 

підвищення рівня рухової активності. 

З метою забезпечення оптимальної рухової активності 

школярів, пропонуємо впровадження у процес фізичного 

виховання здоров’язберігаючої технології: пізнавальних рухливих 

ігор для дітей молодшого шкільного віку, з виконанням певних 

теоретичних завдань (ребусів, кросвордів, вікторин, тестів), 

пізнавальних спортивних ігор для дітей середнього та старшого 

шкільного віку.        

 Отже підвищення рухової активності та підвищення інтересу 

до занять  фізичною культурою і спортом серед учнівської молоді 

можливе за допомогою засобів комунікативних ігор.  
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