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Анотації: 
Актуальність теми дослідження. В 

умовах сучасної школи приділяється 
значна увага розробці та впровадженню 
в навчально-виховний процес різнома-
нітних педагогічних технологій, спрямо-
ваних на удосконалення урочної, по-
заурочної, позакласної, позашкільної 
форм системи фізичного виховання. Од-
нак, незважаючи на велику увагу вчених 
до розробки педагогічних технологій, 
наразі недостатньо напрацьовано техно-
логій, використання яких забезпечувало 
б виховання в учнів фізичної культури 
особистості. Мета дослідження поляга-
ла в характеристиці особливостей вико-
ристання організаційно-педагогічної 
технології спрямованої на формування 
фізичної культури особистості засобами 
фізкультурно-оздоровчих заходів. У 
процесі проведення дослідження було 
використано такі методи: теоретичний 
аналіз і узагальнення літературних дже-
рел; педагогічне спостереження; педаго-
гічний експеримент.  

Результати роботи та ключові 
висновки. Констатовано, що незва-
жаючи на велику увагу вчених до роз-
робки педагогічних технологій, наразі 
недостатньо напрацьовано технологій, 
використання яких забезпечувало б ви-
ховання в учнів фізичної культури осо-
бистості. Представлено організаційно-
педагогічну технологію спрямовану на 
формування фізичної культури особис-
тості учнів, за рахунок використання 
діяльнісного підходу. Встановлено, що 
в основі формування фізичної культури 
особистості учнів повинен лежати 
діяльнісний підхід, який передбачає 
створення умов для активної та свідо-
мої участі учнів у процесі організації і 
проведення фізкультурних хвилинок та 
фізкультурних пауз у режимі навчаль-
ного дня (під контролем учителів за-
гального циклу), а також під час вико-
нання ними домашніх завдань (під 
контролем батьків).  

 
Description of Pedagogical Technology 
for the Formation of Personal Physical 

Culture of Students of Secondary Schools 
Relevance of the research topic. In the 

context of a modern school, considerable 
attention is paid to the development and 
implementation of various pedagogical 
technologies in the educational process aimed 
at improving the lesson, extracurricular, 
extracurricular, extracurricular forms of the 
physical education system. However, despite 
the great attention of scientists to the 
development of pedagogical technologies, 
technologies have not been sufficiently 
developed, the use of which would ensure the 
education of students of the physical culture 
of the person. The purpose of the study was 
to characterize the features of the use of 
organizational and pedagogical technology 
aimed at the formation of a physical culture 
of a person by means of sports and 
recreational activities. In the process of 
conducting the research, the following 
methods were used: theoretical analysis and 
generalization of literary sources; pedagogical 
observation; pedagogical experiment. 

Results of work and key findings. It 
has been stated that despite the great attention 
of scientists to the development of 
pedagogical technologies, there are still 
insufficiently developed technologies, the use 
of which would ensure the education of 
students in physical education. 
Organizational and pedagogical technology 
aimed at the formation of the physical culture 
of the personality of students through the use 
of an activity approach is presented. It is 
established that the formation of physical 
culture of students’ personality should be 
based on an activity approach, which 
provides the conditions for active and 
conscious participation of students in the 
process of organizing and conducting 
physical minutes and physical breaks in the 
mode of the school day (under the control of 
general cycle teachers), and while doing their 
homework (under parental control). 

 
Характеристика педагогической технологии 

формирования личностных физической куль-
туры учеников общеобразовательных школ 

Актуальность темы исследования. В 
условиях современной школы уделяется значи-
тельное внимание разработке и внедрению в 
учебно-воспитательный процесс различных пе-
дагогических технологий, направленных на со-
вершенствование урочной, внеурочной, вне-
классной, внешкольной форм системы физи-
ческого воспитания. Однако, несмотря на боль-
шое внимание ученых к разработке педагоги-
ческих технологий, пока недостаточно нарабо-
тано технологий, использование которых обес-
печивало бы воспитание у учащихся физичес-
кой культуры личности. Цель исследования 
заключалась в характеристике особенностей 
использования организационно-педагогической 
технологии направленной на формирование 
физической культуры личности средствами 
физкультурно-оздоровительных мероприятий. 
В процессе проведения исследования были ис-
пользованы следующие методы: теоретичес-
кий анализ и обобщение литературных источ-
ников; педагогическое наблюдение; педагоги-
ческий эксперимент.  

Результаты работы и ключевые выво-
ды. Констатировано, что несмотря на большое 
внимание ученых к разработке педагогических 
технологий, пока недостаточно наработано тех-
нологий, использование которых обеспечивало 
бы воспитание у учащихся физической культу-
ры личности. Представлено организационно-
педагогическую технологию направленную на 
формирование физической культуры личности 
учащихся, за счет использования деятельност-
ного подхода. Установлено, что в основе фор-
мирования физической культуры личности уча-
щихся должен лежать деятельностный подход, 
который предполагает создание условий для 
активной и сознательной деятельности учащих-
ся в процессе организации и проведения физ-
культурных минуток и физкультурных пауз в 
режиме учебного дня (под контролем учителей 
общего цикла), а также во время выполнения 
ими домашних заданий (под контролем родите-
лей). 

Ключові слова:  
педагогічна технологія, фізична культура 
особистості, фізкультурно-оздоровчі за-
ходи, фізичне виховання. 

 
pedagogical technology, physical culture of a 
person, fitness and fitness activities, physical 
education. 

 
педагогическая технология, физическая куль-
тура личности, физкультурно-оздоровитель-
ные мероприятия, физическое воспитание. 

 

Постановка проблеми. Одним із основних завдань сучасної системи шкільної освіти є по-

шук ефективних напрямів удосконалення навчально-виховного процесу, у тому числі, і в системі 



ІV. Науковий напрям 
 

 
324 

 

шкільного фізичного виховання [3, 4, 9, 15]. Одним із таких напрямів пов’язаний із формуванням 

в учнів особистісної фізичної культури, основними показниками якої є ведення здорового спосо-
бу життя (відсутність шкідливих звичок), дієве ставлення до систематичних занять фізичними 

вправами (рівень інтересу та мотивації до використання фізичних вправ), володіння достатніми 

організаційно-методичними вміннями побудови самостійних фізкультурно-спортивних програм, 

різноманіття засобів, які використовуються у цьому процесі, готовність допомогти іншим людям 

в їх оздоровленні та фізичному удосконаленні [1, 6, 8, 12]. Очевидно, що в сучасному суспільстві 
сформувати особистість, яка б відповідала усім вищевказаним критеріям практично неможливо. 

Однак можливо сформувати комплекс окремих якостей фізично культурної особистості в 

залежності від напряму впливу та соціальних умов в яких розгортається цей процес.  

У цьому контексті, одним із пріоритетних напрямків, пов’язаних із формуванням фізичної 
культури особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вважається впровадження в 

навчально-виховний процес нових виховних та педагогічних технологій спрямованих на 

удосконалення системи шкільного фізичного виховання [2, 7, 13, 14]. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. У наш час поняття «педагогічна технологія» 

стійко увійшло в педагогічний лексикон і є предметом дослідження багатьох науковців. Її визна-
чення у великій мірі залежить від уявлень, які склалися у розробників щодо структури і основних 

складових навчально-виховного процесу. Так, за визначенням І. Прокопенка, В. Євдокімова [10], 

педагогічна технологія це суворо наукове і точне відтворення педагогіч- них дій, які гарантують 

успіх. Г. Селевко [11] педагогічну технологію розуміє як впорядковану сукупність дій, операцій і 
процедур, що інструментально забезпечують досягнення прогнозованого результату. У своїх 

дослідженнях, науковці зауважують, що будь-яка педаго- гічна технологія має складатись із 

наступних структурних блоків: 1) концептуальний блок; 2) змістовно-процесуальний блок; 

3) критеріально-оціночний блок. 

Мета полягає в характеристиці особливостей використання організаційно-педагогічної 
технології спрямованої на формування фізичної культури особистості засобами фізкультурно-

оздоровчих заходів. 

Матеріал і методи дослідження. У процесі проведення дослідження було використано такі 

методи: теоретичний аналіз і узагальнення літературних джерел; педагогічне спостереження; 

педагогічне тестування; математичної статистики. 
Результати дослідження. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про те, що 

педагогічна технологія – це відтворювана система педагогічних прийомів і методик, об’єднаних 

єдиним алгоритмом їх використання в навчально-виховному процесі, яка гарантує досягнення 

поставленої мети [2, 11, 12]. У відповідності із охарактеризованими вище структурними блоками 

(концептуальний блок; змістовно-процесуальний блок; критеріально-оціночний блок) нами була 

розроблена організаційно-педагогічна технологія «Формування фізичної культури особистості 

учнів загальноосвітніх навчальних закладів засобами фізкультурно-оздоровчих заходів». Її струк-

тура полягає в наступному. На першому етапі на уроках фізичної культури учні вивчають прості 

фізичні вправи, які використовуються в процесі проведення фізкультурно-оздоровчих заходів. 
Під час виконання домашніх завдань вони повторюють вивчені фізичні вправи (під контролем 

батьків). На наступних уроках фізичної культури вчитель перевіряє в учнів рівень сформованості 

навичок щодо виконання спеціальних фізичних вправ та уміння демонструвати їх перед одно-

класниками. Кращі з них проводять зі своїми товаришами на уроках загального циклу фізкуль-
турні хвилинки з використанням цих вправ (під контролем учителів). У подальшому такі цикли 

повторюються поетапно у відповідності з послідовністю вивчення комплексів фізичних вправ 

різної спрямованості (для підвищення розумової працездатності, профілактики порушень поста-

ви, порушень зору).  

Концептуальний блок організаційно-педагогічної технології. Суть такої технології полягає 
у формуванні фізичної культури особистості учнів загальноосвітніх навчальних закладів за 
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рахунок використання діяльнісного підходу. Діяльнісний підхід передбачає створення умов для 

активної та свідомої участі учнів у процесі організації і проведення фізкультурних хвилинок та 
фізкультурних пауз у режимі навчального дня (під контролем учителів загального циклу), а 

також під час виконання ними домашніх завдань (під контролем батьків).  

Змістовно-процесуальна частина педагогічної технології. 
Змістовна частина. Для створення умов, які б забезпечували активну та свідому участь 

учнів у процесі організації і проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, які проводяться в 
режимі навчального дня, необхідно залучити до цього процесу не лише учителів фізичної 

культури, але й учителів загального циклу та батьків. Відповідно до цього реалізація такого 

підходу передбачає комплексне використання існуючих форм шкільного фізичного виховання: 

урочної, де учні отримують знання про особливості організації і проведення фізкультурно-
оздоровчих заходів, а також навчаються виконувати фізичні вправи, які використовуються для 

проведення фізкультурно-оздоровчих заходів, а в подальшому удосконалювали б свої уміння за 

рахунок участі у проведенні, з використанням вивчених вправ, під контролем учителя, 

підготовчої або заключної частини уроку; позаурочної, де учні реалізовували знання та уміння у 

процесі підготовки та самостійного проведення фізкультурних хвилинок (під контролем учителів 
загальноосвітнього циклу), ранкової гімнастики та фізкультурних перерв (під контролем 

учителів фізичної культури); у процесі підготовки домашніх завдань, де учні закріплюють 

отримані на уроках знання та навички. 

Процесуальна частина педагогічної технології. Реалізація такого підходу здійснюється 
протягом навчального року за двома напрямами (рис. 1).  

Перший напрям передбачає залучення педагогічного колективу школи та батьків до процесу 

формування в учнів позитивного ставлення до проведення в режимі навчального дня фізкуль-

турно-оздоровчих заходів. В межах цього напряму була проведена наступна робота: 

1. На початку навчального року з педагогічним колективом була проведена бесіда на тему 
«Рухова активність дітей – основа їх здоров’я».  

2. На початку навчального року (вересень) з учителями загального циклу був організований і 

проведений семінар-практикум на тему «Як навчити дітей бути здоровими», «Роль фізкультур-

но-оздоровчих заходів у підвищенні розумової працездатності учнів протягом навчального дня». 

3. У межах методичних об’єднань вчителів були проведені лекторії, на яких розкривалась 
роль та значення фізкультурних хвилинок у підвищенні якості уроків загальноосвітнього циклу 

(вересень). 

4. Для класних керівників (вересень) організований круглий стіл, тема якого «Організація 

самостійної рухової активності учнів». 

5. З учителями фізичної культури була проведена методична нарада щодо узгодження плану 

роботи по впровадженню педагогічної технології. Крім цього, учителі були забезпечені необхід-

ними методичними матеріалами, де розкривався зміст педагогічної технології. 

Метою другого напряму реалізації технології було формування в учнів загальноосвітніх шкіл 

дієвого ставлення до проведення фізкультурно-оздоровчих заходів у режимі навчального дня 
(відповідальні: вчителі фізичної культури, класні керівники, батьки) (рис. 2). 

Реалізація цих завдань здійснювалась у межах уроків фізичної культури, уроків загального 

циклу та в процесі підготовки учнями домашніх завдань. Для формування в учнів позитивних 

уявлень про оздоровчий вплив фізкультурних хвилинок та фізкультурних пауз на їх організм на 
початку навчального року протягом перших двох уроків фізичної культури учитель у поєднанні 

із матеріалом з техніки техніці безпеки, гігієнічних вимог та ін. давав учням теоретичні відомості 

про вплив фізкультурних хвилинок на розумову працездатність та самопочуття. Формування в 

учнів знань про фізичні вправи, які використовуються в процесі проведення фізкультурних хви-

линок різної спрямованості (для підвищення розумової працездатності, профілактики порушень 
постави, порушень зору) та навичок самостійно використовувати фізичні вправи для проведення 
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Рис. 1. Особливості процесу залучення батьків та педагогічного колективу до процесу формування 

в учнів позитивного ставлення до проведення в режимі навчального дня фізкультурно-оздоровчих заходів 

фізкультурних хвилинок, здійснювалось, починаючи із третього уроку фізичної культури, і три-

вало протягом 25 уроків. На перших 9 уроках вивчались фізичні вправи загально-розвивального 

характеру; на наступних 9 уроках, вправи які використовуються для профілактики порушень 

постави. Протягом наступних 7 уроків вивчались фізичні вправи для профілактики порушень 

зору. Вивчення учнями фізичних вправ, які використовуються для проведення фізкультурних 

хвилинок, здійснювалось у заключній частині уроку перед підбиттям підсумків, а повторення 

вивченого матеріалу здійснювалось на наступному уроці у підготовчій його частині. Удоскона-

лення та закріплення вивченого на уроках матеріалу здійснювалось учнями у процесі виконання 

домашніх завдань. Зміст домашніх завдань був спрямований на самостійну підготовку учнями 

Завдання І напряму 

Залучення педагогічного колективу школи 

до процесу формування в учнів позитивного 

ставлення до використання фізкультурних 

хвилинок та фізкультурних пауз. 

Залучення батьків до активної участі у про-

цесі  формування в учнів позитивного став-

лення до використання фізкультурних хви-

линок та фізкультурних пауз. 

Практична реалізація  

Результат проведеної роботи 

1. На педагогічній раді школи – проведення 

з учителями бесіди на тему «Рухова актив-

ність дітей – основа їх здоров’я». 

2. На методичній комісії учителів – прове-

дення лекторію на якому розкривалась роль 

та значення фізкультурних хвилинок у під-

вищенні якості уроків загальноосвітнього 

циклу. 

3. В рамках методичної комісії класних 

керівників організація круглого столу те-

мою якого було «Організація самостійної 

рухової діяльності учнів в режимі навчаль-

ного дня». 

1. На загальношкільних зборах – проведен-

ня лекторію на тему: «Роль сім’ї у процесі 

формування в учнів потреби в здоровому, 

фізично активному способі життя». 

2. На класних зборах – проведення класни-

ми керівниками бесід на тему: «Фізкультур-

ні хвилинки і паузи як засіб профілактики в 

учнів порушень постави». 

3. На батьківських всеобучах – проведення 

консультативних бесід щодо забезпечення 

батьками постійного контролю за здійснен-

ням їхніми дітьми фізкультурних пауз під 

час виконання домашніх завдань. 

1. Одним із пріоритетних завдань виховної роботи школи було визначено «Формування в учнів по-

треби в здоровому, фізично активному способі життя за рахунок створення умов для їх активної та 

свідомої участі у процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності». 

2. Директором школи (за рішенням педагогічної ради), було видано два накази:  

 – «Учителям загального циклу забезпечити умови для самостійної організації і проведення учнями 

фізкультурних хвилинок на уроках загальноосвітнього циклу». 

 – «Класним керівникам систематично організовувати і проводити заходи спрямовані на залучення 

батьків до активної участі у процесі формування в учнів позитивної мотивації до використання фіз-

культурних пауз під час виконання домашніх завдань». 
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Рис. 2. Другий напрям педагогічної технології  

 (на основі вивченого на уроках матеріалу, з допомогою методичних рекомендацій) декількох 

фізичних вправ для проведення фізкультурних хвилинок. Перевірка виконання учнями домашніх 

завдань здійснювалась учителем на кожному уроці фізичної культури у підготовчій частині. 

Реалізація отриманих протягом перших 9 уроків фізичної культури знань та умінь здійснювалась 

учнями у процесі проведення перед своїм класом (під контролем учителя) фізкультурних хвили-

нок на уроках загального циклу. Для забезпечення таких умов класним керівникам, необхідно 

було провести наступну роботу: 1) для систематичного проведення учнями усього класу фізкуль-

турних хвилинок розподілити їх на групах; 2) розробити план організації самостійного проведен-

ня учнями фізкультурних хвилинок; 3) для оцінювання якості проведення фізкультурних хвили-

нок як кожного учня окремо так і групи в цілому розробити спеціальні критерії контролю та оці-

нювання якості виконання фізкультурних хвилинок. Самостійне проведення учнями фізкультур-

них хвилинок із використанням вивчених раніше фізичних вправ здійснювалось на кожному 

уроці загального циклу, починаючи із другого уроку, і тривало протягом чотирьох тижнів. Пара-

лельно із цим на уроках фізичної культури (протягом 4-х тижнів – 8–9 уроків) учні вивчали інші, 

більш складні вправи, спрямовані на профілактику різних порушень постави. З метою підвищен-

ня мотивації школярів до регулярного проведення фізкультурно- оздоровчих заходів, які не 

тільки підвищують їх розумову працездатність, а й виконують профілактичну функцію щодо 

Завдання ІІ напряму 

Практична реалізація 

Результат проведеної роботи 

1 

а) формування в учнів позитивних уявлень 

про оздоровчий вплив фізкультурних хви-

линок та фізкультурних пауз на їх організм; 

б) формування в учнів знань про фізичні 

вправи, які використовуються в процесі 

проведення фізкультурних хвилинок різної 

спрямованості (для підвищення розумової 

працездатності, профілактики порушень 

постави, порушень зору, плоскостопості); 

в) формування в учнів навичок самостійно 

використовувати фізичні вправи для про-

ведення фізкультурних хвилинок; 

г) формування в учнів умінь самостійно 

розробляти нескладні за змістом комплек-

си фізичних вправ (різної спрямованості) і 

використовувати їх для проведення фіз-

культурних хвилинок. 

2 

а) створення 

умов для само-

стійної організа-

ції і проведення 

учнями фізкуль-

турних хвили-

нок на уроках 

загального цик-

лу; 

б) організація за-

гальношкільних 

змагань на кра-

ще проведення 

фізкультурної 

хвилинки. 

Результатом проведеної роботи стало: 

1. Формування в учнів знань, умінь та навичок самостійно організовувати і проводити фізкультурні 

хвилинки. 

2. Самостійне проведення учнями фізкультурних хвилинок в режимі навчального дня. 

3. Формування в учнів мотивації до використання фізкультурних пауз під час підготовки домашніх 

завдань. 
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різних захворювань, обумовлених гіподинамією, організовувались спеціальні змагання та 

фізкультурно-спортивні свята між класами на краще проведення фізкультурних хвилинок за 

такими напрямами: а) виконання комплексів фізичних вправ загальнорозвивального характеру; 

б) виконання комплексів фізичних вправ, спрямованих на профілактику порушень постави. 

Дикусія. Проведений аналіз організаційно-педагогічної технології дав можливість розкрити 

механізми використання фізкультурно-оздоровчих заходів, які проводяться в режимі навчально-

го дня не лише, як засобу формування в учнів загальноосвітніх шкіл фізичної культури особис-

тості. Такі результати підтверджуються і дослідженнями сучасних науковців [4, 5, 12, 15], в яких 

ідеться про те, що урок є лише початком усієї складної системи фізичного виховання, який лише 

забезпечує формування в учнів знань умінь та навичок для ефективного використання в фізкуль-

турно-оздоровчій роботі. Інші ж форми (позаурочні та позашкільні) шкільного фізичного вихо-

вання створюють умови для практичної реалізації напрацювань, які набуті на урочній формі. Од-

нією із таких форм є фізкультурно-оздоровчі заходи які проводяться в режимі навчального дня. 

Висновки: 

1. Аналіз науково-методичної літератури свідчить про необхідність розробки та впроваджен-

ня в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів педагогічних технологій, 

спрямованих на формування в учнів фізичної культури особистості. 

2. Встановлено, що в основі педагогічних технологій спрямованих на формування фізичної 

культури особистості учнів повинен лежати діяльнісний підхід, який передбачає спрямованість 

педагогічної діяльності на забезпечення і підтримку процесу самопізнання, самовдосконалення і 

самореалізації особистості учня, розвитку його неповторної індивідуальності. 

Перспективи подальших досліджень полягають у проведенні досліджень спрямованих на 

визначення ефективності використання педагогічної технології спрямованої на формування 

особистісної фізичної культури в учнів загальноосвітніх шкіл. 
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